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SURINAME'S STAATKUNDIGE EVOLUTIE 

DOOR 

MR J. VAN ANDEL GzN *) 

Staatsblad no. J 575 bevat de wet van 22 December 1949, hou
dende een Interimregeling voor Suriname. 

Deze mijlpaal in Suriname's staatkundige ontwikkeling noodt 
tot een blik op de weg, sinds het eind van de tweede wereldoorlog 
afgelegd. 

Preliminai·ren. 
Vrij gebleven van de rampen van direct oorlogsgeweld en bezet

ting nam Suriname in de jaren '40-'45 krachtdadig deel aan de 
geallieerde oor logsinspanning. Dientengevolge maakte het een 
zelfstandige ontwikkeling door, die er toe leidde, dat het zich na 
de oorlog, in een eensklaps krachtig opgebloeid politiek besef -
ANEMA sprak van een "sprong-evolutie" -, bleek te hebben be
zonnen op staatkundige hervormingen. 

Op 25 Juni 1946 bood een delegatie van de Staten van Suriname 
de Koningin een petitie aan, waarin naast uiting van gevoelens 
van trouw en aanhankelijkheid aan Hare Majesteit en Haar Huis, 
het levendige verlangen van de Surinaamse bevolking werd ver
tolkt, dat aan dit staatsdeel de vrijheid zou worden gegeven van 
regeling van eigen in:wendige aangelegenheden. Zij steunde hierbij 
op de door Koningin WILHELMINA op 7 December 1942 gehouden 
rede, waarin o.m. in uitzicht werd gesteld een Rijksverband, 
waarin Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse An
tillen tezamen deel zouden hebben en waarin zij ieder op zichzelf 
de eigen inwendige aangelegenheden in zelfstandigheid en steu
nend op eigen kracht, doch met de wil elkander bij te staan, zou
den behartigen. 

In de Troonrede van 23 Juli 1946 werd, evenals in de op 5 Juli 

*) Op uitdrukkelijken wens van den schrijver is in deze bijdrage de 
buigings-n achterwege gelaten. 
A.S. XX-1 1 



2 MR J. VAN ANDEL GZN 

d. a. v. door de Minister-President afgelegde regeringsverklaring, 
toegezegd, dat zo spoedig mogelijk een wetswijziging zou worden 
ontworpen en ter parlementaire behandeling aangeboden, welke, 
zonder grondwetswijziging, Suriname in de gelegenheid zou stel
len "om op nieuwe voet eigen leven, deelgenootschap in het Ko
ninkrijk en in het bijzonder (zijn) taak in eigen omgeving ter 
hand te nemen" 1) . 

De reeds bij ministerieel besluit van 30 Augustus 1945 onder 
voorzitterschap van de oud-voorzitter van de Volksraad, Mr W. H. 
VAN HELSDINGEN, ingestelde commissie van onderzoek naar de 
opvattingen in Nederland omtrent de plaats van de overzeese ge
biedsdelen in het Koninkrijk, bracht in September 1946 een be
langrijk verslag uit, dat mede ten aanzien van Suriname instruc
tieve gegevens bevatte. Ook hieruit bleek, dat algemeen was de 
klacht over de te grote bemoeiing van de Nederlandse organen 
met Suriname's inwendige aangelegenheden 2). 

Een commissie uit de Staten-Generaal, onder voorzitterschap 
van het lid der Eerste Kamer, Mr KROPMAN, bracht begin 1947 
een bezoek aan Suriname en deed op 11 April 1947 aan de Staten
Generaal verslag van haar bevindingen. Hierin bepaalde zij zich 
in het algemeen tot een weergeven van hetgeen zij gehoord en 
gezien had, maar concludeerde zij toch ook, in de omstandigheid, 
dat de politieke partij en in Suriname in haar eerste ontwikkeling 
waren en aan vele gedachten en plannen nog concrete vorm moest 
worden gegeven, geen reden te zien tegen het spoedig verwezen
lijken van de toegezegde hervormingen, die Suriname zouden ver
heffen tot volledige deelgenoot in het Koninkrijk. Nadere vorm
geving en uitgroei immers mochten en konden, naar het gevoelen 
der commissie, eerst worden verwacht, nadat de partijen politieke 
verantwoordelijkheid zouden zijn gaan dragen 3). 

Naar de heer MEIJERINK later in de Tweede Kamer verklaarde, 
was de commissie er diep van overtuigd, "dat de objectieve toe
stand van onvrijheid", waarin krachtens de staatsregeling Suri
name verkeerde, "ook subjectief als onvrijheid werd ervaren", 
waarom de tij d voor de wetgever rij p was om in te grij pen 4). 

1) Bijlagen Tweede Kamer, zitting 1947/'48, stuk 650, no 5 (bijlage A vaJJ 
de Memorie van Toelichting op het ontwerp van wet tot wijziging van de 
Surinaamse en Curaçaose Staatsregeling). . 

2) Verslag van de commisie van onderzoek naar de opvattingen in N eder
land omtrent de plaats van de overzeese gebiedsdelen in het Koninkrijk, 
Rijksuitgeverij,'s Gravenhage, 1946, blzz. 56-74 en aanhangsel, blz. 23. 

3) Bijlagen Tweede Kamer, zitting 1946/'47, stuk 443, no 2, hfdst. V, § 1. 
4) Handelingen Tweede Kamer, zitting 1947/'48, blz. 1536. 
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SURINAME'S STAATKUNDIGE EVOLUTIE 3 

Wijziging Suri'rU1!amse Staatsregeling. 
Zo werd dan, als eerste stap op de weg naar het verlenen van 

autonomie. bij Koninklijke boodschap van 26 November 1947 aan 
de Staten-Generaal ter overweging aangeboden een ontwerp van 
wet tot wijziging van de Surinaamse Staatsregeling, hetwelk be
oogde, in afwachting van een eerlang tot stand te brengen grond
wetsherziening, de krachten van het gebiedsdeel te mobiliseren 
voor de toerusting van eigen organen. 

Het ontwerp schiep hiertoe de mogelijkheid door: de instelling 
van een College van Algemeen Bestuur; het afschaffen van de 
benoeming van Statenleden en het invoeren van de verkiezing van 
alle leden van dit college; uitbreiding van het kiesrecht; het ont
trekken van de landsverordeningen voor inwendige aangelegen
heden aan de aanwijzingen des Konings; het verlenen van de be
voegdheid de begroting bij landsverordening vast te stellen; de 
bepaling, dat bij landsverordening de verplichte krijgsdienst zou 
worden ingesteld; de aanstelling van een vertegenwoordiger van 
Suriname in Nederland . 

Het ontwerp werd de Wet van 21 Mei 1948, houdende wijziging 
van de Surinaamse Staatsregeling (Staatsblad no. I 194), doch 
niet dan nadat de Tweede Kamer enige amendementen van Mej. 
TENDELOO c.s. had aanvaard, waardoor - in afwijking van het 
in overleg met de Surinaamse Staten ontworpen regeringsvoorstel, 
dat strekte tot invoering van het algemeen kiesrecht voor manne
lijke ingezetenen en tot het overlaten aan de Surinaamse landswet
gever zelf, in hoeverre het aan de andere sexe zou worden ver
leend - ook de Surinaamse vrouwen reeds bij rijkswet met het 
actief kiesrecht werden getooid. 

De ingrijpende hervormingen, in deze wijzigingswet vervat, 
hebben, toen zij in de loop van de op haar totstandkoming ge
volgde maanden tot uitvoering werden gebracht, allerwege de aan
dacht getrokken. De overgang van een zeer beperkt census- en 
capaciteits- 5) naar het algemeen kiesrecht voor mannen en vrou
wen en de overdracht van een belangrijk deel van de vroeger bij 
het bestuur berustende verantwoordelijkheid voor 's lands gang van 
zaken aan door de bevolking zelf gekozen personen hebben van 
een zich in de West voltrekkende onbloedige revolutie doen spre
ken. De politieke status, door Suriname reeds door de hervor
mingen van 1948 bereikt, werd in Caraïbische kringen als metter
daad geavanceerd beschouwd. 

5) Vereist waren: bezit u.l.o.-diploma en jaarlijks inkomen van ten minste 
f 800,-. 
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Zonder twijfel legde deze regeling de ter plaatse tot politieke 
werkzaamheid geroepenen een zware taak op de schouders en het 
is te begrijpen, wanneer op menig terrein de bijstand van naar 
aard en bekwaamheid daarvoor geschikte Nederlanders wordt 
verlangd. 

Suriname moet zo spoedig mogelijk komen tot een versterkte 
sociale, economische en culturele weerbaarheid. Daartoe behoeft 
het en heeft het recht op Nederlands medewerking en steun op alle 
gebieden van zijn nationale leven. 

Opmerkelijk is, dat de verkiezingen, in het voorjaar gehouden, 
leidden tot een meerderheid van 13 6), in de 21 leden tellende Staten 
voor de grotendeels uit Creolen bestaande Nationale Partij Suri
name. Van de zijde van deze groep toch werd in het verleden 
bezwaar gemaakt tegen invoering van het algemeen kiesrecht. 
Hiertegenover kreeg de Progressieve Partij, de groep, die ijverde 
voor het algemeen kiesrecht, geen voet aan de grond. Wel echter 
de Verenigde Hindoestaanse Partij, die zes zetels bezette, en ook 
dit is opmerkelijk, omdat tevoren geen Hindoestaan of Javaan, 
hoewel zij de helft van de bevolking uitmaken, in de Staten werden 
gekozen, wijl het kiesrecht daarvoor te beperkt was. 

De N.P.S. telt vele leidende figuren, die eertijds hun critiek 
op het bestuur onverbloemd uitten en hierin schijnt wel in de 
eerste plaats haar succes te schuilen. Moge het haar gelukken, 
thans zelf tot een positieve politiek geroepen, deze zo te voeren, 
dat zij st rekke tot heil van Suriname en tot een in vruchtbare 
vrede samenleven van de uiteenlopende bevolkingsgroepen in dit 
land. 

Voor de kennis van Suriname en in het bijzonder van sociaal
pathologische verschijnselen, die er zich in zijn historische ont
wikkeling openbaarden, kan zowel aan de Surinamer als aan de 
Nederlander een waardevolle bijdrage leveren het proefschrift van 
de Surinamer R. A. J. VAN LIER, waarop hij in het voorjaar van 
1949 aan de Leidse Universiteit cum laude promoveerde tot doctor 
in de letteren en wijsbegeerte en dat de titel draagt Samenleving 
in een grensgebied. Een sociaal-historische studie van de maat
schappij in Suriname. 

West-Indische Ronde Tafel Conferentie. 
Terwijl het ontwerp van wet tot wijziging van de Surinaamse 

Staatsregeling in de Staten-Generaal behandeling vond, opende de 
• 

6) Medegeteld de zetel van de aan de N.P.S. gelieerde Paranam Mijn
werkersbond. 
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SURINAME'S STAATKUNDIGE EVOLUTIE 5 -------_. __ ._-----~------ _._-~-
Minister-President, Dr BEEL, op 27 Januari 1948 de Conferentie 
Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen (toen nog Curaçao), 
door de Koningin bij eengeroepen "om in vrij overleg een nieuwe 
rechtsorde voor te bereiden in het bijzonder voor wat de verhou
ding tussen Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederland be
treft, als deel van de staatkundige herbouw van het gehele Konink
rijk". Op 18 Maart d. a. v. werd de conferentie tot nadere datum 
verdaagd, nadat zij 17 resoluties en 2 moties had aangenomen, die 
gebundeld in druk zijn verschenen 7). 

De conferentie spreekt zich daarin uit voor de omzetting van de 
bestaande verhouding tussen de genoemde gebiedsdelen in een 
nieuwe staatsorde, welke deze landen verenigt ineen nieuw 
Koninkrijk onder H. M. Koningin WILHELMINA en Hare wettige 
opvolgers in de Kroon der Nederlanden, steunende op de drie 
zuilen van vrijheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid. 

De staatkundige bouw van dat Koninkrijk, zo luiden de resolu
ties verder, dient te worden belichaamd in een rijksgrondwet. Hier
in behoort te worden opgenomen een principiële afbakening van 
het terrein van gemeenschappelijke en dat van inwendige aan
gelegenheden. In overeenstemming er mede zal elk der drie landen 
zijn eigen grondwet dienen vast te stellen. 

Voorts spreken de resoluties van de uitvoerende en van de 
adviserende organen alsook van de vertegenwoordigende lichamen 
daar en hier, in het nieuwe bestel nodig geoordeeld, van eisen ten 
aanzien van de buitenlandse dienst, de zee- en landmacht, de rege
ling van nationaliteit en burgerschap, de versterking van de soci
ale, economische en culturele weerbaarheid, de vrijheid van opvoe
ding en onderwijs en van geloofsbelijdenis en in het kader van deze 
grondrechten van het beginsel van de financiële gelijkstelling enz. 

Overeenkomstig de derde resolutie stelde de conferentie in haar 
bovenvermelde vergadering een redactie-commissie in tot het op
stellen van een ontwerp-rijksgrondwet met inachtneming van de 
door de conferentie aangenomen beginselen. 

Voorontwerp-rijksgrondwet. 
Deze redactie-commissie, onder voorzitterschap van Prof. LOGE

MANN, kwam in October 1948 gereed met haar omvangrijke arbeid 
en bood als resultaat er van een voorontwerp-rijksgrondwet aan 
de Regering aan. Dit voorontwerp werd tot dusver niet gepubli
ceerd en de West-Indische conferentie kwam nog niet weer bijeen. 

7) Staatsd.rukkerij en Uitgeverijbedrijf, 's Gravenhage, 1948. 
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Naar verluidt, zou de redactie-commissie er naar hebben ge
streefd, aan de denkbeelden, in de resoluties uitgedrukt, een juri
dische vorm te geven met behoud, waar mogelijk, van de thans 
voor Nederland geldende grondwettelijke bepalingen. Uiteraard 
zullen in de rijksgrondwet bepalingen behoren te worden opge
nomen over de nieuwe organen van het Koninkrijk en over de 
verhouding van het Rijk tot de landen, welke in de geldende Grond
wet niet voorkomen. Indien echter voor het overige zoveel moge
lijk aansluiting aan het bestaande zou worden gezocht, zou dit o. i. 
waardering verdienen. 

Men kan menen, dat de Grondwet op verschillende punten wijzi
ging behoeft, omdat de huidige samenleving nu eenmaal aanmer-

. kelijk verschilt van die tij dens haar totstandkomen, maar tevens, 
dat men bij een gelegenheid als deze niet in zulk een beschouwing 
van de Grondwet moet treden, omdat daarvoor zorgvuldig overleg 
op bredenOl basis en op langere termijn nodig is. 

Naar de Regering in Januari 1949 8
) aan de Tweede Kamer 

mededeelde, heeft de centrale sectie van de West-Indische confe
rentie, de verdere behandeling van een voorontwerp-rijksgrondwet 
in beraad gehouden", in afwachting van de interimregeling, welke 
de Regering toen tevens reeds aankondigde. 

Thans heeft de Regering in de Eerste Kamer doen weten, dat 
zij alle waardering heeft voor het voorontwerp, maar dat het, naar 
haar aanvankelijke indruk, "wel wat zwaar is en dat een lichtere 
regeling de voorkeur verdient" 9). Zij is nu voornemens 'binnenkort 
een eigen ontwerp naar Suriname en de Antillen te zenden, opdat 
dit daar, als in Nederland, in beraad worde genomen en er voor
lopige informaties over en weer over worden verschaft, om aldus 
in de in de loop van 1950 weder bijeen te roepen West-Indische 
conferentie een vruchtbaar werkobject aanwezig te doen zijn. 

Grondwetsherziening-1948. 
Tijdens de werkzaamheid van de redactie-commissie der West

Indische conferentie in 1948 kwam tot stand een herziening van 
de Grondwet, waarbij in een nieuw - veertiende - hoofdstuk bij
zondere bepalingen werden opgenomen nopens de overgang naar 
een nieuwe rechtsorde voor Nederland, Indonesië, Suriname en de 
Nederlandse Antillen. 

De Regering verklaarde zich er van bewust te zijn, dat nimmer 

8) Bijlage A, Tweede Kamer, zitting 1948/'49 (Rijksbegroting 1949) hfdst. 
XIII (Overzeese Gebiedsdelen), Memorie van Antwoord. 

9) Handelingen Eerste Kamer, zitting 1949/'50, blz. 111. 
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in de historie van het Koninkrijk dé medewerking van de Staten
Generaal was ingeroepen voor een ontwerp van wet van zo in
grijpende aard. Niet minder dan de grondslagen van ons staats-" 
bestel vonden wij ziging. 

Het was intussen niet de West, die bij deze herziening in de 
eerste plaats was betrokken. Zij bleef bij de parlementaire behan
deling zelfs geheel buiten het debat. 

De aandacht, in dit verband aan de grondwetsherziening-1948 
te wijden, mag dan ook worden beperkt tot een weergeven van de 
inhoud der nieuwe artikelen. 

Volgens de eerste dezer bepalingen, art. 208 Grw., zal voor 
de genoemde grondgebieden, "op de grondslag van de uitkomst 
van het reeds gepleegde en nog te plegen gemeen overleg met en 
tussen vertegenwoordigers van de bevolkingen, een nieuwe rechts
orde worden gevestigd, waarbinnen deze gebieden de eigen be
langen zelfstandig behartigen en op de voet van gelijkwaardigheid 
zijn verbonden tot verzorging van de gemeenschappelijke belangen 
en tot wederkerige bijstand, een en ander onder waarborgen voor 
de rechtszekerheid, de fundamentele menselijke rechten en vrij
heden, en deugdelijk bestuur". 

Artikel 209 Grw. handelt over hetgeen bereids als uitkomst 
van gepleegd overleg bij de voorbereiding en de vestiging van de 
nieuwe rechtsorde moet worden in acht genomen, te weten dat er 
een Unie zal worden gevormd, welker Kroon wordt gedragen door 
het Oranjehuis, waarin als gelijkwaardige staten deelnemen het 
Koninkr~ik, gevormd door Nederland, Suriname en de Nederlandse 
Antillen, en de Verenigde Staten van Indonesië, evenwel met de 
mogelijkheid, dat, indien de uitkomst van het voortgezette overleg 
daartoe mocht leiden, Nederland ten aanzien van de Unie in de 
plaats treedt van het Koninkrijk. Voor het overige behelst het 
uitvoerige art. 209 bepalingen, welke alleen op de Unie en op Indo
nesië betrekking hebben. 

Naar "luid van art. 210 Grw. worden, voor zover de over
gang naar· de nieuwe rechtsorde voorzieningen vordert, waarbij 
wordt afgeweken van andere grondwettelijke bepalingen, deze 
voorzieningen getroffen bij de wet; en kunnen de Kamers der 
Staten-Generaal het ontwerp van zulk een wet niet aannemen dan 
met ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen. 

Art. 211 Grw., het laatste artikel van het veertiende hoofd
stuk, bepaalt, dat de nieuwe rechtsorde tot stand komt door vrij
willige aanvaarding langs democratische weg in elk der genoemde 
grondgebieden. 



8 MR J. VAN ANDEL GZN 

Interimregeling voor Suriname. 
Bij Koninklijke boodschap van 31 October 1949 1°) bereikte de 

Tweede Kamer een ontwerp van wet houdende een interimregeling 
voor Suriname - een voorziening, als waarvan art. 210 Grw. 
gewaagt. Behoudens een drietal wijzigingen was het gelijkluidend 
aan het ontwerp, dat bij Koninklijke boodschap van 12 Juli 1949 11) 

werd aangeboden en reeds op 22 Juli 1949 met algemene stemmen 
door de Tweede Kamer werd aangenomen, doch dat de Regering, 
nadat de Eerste Kamer er haar Voorlopig Verslag over had uit
gebracht, op 12 September 1949 introk. Op deze ongewone gang 
van zaken kom ik straks t€rug. Inmiddels heeft ook de parlemen
taire behandeling van het jongste ontwerp plaats gehad en is -
als in de aanhef reeds vermeld - de Surinaamse Interimregeling 
wet geworden. 

Gelijk het geval was met de wijziging van de Surinaamse Staats
regeling in 1948 vóór de grondwetsherziening, draagt de Interim
regeling - ditmaal zegt de naam het ook duidelijk - een voor
lopig, een interimair karakter, bedoelt zij, te gelden voor een 
tussen-, een overgangsperiode. De definitieve regeling betreffende 
de staatsrechtelijke band tussen Nederland en Suriname binnen 
het Koninkrijk zal tot stand komen, wanneer de positie van het 
Koninkrijk en van zijn delen in het Unieverband vaststaat. Dit 
neemt niet weg, dat, naar te verwachten is, de Interimregeling de 
facto duurzaam recht zal blijken te behelzen; in elk geval zullen 
tal van belangrijke bepalingen van deze wet aan de nieuwe rechts
orde mede uitdrukking geven. 

De nieuwe rechtsorde zal worden gekenmerkt (art. 208 Grw.) 
door een tweetal elementen: de zelfstandige behartiging van 
de eigen belangen en een op de voet van gelijkwaardigheid ver
bonden zijn tot verzorging van de gemeenschappelijke belangen. 

Het eerste element, Suriname's autonomie, vindt in de Interim
regeling ten volle verwezenlijking. Dit was vóór de grondwets
herziening van 1948 niet mogelijk, vanwege de bepalingen der artt. 
62-64 Grw., daarna echter wel, dank zij art. 210 Grw., dat immers 
veroorlooft, van die bepalingen af te wijken. 

Dit laatste geldt op zichzelf ook voor het tweede element, zo even 
genoemd, Suriname's deelnemen in de behandeling van de gemeen
schappelijke aangelegenheden, maar dit wordt in de Interimrege
ling nog niet volledig gerealiseerd. De Regering verklaarde bij de 
parlementaire behandeling van het eerste ontwerp, zich over de 

Hl) Bijlagen Tweede Kamer, zitting 1949/'50, stuk 1454. 
11) Bijlagen Tweede Kamer, zitting 1948/'49, stuk 1296. 
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vorm daarvan, mede in verband met de hangende Indonesische 
vraagstukken, nog geen definitief oordeel te hebben kunnen vor
men. 

Niettemin bevat de regeling, in de laatste van haar drie titels, 
toch wel een aantal belangrijke bepalingen ten aanzien van de 
samenwerking in gemeenschappelijke aangelegenheden. Zo wordt 
Suriname's door de landsregering benoemde Algemene Vertegen
woordiger in Nederland in de gelegenheid gesteld, met raadgevende 
stem deel te nemen in het ministerieel overleg over de aangelegen
heden, waarbij Suriname is betrokken (artt. VII-IX). Voorts 
benoemt de Koning, na overleg met de landsregering, een Staats
raad in buitengewone dienst en wordt deze in de gelegenheid ge
steld, aan de werkzaamheden van de Raad van State deel te nemen 
in alle gevallen, waarin deze wordt gehoord over zaken, waar 
Suriname bij betrokken is (art. X). 

Bovendien stelt de Koning - artt. XI-XIII - de landsrege
ring van Suriname in de gelegenheid, van raad te dienen nopens 
elk ontwerp van een voor Suriname verbindende wet of algemene 
maatregel van bestuur en kan desgewenst de landsregering hier
omtrent de Staten raadplegen. Ook ten aanzien van verdragen 
en andere overeenkomsten met vreemde mogendheden of inter
nationale organisaties bevat de regeling zulke bepalingen. 

Het omvangrijkste gedeelte van de Interimregeling betreft even
wel Suriname's volledige autonomie in eigen zaken. Suriname ver
zorgt, krachtens deze regeling, zelf zijn inwendige a.angelegen
heden. Het doet dit "met inachtneming van de bepalingen dezer 
wet", doch deze dienen niet tot beperking, maar alleen tot regeling 
dier autonomie en tot uitsluiting van Nederlandse inmenging in 
de behartiging van de specifiek Surinaamse zaken. 

Artikel II bepaalt, wat geen inwendige aangelegenheden zijn 12). 

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

dediging 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 gesloten en de uit het volkenrecht 
voortvloeiende rechten en verplichtingen in het algemeen; 

c. 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; 
f. 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, 

vestiging en uitzetting van Nederlandse onderdanen; 
A. S. XX-l 2 
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Hieromtrent kunnen bij of krachtens de wet regelingen worden 
vastgesteld. Uitgaven ten aanzien van de niet-inwendige aange
legenheden kunnen - indien de landsregering heeft verklaard 
daartegen bezwaartè hebben - niet ten laste van Suriname worden 
gebracht dan bij wet, na gepleegd overleg, en voorzover zij strek
ken ten nutte van Suriname en in overeenstemming zijn met zijn 
draagkracht. Voorts kan de regeling of nadere regeling van niet
inwendige aangelegenheden bij of krachtens de wet worden op
gedragen of overgelaten aan landsorganen van Suriname. Dit is 
de inhoud van de eerste titel der Interimregeling. 

De tweede titel behelst de Landsregeling van Swriname 13) d. w. z. 
de Surinaamse Staatsregeling (S.S.), op een lange reeks van punten 
gewijzigd en aangevuld. De Landsregeling (L.S.) treedt bij deze 
wet in de plaats van de Staatsregeling. 

Het college van landsministers, het vorig jaar bij de wijziging 
van de S.S. als College van Algemeen Bestuur ingesteld, noemt 
de Landsregeling "Regeringsraad" - waarom niet "landsminister
raad" is niet geheel duidelijk geworden. De Regeringsraad bestaat 
uit ten hoogste negen landsministers, tenzij bij landsverordening 
anders wordt bepaald. 

Werd tot dusver overeenkomstig art. 62 der Grondwet het alge
meen bestuur door de Gouverneur uitgeoefend, volgens de Lands
regeling bestaat de landsregering van Suriname uit de Gouverneur 
- deze oude en ook elders begrepen benaming is, hoewel sprake 
is geweest van andere titels als "landsregent" en "krooncommis
saris", voorshands gehandhaafd - en de aan de Staten verant
woordelijke Regeringsraad. 

Ten aanzien van de verzorging van de inwendige aangelegen
heden treedt de Gouverneur op als hoofd van de landsregering. 
Tussen de Gouverneur en de landsministers is een gelijksoortige 
verhouding gedacht als die tussen de Koning en de ministers in 
Nederland. 

Aan de Gouverneur als orgaan van het Koninkrijk worden in 
een afzonderlijke afdeling - de derde van het tweede hoofd-

i. de bevordering van en het toezicht op de economische en financiële be
trekkingen tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen; 

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

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

en bijstand van Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, onder waar
borg dat wettelijke regelingen ten aanzien van beroeps- en bedrijfsuitoefening 
voor Nederlandse onderdanen gelijkelijk gelden. 

13) De Landsregeling van Suriname is inmiddels afzonderlijk bekend ge
maakt bij K. B. van 3 Januari 1950, S. no K 1. 
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stuk - alleen ten aanzien van koninkrijksbelangen bevoegdheden 
toegekend. Slechts voor de hieruit voortvloeiende werkzaamheden 
zal hij voortaan 's Konings aanwijzingen in acht hebben te nemen 
(art. 52 L.S.). Het zijn: de afkondiging, de uitvoering en de zorg 
voor de naleving van wetten, algemene maatregelen van bestuur 
en verdragen, zomede schorsing van landsverordeningen wegens 
strij d met een hogere voorziening (wet, algemene maatregel van 
bestuur, verdrag of andere overeenkomst met vreemde mogend
heid of internationale organisatie) of met het algemeen belang 
van het Koninkrijk (artt. 53-57a L.S.). De landsorganen en lands
dienaren staan de Gouverneur 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 artikel 63 der Grondwet aan de wetgever toekomt, aan deze 
ontnomen. Alle inwendige aangelegenheden zullen worden geregeld 
bij landsverordening. De conflictenregeling 14) is komen te ver
vallen. 

Alleen de in de Landsregeling met name genoemde onderwerpen, 
welke de belangen van het Koninkrijk raken, worden bij wet of 
algemene maatregel van bestuur geregeld. 

Zo zijn de volgende onderwerpen aan de wet ter regeling voor
behouden: de Landsregeling zelf, het Nederlanderschap, vernieti
ging van een landsverordening, de strafrechtelijke verantwoorde
lijkheid van de Gouverneur, goedkeuring van verdragen en de 
onderwerpen, genoemd in artikel Il. Bij deze zaken blijft dus 
bemoeiing van de Nederlandse Regering en van de Staten-Generaal 
vereist. . 

Regeling bij algemene maatregel van bestuur zal onder meer 
geschieden ten aanzien van cassatierechtspraak. 

De taak van de landswetgever is dus belangrijk uitgebreid. 
Tevens wordt, gelijk wij reeds zagen, Suriname's bemoeienis bij 

de totstandkoming van wetten geïntensiveerd door de verschil
lende vormen van overleg, eerder vermeld. 

14) Onder de conflictenregeling werd tot dusverre verstaan de regeling 
van de artt. 110 en 111 van de Surinaamse Staatsregeling, inhoudende o. m. 
de mogelijkheid van regeling bij algemene maatregel van bestuur in gevallen, 
waarin tussen de Staten en de Gouverneur geen overeenstemming werd ver
kregen over een ontwerp-landsverordening, waarbij in belangrijke mate Neder
land, Indonesië of de Antillen waren betrokken; of waarin de Staten in ge
breke bleven mede te delen of zij zulk een ontwerp goedkeurden en dringende 
omstandigheden een onverwijlde voorziening nodig maakten. 
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Parlementaire behandeling van het ontwerp-Interimregeling. 
De Staten van Suriname zouden gaarne hebben gezien, dat aan 

de evenbedoelde vormen van overleg er nog een was toegevoegd. 
En wel door hun college de bevoegdheid toe te kennen desverkie
zende en geval voor geval, door ten hoogste drie al of niet uit hun 
midden aangewezen gedelegeerden de behandeling van alle wets
ontwerpen, welke rijksaangelegenheden betreffen, in beide Kamers 
der Staten-Generaal te doen bijwonen, met bevoegdheid, daarover 
mede het woord te voeren, zij het - volgens hun eigen voorstel -
zonder stemrecht. 

Dit denkbeeld vond in de Kamers veel bijval, althans gaven 
zeer vele leden er blijk van, dat zij er mede zouden hebben in
gestemd, wanneer bereids de mogelijkheid ware geschapen, dat 
vertegenwoordigers van de Staten bij de behandeling van onder
werpen, welke voor Suriname van belang zijn, in de Nederlandse 
volksvertegenwoordiging het woord zouden voeren. Straks zal im
mers Suriname deel hebben aan de behandeling van de gemeen
schappelijke zaken van het "Koninkrijk nieuwe stijl"; waarom zou 
men het niet nu reeds de gelegenheid geven in de Staten-Generaal 
althans te worden gehoord? Het zou reeds bij dragen tot verster
king van de band tussen de Surinaamse Staten en de Nederlandse 
Staten-Generaal en naar beide zijden vruchten afwerpen. Een nauw 
samengaan van de vertegenwoordigende lichamen werd trouwens 
reeds bepleit in de Xe resolutie van de West-Indische conferentie 
en de even eenvoudige als doelmatige regeling, door de Staten voor
gesteld, was niet meer dan een bescheiden stap in de richting dier 
resolutie. 

De Regering echter, hoewel de aantrekkelijkheid van het voor
stel op het eerste gezicht eveneens erkennende en zich bereid ver
klarende, constructieve denkbeelden als dit bij het nader te plegen 
overleg te overwegen, achtte deze "improvisatie van staatkundige 
samenwerking" nog onvoldoende doordacht. De resolutie van de 
West-Indische conferentie heeft betrekking op de verwezenlijking 
van het parlementaire stelsel in organen van het (toekomstige) 
driedelige Koninkrijk, waarin Nederland, Suriname en de Antillen 
in sterk gewijzigde verhoudingen hun gemeenschappelijke belangen 
zullen behartigen. Suriname echter op dat ogenblik, waarop de 
rijksbelangen nog waren de belangen van het vierdelige Konink
rijk, zij het adviserend, te betrekken in het gemeen overleg, dat 
in de Staten-Generaal omtrent de rijks- en de daarin verweven 
Indonesische belangen werd gevoerd, zou haars inziens niet heb
ben beantwoord aan de staatsrechtelijke en feitelijke toestand. Ook 
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ten aanzien van karakter en draagwij dte van de ministeriële ver-
(~ antwoordelij kheid rezen in dit verband vragen, welke naar het 

oordeel van de Regering vooraf zorgvuldige overweging verdien
den. Bovendien wilde zij ook eerst weten, hoe de Staten van de 
Antillen er over dachten. 

.!:' 

• 

De Tweede Kamer aanvaardde een motie-DE KORT c.s., welke 
de wenselijkheid uitsprak, "zo mogelijk aan genoemd verlangen der 
Staten van Suriname te voldoen", en de Regering uitnodigde, 
"haar over dit onderwerp voor te lichten en eventueel een des
betreffend voorstel van wet bij de Staten-Generaal aanhangig te 
maken". 

Was het hierbij gebleven, dan had de Interimregeling reeds in 
Augustus 1949 wet kunnen zijn en was de indiening van een tweede 
ontwerp niet aan de orde gekomen. De openbare behandeling -
op de dag, waarop het zomerreces van de Kamer inging, - was 
zo vlot en eensgezind, dat de dagbladpers haar met een tuinfeest 
vergeleek 15). Het regenbuitje, dat het feest verstoorde, was even
wel de aanneming van een tweetal amendementen, waardoor voor 
een klein deel werd afgeweken van hetgeen als vrucht van uit
voerig en veelzij dig overleg tussen de Regering en de Surinaamse 
Staten in het wetsontwerp was neergelegd. 

Het ene was het amendement-ScHERMERHORN c.s., inhoudende, 
dat ten aanzien van het (gehele) huwelijksrecht - het regerings
ontwerp bepaalde zich tot een deel daarvan, t. w. de voltrekking 
des huwelijks - voor belijders der daarvoor in aanmerking ko
mende godsdiensten van het gemene recht afwijkende regelingen 
zouden kunnen worden getroffen (art. 155 L.S.). 

Het andere was het amendement-DE KORT c.s., inhoudende, dat 
de financiële gel~i kstelling van openbaar en bij zonder lager onder
wijs - welke Suriname had aanvaard - zich mede zou uitstrekken 
tot de opleiding van onderwijzers - waartegen Suriname om 
financiële redenen bezwaar had gemaakt (art. 168 L.S.). 

De aanneming van deze amendementen - vooral van het laat
ste - bracht in Suriname terstond een heftige reactie teweeg. 
Reeds de volgende dag, 23 Juli 1949, namen de Staten met alge
mene stemmen een besluit - waarmede het College van Algemeen 
Bestuur bleek in te stemmen -, dat een fors protest bevatte en 
zelfs concludeerde, dat Suriname op de Interimregeling, zoals zij 
werd geamendeerd, geen prijs stelde, waarom de Staten de Eerste 

1~) N.R.C., 23-7-'49. 
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Kamer verzochten, het ontwerp in deze vorm te verwerpen. en 
de Regering, het in te trekken. 

De redenen van de ontstemming der Staten waren, dat hun voor
afgaand nader overleg was toegezegd voor het geval ingrijpende 
wijzigingen in de Tweede Kamer zouden worden voorgesteld, dat 
er in de aanneming van het amendement op art. 168 een aan
tasting van hun budgetrecht lag, waardoor zij tegen hun wil be
paalde uitgaven zouden hebben te doen en dat de gehele gang 
van zaken indruiste tegen de aan Suriname toegedachte autonomie. 

"Doués d'une grande émotivité" *), zoals men dat onder de 
zon van Latijns-Amerika in het algemeen meer is dan in Europa's 
koele - soms ook kille - Westen, hebben de Staten niet alleen 
met hun protest geen dag gewacht en dit in kloeke en bewogen 
taal verwoord, maar hebben zij, helaas, ook vrijheid kunnen vin
den, afschrift van hun motie van afkeuring te zenden aan de Ver
enigde Naties, de Pan-Amerikaanse conferentie en de Inter-Indo
nesische conferentie te Dj ocja. Dit was in het in menig opzicht 
goede samenspel tussen Nederland en Suriname een wanklank. 
Men had beter gedaan, in goed vertrouwen de beslissing van de 
Eerste Kamer af te wachten. 

Intussen, wat de zaak van de wijziging van de Interimregeling 
zelf betreft, had men niet geheel ongelijk, zij het ook niet geheel 
en al gelijk. De opvatting, dat volledige overeenstemming met de 
Staten van Suriname conditio sine qua non zou zijn voor het tot
standkomen van een wet ex art. 210 Grw., is o. i. niet juist, 
maar anderzijds is het naar de strekking van het XIVe hoofdstuk 
der Grondwet, wanneer men stelt, dat het overleg tussen Neder
land en de gebieden overzee als regel tot overeenstemming moet 
leiden, omdat ten slotte de nieuwe rechtsorde vrijwillig zal moeten 
worden aanvaard. 

Ten aanzien van een punt als de onderwijzersopleiding was daar
om wel voorzichtigheid geboden. Bij het vooroverleg was men van 
Surinaamse zijde zich er namelijk tegen blijven verzetten, deze 
opleiding in de bepaling der Landsregeling over de financiële ge
lijkstelling van openbaar en bijzonder lager onderwijs op te nemen, 
met het oog op de financiële consequenties van het stichten van 
meer dan een kweekschool in Suriname en bovendien omdat de ver
houdingen daar, wat de er heersende gezindheden betreft, niet met 
die in Nederland waren te vereenzelvigen. Daar Suriname voors
hands niet sterk genoeg is om drie kweekscholen in te richten, 
heeft men er als oplossing gedacht één school voor alle kwekelingen, 

") Begiftigd met een grote vatbaarheid voor ontroering. 

• 
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doch met de vrijheid voor de Rooms-Katholieke en de Protestants
Christelijke schoolorganisaties, voor de hoofdvakken Nederlands, 
paedagogiek en geschiedenis eigen leerkrachten voor haar oplei
dingsafdelingen aan te stellen. Een o. i. - de omstandigheden van 
tijd en plaats in aanmerking genomen - niet onaannemelijke 
oplossing. 

De R.K. Minister VAN SCHAlK, die principieel met de Kamer
meerderheid niet van mening verschilde, ontraadde de Kamer dan 
ook in verband met het door hem met Suriname gepleegde voor
overleg en het daarbij bereikte compromis, het amendement-DE 
KORT c.s. te aanvaarden. Anderzij ds meende de Minister de hand
having van het wetsontwerp - voor Suriname en ook voor N eder
land immers van veel verder reikend belang - niet van de ver
werping van dit of het andere amendement afhankelijk te mogen 
stellen. Dat ware z. i. slechts gerechtvaardigd geweest, wanneer 
de amendementen een zo ingrijpend karakter hadden gehad, dat 
zij als subversief, het wezen van de interimregeling aantastend, 
hadden moeten worden beschouwd. 

Wat ten slotte nog bepaaldelijk het financiële aTgument van de 
Staten betreft, zij aangetekend, dat, naar de heer DE KORT bij de 
verdediging van het amendement in de Kamer deed blijken, het 
de voorstellers ging om het vastleggen van het recht op bijzondere 
kweekscholen, niet om een doordrijven van de uitvoering er van. 
De ene gemeenschappelijke school kon men als noodoplossing aan
vaarden. Hiertegenover staat, dat niettemin uit de wet niet anders 
zou blijken dan de verplichting om openbaar en bijzonder kweek
schoolonderwij s naar dezelfde maatstaf uit de openbare kas te be
kostigen. 

Nadat de Eerste Kamer, bolwerk tegen overijlde beslissingen, 
de Regering in een gedocumenteerd Voorlopig Verslag had doen 
weten, dat zij het wetsontwerp in zijn geamendeerde vorm niet 
zonder meer zou kunnen aanvaarden, heeft de Regering in haar 
Memorie van Antwoord medegedeeld, dat zij intrekking van het 
ontwerp zou bevorderen. Deze geschiedde krachtens Koninklijke 
machtiging op 12 September 1949. In het tweede ontwerp, eind 
October ingediend, waren de moeilijkheden als volgt opgelost . 

Artikel 155 S.S. is in de Landsregeling ongewijzigd gehand
haafd 16). Dit is in overeenstemming met het eerste advies van 
de Surinaamse Staten en met het amendement-ScHERMERHORN, 

Hl) Het luidt: "De belijders der onderscheidene godsdienstige meningen ge
nieten allen dezelfde burgerlijke en burgerrechten en hebben gelijke aanspraak 
op het bekleden van waardigheden, ambten en bedieningen." 
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zoals het oorspronkelijk luidde, t. w. om elke toevoeging bij dit 
artikel weg te laten. Art. 129 L.S. bepaalt, dat o. a. het burgerlijk 
recht zoveel mogelijk overeenkomstig de in Nederland bestaande 
wetten bij landsverordening wordt geregeld. Het laat dus ruimte 
voor afwijkende regeling. En onder burgerlijk recht valt huwelijks
recht. Op deze grond is nu dus aan te nemen, dat de landswetgever 
bereids bezit de bevoegdheid, ten aanzien van het huwelijksrecht 
van het gemene recht afwijkende regelingen te treffen voor be
lijders der daarvoor in aanmerking komende godsdiensten, zodat 
een toevoeging aan art. 155 L.S., zulks ter wille van de rechts
zekerheid uitdrukkelijk vaststellende, als niet strikt nodig is te 
beschouwen. 

Ten aanzien van art. 168, lid 7, L.S., heeft de Regering in het 
tweede wetsontwerp een oplossing geboden, waarbij zij niet liet 
varen haar principiële opvatting, dat de onderwerpelijke materie 
niet behoort tot de onderwerpen, over welke de autonomie van 
Suriname zich uitstrekt, en waarbij anderzijds aanvaarding door 
de Staten van Suriname mogelijk was zonder dat zij hun afwijkend 
standpunt behoefden prijs te geven. 

Aan artikel 181 L.S. is nI. een bepaling toegevoegd, die het de 
landswetgever mogelijk maakt, art. 168, lid 7, L.S. - dat blijft 
luiden zoals het door de Tweede Kamer werd geamendeerd 17), -

in dier voege te wijzigen, dat het komt te luiden, zoals het oor
spronkelijk door de Regering, na overleg met de Surinaamse 
Staten, was voorgesteld 18). 

Zo is enerzijds de beslissing der Kamer geëerbiedigd, anderzijds 
aan Suriname de gelegenheid geboden terug te vallen op de door 
de Regering in het mondeling overleg aanvaarde regeling. 

Zonder de geschiedenis van het artikel te kennen zou men deze 
oplossing wellicht niet bijster elegant kunnen noemen, historisch 
onderricht, moet men haar m. i. prijzen om haar tact. 

Volledigheidshalve zij vermeld, dat het tweede ontwerp-Interim
regeling nog op een derde punt afweek van het eerste en wel door 
het doen vervallen van overgangsbepaling 13 L.S. betreffende 

17) D. i. als volgt: 
,,7. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, alsmede de opleiding 

van leerkrachten daartoe, welke aan de bij de landsverordening te stellen 
voorwaarden voldoen, worden naar dezelfde maatstaf als het openbaar onder
wijs uit de openbare kas bekostigd. De landsverordening stelt de voorwaarden 
vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbe
reidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend." 

18) Art. 181, lid 2, - de nieuwe bepaling - luidt letterlijk: 
"Bij landsverordening kan het zevende lid van artikel 168 in dier voege 

worden gewijzigd, dat het komt te luiden als volgt: "Het bijzonder algemeen 
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krachtens vroegere regelingen door vreemdelingen verkregen 
kiesbevoegdheden. 

Na een kort schriftelijk verslag en een daarop gevolgde even 
lwrte nota van de Regering aanvaardde de Tweede Kamer op 18 
November 1949 het tweede ontwerp zonder debat en zonder hoofde
l~ike stemming. 

Bij de behandeling in de Eerste Kamer 19) wenste het lid 
MI" JONKMAN, oud-Minister van Overzeese Gebiedsdelen 2Q), er 
nog eens de nadruk op te leggen, dat in het wezen van de zaak 
het conflict met Suriname was terug te brengen tot een onbe
vredigende toepassing van het in het XIVe hoofdstuk der Grond
wet (artt. 208 en 211) neergelegde beginsel, hierop neerkomende, 
dat de voorbereiding en de vestiging van de nieuwe rechtsorde 
,in overleg tussen de verschillende staatsdelen en niet meer door 
Nederland na overleg met de gebieden overzee behoorden te ge
schieden. 

En de heer KROPMAN meende, dat bij de behandeling van het 
eerste ontwerp in de Tweede Kamer uit het oog was verloren 
de uitermate grote gevoeligheid van Suriname op het stuk van de . 
autonomie, "een gevoeligheid, die niet verward mag worden met 
geprikkeldheid", "een gevoeligheid, die eigenlijk iets moois, iets 
natuurlijks heeft bij een volk, dat waarlijk niet verwend geworden 
is en dat de autonomie met geestdrift ontvangt, maar dan ook een 
ongeschonden autonomie". De ergernis zat niet zo zeer in de inhoud 
van de amendementen, als wel hierin, dat nadat overleg was 
gepleegd toch nog buiten Suriname om wijziging bij amendement 
was aangebracht. 

Wat de samenwerking tussen Nederland en Suriname ten aan
zien van de gemeenschappelijke belangen betreft, drong de heer 
JONKMAN aan op een in de kortst mogelijke tijd effectueren er van, 
waarop Minister VAN SCHAlK antwoorddè, dat op dit stuk de te 
treffen regeling een ondeelbaar geheel zal vormen met die voor 

vormend lager onderwijs, dat aan bij de landsverol'dening te stellen voor
waarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs 
uit de openbare kas bekostigd. De landsverordening stelt de voorwaarden 
vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbe
reidend hogel' onderwijs en voor de opleiding van leerkrachten tot het bijzon
der algemeen vormend lager onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden 
'-erleend" ." 

19) Voorlopig Verslag d.d. 6 December 1949. 
Eindverslag d.d. 14 December 1949. 
Handelingen Eerste Kamer d.d. 21 Dec. 1949, blz. 107-112. 
20) Bij Koninklijk besluit van 24 December 1949, S. J no 593, houdende 

wijziging van de naam van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, is deze 
veranderd in: Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. 
A. s. XX-l 3 

., 
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de Antillen, zodat de definitieve regeling te dezen zal moeten 
wachten tot het mogelijk is ook met de Antillen tot overeen
stemming te komen. 

Nog enkele andere zaken kwamen in het debat in de Eerste 
Kamer ter sprake, doch met het oog op de Interimregeling op zich 
zelf behoeft daarbij thans niet te worden stilgestaan. Op 21 Decem
ber 1949 nam ook deze Kamer het ontwerp zonder hoofdelijke 
stemming aan. 

H. M. Koningin .JULIANA tekende de wet een dag later, ten 
Paleize Soestdijk. 

De Interimregeling voor Suriname 21) is, afgezien van de tij d 
vergende, doch in wezen toch slechts zeer beperkte moeilijkheden. 
welke zij op haar weg naar het Staatsblad ondervond, een alge
meen met sympathie aanvaarde staatsregeling, in haar formule
ring blijk gevende van staatsmansinzicht en wijze gematigdheid, 
naar in de ditmaal eendrachtige rij van met de regeling instem
mende Kamerleden de heer WELT ER opmerkte, en die, zoals de 
heer MEYERINK zeide, bij haar afkondiging in Paramaribo het 
tijdvak van de voogdij zou afsluiten en het nieuwe tijdperk van 
de volledige zelfstandigheid, van het baas zijn in eigen huis, zou 
doen aanbreken. Dit is inmiddels geschied. 

Het woord zal nu het eerst zijn aan de grondwetgever van het 
"Koninkrijk nieuwe stijl". Na grondwetsherziening zal de Interim
door een definitieve regeling worden vervangen. Met een en ander 
zal nog enige tijd zijn gemoeid. 

Maar Suriname kan vooruit. Moge het niet alleen politiek, maar 
ook economisch, sociaal, cultureel gedij en ! 

Januari 1950. 

21) Bij K.B. van 10 Jan. 1950, S. no K 7, is als tijdstip van inwerking
treding van de Interimregeling voor Suriname vastgesteld: 20 Januari 1950. 
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Den lOden Mei 1940 luidde de doodsklok over een neutraliteits
politiek, welke door Nederland met succes gedurende meer dan een 
eeuw was gevoerd. 

Aangevallen door de ene oorlogvoerende partij, werden wij auto
matisch de bondgenoot van de andere partij. Niet vrijwillig doch 
nolens volens werden wij aldus in het oorlogsgeweld betrokken. 
Nederland moest met andere neutrale staten ervaren, dat neutra
liteit in de wereldomvattende conflicten, waartoe de hedendaagse 
oorlogen zijn uigegroeid, niet meer zou wo-rden geëerbiedigd, indien 
het strategische of economische belang van een der oorlogvoerende 
partijen dit zou eisen. Neutraliteit had bestaansrecht en werd 
geëerbiedigd, zolang de oorlogen gelocaliseerd bleven tot conflicten 
tussen enkele staten en zolang er nog grote mogendheden waren, 
welke, zelf een neutraliteitspolitiek voerende, er belang bij hadden 
voor de rechten der neutralen op de bres te staan. In feite bete
kende daarom de eerste wereldoorlog, toen de grootste der neutrale 
staten, de Verenigde Staten van Noord-Amerika, zijn neutrale 
houding liet varen en tot deelneming aan den oorlog overging, het 
einde van de mogelijkheid tot neutraliteit van de kleinere staten. 
Weliswaar werden deze nog niet, zoals België, daadwerkelijk deel
genoot in den strijd, doch door den druk van een van beide partijen 
werden de neutralen op de een of andere wijze indirect ten on
gunste van de andere partij militair of economisch ingeschakeld. 
Een daadwerkelijke oorlogshandeling tegen een neutrale bleef 
slechts achterwege, indien de voordelen niet, hetzij strategisch 
hetzij economisch, tegen de nadelen opwogen. Mocht Nederland, 
dank zij deze factoren, in den eersten wereldoorlog van een actief 
betrekken in de oorlogshandelingen verschoond zij n gebleven, het 

1) Van deskundige zijde gewerd ons een militair-politieke uiteenzetting 
aangaande het Pact van Brussel en het Atlantisch Pact. Daar de Redactie 
meent, dat kennisneming daarvan voor de lezers van belang kan zijn, heeft zij 
gemeend geen bezwaar te moeten maken tegen de plaatsing van deze on
getekende bijdrage. Uiteraard is haar de schrijver bekend. Zijn beschouwingen 
blijven voor zijn verantwoording. Kennisneming ervan moge echter materiaal 
verschaffen, dat bij de vorming van een principieel verantwoorde antirevo
lutionaire oordeelsvorming over internationale problemen als deze onmis
baar is. 
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trok daaruit in de periode, gelegen tussen de beide wereldoorlogen, 
niet de ervaringslessen, welke het waren voorgehouden. Het ver
mocht niet in te zien, dat de ontwikkeling der moderne techniek en 
der militaire technologie het karakter van den oorlog meer en meer 
totaal gingen maken, zodat de conflicten der grote staten geen gren
zen meer zouden erkennen, noch territoriaal noch in een onder
scheiding tussen strijdmacht en burgerbevolking. De moderne tech
niek zou bovendien den oorlog zodanig verschrikkelijk maken, dat 
deze als instrument tot het beslechten van internationale geschil
len diende te worden uitgebannen, zodat dus de krachten van allen 
er op gericht moesten zijn, het uitbreken van oorlogen te voor
komen. De traditionele zienswijze, dat de oorlog als een onvermijde
lijk verschijnsel diende te worden beschouwd, waarop men zich, ge
bruik makende van de tussenliggende vredesperiode, zo goed moge
lijk voorbereidde ten einde hem onder zo gunstig mogelijke om
standigheden te voeren, diende te worden vervangen door een 
andere, nI. met inspanning van alle krachten het uitbreken van 
een oorlog te voorkomen. Dit zou slechts zijn te bereiken door een 
samenbundeling van alle den vrede liefhebbende krachten, door het 
vormen van sterkte, van zodanig indrukwekkende kracht, dat nega
tieve, oorlog zoekende krachten zich wel tweemaal zouden beden
ken, eer zij tot een aggressie zouden overgaan. In dezen gedachten
gang zou geen enkele vredelievende staat, hetzij groot, hetzij klein, 
zich aan de algemene verplichting tot het handhaven van den vrede 
kunnen en mogen onttrekken, doch daadwerkelijk moeten mede
werken aan het in het leven roepen van een gemeenschappelijk 
machtsorgaan, dat sterker zou zijn dan elk machtsorgaan, dat een 
niet-vredelievende staat of combinatie van staten zou trachten te 
scheppen. Een afzijdige houding in dezen zou even immoreel als 
kortzichtig zijn en daarmede neutraliteit veroordeeld. 

Hoewel getracht werd aan deze zienswijze vasteren vorm te 
geven in het instituut van den Volkenbond, waren de samenhang 
daarin en de collectieve machtsfactor zó zwak, dat het scheppen 
van een machtsoverwicht, dat een oorlog zou kunnen voorkomen, 
reeds bij voorbaat tot mislukking was gedoemd. Zij vond een roem
loos einde, toen een totalitair georganiseerde en aggressieve staten
combinatie, samengebracht in het anti-Komintern-pact, een ver
deelde en aarzelende wereld van onsamenhangende, vredelievende 
staten tegenover zich vond. Overrompeld door een economischen, 
ideologischen en politieken oorlog, welke de inwendige sterkte der 
vredelievende staten ondermijnde, ten dele beheerst door het ver
langen zelf buiten schot te blijven, kon het niet uitblijven, dat in de 
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slotphase van dezen strijd, de "shooting-war" 1), zo grote als kleine 
staten achtereenvolgens onder den voet werden gelopen en de vrij
heid der wereld naar democratische opvattingen dreigde ten onder 
te gaan. Het was slechts op dit moment van uiterst gevaar, dat de 
verraste en overrompelde democratische staten elkaar vonden en 
zich aaneensloten in een hecht bondgenootschap, dat der Ver
enigde Naties, om aan de wereld haar vrijheid te hergeven. Het 
is met deze lessen voor ogen, dat men na den tweeden wereldoorlog 
hoopte in een wereldorganisatie van zo groot mogelijken om
vang de waarborgen te vinden, waardoor het spook van den oorlog 
voortaan kon worden uitgebannen. En het is verheugend, dat 
Nederl;md, de lessen van het verleden tel' harte genomen hebbende 
en zich zijn morele internationale verantwoordelijkheid thans be
wust, zich als zovele andere vroeger neutrale staten bij deze staten
combinatie aansloot. 

De bij het eindigen van den oorlog zo hoog gespannen verwach
tingen, belichaamd in de organisatie der Verenigde Naties, gingen 
echter niet in vervulling. Een nieuwe bedreiging van den vrede, in 
feite reeds een oude, doch door den oorlog tijdelijk van haar ideo
logischen en economischen strijd voor wereldverovering afgeleid, 
stak het hoofd op. Politiek, ideologisch en economisch trachtte Rus
land zijn invloedssfeer uit te breiden. Terwijl de rest van de wereld 
overhaast tot een ver-gaande ontwapening was overgegaan hand
haafde deze nieuwe dreiging een machtig militair apparaat. Aldus 
ontstond een splijtzwam in het hecht gedachte front der Verenigde 
Naties. 

Gedachtig aan het verleden sloten de vredelievende volken zich 
aaneen. Niet nogmaals afzonderlijk overvallen en geslagen, doch 
door gezamenlijke kracht het nieuwe gevaar het hoofd geboden! 

Met dezen gedachtengang bezield, werden aldus achtereenvolgens 
het Pact van Brussel en het Noord-Atlantisch Pact gesloten. Het 
eerste werd op 17 Maart 1948 te Brussel ondertekend door de 
daaraan deelnemende landen, Nederland, België, Frankrijk, 
Luxemburg, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, en voor wat be
treft Nederland bij de Wet van 25 Juni 1948 (Staatsblad no. I 258) 
bekrachtigd. 

Het laatste werd gesloten op 4 April 1949 te Washington en 
ondertekend door België, Canada, Denemarken, Frankrijk, Italië, 
Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, het Verenigd Ko
ninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika en IJsland en voor 

1) De "schiet-oorlog" (in onderscheid tot de zo juist vermelde vooraf
gaande vormen van oorlog); men zie ook blz. 33. 
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wat betreft Nederland bij de Wet van 5 Augustus 1949 (Staats
blad no. J 355) bekrachtigd. Het werd voor alle deelnemende staten 
van kracht op den dag, waarop de laatste ratificatie bij de Rege
ring van de Verenigde Staten van Amerika werd nadergelegd, 
hetgeen het geval was op 24 Augustus 1949. 

Daar eerstgenoemd verdrag voor den duur van vijftig jaar is 
gesloten en laatstgenoemd voor 20 jaar met de mogelijkheid van 
een tussentijdse herziening na tien jaar, heeft Nederland door zijn 
toetreding de oude neutraliteitspolitiek practisch definitief den 
rug toegekeerd. Voortaan zal het actief dienen deel te nemen aan 
het organiseren van een politieke, economische en militaire macht 
tot het behoud van den vrede. 

* * * 
Alvorens beide verdragen op hun merites te onderzoeken, is 

het nuttig deze in karakter te vergelijken met bondgenootschappe
lijke verdragen als de geschiedenis er zovele heeft gekend. 

Beide verdragen hebben een defensief karakter. Noch artikel IV 
van het Brusselse verdrag noch de préambule van het N oord
Atlantische Verdrag laten op dit punt enigen twijfel over. Het 
eerste treedt automatisch in werking, indien een der Hoge Verdrag
sluitende Partijen het voorwerp zou zijn van een gewapenden aan
val in Europa, het andere stelt als doel voorop de krachten der 
Pactgenoten te verenigen voor de gemeenschappelijke verdediging 
en voor het behoud van vrede en veiligheid. 

Om deze defensie en preventieve doelstelling te verwezenlijken 
worden verschillende maatregelen voorgeschreven ten einde de 
totale economische en militaire kracht reeds in vredestij d te 
coördineren en zodanig te organiseren, dat de hoogste graad van 
efficiency kan worden bereikt. 

Wanneer wij daartegenover het karakter der oude bondgenoot
schappen stellen, dan zien wij hier een principieel verschil. De doel
stelling was daarbij veelal een geheel andere. Niet het voorkomen 
van een oorlog stond op den voorgrond, doch het scheppen van 
gunstige voorwaarden om een oorlog te voeren, indien het voeren 
daarvan in het kader van de algemene politiek als uiterste instru
ment daarvan onvermijdelijk dan wel gewenst was. Op zijn hoogst 
werd door deze bondgenootschappen een labiel machtsevenwicht 
geschapen, dat echter elk ogenblik kon worden verstoord en dat 
zich zelfs op het moment van het uitbreken van een oorlog nog kon 
wijzigen. Zo droegen de bondgenootschappen, welke Engeland 
sloot, het stereotype karakter, tegenover een bestaanden of op-
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komenden rivaal ter zee een macht te land te stellen, welke den 
rivaal ter zee te land kon verzwakken, zodat Engeland door zijn 
macht ter zee de weegschaal ten gunste van zichzelf kon laten 
doorslaan, zonder in den gevreesden oorlog zelf zware offers te 
behoeven te brengen. 

Zulke bondgenootschappen droegen daardoor ook vaak een tijde
lijk karakter. De bondgenoot van heden was vaak de vijand van 
morgen. Ten overvloede viel soms een bondgenoot bij het uitbreken 
van een oorlog nog uit of schaarde zich aan de zijde van de tegen
partij. Als gevolg hiervan waren dan ook de voorbereidende vredes
maatregelen voor een gezamenlijk optreden in oorlogstijd zeer sum
mier. Zij beperkten zich wat de strategische coördinatie betreft 
tot besprekingen tussen de staven der partijen, soms een enkele 
gezamenlijke manoeuvre of andere militaire oefening, alsmede het 
uitwisselen van militaire waarnemers. Eenheid van commando 
werd in vredestij d eenvoudig niet beschouwd als practisch uit
voerbaar en kwam in oorlogstij d zelden en dan nog moeizaam 
tot stand. De strijdmachten der bondgenoten hadden ieder een 
van elkaar afwijkende organisatie, bewapening, leiding, bevelvoe
ring en tactische doctrine 2), zodat er in het bondgenootschappe
lijk samengaan in oorlogstijd een bijna Babylonische spraakver
warring op al deze terreinen bestond, hetgeen ging ten koste van 
de totale oorlogsinspanning. De mogelijkheid, dat de bondgenoot 
van heden de vijand van morgen kon zijn, stond met het oog op 
de geheimhouding bovendien een inniger samengaan en een open
lijk inzage geven in elkaars oorlogspotentieel in den weg. Met een 
zekere terughoudendheid zegde men elkaar een bepaalden steun 
toe en was er dan nog veelal op uit een ander de kastanjes uit het 
vuur te laten halen. Geen wonder, dat onder zulke verhoudingen 
de gezamenlijke kracht van een bondgenootschap slechts werd ge
zien als een fractie van de som van de individuele krachten der 
deelnemende landen. 

Dit oude karakter van bondgenootschappen is aan de verdragen 
van Brussel en Washington vreemd. De factoren om van het oude 
af te stappen waren ten overvloede uit militair-technisch oogpunt 
gunstig. De deelnemende landen zijn nI. voor een goed deel als 
gevolg van den afgelopen oorlog ontwapend en dienen hun strijd
machten derhalve weer van den grond af aan op te bouwen, waarbij 
zij steunen kunnen op min of meer modern bewapende deelgenoten. 
Een standaardisatie in organisatie, bewapening, leiding, bevelvoe-

2) Opvattingen over tactiek. 
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ring en tractische doctrine kan aldus zonder grote bezwaren WOl'

den doorgevoerd. Zowel in de politieke als in de militaire leiding 
wordt reeds in vredestij d naar eenhoofdigheid, althans naar co- t 
ordinatie gestreefd, terwijl een economische coördinatie ter ont-
wikkeling van sterke economische kracht, het onmisbare funda- .1 
ment voor moderne militaire kracht, evenmin over het hoofd wordt 
gezien. 

Beide verdragen hebben aldus, zowel in doelstelling als in het 
scheppen van de uitvoerende organen de waarborgen gelegd, dat de 
traditionele bondgenootschappelijke zwakte niet alleen wordt voor-' 
komen, doch dat de kracht van het geheel .(lOOI' efficiency kan 
stijgen boven de som van de individuele krachten der leden. 

Tegenover deze grote voordelen staan ongetwijfeld nadelen. Hoe 
groter het aantal deelnemers aan een coalitie hoe groter het aantal 
wrijvingsvlakken, dat ontstaat. Onvoorzichtigheid in het optreden 
van het ene land stelt allen aan oorlogsgevaar bloot. De deel
nemende staten zijn daardoor meer dan ooit door de collectieve 
verantwoordelijkheid verplicht in eigen nationaal optreden zich in 
te binden en boeten daardoor aan souvereiniteit in. Het nationale 
belang zal in sommige gevallen voor het gemeenschappelijke belang 
moeten wijken. Doch wal'meer daarmede wordt bereikt de doel
stelling, een oorlog te voorkomen of, mocht deze toch onverhoopt 
uitbreken, "de vrijheid, het gemeenschappelijk erfdeel van hun 
volken, welke zijn gegrondvest op beginselen van democratie, per
soonlijke vrijheid en rechtsorde" (naar de préambule van het 
Noord-Atlantisch Pact), veilig te stellen, dan is het brengen van 
deze nationale offers het doel waard. 

Wanneer we de verdragen van Brussel en van Washington met 
elkaar vergelijken dan is er naar den geest geen, doch naar de 
letter wel verschil. 

De geest van beide is defensief, gebaseerd op het voorkomen 
van een oorlog en op een wederzijdse hulpverlening bij een aanval 
op een van de deelnemende partijen. Naar de letter is de weder
zijdse hulpverlening volgens het Brusselse Pact automatisch. Arti
kel IV spreekt implicite uit, dat wanneer een der Hoge Verdrag
sluitende Partijen het voorwerp zou zijn van een gewapenden inval 
in Europa, de andere Hoge Verdragsluitende Partijen, in overeen
stemming met de bepalingen van art. 51 van het Handvest der 
Verenigde Naties, aan de aldus aangevallen partij alle militaire en 
andere hulp en bijstand zullen verlenen, welke in haar vermogen 
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ligt. Alleen het begrip "vermogen" is in dezen dubieus, hetgeen 
echter door de vredesvoorbereidingen en het inzicht dat men daar
bij van elkaars vermogen heeft, moeilijk tot een klaplopen van de 
een of de andere kan leiden. 

Het Noord-Atlantisch Pact gaat op dit punt minder ver. Artikel 
5 vermeldt n1. omtrent de hulpverlening het volgende: 

"De Partijen komen overeen, dat een gewapende aanval tegen 
een van haar in Europa of Noord-Amerika als een aanval tegen 
haar allen zal worden beschouwd; zij komen bijgevolg overeen, 
dat, indien zulk een gewapende aanval plaats vindt, ieder van haar 
de aldus aangevallen Partij of Partijen zal bijstaan, in de uitoefe
ning van het recht tot individuele of collectieve zelfverdediging 
erkend in artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties, 
door terstond, individueel en in samenwerking met de andere Par
tijen, op te treden op de wijze, die zij nodig oordeelt - met 
inbegrip van het gebruik van gewapende macht - om de veilig
heid van het Noord-Atlantische gebied te herstellen en te hand
haven." 

Door deze redactie wordt aan de deelnemende landen nog de 
vrijheid gelaten in welke mate zij aan een opkomend conflict zullen 
deelnemen. Deze vrijheid was echter nodig, wilde het verdrag niet 
in strij d komen o. m. met de Amerikaanse constitutie, welke het 
recht tot verklaring van oorlog aan het Congres voorbehoudt, 
waarop dus niet door een verdrag kan worden vooruitgelopen. Dit 
neemt intussen niet weg, dat de preventieve waarde van het Ver
drag, de samengebundelde potentiële kracht 3) - en daarmede zal 
een eventuele aanvaller toch rekening moeten houden -, zich ten 
volle kan doen gelden mede door den geest, waarin het Pact ge
sloten is, en door de militaire voorbereidingen in vredestijd, d. i. 
door de zichtbare coördinatie en opbouw der strijdmachten in het 
N oord-Atlantische gebied. 

Een vrees, dat de grootste deelgenoot in het Pact, Amerika, zich 
aan een conflict zou kunnen onttrekken, is bovendien geneutrali
liseerd door in artikel 6 op te nemen, dat als een gewapende aanval 
o. m. ook wordt beschouwd een aanval op de bezettingstroepen van 
een der Partij en in Europa. In de bepaling van wat onder een 
gewapenden aanval wordt verstaan wordt zelfs zeer ver gegaan 
door hieronder te verstaan: een aanval op het grondgebied van 
een der Partijen in Europa of Noord-Amerika, op de Algerijnse 
Departementen van Frankrijk, op de eilanden vallende onder de 

3) Kracht, welke men zo nodig kàn ontplooien. 
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rechtsmacht van een der Partijen in het Noord-Atlantische gebied 
ten noorden van de Kreeftskeerkring of op de schepen of lucht
vaartuigen in dit gebied. 

Hiermede is tevens het extreme karakter van dit verdrag ge
tekend. Het geeft naar den geest een nog positiever uitdrukking 
aan het voornemen het been tegen elke aggressie stijf te houden 
dan het Brusselse Pact naar de letter doet. 

De doelstelling, door de samenbundeling van zoveel mogelijk 
krachten een machtsoverwicht te verkrijgen, waardoor een oorlog 
kan worden voorkomen - en dus niet slechts een labiel machts
evenwicht, dat elk ogenblik kan worden verstoord, zoals de oude 
bondgenootschappen - vindt bovendien uitdrukking in artikel 10. 
Hierin is n1. bepaald, dat "de Partijen eenstemmig elke andere 
Europese Staat, welke de verwezenlijking van de beginselen van 
dit Verdrag kan bevorderen en kan bij dragen tot de veiligheid 
van het Noord-Atlantische gebied, kunnen uitnodigen tot dit ver
drag toe te treden". 

Daar ook het Brusselse Pact in artikel IX deze mogelijkheid 
heeft opengehouden, bieden deze pacten het uitzicht, dat een zo
danige economische en strategische concentratie van kracht wordt 
verkregen, dat elke andere combinatie hiertegenover verre in de 
minderheid moet blijven, de beste en veiligste waarborg tot het 
behoud van den vrede in een wereld, welke nog steeds op machts
politiek is ingesteld. Hoewel voor den opbouw van deze politieke 
macht voorshands een mechanische macht in den vorm van een 
sterke strijdmacht niet kan worden gemist, bestaat er een redelijke 
kans, de negatieve elementen in deze wereld onder den indruk 
van de onoverwinnelijkheid der georganiseerde vredeselementen 
haar aggressieve houding laten varen, zodat een algemene vermin
dering der mechanische kracht op den duur mogelijk wordt en de 
volkeren zonder vrees voor aggressie en zonder gebukt te gaan 
onder zware militaire lasten in vrede naast elkaar kunnen leven. 
Nog nimmer werd zulk een poging tot het organiseren van een 
zo sterk mogelijke mechanische preventieve kracht in vredestijd 
ondernomen. Nimmer was ook, door de voortschrijding der mili
taire technologie, de bedreiging met vernietiging van de wereld 
door een oorlog zo groot. Nimmer verdiende daarom een poging, 
een zodanige ramp te voorkomen, meer steun dan op dit ogenblik. 
Nimmer was het zo waard daarvoor offers te brengen en zich 
inspanning te getroosten om het machtsapparaat zo efficient mo-

. gelijk te organiseren. De moeilijkheden, welke zich hierbij voor
doen zijn vele, de mogelijkheden, welke economisch en strategisch 

\ 
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ter beschikking staan, echter eveneens. We mogen deze thans 
nader onder het oog zien. 

* * * 
Het behoeft geen uitvoerig betoog, dat bij het sluiten van het 

Verdrag van Brussel noch in politieke noch in militaire kringen 
de illusie bestond, dat deze coalitie in staat zou zijn zelfstandig een 
oorlog te voorkomen of aan een Russische aggressie het hoofd te 
bieden. De deelnemende staten richtten zich dan ook blijkens de 
préambule meer tegen een nieuwe aanvalspolitiek van Duitsland 
en rekenden er op, dat het strategisch belang van West-Europa 
voor Amerika automatisch tot hulp van dit land zou leiden, indien 
men het slachtoffer zou worden van aggressie van wien dan ook. 
Zij stelden zich daarom verder ten doel andere staten in het Ver
drag te betrekken, zodat geleidelijk aan een alliantie zou ontstaan, 
welke wel de vereiste kracht in zich verenigde om respectering 
van haar integriteit 4) af te dwingen. Op het moment van de tot
standkoming van het Verdrag had het derhalve geen wezenlijke 
militaire preventieve noch repressieve kracht, doch meer een 
morele kracht nl. het tot uitdrukking brengen van den vasten wil 
van een aantal staten, zich niet meer achtereenvolgens afzonderlijk 
te laten verslaan, doch eendrachtig aan eIken aanval het hoofd te 
zullen bieden. 

De grondgedachte vond weerklank in tal van andere vrede-
lievende landen, zodat de eerste stap, te Brussel gezet, kon worden 
gevolgd door den tweeden stap, dien van het Atlantische Verdrag, 
welke beide stappen dienen te worden gevolgd door verdere stap
pen, beogende de coalitie der vredelievende staten zó groot te 
maken, dat deze politiek, economisch en militair zó overwegend 
de sterkste ter wereld wordt, dat elke aggressie daartegen gelijk 
zou staan met zelfmoord. 

Wanneer wij de lij st der deelnemende landen aan de beide Pacten 
zien, zal het aanstonds opvallen, dat daaronder voorkomen een 
aantal landen, welke militair zwak zijn en dit ook zullen blijven. 
Wij doelen hier o.m. op IJsland, Noorwegen, Denemarken en Por
tugal. Er moet dus een andere reden zijn, welke op hun deelneming 
heeft doen prijs stellen en wel een strategische. Wij mogen dit 

nader uiteenzetten. 
Het Atlantische Pact verenigt een aantal landen, welke tezamen 

de grootste economische macht ter wereld vertegenwoordigen. 

I) Onschendbaarheid der souvereiniteit van een staat. 



28 COLLECTIEVE DEFENSIE 

Daardoor hebben zij tevens het vermogen de grootste militaire 
sterkte ter wereld te kunnen ontwikkelen, ook al hebben zij deze 
op dit moment nog niet. Dit gezamenlijke oorlogspotentieel ligt 
echter over een groot deel van de wereld verspreid, zodat bij een 
voorgenomen militaire en economische concentratie van krachten 
op een bepaald punt, b.v. in West-Europa, de gescheiden delen bij 
elkaar moeten kunnen worden gebracht. Dit is dus een kwestie 
van verbindingen en deze verbindingen lopen hoofdzakelijk over 
zee. Deze verbindingen dienen derhalve veilig te worden gesteld. 
Het meesterschap ter zee is daarvoor onmisbaar en dus ook het 
ontwikkelen van macht ter zee. De grootste bedreiging van deze 
zeeverbindingen wordt gevormd door het duikbootwapen, alsmede, 
in de nabijheid der kusten, door het luchtwapen. Het streven nu 
binnen het kader van het Atlantisch Pact is geweest den N oorde
lijken Atlantischen Oceaan geopolitiek en geostrategisch 5) tot een 
gesloten zee te maken door de omliggende landen in één hand te 
verenigen, een procedure, welke voor de beheersing der zeeën even 
oud is als de wereld en dus klassiek mag worden genoemd. Een 
blik op de kaart doet zien dat Noorwegen, IJsland en Groenland 
(Deens gebied) den Noordelijken toegang tot den Atlantischen 
Oceaan afsluiten, Denemarken dien uit de Oostzee, de Zuid-Euro
pese landen en Noord-Afrika (op andere wijze met Amerika en 
Engeland verbonden) de Middellandse Zee tot een gesloten zee 
maken en tevens door Gibraltar en Portugal den toegang tot den 
Atlantischen Oceaan afgrendelen. Op deze wijze wordt het dus voor 
strijdkrachten boven water practisch onmogelijk en voor strijd
krachten onder water zeer moeilijk gemaakt, zich in deze zee
gebieden te doen gelden. Ten overvloede leveren vele dezer landen 
bases voor luchtstrijdkrachten, van waaruit de uitloophavens van 
de tegenpartij kunnen worden gebombardeerd. Het is dus om deze 
redenen, dat hogergenoemde militair zwakke landen door hun stra
tegische betekenis een hoogst waardevolle schakel in het totale 
defensiegebied vormen. 

Gezien het vitale belang der zeeverbindingen voor het Atlan
tische Pact, is het dus vanzelfsprekend dat hieraan de grootst 
mogelijke aandacht wordt besteed. Het is de Achillespees van het 
Pact evenals de verbindingen te land de Achillespees vormen voor 
Rusland en de daarmede verbonden staten. 

Deze Achillespees van het Atlantische Pact wordt dus bedreigd, 
zodra een of meer landen door de tegenpartij zouden kunnen wor-

5) Uit een oogpunt van politieke en strategische aardrijkskunde. 
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den bezet en aldus een bres geslagen in de geslotenheid van den 
Atlantischen Oceaan. Hoe gevaarlijk de toestand dan zou worden 
is wel in den afgelopen oorlog bewezen, toen Duitsland de kusten 
van de Noordkaap tot Spanje in handen had gekregen en zijn duik
boten daardoor de kans kregen Engeland b\ina op de knieën te 
brengen. 

Een bezetting als vorenbedoeld ligt binnen de mogelijkheden van 
de tegenpartij. Verschillende van de hierbedoelde landen hebben 
immers een landfront, dat ernstig bedreigd wordt door de over
macht te land, welke de tegen-partij kan ontwikkelen. Bovendien 
is een bezetting bij verrassing door luchtlandingstroepen mogelijk. 
De zwakke zijde van de sterke maritieme positie van het Atlan
tische Pact ligt dus te land en in de lucht. Zou men derhalve de 
aandacht te sterk concentreren op den opbouw van de macht ter 
zee en die te land en in de lucht verwaarlozen, dan zou de ge
zamenlijke sterkte evenzeer worden bedreigd als wanneer men 
de kracht ter zee zou veronachtzamen. De strijdkrachten van de 
Pactgenoten zullen dus in een harmonische verhouding en in even
redigheid van het reële gevaar, dat de strategische situatie met 
zich brengt, dienen te worden opgebouwd. Dit geldt uiteraard voor 
het geheel, waarbij het niet is uitgesloten, dat de afzonderlijke 
landen in dit harmonische geheel een aandeel leveren, waarin het 
zwaartepunt ligt op een of twee van de drie delen der strijdmacht. 
leger, vloot en luchtmacht. Dit is mede afhankelijk van den graad 
van technische ontwikkeling der verschillende landen, welke hen 
verschillend geschikt maakt een aandeel te land dan wel ter zee 
of in de lucht te leveren. 

Uit de schets van wat wordt vereist zal echter duidelijk worden, 
dat het ontwerpen van gezamenlijke defensieplannen en de bepa
ling van ieders aandeel daarin licht tot wrijvingen kan leiden. De 
eigen nationale belangen en inzichten zullen gemakkelijk met elkaar 
kunnen botsen. Het ene land zal zich meer te land dan ter zee 
bedreigd gevoelen dan wel heeft meer -economische belangen te 
ener dan te anderer zij de. In het ene land is men meer zee- of 
lucht-"minded" dan welland-"minded" 6) dan in het andere en als 
gevolg daarvan zal het nationale accent in een bepaalde richting 
liggen. Al deze verschillende stromingen tot een eenheid van op
vatting te brengen en daarna in den opbouw der strij dmacht tot 
uitdrukking te brengen, is dus een Herculestaak, welke men niet 
moet onderschatten. Zoveel hoofden zoveel zinnen! 

H) "Minded" - ingesteld op. 
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Zoals een Amerikaanse schrijver in het Julinummer van Foreign 
Affairs opmerkt, kan een groep stafofficieren in het koude licht 
van militaire logica eenvoudig genoeg beslissen, dat het grond
gebied van een bepaald land aanvankelijk niet kan worden ver
dedigd en daarom aan den vijand moet worden overgelaten ten einde 
te worden bevrijd, wanneer Amerika's vechtkracht voor dit doel 
voldoende is opgebouwd en wanneer den vijand door luchtbombar
dementen voldoende afbreuk is gedaan om zulk een bevrij ding mo
gelijk te maken. Maar het is zo goed als onmogelijk, zulk een plan 
aan de Regering van het betrekkelijke land aan te praten, aan een 
Regering, welke niet alleen in de eerste plaats verantwoordelijk 
is aan haar volk voor zijn nationale veiligheid, doch boven
dien is samengesteld uit personen, welke tot de eersten zouden 
behoren om door de vijandelijke invasiekrachten te worden ge~ 
liquideerd. 

Het is eveneens eenvoudig te concluderen, dat in West-Europa 
een zo sterk mogelijke landmacht dient te worden opgebouwd en 
aan Engeland mede te delen, dat het daaraan krachtig moet mede
werken, zo nodig ten koste van zijn zee- en luchtmacht, voldoende 
als deze in het totaal van het Atlantische Pact is verzekerd door 
den Amerikaansen steun. Maar het is iets anders, dit bij het 
Engelse volk met zijn eeuwenoude zeetraditie en met zijn op macht 
ter zee berustend imperium te doen slikken. En ten slotte, om bij 
ons eigen volk te blijven, het is eenvoudig genoeg op strategische 
gronden te betogen, dat een deel van Nederland aanvankelijk aan 
een bezetting dient te worden overgegeven of dat de behartiging· 
van de eigen zo grote maritieme belangen aan anderen dient te 
worden overgelaten, doch uiterst moeilijk, bij het Nederlandse volk 
den wil en het enthousiasme te wekken, aan zulk een defensieplan 
met alle kracht mede te werken - hetgeen toch onontbeerlijk 
is, wil de strijdmacht moreel sterk staan. 

Wij mogen met deze voorbeelden volstaan om aan te tonen, dat 
het omzetten van de in de Brusselse en Atlantische verdragen tot 
uitdrukking gekomen vaste wil tot samenwerking in een practisch 
werkend en krachtig militair organisme vele moeilijke kanten 
heeft, niettegenstaande - of juist door - de vele goede moge
lijkheden, welke het biedt. Ten einde deze moeilijkheden tot een 
oplossing te brengen en er tevens rekening mede te houden, dat 
het hier gecombineerde democratische landen betreft, waarbij de 
politieke leiders steeds rekening moeten houden met hun verant
woordelijkheid aan hun volksvertegenwoordigingen, is zowel in 
de Westerse Unie als in het Atlantische Pact voorzien in politieke 
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en militaire organen, om tot een eenvormige oplossing en een ge
coördine€rde leiding te komen. 

Politieke coördinatie, strategische coördinatie en eenheid van 
commando zijn de beginselen, waarop deze organen berusten. 

In de Westerse Unie wordt de eerste onderhouden door den Con
sultatieven Raad, welke normaal bestaat uit de ministers van 
Buitenlandse Zaken der vijf landen, doch welke kan worden bij
gewoond door de Eerste ministers. Onder den Consultatieven Raad 
staat de Permanente Commissie met haar secretariaat. Deze com
missie bestaat uit permanente autoriteiten, welke de dagelijkse pro
blemen van gemeenschappelijk belang behandelen. Een andere 
commissie behandelt financiële en economische problemen. In deze 
commissie hebben zitting vertegenwoordigers van de betrokken 
ministeries der vijf landen. Parallel met den Consultatieven Raad 
bestaat een commissie van de ministers van Defensie der vijf lan
den, waarin deze toezien op de politieke en militaire verhoudingen. 
Dit lichaam is noodzakelijk ten einde dat toezicht van de civiele 
macht op de militaire te behouden, dat traditioneel is bij alle 
leden van de Westerse Unie. De ministers van Defensie zijn dus 
de verbindingsschakels tussen de zuiver militaire instellingen en 
de Regeringen, welke deze instellingen dienen. 

Onder de commissie van ministers van Defensie staat de strate
gische coördinatie, gevormd door een commissie van de Chefs van 
Staven, zetelende te Londen, waarin de Chefs der staven van leger, 
vloot en luchtmacht van alle vijf leden zijn vertegenwoordigd. Het 
permanente "planning" apparaat is de Militaire Commissie, welke 
ondergeschikt is zowel aan de Commissie van Stafchefs als aan 
de Permanente Commissie. De officieren, die hiervan deel uit
maken zijn permanent aangewezen en vertegenwoordigen alle mili
taire diensten van de vijf staten. Bovendien is el' een commissie 
voor Militaire Bevoorrading, waarin zitting hebben zowel vertegen
woordigers van civiele ministeries, welke met bevoorradingskwes
ties te maken hebben, als vertegenwoordigers voor de militaire 
bevoorrading. 

Ten slotte is er nog de eenhoofdige militaire leiding, bestaande 
uit de commissie van Opperbevelhebbers, zetelende te Fontaine
bleau, onder voorzitterschap van Veldmaarschalk MONTGOMERY. 
Deze commissie bestaat uit een Opperbevelhebber der landstrij d
krachten (generaal DE LATTRE DE TASSIGNY), een der Luchtstrijd
krachten (Luchtmaarschalk Sir JAMES ROBB) en een Marine Vlag
officier (vice-admiraal JAUJARD). 

Dat deze organisatie een gecompliceerd geheel is zal niemand 
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ontkennen. Doch bij de veelheid en verscheidenheid del' problemen 
is zij onontkoombaar. Zij is inhaerent aan het karakter der tegen
woordige totale oorlogvoering. Tij dig ingesteld in vredestij d 
heeft deze organisatie echter alle gelegenheid, ingespeeld te 
geraken, zodat zij onmiddell\jk bij het uitbreken van een oorlog 
doeltreffend en efficiënt kan werken. Hiermede alleen heeft zij 
al een groten voorsprong op het bondgenootschappelijke optreden 
in vroegere oorlogen. 

Is de organisatie en coördinatie reeds een moeilijke zaak in de 
Westerse Unie, vanzelfsprekend nemen de moeilijkheden toe in 
nog groter verband, nl. in het Atlantische Pact. Daar de problemen 
daarin nog veel gecompliceerder zijn en de details daarvan niet in 
een centraal punt zijn te overzien, is in dit Pact tot een onder
verdeling in bepaalde gebieden overgegaan. Een van die gebieden 
is het ressort der Westerse Unie, zodat daarin geen verandering 
komt. De andere gebieden, waarin regionale organisatie-groepen 
zullen worden gevormd, die belast zullen zijn met operationele 
organisatie, zijn Noord-Amerika, Noord-Europa, de Middellandse 
Zee en het Noordelijk deel van den Atlantischen Oceaan. 

De politieke en militaire coördinatie op het hoogste niveau zou, 
volgens hetgeen daaromtrent tot nu toe bekend is geworden, plaats 
hebben door een Defensieraad, samengesteld uit de ministers van 
Buitenlandse Zaken, welke het oppertoezicht zal uitoefenen op de 
defensieplannen, een Militaire Commissie van de Stafchefs van de 
Atlantische mogendheden en een Permanente Groep, die een sub
commissie van de militaire groep zal zijn en zal bestaan uit de 
Stafchefs van Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten, de 
generaals ELY, MORGAN en BRADLEY. 

Zowel uit de organisatie van de leiding van het Brusselse als 
van het Atlantische Pact blijkt, dat de zeggingschap van de minis
ters van Buitenlandse Zaken en van Defensie der deelnemende 
landen zeer groot is en hun verantwoordelijkheid tegenover het 
eigen volk dienovereenkomstig zwaarder zal drukken. De plannen 
toch waarmede zij instemmen hebben, bij den huidigen totalen 
vorm van den oorlog en van de daarop ingestelde oorlogsvoor
bereiding, consequenties, welke liggen op het terrein van de ver
antwoordelijkheid van verschillende andere ministeries. Daar zij 
bovendien niet voor elk detailpunt vooraf de instemming van de 
volksvertegenwoordiging kunnen vragen en met het oog op de 
geheimhouding - mede gelet op communistische elementen in de 
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parlementen der diverse landen - geen tekst en uitleg van al het 
overeengekomene tegenover de volksvertegenwoordiging kunnen 
geven, zal deze laatste min of meer gedwongen zijn, wil zij haar 
ministers niet voor het internationale forum desavoueren en de 
bereikte overeenkomsten op losse schroeven zetten, zich bij de in 
internationaal verband gemaakte afspraken neer te leggen. Op 
het gebied van de buitenlandse politiek hebben we daarvan reeds 
een voorbeeld gezien bij de behandeling van de Duitse grenscorrec
ties. Soortgelijke moeilijkheden zijn te verwachten bij de defensie
afspraken, zolang ons parlementaire stelsel op de oude werkwijze 
blijft ingesteld en zich nog niet aan de gewijzigde omstandigheden 
heeft aangepast. Een stap in een nieuwe richting is gezet door 
de instelling van de defensiecommissie, o. m. bestaande uit leden 
van de Eerste en Tweede Kamer. Deze commissie kan echter -
zijn wij wel ingelicht - met haar huidige bevoegdheid onvoldoende 
er voor waken, dat de voor onze defensie in internationaal ver
band te maken afspraken van te voren getoetst worden op de 
waarschijnlijkheidskans, dat zij de instemming zullen hebben van 
de meerderheid van ons volk. Een uitbreiding van haar bevoegd
heden en een vastlegging daarvan zodanig, dat de parlementaire 
medezeggingschap inzake de eigen defensie in internationaal ver
band zo goed mogelijk verzekerd blijft, lijkt dan ook gewenst. 

* * * 
Hebben we in het vorenstaande speciaal het militaire' aspect 

van de Pacten van Brussel en Washington belicht, het zou onjuist 
zijn te denken, dat de macht van deze allianties uitsluitend op 
militair terrein is gelegen. Reeds maakten we terloops melding 
van de economische kracht van deze verdragen. Deze kracht toch 
is het onmisbare fundament van militaire kracht. 

De moderne oorlog wordt heden ten dage niet meer alleen ge
voerd op het militaire terrein. In feite is de fase der militaire 
oorlogshandelingen slechts de slotfase van een oorlog, welke zich 
eerst op andere terreinen beweegt en wel op het politieke, ideo
logische en economische terrein. Is de staat er in geslaagd eerst 
op deze terreinen den tegenstander voldoende uit te hollen, dan 
valt de militaire overwinning hem als een rijpe appel in den schoot. 
Wij behoeven slechts te denken aan hetgeen Duitsland op deze 
terreinen wist te bereiken alvorens het tot den eigenlijke militairen 
strijd overging. Dit voorbeeld vindt thans navolging in den oorlog, 
waarin wij ons op dit ogenblik reeds bevinden. Zowel op politiek, 
ideologisch als economisch gebied woedt deze in verschillende 
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graden van hevigheid met afwisselend succes voor beide partijen. 
Het Marshall-plan nam voor West-Europa den handschoen op in 
den economischen oorlog en daarmede indirect in den ideologischen 
oorlog, waarvan het succes zo nauw samenhangt met ongunstige 
economische verhoudingen. Wordt op deze terreinen de worsteling 
gewonnen, dan is daarmede een sterke en onmisbare grondslag 
gelegd voor de materiële militaire kracht. 

Het zou onjuist zijn, de militaire sterkmaking van de landen 
van het Brusselse en Atlantische Pact te doen gaan ten koste van 
de economische en ideologische kracht. Dan zouden deze Pacten 
kolossen op een lemen voet worden. Een militaire sterkmaking in 
materieel opzicht zou ook niet baten, indien zij niet steunde op een 
sterke morele kracht nl. het geloof in de rechtvaardigheid van de 
zaak waarvoor men offers brengt, hetzij materieel hetzij personeel, 
het laatste c.q. door inzet van het leven. 

Hoewel in dit opzicht ons volk als geheel een andere geestes
houding heeft aangenomen dan vóór 1940, zijn er op het gebied 
der morele weerbaarmaking nog zeer veel onvolkomenheden aan 
te wijzen. Die in het leger laat nog veel te wensen over en kan 
de vergelijking met hetgeen op dit gebied b.v. tijdens den afgelopen 
oorlog in het Rode leger geschiedde niet doorstaan. Doch zelfs al 
zou in de strijdmacht hieraan meer aandacht worden besteed, dan 
zou dit bij den korten oefentijd toch niet voldoende kunnen zijn. 
Dit is een zaak van volksopvoeding, welke reeds te voren moet 
geschieden voor alle lagen van de maatschappij. Want in den 
totalen oorlog vechten niet alleen de strijdkrachten, doch strijdt het 
gehele volk. De strijd wordt gevoerd om drie hoofdobjecten, de 
strijdkrachten, het land en den wil van het volk. Alle drie zijn 
heden ten dage direct aangrijpbaar, materieel en moreel. Niet al
leen de schuilkelders, doch ook de geesten moeten "bomproof" zijn! 

Het gaat om het vertrouwen in de mogelijkheid, door gezamen
lijke krachtsinspanning een oorlog te voorkomen en mocht deze 
onverhoopt toch uitbreken, daaruit zegevierend te voorschijn te 
komen. Het gaat om het geloof in de rechtvaardigheid der zaak, 
waarvoor de offers worden gevraagd, om de innerlijke overtuiging, 
dat het recht en plicht is pal te staan voor vrijheid van godsdienst 
en meningsuiting, voor de democratische beginselen in den besten 
zin van het woord. Om in de beleving van die overtuiging de per
soonlijke keuze te doen, in uiterste consequentie liever staande te 
sterven dan knielende voor tyrannie te leven. 

Geen militaire overeenkomsten noch de beste militaire organi
satie zullen baten, indien dit geloof en deze overtuiging niet het 
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gemeengoed worden van de volkeren, welke zich aaneengesloten 
hebben in de Westerse en Atlantische Pacten. Ook ons volk zal 
naast de militaire weerbaarmaking den weg van de geestelijke 
moeten gaan. 

* * 
De materiële herbewapening van de Atlantische Pactgenoten is 

thans mogelijk gemaakt door de aanvaarding van de wet betref
fende de wapenleveranties door het Amerikaanse Congres. Deze 
aanvaarding heeft niet zonder vinnigen strijd plaats gehad. Niet on
waarschijnlijk heeft TRUMAN's mededeling inzake de eerste waar
genomen Russische atoomexplosies den doorslag gegeven om het 
ingediende voorstel onverkort te aanvaarden. Deze strij d vormt 
echter een waarschuwing, dat er in Amerika een sterke groep be
staat, die twijfelt of Europa den wil heeft en in staat is, alle krach
ten in te zetten voor de eigen verdediging. Deze groep wenst daarvan 
bewijzen, wil zij zich niet op den duur van Europa distanciëren. Deze 
bewijzen moeten daarin bestaan, dat Europa het onderling gekra
keel en het stellen van nationale belangen boven het algemene 
belang laat varen, zich politiek, ideologisch, psychologisch en eco
nomisch sterk maakt, en ten slotte zelf in zijn behoeften aan wa
penen zal kunnen voorzien. Dit laatste eist het scheppen van een 
eigen wapenindrustrie. Want al moge de Amerikaanse hulp van 1 
milliard dollar aanzienlijk zijn, een herbewapening op moderne 
basis en in voldoend aantal om een tegenwicht (zo mogelijk over
wicht) tegen een mogelijken aggressor te vormen vraagt hogere 
kosten. Bovendien veroudert deze bewapening snel en zal dan 
dienen te worden vervangen. Daartoe zal Europa zelf in staat 
moeten zijn en dat is ook mogelijk. Het potentieel van het Ruhr
gebied, van het Saar-bekken en van Noord-Frankrijk voldoet 
aan de meest ver-gaande eisen. Doch het is slechts verantwoord 
in deze gebieden een oorlogsindustrie op te bouwen, indien men 
de zekerheid en het vaste voornemen heeft deze gebieden in geval 
van aggressie in eigen handen te kunnen en te willen houden. Zou
den zij den vijand toevallen, dan zou de balans, welke zo gunstig 
ligt voor de Atlantische Pactgenoten, naar de andere zijde door
slaan. De verdediging van West-Europa vraagt dus het schep
pen van een wapenindustrie, doch tevens de veiligstelling daarvan 
tegen vermeestering, c. q. door West-Duitsland in het Westerse en 
Atlantische verband op te nemen, uiteraard met waarborgen, dat 
hiermede niet een nieuw aggressiegevaar van die zijde kan ont
staan. 
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De Pacten van Brussel en van Washington hebben op dit moment 
nog slechts een morele betekenis. Zij zullen moeten groeien in 
inwendige kracht en omvang, moreel en materieel. De problemen, 
welke daarbij om een oplossing vragen zijn niet gemakkelijk, doch 
kunnen opgelost worden, indien een redelijke mate van goede wil 
en vastbeslotenheid bestaat en de geest van eenheid voor een ge
meenschappelijke zaak alle deelgenoten bezielt. De oplossing zal 
aan de wereld het eerste instrument van collectieve veiligheid 
verschaffen, dat zij ooit heeft gezien. 

* 



VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 

Heeft behandeling van art. XIII van het Program van beginselen 
in de kiesvereniging nog zin of heeft dit artikel sinds de "be
vrediging" op onderwijsgebied zijn actualiteit verloren? Prof. Waterink 
uit in zijn Wij, Calvinisten nu enkele wensen, o.a. die naar instelling 
van een soort onderwijs-parlement. Is hierover meer gepubliceerd? 

ANTWOORD: 
De antirevolutionaire schoolstrijd was en is een strijd om vrijheid. Vóór 

1848 ene om de liberté de droit 1), daarna tot 1920 om de verwerkelijking 
dezer liberté de droit in een liberté de faiP) (termen van Lohman). 
De grondwetsbepaling, dat het geven van onderwijs vrij is, had en heeft 
niet veel te betekenen wanneer er een wijdvertakt stelsel van overheids
onderwijs bestaat, dat uit de staatskas wordt bekostigd, terwijl de voor
standers van vrij onderwijs boven hun aandeel in de belastingen nog dat 
vrije onderwijs geheel of grotendeels zelf moeten bekostigen. 

De strijd om de financiële gelijkstelling was dus "slechts" gevolg van 
den strijd om de vrijheid van onderwijs, juister: was bij het hier te lande 
bestaande stelsel noodzakelijk om de begeerde vrijheid te verwezenlijken. 
Deze laatste is primair. 

En toch ook weer geen doel in zichzelf. Wij zijn voorstanders van de 
vrije school, enerzijds omdat wij van mening zijn, dat de Overheid ten 
aanzien van het doen geven van onderwijs eerst een taak heeft, wanneer 
ontstentenis van veerkracht bij de burgerij haar daartoe noodzaakt -
zulks ingevolge haar taak en plicht de openbare gerechtigheid onder, tus
sen en ten behoeve van haar onderdanen te handhaven, daar waar die 
openbare gerechtigheid in ernstige mate is of dreigt te worden geschon
den -: de zorg voor het doen geven van onderwijs is plicht van andere 
levenskringen dan den staat, zij het, dat deze daarbij in den huidigen 
tijd den financiëlen steun der Overheid niet kunnen ontberen. Dat de 
Overheid een recht van inspectie heeft, zelfs al zou zij niet subsidiëren, 
is met het voorgaande niet in strijd; deugdelijk onderwijs is óók een 
gerechtigheidsgoed en plicht der Overheid is, er op toe te zien, dat "dit 
gerechtigheidsgoed aanwezig is. 

Voorstanders van de vrije school zijn wij wijders in verband met de 
Nederlandse situatie, die een overheidsschool met den (vollen) Bijbel als 
Gods Woord politiek onbereikbaar maakt. 

1) Wettelijke vrijheid. 
2) Feitelijke vrijheid. 
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Achter ons ideaal van de vrije school ligt dus, kort gezegd, de Doop
belofte. 

In het licht van het voorgaande wordt ook duidelijk, dat de nadruk in 
art. XIII valt op den aanhef, op den tweeden volzin en op de tweede 
alinea 3). De daarin genoemde desiderata zijn (nog) geenszins verwezen
lijkt. De financiële gelijkstelling was geen ideaal, maar slechts noodop
lossing, noodzakelijk in de Nederlandse politieke situatie, die een neutrale 
overheidsschool aanvankelijk wettelijk én feitelijk, later in toenemende 
mate alleen nog wettelijk op den voorgrond plaatste en plaatst: nog steeds 
is zij maatstaf voor de subsidiëring van het bijzonder lager onderwijs. 
Maar de pacificatie heeft werkelijk niet enkel winst gebracht. 

Art. XIII is, gezien onder dit licht, nog altijd actueel. 
Bovendien ligt daar voor ettelijke takken van onderwijs nog altijd de 

noodzaak van strijd, om de liberté de droit omgezet te krijgen in liberté 
de fait. Daarom vroeg de onderwijsparagraaf in ons program van actie 
van 1946 het volgende: 

"De grondwettelijke gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs 
worde nauwgezet gehandhaafd, en tot uitvoering gebracht ten aanzien 
van het buitengewoon lager onderwijs. Het onderwijs wor de, meer dan 
in het verleden, dienstbaar gemaakt aan de eisen, welke het maatschappe
lijk leven stelt. 

Uitbreiding van het nijverheids- en het landbouwonderwijs, ter op-
voering van de bekwaamheid. 

Voor kinderen met aanleg en begaafdheden van onbemiddelde ouders 
worde de gelegenheid geopend voor hun verdere ontwikkeling." 

Een toelichting op dit programmapunt vindt U in "Nederlandsche Ge
dachten" van 20 April 1946. 

En de onderwijsparagraaf in het Program van actie van 1948 luidt: 
"De grondwettelijke vrijheid van onderwijs en de financiële gelijkstel

ling van het bijzonder en het openbaar lager onderwijs voor de publieke 
kassen behoren strikt te worden gehandhaafd. De gelijkstelling worde, 
waar nodig, verder uitgewerkt. 

Voorzover dit op den weg der Overheid ligt, bevordere zij, dat het 
onderwijs in toenemende mate dienstbaar wordt gemaakt aan de eisen, 
welke het maatschappelijk leven stelt. Gestreefd worde naar: 

10 Wettelijke regeling van het voorbereidend en van het buitengewoon 
lager onderwijs, op den grondslag van de financiële gelijkstelling voor de 
Overheidskassen ; 

20 Herziening van de wettelijke regelingen voor het Nijverheidsonder
wijs en het Middelbaar- en Voorbereidend Hoger Onderwijs, ter be-

3) Artikel XIII luidt: Zij wil, dat de Staat (voor zover ontstentenis van 
veerkracht bij de burgerij hiertoe niet noodzaakt) het beginsel late varen, 
also.f de Overheid geroepen zou zijn, om van harentwege onderwijs te doen 
geven; voorkome dat de overheidsschool, voor zover nodig, tot propaganda 
van godsdienstige of tegen den godsdienst gekeerde begrippen misbruikt 
worde; en alzo aan alle burgers, onverschillig welke hunne godsdienstige of 
opvoedkundige zienswijze zij, in zake het onderwijs gelijke rechten gunne. 
Haar devies blijft, dat de Vrije School regel moet zijn en dat de Openbare 
School niet anders mag zijn dan aanvulling. 

Voorts behoort het beginsel van vrijheid ook bij het Middelbaar- en Hoger 
Onderwijs tot verdere ontwikkeling te komen. 
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vordering van de vrijheid van onderwijs en het particulier initiatief; 
3° Regeling bij wet van het lager- en middelbaar land- en tuinbouw

onderwijs. 
Voor de begaafde kinderen van onbemiddelde ouders worde de gelegen

heid geopend voor hun verdere ontwikkeling." 
Een toelichting daarop vindt U in "N ederlandsche Gedachten" van 

5 Juni 1948. 

* * * Het verlangen naar een publiekrechtelijke onderwijscorporatie (het-
geen heel iets anders is dan te streven naar een eigen coördinerend 
lichaam voor de verschillende takken van christelijk onderwijs!) leeft 
in verschillende politieke kringen. Voor den oorlog verscheen er b.v. 
een artikel van den huidigen Amsterdamsen wethouder van onderwijs, 
Mr A. de Roos, in "Socialisme en Democratie" van 1940. In A.R. kring 
toonde zich Dr W. J. Kolkert een voorstander in A.R.S. m. lIl, blz. 113 
v.v. U zelf wees reeds op Prof. Waterink. 

Daartegenover komt het mij voor, dat in antirevolutionaire politieke 
kringen weinig belangstelling en nog minder sympathie voor zulk een 
publiekrechtelijke onderwijs-corporatie of voor een "onderwijsparle
ment" bestaat. Naar mijn indruk ziet men drieërlei bezwaar: 

a. Een "onderwijsparlement" met dwang-bevoegdheden kan nooit 
onafhankelijk van den staat zijn: immers het ontleent aan dezen zijn 
bevoegdheden. 

b. Zulk een onderwijsparlement zal, juist omdat het er bijzonder 
voor is ingesteld, geneigd zijn zich intensief met het onderwijs te be
moeien. 

Met name de combinatie van a en b kan licht gevaren opleveren voor 
de vrijheid van onderwijs. Ons vrije onderwijs prefereert een minimum 
van inmenging door autoriteiten met overheids-dwang-macht. 

c. Bestuur door "deskundigen" lijkt ideaal. In de practijk blijkt het 
echter beter de deskundigheid aan het bestuurlijke beleid ondergeschikt 
te doen zijn. Bij voorbeeld: een wethouder van bedrijven behoeft geen 
deskundige op het gebied der gasfabricage te zijn: veel belangrijker 
is, dat hij een goed 1'egent is; de directeur van het gasbedrijf, die moet 
deskundig zijn en .... ondergeschikt aan den krachtigen bestuurder. 
De parallel valt op velerlei terrein door te trekken. Daar waar de 
"deskundigen" de baas zijn, ontstaan bijzondere gevaren, b.v. van 
perfectionnisme, bemoeizucht, machtsoverschrijding (b.v. daar waar 
de militaire autoriteiten zich aan hun ondergeschiktheid aan het 
burgerlijke gezag onttrekken), gevaren, waarvoor men ook ten aanzien 
van het schoolwezen bijzonder op zijn hoede moet zijn: de geestelijke 
vrijheid is hier rechtstreeks in geding. 

Tegen deskundige adviserende colleges bestaan deze bezwaren niet 
of lang niet in die mate. 

Van den Onderwijsraad, als adviseur der Regering, is wellicht nog 
veel meer te maken. En coördinatie zowel van de bestuurlijke lichamen 
en organisaties als van de paedagogische en didactische deskundigheid 
binnen den eigen kring van het christelijk onderwijs, waardoor stimu
lerende adviezen kunnen worden verkregen, is eveneens toe te juichen. 

G. 
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2. VRAAG: 
De plaatselijke afdeling van het Instituut voor Arbeiders-Ontwikkeling 

heeft ons gemeentebestuur om subsidie verzocht. Het oorspronkelijke 
verzoek vermeldde op het programma van de ervan uitgaande Arbeiders
Avondschool o.a. lezingen over de Ronde Tafel Conferentie, over Indo
nesië, over China, over D.U.W. en arbeidsbemiddeling. De begroting 
sloot. Thans wordt in een nader verzoek echter toegelicht, dat men ook 
een Herman Heyermans-herdenking wil organiseren met optreden van 
de Amsterdamse Toneelvereniging, alsmede drie culturele film-avonden. 
Door een en ander ontstaat een tekort van f 600,-. Men vraagt nu 
een subsidie van f 500,-. 

Wat dient ter zake ons A.R. standpunt te zijn? 

ANTWOORD: 
Bij een beoordeling van de wenselijkheid van het verlenen van een 

subsidie aan de plaatselijke afdeling te Uwent van het Instituut voor 
Arbeiders-Ontwikkeling (LV.A.O.) dient men in het oog te houden 

a. de algemene maatstaven, welke met betrekking tot het verlenen 
van elk subsidie van overheidswege dienen te worden aangelegd. Deze 
werden uiteengezet in De Magistratuur van Maart 1949, 

b. het karakter van het LV.A.O., 
c. de bijzondere werkzaamheden met het oog waarop het subsidie 

wordt gevraagd. 
Ad a. Culturele vorming mag stellig niet als overbodige luxe worden 

beschouwd, daar cultuur immers geen franje, maar scheppingsopdracht 
is. Bevordering del' culturele vorming van overheidswege, ook zelfs door 
subsidies, mag dan ook niet bij voorbaat worden afgewezen. Maar 
andererzijds neme men zeker te dezen opzichte de nodige voorzichtigheid 
in acht. In het enkel maar organiseren van culturele manifestaties met 
behulp van andermans geld schuilt al zeer weinig verdienste. Zeker hier 
moeten belanghebbenden en belangstellenden leren, daarvoor zelf wat 
over te hebben. Zeker hier oordele men niet te snel, dat het hun aan 
voldoende draagkracht ontbreekt. Dit alles leidt tot de conclusie, dat de 
plicht der Overheid tot handhaving der openbare gerechtigheid onder, 
tussen en ten behoeve van haar onderdanen, daar, waar ernstige schen
ding daarvan aanwezig is of dreigt, moet worden geacht subsidiëring 
van culturele werkzaamheden niet al te spoedig mede te brengen. 

Ad b. Van mijn voorganger Dl' J. W. NOTEBOOM werd in A.R.S. XV 
(1939), blz. 41v., een advies opgenomen omtrent subsidiëring ten be
hoeve van de afdeling "biblotheek" ener plaatselijke afdeling van het 
1. V. A. 0., waarin ook andere dan socialistische lectuur was opgenomen. 
Hoewel de "neutrale" en de christelijke openbare leeszaal en bibliotheek 
ter plaatse gemeentelijk subsidie· ontvingen, luidde het advies toch 
afwijzend, op grond van de overweging, dat de Overheid geen partij
politieke instelling - als hoedanig Dl' NOTEBOOM het LV.A.O. op 
grond van zijn statuten en zijn uitgaan van S.D.A.P. en N.V.V. aan
merkte - behoort te subsidiëren. Hij was daarmede in overeenstem
ming met het oordeel der Kroon, zoals dit uit een door hem geciteerd 
K. B. van 6 Mei 1931 bleek. 



) 

SUBSIDIE AAN INSTITUUT VOOR ARBEIDERS-ONTWIKKELING 41 

Het LV.A.O. werd 23 Juni 1946 opnieuw opgericht. Bij die gelegen
heid is een statutenwijziging aangenomen, waarbij het werd losgemaakt 
van S.D.A.P. en N.V.V. - evenals zulks b.v. met de A.J.C. geschiedde. 
Dit belette niet, dat het zich stelde op den bodem van het democratisch 
socialisme en aan de N ederlandse Volks Beweging de grondslagen: 
waarheid, gerechtigheid, naastenliefde en barmhartigheid ontleende. 

De Amsterdamse Federatie van het 1.V.A.O. organiseerde naast 
een eigen arbeiders-avondschool en een plaatselijke kaderschool ook 
drie arbeiders-avondscholen tezamen met den Amsterdamsen Bestuur
dersbond (d.w.z. de plaatselijke federatie der bij het N.V.V. aangesloten 
bonden); ook nauw contact met het N.V.V. is stellig dus nog aanwezig. 

Voor het minst blijft dus bestaan de indruk. dat de bezwaren, welke 
de Kroon en Dr NOTEBOOM indertijd tegen subsidiëring hadden, mate
rieel haar gelding hebben behouden. 

Ad c. Het subsidie wordt formeel gevraagd ten einde de Heyermans
herdenking en de vertoning van drie culturele films te kunnen financie
ren. 

Men kan nu langs twee wegen redeneren. Men kan er van uitgaan, 
zoals de nader aangevulde aanvrage om subsidie doet, dat het subsidie 
inderdaad enkel en alleen voor deze manifestaties is bestemd. En dan is 
het antwoord wat de Heyermans-herdenking betreft m. i. niet moeilijk: 
een toneelsubsidie zal, in het licht van het boven-aangelegde kriterium, 
naar A.R. standpunt vrijwel nooit, indien al ooit, voor verlening in aan
merking komen. Bovendien heeft het oeuvre van Heyermans een den 
socialisten welgevalligen inslag: het is niet toevallig, dat men speciaal 
hem herdenken wil. Ten aanzien van de culturele films zal men eerst 
kunnen beslissen, als men weet, wat zal worden gedraaid. De kans, dat 
hier anders zal kunnen worden beslist, is overigens niet heel groot. 

Men kan ook redeneren, dat een splitsing in de werkzaamheden der 
plaatselijke afdeling te Uwent van het LV.A.O. moeilijk valt te maken 
en dat de verlening van subsidie dus eigenlijk hierop neerkomt, dat die 
afdeling als zodanig voor al haar werk wordt gesubsidieerd. Dan komt 
dus ook een beoordeling der overige werkzaamheden en van het daar
mede nagestreefde doel aan de orde. 

Wat het laatste betreft, zie u hierboven ad b. En wat de overige werk
zaamheden betreft, daaronder zijn er verscheidene, waarvan - althans 
zolang het tegendeel niet aannemelijk wordt gemaakt - wel zal moeten 
worden aangenomen, dat daarmede voorlichting en vorming in socialis
tischen geest wordt beoogd, dus uiteindelijk (partij- ) politieke beïnvloe
ding. En dan ligt subsidiëring niet op den weg der gemeentelijke Over
heid. G. 

3. VRAAG: 

Ondergetekende zou gaarne advies ontvangen in de volgende zaken. 
In onze laatst-gehouden gemeenteraadsvergadering kwam een verzoek 

ter tafel van 4 onderwijzers en onderwijzeressen bij het openbaar onder
wijs om een bijdrage in de kosten van een door hen te volgen cursus ziel
kunde à f 18,-- per persoon. Toen hebben de stemmen 5-5 gestaakt. Wij 
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als 3 A.R. namen het standpunt in, dat zulke dingen niet uit de gemeente
kas betaald mogen worden, daar de overheidskas dan steeds voor derge
lijke dingen waar het eind van weg is wordt leeggehaald. 

Nu is mijn eerste vraag deze. De raad bestaat uit elf leden waarvan 
er 10 aanwezig waren; een vrouwelijk lid voor de P, v. d. A. zou beëdigd 
worden, haar geloofsbrieven waren in orde, maar zij zelf was er niet. 
Moet dit verzoek nu in de volgende raadsvergadering weer aan de orde 
komen? Uiteraard wordt het dan aangenomen. 

Verder: hoe moet onze houding zijn in deze als A.R. leden: deden wij 
goed met tegen te stemmen? 

Tenslotte, indien dit voorstel wordt aangenomen, kan dan bij G.S. ver
nietiging hiervan worden aangevraagd of is dit niet mogelijk? 

ANTWOORD: 
Onverschillig de wijze van ontstaan der vacature, waarin het P. v. d. 

A.-lid gekozen was verklaard, werd deze vacature - naar de m.i. meest 
aanvaardbare opvatting omtrent den aanvang van het raadslidmaatschap 
__ vervuld door de toelating van dit lid. In elk geval was van dit tijd
stip van toelating af de raad dus volta/.lig. Derhalve was de bedoelde 
vergadering onvoltallig. Staken in een niet-voltallige vergadering de 
stemmen, dan moet volgens art. 58 der gemeentewet het nemen van het 
besluit tot een volgende vergadering worden uitgesteld. Desgewenst kun
nen dan de beraadslagingen worden heropend. 

Met betrekking tot uw tweede vraag inzake een gemeentelijke studie
toelage aan onderwijzers zou ik in het algemeen willen opmerken, dat 
men bij de beoordeling van de geoorloofdheid van een overheidsdaad 
dient uit te gaan van de overheidstaak. De taak der Overheid bestaat in 
het handhaven van de openbare gerechtigheid tussen en ten behoeve 
van haar onderdanen, telkens wanneer deze in ernstige mate wordt of 
dreigt te worden geschonden. Is dus enerzijds haar taak beperkt, doordat 
zij slechts behoort op te treden, indien de openbare rechtsorde schade 
lijdt, andererzijds bedenke men, dat die openbare rechtsorde bij talloos 
vele aangelegenheden kan zijn betrokken. 

Nu eist de handhaving der rechtsorde door de Overheid, dat bekwame 
ambtenaren in voldoend aantal beschikbaar zijn om deze taak naar be
horen te vervullen. Zou dit op zeker ogenblik niet het geval zijn, zou de 
uitvoering der overheidstaak dus schade lijden tengevolge van tekort 
aan bekwaam personeel, dan kan het tot de taak der Overheid gaan be
horen, mede bij te dragen in de financiële offers, welke de studie 
om zich de nodige bekwaamheid als ambtenaar te verwerven vraagt, 
teneinde aldus die studie te stimuleren en in dien weg op den duur over 
het nodige personeel te kunnen beschikken. 

Met name in den huidigen tijd, nu van socialistische zijde er naar wordt 
gestreefd de burgers van de wieg tot het graf te verzorgen, is een 
zeker streven merkbaar, de zorg voor de vorming van de ambtenaren 
(vooralsnog gedeeltelijk) aan de Overheid over te laten. Zo werd door 
den heer SIKKES in het Tijdschrift voor Overheidsadministratie d.d. 13 
October 1949 een ernstig beroep gedaan op de gemeentebesturen, "zich 
van hun taak in deze bewust te worden". Terecht merkte de heer J. 
KALFF in T. v. O. d.d. 1 December 1949 op, dat het "volmaakt logisch 
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(is), dat men zich bekwaamt voor een taak, die men aanbiedt te gaan 
vervullen en dat men zorgt aan de eisen, die de werkgever aan de aan
staande vervuller van een taak stelt, te voldoen". Eerst wanneer onvol
doend bekwaam personeel zich aanbiedt, kan de werkgever, i.c. de Over
heid, overwegen, "of door aanbieding van hoger loon de mensen naar 
zich toe te trekken Of onbekwaam personeel aan te stellen en dit op zijn 
kosten te bekwamen". De heer SIKKES anwoordt dan, dat het "als regel" 
moet gaan om jongere ambtenaren, die .rijp moeten worden gemaakt 
voor hogere functies. In het samentreffen van het belang der Overheid, 
die gediend is met een betere uitvoering van haar taak, en van het be
lang van de ambtenaar, die aldus op voordelige wijze promotiekansen 
maakt, zoekt hij den rechtsgrond voor het samen dragen der kosten. 

Maar men voere dit eens consequent door: de Overheid behoeft ook, 
en steeds meer, academisch gevormde ambtenaren; moet daarom ieder, 
die zulk een positie ambieert dan maar in staat worden gesteld koste
loos een academische opleiding te volgen? "Als regel" zal de heer SIKKES 
dit ongetwijfeld niet begeren, maar de grens van zijn regel kan hij on
mogelijk aangeven. 

Naar a.r. opvatting is deze grens, dit kriterium wel aan te geven, n.l. 
in den plicht der Overheid de openbare gerechtigheid te handhaven. Het 
nakomen van dien plicht kan worden belemmerd of onmogelijk gemaakt 
door het ontbreken van bekwame ambtenaren. In dat ontbreken ligt dan 
op zichzelf weer een nieuwe, ernstige bedreiging der openbare gerechtig
heid, welke de Overheid stellig geroepen is tegen te gaan, zo nodig door 
de opleidingskosten van ambtenaren geheel of gedeeltelijk voor haal' 
rekening te nemen. 

Nu werpe men niet tegen, dat de Overheid toch ook de opleiding van 
beroeps-officieren van land-, zee- en luchtmacht verzorgt, een Rijksbe
lastingacademie oprichtte, adspirant-ambtenaren voor den Indischen 
dienst aannam en in Hilversum een Instituut tot opleiding van hogere 
politie-ambtenaren zal vestigen. In de eerste plaats moet dit alles even
goed aan het bovenbedoelde kriterium worden getoetst. In het licht daar
van is b.v. de opleiding van militaire officieren op overheidsinrichtin
gen zeer wel te verdedigen: het gaat hier om de toekomstige bezetting 
van een der meest essentiële delen van het staatsapparaat: de krijgs
macht, zonder welke de Overheid haar zwaardmacht niet kan uitoefenen; 
het officiers-beroep eist verder een zeer speciale opleiding en training 
in verband, onder militaire tucht. In de andere genoemde gevallen zijn 
zulke gronden wellicht niet of niet in die mate aanwezig en dan kan daar 
reden tot kritiek zijn, hetzij op het kiezen der opleiding van overheids
wege ais zodanig hetzij op de wijze van inrichting daarvan. Niet was 
dat het geval bij de aanwijzing van a.s. Indische ambtenaren: hier deed 
de OverheU in iatere jaren niet meer dan zich voor een gering 
bedrag per persoon per jaar ervan verzekeren, dat een door een 
vergelijkend examen geselecteerd aantal jongelieden na volbrachte, ove
rigens zuiver particuliere studie, gedurende een aantal jaren dienst zou 
doen als Indisch ambtenaar, waardoor funeste stagnatie in de toevloei
ing van nieuwe ambtenaren werd voorkomen. Het vergelijkend examen, 
waardoor de Overheid zich van de bekwaamsten verzekert, vindt men 
trouwens ook in de andere gevallen. Of overigens de oprichting van de 
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Rijksbelastingacademie en van het Rijksinstituut tot opleiding van 
hogere politie-ambtenaren beslist noodzakelijk was in het licht van het 
kriterium kan ik moeilijk beoordelen. Wel geldt hier, evenals bij de 
Koninklijke Militaire Academie en bij het Koninklijk Instituut voor de 
Marine, dat de studie niet kosteloos is. De aangestelde ontvangt hetzij 
terstond hetzij na enigen tijd een zekere beloning, maar betaalt anderer
zijds college- of les~gelden en zorgt in sommige gevallen ook zelf voor 
zijn huisvesting. 

Overheidsstudiebeurzen dient men weer anders te zien. Onder bepaalde 
voorwaarden, niet zelden van gehele of gedeeltelijke terugbetaling, 
worden die ter beschikking gesteld van min-vermogende begaafden en 
geenszins met het oog op de (verdere) opleiding voor een bepaalde 
functie. 

Dat overigens de opvatting, volgens welke de Overheid mede de kos
ten heeft te dragen van de (verdere) vorming van haar ambtenaren, 
hoe langer hoe meer veld wint, blijkt uit een in het Weekblad voor de 
Nederwndse Bond van Gemeente-ambtenaren d.d. 10 November 1949 
gepubliceerde lijst, die de namen bevat van ruim 100 gemeenten, waar 
een regeling omtrent een tegemoetkoming in de studiekosten aan het 
gemeentepersoneel bestaat. Het is zeer de vraag, of dit slechts tijdelijke 
regelingen zijn teneinde een tekort aan vakbekwaam personeel te onder
vangen. 

Meer instemming verdienen de woorden van G.S. van Gelderland, die 
in een circulaire d.d. 18 Mei 1949 mededeelden geen bezwaar te maken 
tegen de toekenning van studietoelagen, indien dringende redenen 
daarvoor aanwezig zijn. De toekenning mag dus zeer zeker niet "regel" 
zijn. 

Het voorgaande geldt evenzeer voor het onderwijzend gemeenteperso-
neel. Wanneer een tekort aan leerkrachten bestaat, zodat de Overheid 
de in het belang van de instandhouding der publieke rechtsgemeenschap 
op haar rustende taak, de aanwezigheid van behoorlijk onderwijs te be
vorderen, niet naar behoren kan vervullen, zal zij ongetwijfeld de studie 
voor onderwijzer hebben aan te moedigen, en dan niet alleen ten behoeve 
van de openbare, maar ook van de bijzondere scholen. Maar zij behoort 
niet haar financiële medewerking te verlenen aan het volgen van cur
sussen in de psychologie - hoe nuttig die ook kunnen zijn! -, zo min 
als het tot haar taak behoort iederen onderwijzer financieel in staat te 
stellen de hoofdacte te behalen of een universitaire opleiding in de pae
dagogiek te volgen. 

Zoudt u het te nemen raadsbesluit in strijd met het belang der ge
meente achten, dan kunt u zich als ieder ander gemeentenaar tot G.S. 
wenden met het verzoek hun goedkeuring daaraan te onhouden. Een bij
zonder beroep voor raadsleden voor dergelijke gevallen is niet in de wet 
geregeld. 

C. J. V. 
G. 
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Nederlandse Inlichtingendienst voor de Verenigde Naties: 
De Universele Verklaring van de Rechten van (le 
Mens. 

Door vermelde Inlichtingendienst is bovenstaande als publicatie no 2 
bij J. M. Meulenhoff te Amsterdam uitgegeven, voorzien van de nodige 
toelichtingen. Aan de toen in bewerking zijnde Verklaring heeft Prof. 
Dr A. M. Donner in de Feestuitgave Anema-Diepenhorst reeds zijn 
zienswijze gegeven en er terecht op gewezen, hoe een vage verklaring 
slechts tot devaluatie der er in neergelegde gedachten vermag bij te 
dragen, wanneer zij niet spoedig en degelijk in een conventie der er 
bij betrokken staten voor het practisch rechtsgebruik wordt gereed ge
maakt. En even terecht wijst deze hoogleraar er op, dat de formuleringen 
haar zin slechts kunnen verkrijgen binnen het klimaat ener rechtsorde, 
waar zij tot daadwerkelijke gelding worden gebracht. 

Misschien bestaat t.z.t. gelegenheid, op den inhoud der gegeven formu
leringen eens nader in te gaan. De idee "mensenrechten" pleegt bij ons 
tweeërlei strijdige gewaarwording op te roepen. Enerzijds die van een 
revolutionair product, andererzijds die van een poging, achter de men
selijke machtspretenties te willen doortasten naar hetgeen bij den ge
schapen mens als zodanig behoort. En dit laatste aspect begint in onzen 
tijd van social-istische verdoezeling der grenzen aan belangrijkheid te 

winnen. 
Zonder ons thans verder in een interne beoordeling te willen begeven, 

is het niet onjuist, met erkentelijkheid te wijzen op de omstandigheid, 
dat wij in de zo vage verklaring toch een document voor ons zien, 
waaruit een integrering blijkt van denkbeelden, welker groeiende (zij 
het voorshands theoretische) invloed op het nog voortduren der godde
lijke lankmoedigheid over onze wereld wijst. MEKKES. 

BARBARA W ARD, West-Europa in het nauw. 's Gl'aven
hage, 1949; 266 blz. Prijs geb. f 7.50. 

Dit boek, dat het vorig jaar in Engeland verscheen onder den titel 
The West at bay, is van een Rooms-Katholiek schrijfster die behoort tot 
de Labour-Party. De verbinding tussen Christelijk denken, in zijn Rooms
Katholieken vorm, en socialisme komt in dit boek duidelijk uit. 

De logische bouw, de eenvoudige stijl, de heldere uiteenzetting maal' 
vooral de beheersing van een moeilijke stof overtuigen den lezer reeds 
spoedig van de meer dan middelmatige kwaliteiten van de schrijfster. 

Zij plaatst de sociale en economische moeilijkheden, waarin het Europa 
van na den Tweeden Wereldoorlog is gewikkeld, in het brede raam van 
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de politieke en economische crisis, die West-Europa nu reeds twintig 
jaar lang teistert. Zij ziet zo continuïteit tussen de vooroorlogse crisis 
en den huidigen economischen noodtoestand, die nog enigszins verborgen 
blijft door een kunsmatige dekking van het tekort op de betalingsbalans 
der West-Europese landen. 

De hoofdlijn in BARBARA WARD'S boek kunnen we als volgt weer
geven: enerzijds is er de niet te loochenen werkelijkheid van Europa's 
politieken, economischen en socialen noodtoestand, andererzijds zijn daar 
Amerika's groeiende macht en toenemende rijkdom; de synthese tussen 
beide vormt het Marshall-plan. Zal Europa daardoor werkelijk geholpen 
en zullen de crises duurzaam overwonnen kunnen worden, dan moet 
Europa, althans West-Europá, aan zekere voorwaarden voldoen: er dient 
stabiliteit in het economische leven te komen en een nieuw machtseven
wicht door een gemeenschappelijke West-Europese defensie opgebouwd 
te worden; een derde belangrijke vereiste is dat Europa zulk een sociale 
orde weet te verwerkelijken dat het immuun wordt voor het commu
nisme. Dit zal een uiterst moeilijke taak blijken te zijn, daar Europa 
noch vroeger, noch nu heeft weten te verhinderen dat binnen dit conti
nent het Marxistisch stelsel uitgedacht werd en het communisme zijn 
grootste triumfen gevierd heeft. 

Zal Europa het volle profijt van het Marshall-plan kunnen trekken 
en, aldus op de been geholpen, op eigen krachten verder kunnen gaan, 
dan zijn er plannen nodig, nu niet meer van nationaal karakter maar 
met Europese strekking. In dit systeem zal in plaats van nationalisatie 
"internationalisatie" treden, o. a. van de productie van ijzer, staal en 
kolen. 

Indien de Europese naties tot nauwere aaneensluiting willen komen, 
zullen zij souvereiniteit prijs moeten geven. Dit proces zal dan moeten 
beginnen op economisch gebied. 

BARBARA W ARD is, zoals we reeds opmerkten, één der eersten die het 
Marshall-plan hebben geplaatst tegen den achtergrond van het verval
proces der Europese economie en cultuur en nu speuren naar middelen, 
niet alleen om de directe gevolgen van den oorlog te boven te komen, 
maar om die noodlottige ontwikkeling te stuiten. De door haar aan
geprezen middelen tot herstel van de oude welvaart kunnen worden 
samengevat in de volgende woorden: Westerse associatie gepaard gaande 
met den afstand van een deel der nationale souvereiniteit en internatio
nale planning met inbegrip van internationalisatie. 

Tot nu toe hebben we niet gesproken over de diepere grondslagen, 
waarop BARBARA WARD'S denkbeelden rusten. Pas in het laatste hoofd
stuk komt zij te spreken over het centrale vraagstuk, dat de door haar 
voorgestelde onderneming stelt: de mens zal de kracht tot zulk een baan
brekende en vèrstrekkende onderneming niet kunnen vinden in het kale 
economisch belang of in de politieke noodzaak. Er is meer nodig en wel 
geloof en hooggestemd idealisme. 

Wanneer de schrijfster zich er nu toe zet, de ideële basis van haar 
"Westerse Unie" aan te wijzen, krijgen we een felle aanklacht te horen 
tegen het Westen, dat, ondanks den eeuwenlangen invloed van humanisme 
en Christendom, niet in staat is geweest de problemen van massa en 
sociale orde op te lossen. Daaraan vooraf gaat een verdienstelijke schets 
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van de Westerse vrijheidsidee, maar aangaande het geloof en het idea
lisme die haar constructie moeten dragen blijven we goeddeels in het 
duister. 

Het wordt in BARBARA WARD geroemd dat zij in zeven maanden tijds 
zulk een belangrijk boek heeft geschreven en dat nog wel terwijl belang
rijke functies haar aandacht vroegen. Het laatste hoofdstuk bewijst 
echter, dat de haar ten dienste staande tijd beslist te kort is geweest, of 
wel dat, hoe goed zij ook geschoold moge zijn in filosofie, politiek en 
economie, het doordenken van de grondslagen van haar voorstellen boven 
haar macht gaat. Reeds in de ontleding der Westerse vrijheidsidee gaat 
zij met gemak heen langs de in de huidige situatie zo belangrijke vraag 
naar den oorsprong van die idee. Na haar uiteenzettingen over de vrij
heid, zoals West-Europa die reeds eeuwen kent, gelezen te hebben, ver
keert men nog in het onzeKere wat zij er mee wil in de door haar ont
worpen meer ideale Westerse samenleving. Dit vraagstuk is juist voor 
haar toekomstbeeld van beslissende betekenis, aangezien daarin tal van 
elementen voorkomen die - we denken direct aan haar vertrouwen in 
planning en internationalisatie - een acuut gevaar voor de vrijheid 
vormen, tenminste voor de vrijheid in West-Europesen zin. 

We kunnen ons oordeel over dit boek samenvatten in de volgende 
opmerking: onder den diepen indruk van den toenemenden nood van 
Europa heeft de schrijfster gezocht naar een nieuwe meer ideale samen
leving voor West-Europa, die in zichzelf sterk genoeg zou zijn de los
gebroken barbaarse krachten op te vangen en te weerstaan. Toen haar 
ontwerp eenmaal gereed was, ontdekte de schrijfster dat de fundamenten 
er aan ontbraken, of, anders gezegd, dat het door haar uitgedachte orga
nisme de wortels miste, waaruit het zijn levens- en voedingssappen zou 
kunnen ontvangen. Zij is eerst achteraf daarnaar op zoek gegaan, zonder 
ze echter te kunnen vinden. 

Dat de schrijfster ten aanzien van de wijsgerige verantwoording van 
haar toekomstbeeld te kort geschoten is, heeft ons verwonderd. We vra
gen ons af, waarom zij niet den wijsgerigen arbeid van haar geestver
wanten heeft benut: met name het Rooms-Katholieke denken in Frankrijk 
en Italië heeft belangrijke resultaten weten te bereiken, die ook BARBARA 
WARD's denkbeelden hadden kunnen verrijken. Is zij hiervan niet op de 
hoogte of vindt zij daar niet den steun die zij zoekt? M. C. S. 

D. WIJNBEEK, Juliana Regina 1948-1949. Oranjejaarboek. 
Jaarlijkse uitgave van Uitgeverij en Drukkerij Hol
landia te Baarn. f 1.90. 

Deze uitgave is de eerste in een ontworpen reeks, welke bedoelt een 
jaarlijks overzicht in foto's te geven van alle gebeurtenissen rond het 
Koninklijk Huis. Het boekje bevat ruim honderd mooie foto's, waaronder 
weinig-bekende. Het doet ons de prachtige momenten uit het afgelopen 
jaar, die we in dezen razenden tijd zo gauw vergeten, opnieuw beleven. 

Ook de tekst is goed verzorgd. Verscheidene citaten uit oudere en uit 
recente toespraken z{jn er in verwerkt. 

Voor toekomende jaren is dit boekje een waardevol bezit, omdat het 
ons er telkens opnieuw aan kan komen herinneren, dat de echte liefde 
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voor het Koninklijk Huis dieper gaat dan wat hoera-geroep en hand· 
geklap op hoogtijdagen. 

Wij wensen de uitgeefster gaarne toe, dat zij op dit eerste Oranje-
jaarboek er nog vele kan doen volgen. E. G.-B. 

Joh. W. K RIEMENS, Universele Democratie, de Derde 
Macht. St'rijden voor een Wereld-vredesplan. Amster
dam, (1949); 250 blz. geb. f 4.90. 

Wij volstaan met dit boek aan te kondigen. De denkbeelden van den 
schrijver over universele democratie en wereldvrede zijn ons te onwerke
lijk _ ondanks zijn streven concreet te zijn - dan dat wij er geestelijk 
contact mee hebben kunnen krijgen, en de middelen, waarmede hij zijn 
idealen meent te zullen verwerkelijken, hebben te weinig met Christen
dom te maken dan dat wij ze zouden kunnen waarderen. M. C. S. 

F. W. MICHELS en Joh. W. E. RIEMENS, Het fiasco van 
Romme, Amsterdam, (1949); 108 blz. f 0.95. 

Ook deze brochure kondigen we slechts aan. Ze is slechts enkele maan
den actueel geweest, nL aan het einde van 1948 en aan het begin van 
1949, tijdens de tweede politiële actie. Welk standpunt de schrijvers in
nemen, blijkt voldoende hieruit, dat zij de Partij van de Arbeid van neo
kolonialistische tendenties beschuldigen. 

De auteurs wijten het aan Romme's politiek - die volgens hen zuiver 
neo-kolonialistisch is -, dat Nedel'land onJer oppervoogdij van de Ver
enigde Naties is gekomen. Dat itl naar hun mening het fiasco van 
Romme. M. C. S. 

* 
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Op vele en velerlei wijze komt in onze gecompliceerde maat
schappij de burger in aanraking met de Overheid. Voor duizend en 
één handelingen, die de burger wil verrichten, heeft hij de toe
stemming nodig van de Overheid. Acht de Overheid het haar 
plicht die toestemming te weigeren, dan - nu duizend tegen één 
- wil de teleurgestelde het "hoger-op" zoeken. 

Kan hij dat wel steeds? 
Kan hij . het niet, dan is er in de ogen van betrokkene geen recht 

te ver'krij gen. 
Een enkel voorbeeld? 
De burgemeester beslist zonder recht van beroep op een verzoek 

om een muziek- of dansvergunning, als bedoeld in art. 56 der 
Drankwet. 

Geen verzetsmogelijkheid bij Gedeputeerde Staten is er voor 
hem, wiens woonruimte is gevorderd in overeenstemming met 
het eenstemmig advies der desbetreffende commissie, indien ten 
hoogste één lid de vergadering der commissie niet bijwoonde. 

De wethouder, die wordt ontslagen (art 87a, gemeentewet) of 
van zijn functie vervallen verklaard (art. 95 gemeentewet) heeft 
geen recht van beroep. 

Gelukkig zijn dit uitzonderingen. 
Want meestal is er wel gelegenheid het "geschil" tussen burger 

en Overheid aan een derde ter beslechting voor te leggen. 
Maar wie is die derde? 
Ware het steeds een onpartijdige, onbevooroordeelde, onafhan

kelijke derde, dan zou het verlangen naar een regeling der admini
stratieve rechtspraak minder lang en minder hevig de geesten 
hebben bezig gehouden. 

Maar zo is het juist niet. 
Want in de meeste gevallen worden de geschillen tussen Over

heid en burgerij beslecht door . . . de Overheid! Zij het dan de 
A.S. XX-2 4 
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Overheid in een andere gedaante dan die, welke de eerste beslis
sing nam. 

Voorbeelden? 
1. Op den gemeenteraad kan zich beroepen degene, wien een 

bouwvergunning door burgemeester en wethouders wordt ge
weigerd. 

2. Bij den Commissaris der Koningin kan men in beroep komen 
als de burgemeester weigert vergunning te verlenen voor het hou
den van een openbare vergadering tot gemeenschappelijke beraad
slaging in de open lucht (art. 18 wet tot regeling en beperking 
van het regt van vereeniging en vergadering). 

3. Tot Gedeputeerde Staten kan zich wenden de door den bur
gemeester afgewezen verzoeker om een Drankwet- of een keetver
gunning. 

4. Geschillen tussen schoolbestuur en gemeente, als bedoeld in 
art. 77, 6e lid, der Lager-onderwijswet 1920 worden beslist door 
den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

5. Hij, wiens verzoek om vergunning ingevolge de Hinderwet 
wordt afgewezen, kan veelal zijn recht zoeken bij de Kroon. 

6. Weigert een gemeentebestuur de oprichting of inrichting 
van een kerkgebouw binnen den afstand van twee honderd ellen 
van een bestaande kerk, dan kan de uitspraak van Gedeput,eerde 
Stat,en of de eindbeslissing van de Kroon worden gevraagd (art. 7 
wet tot regeling van het toezigt op de onderscheidene kerkgenoot
schappen). 

In deze en soortgelijke gevallen wordt de klacht geuit, dat de 
burger "overgeleverd" blijft aan de Overheid, die van huis uit 
meer voelt voor het algemene dan voor het particuliere belang. 
Dit overgeleverd zij n wordt des te erger gevoeld wegens het gemis 
in deze gevallen van een goed geregeld procesrecht. En bovendien: 
een goed regeerder is nog geen goed rechter. 

Voor een klacht, als zoëven bedoeld, bestaat geen reden, als de 
burger zich in beroep kan wenden tot een orgaan, dat inderdaad 
geheel onpartijdig en onbevooroordeeld tegenover het aanhangige 
geschil staat. 

Die mogelijkheid is er gelukkig. 
Soms kan in een administratief geschil een beroep worden ge

daan op den gewonen burgerlijken rechter, soms op een speciaal 
daartoe in het leven geroepen rechtsprekend orgaan. 

Van beide weer een enkel voorbeeld. 
Gewone rechter: 
Art. 16 der kieswet opent de mogelijkheid van beroep op den 
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lcantonr,echt,er van een beslissing van burgemeester en wethouders 
nopens een onjuiste vermelding op de kiezerslijst. 

De Ioantonr,echber bepaalt den omvang van den alimentatie
plicht als verhalend lichaam (gemeente of instelling van wel
dadigheid) en betrokkene het daarover niet eens worden (art. 64 
Armenwet). 

De rechtbank neemt een beslissing indien door belanghebbenden 
wijziging van de wegenlegger wordt gevorderd (art. 44 Wegen
wet). 

Speciaal rechtsprekend orgaan: 
Een ambtenaar, die zich in zijn rechtstoestand benadeeld acht 

door een besluit van zijn patroon - de Overheid -, kan zich wen
den tot een ambtenarengerecht, als bedoeld in de Ambtenarenwet 
1929, en in beroep tot den Centralen Raad van Beroep, bedoeld 
in de Beroepswet. 

Een aangeslagene in een belasting kan zich in beroep wenden 
tot een raad van beroep Voor de directe belastingen (wet 1914). 
In cassatie tot den Hogen Raad. 

Geschillen tussen de Overheid en belanghebbenden omtrent aan
spraken, ontleend aan de sociale wetgeving, zijn in eersten aanleg 
ter beslechting opgedragen aan de daarvoor aangewezen raden 
van beroep. 

Van beslissingen van den Pensioenraad over pensioenkwesties 
staat beroep open op den Centralen Raad van Beroep, bovenge
noemd. 

Zo zien we dus, dat het instellen van ,beroep tegen een overheids-
besluit voor den burger 

a. niet mogelijk is, of 
b. wel mogelijk is en dan bij 
1. de Overheid zelve; 
2. den gewonen rechter; 
3. een specialen onafhankelijken rechter. 
Onbevredigend voor de burgers is, dat zij ófgeen recht van 

beroep hebben (a) óf zich weer tot de Overheid moeten wenden (b1). 
Met een recht van beroep op den gewonen rechter (b2) of 

op den specialen onafhankelijken rechter (b3) kan men vrede 
hebben. 

Uit een oogpunt van systematiek is de pluriforme regeling der 
rechtspraak in bestuursgeschillen allesbehalve ideaal. Waarom b.v. 
nu eens de gemeenteraad, dan de Commissaris der Koningin, dan 
de Gedeputeerde Staten, dan een minister en dan weer de Kroon 



, i 

52 P. BERGSMA 

worden geroepen tot het nemen van beslissingen, kan niemand u 
duidelijk maken. 

* * * 
De ontevredenheid over een en ander is niet iets van vandaag 

of gister, maar wordt reeds tientallen van jaren van de daken 
gepredikt. Zo schreef jaren geleden b.v. eens de redacteur van 
het gezaghebbend Weekblad van het Recht: "De bestaande toe
stand, die de meest bescheiden eischen van recht en rechtszeker
heid onbevredigd laat, kan in den rechtsstaat niet langer worden 
geduld." 

Zonder tegenspraak werd in 1901 in de vergadering van de 
Nederlandse Juristenvereniging geconstateerd, dat aan de dringen
de noodzakelijkheid ener regeling der administratieve rechtspraak 
geen woord behoefde te worden verspild, terwijl een desbetreffend 
algemeen gesteld vraagpunt bij acclamatie werd aangenomen. 

In zijn werk Administratieve Rechtspraak schreef Mr Vos 
in 1903: "Het mag op dit oogenblik als iets overbodigs worden 
beschouwd de noodzakelijkheid te betoogen eener zelfstandige recht
spraak in geschillen over rechten en verplichtingen uit het pu
blieke recht." 

Op het in 1924 gehouden congres der Vereniging van Neder
landse Gemeenten verklaarden de beide prae-adviseurs Dr FOCKEMA 

ANDREAE en Mr Vos onomwonden een regeling der administratieve 
rechtspraak noodzakelijk te achten. 

Heeft men dan nimmer serieuze pogingen in het werk gesteld, 
tot het begeerde doel te geraken? 

Jawel. 
De eerste stap op het moeizame pad werd reeds gezet in 1887. 
In de Grondwet werd toen opgenomen het tegenwoordige artikel 

78, luidende: De wet kan aan den Raad van State of aan een af
deling van dien Raad de uitspraak over geschillen opdragen. 

En bovendien art. 154, thans genummerd 161: De wet kan de 
beslissing van twistgedingen, niet behorende tot die, vermeld in 
art. 160 (de zgn. burgerrechtelijke), hetzij aan den gewonen rech
ter, hetzij aan een college met administratieve rechtspraak belast, 
opdragen; zij regelt de wijze van behandeling en de gevolgen 
der beslissingen. 

De voor de hand liggende bedoeling dezer aanvullingen was, dat 
de wetgever zich zou zetten aan de totstandkoming van een be
hoorlijke regeling der administratieve rechtspraak, terwijl al bij 
voorbaat de mogelijkheid werd geopend met zodanige rechtspraak 
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te belasten den Raad van State of een afdeling van dien Raad. 
Volgens de wet van 1861, regelende de samenstellingen de bevoegd
heid van den Raad van State, heeft deze uitsluitend tot taak het 
dienen van advies aan de Regering, ook wanneer het betreft ge
schillen van bestuur, waarin de Kroon beslist. (De tijdelijke waar
neming van het Koninklijk gezag door den Raad van State kan 
hier buiten beschouwing blijven.) 

Met afdeling van den Raad van State werd uiteraard bedoeld 
de afd. contentieux, die op het terrein van de bestuursgeschillen 
reeds beschikte over een rijke ervaring. 

* * * 

De eerste krachtige poging die ter bereiking van het beoogde 
doel na de grondwetswijziging van 1887 werd ingesteld, was het 
in het leven roepen bij Koninklijk Besluit van 16 September 1891 
van een staatscommissie, die tot taak had de Regering voor te 
lichten omtrent de grondslagen, waarop de regeling van de admini
stratieve rechtspraak volgens de Grondwet behoorde te rusten 
en daartoe een wetsontwerp op te stellen. Voorzitter was aan
vankelijk de bekende hoogleraar Buys; na diens overlijden MI" 
KApPEIJNE VAN DE COPPELLO. 

Drie jaren later - in 1894 - kwam deze commissie met haar 
arbeid gereed. 

Vooral twee vragen waren van belang gebleken, t. w. 
a. welke zullen de rechtsprekende organen zijn? 
b. welke bevoegdheden zullen deze organen hebben? 
(a). De commissie bleek te gevoelen voor een afzonderlijk 

administratief hooggerechtshof, welks uitspraken niet onderwor
pen zouden zijn aan voorziening in cassatie. 

(b). Met betrekking tot de bevoegdheden van het nieuwe 
orgaan gaf de commissie de voorkeur aan een opsomming van de 
geschillen, waarover het zou hebben te beslissen (enumeratie
stelsel). Niet minder dan een 77-tal soorten twistgedingen en 
klachten werd opgesomd, terwijl voor de nog onbekende toekom
stige twistgedingen een algemene formule was ontworpen. Met 
één algemene formule voor de volledige competentie van het admi
nistratief hooggerechtshof kon - naar het oordeel van de com
missie - niet worden volstaan, omdat h. i. onderscheid moest 
worden gemaakt tussen wetsbepalingen, die bedoelden een insbruc
tie aan de Overheid te geven (instructienormen), en die, welke 
beoogden een r,echt te geven aan bijzondere personen tegenover 
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de administratie of een recht van een lager bestuur tegen een 
hoger bestuur wilden waarborgen (waarborgnormen). De instruc
tie-normen zouden niet voor rechtspraak vatbaar zijn. 

Anderen (o.a Prof. KRABBE) noemden deze onderscheiding niet 
reëel. Prof. KRANENBURG acht haar gekunsteld. 

* * * 
Het duurde niet minder dan elf jaren, eer de arbeid der com

missie tot de indiening van wetsvoorstellen leidde. In 1905 1
) wer

den de bekende ontwerpen van Minister LOEFF aan de Staten
Generaal voorgelegd. 

Zeer belangrijk weken deze ontwerpen af van het rapport der 
commissie van 189l. 

Prefereerde de commissie, wat de organen betreft, een afzon
derlijk administratief hooggerechtshof, Minister LOEFF daaren
tegen gaf de voorkeur aan de gewone rechterlijke macht. Hij wilde 
bij de arrondissementsrechtbanken, de gerechtshoven en den 
Hogen Raad administmtieve kamers instellen, naast de bestaande 
civiele en strafkamers. 

Ook ten aanzien van de fxu;tk der administratieve rechters was 
er een belangrijk verschil. In tegenstelling tot de commissie en in 
navolging van Prof. KRABBE bepleitte Minister LOEFF een be
voegdheid, omschreven in één algemene formule. Geen opsomming 
van diverse twistgedingen dus, zoals de commissie had gewild. 

Gingen de voorstellen der commissie van 1891 niet over rozen. 
de wetsontwerpen-LoEFF evenmin. Van alle kanten kwamen be
zwaren. De voorbereidende arbeid vorderde uiterst langzaam. 
Minister LOEFF werd vervangen door Minister VAN RAALTE. Prof. 
STRUYCKEN leverde in 1910 een zeer scherpe critiek in zijn betoog 
Administratie of r,echter. Deze ging zelfs zo ver, dat hij de behoefte 
aan een afzonderlijke administratieve' rechtspraak ontkende. De 
administratie - aldus Prof. STRUYCKEN - was niet meer, zoals 
misschien voorheen, de vijand van de burgerij, maar stond 'fUlIa.'!t 
haar en had weinig van haar te vrezen in een modernen parlemen
tairen democratischen staat, zoals Nederland. 

Deze "donderslag" bevorderde uiteraard een snel tempo van be
handeling der aanhangige wetsontwerpen niet. Prof. KRANENBURG 
is van oordeel, dat de grondgedachte van Prof. STRUYCKEN onjuist 
is, omdat deze geen onderscheid maakt tussen de burgerij als ge
heel en den individuelen burger. 

1) Het was onder het ministerie-KuYPER. 
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Intussen: de voorstellen-LoEFF bleven rusten. Eerst in den loop 
van 1937 werden ze door de Regering ingetrokken. 

* * * 
De derde ernstige poging was de instelling bij beschikking van 

den minister van Justitie DONNER van 13 Februari 1931 van een 
commissie onder voorzitterschap van Staatsraad KOOLEN. Deze 
commissie had tot taak van advies te dienen over de vragen, 

l O of en in hoeverre behoefte bestaat aan verhoogde rechtsbe
scherming tegenover de overheid; 

2° zo ja, door welke middelen deze behoefte behoort te worden 
bevredigd; 

3° als deze bevrediging geheel of ten dele door de instelling 
van een algemenen administratieven rechter moet worden ver
kregen, of en in hoeverre de toen aanhangige ontwerpen van wet 
als grondslag voor de invoering van die rechtspraak konden dienen. 

Reeds in 1932 kwam de commissie met haar arbeid gereed. Zij 
ontwierp geen afgeronde regeling voor de gehele administratieve 
rechtspraak, maar bepaalde zich tot het voorstellen van een aan
vullende regeling, met behoud van de reeds bestaande incidentele 
regelingen. 

De commissie kon zich niet vinden in wat de ontwerpen-LoEFF 
als gewenst aanprezen. Geen administratieve kamers dus bij de 
bestaande rechterlijke colleges. In plaats daarvan adviseerde zij 
tot het in het leven roepen van een specialen rechter. Zuinigheids
overwegingen noopten haar echter af te zien van een geheel nieuw 
college. De keuze ging tussen de afd. contentieux van den Raad 
van State en den Centralen Raad van Beroep. De laatste won 
het pleit, met dien verstande, dat de commissie als meer juiste 
naam voorstelde: hoog administratief gerechtshof. Dit hoog admi
nistratief gerechtshof zou in beroep oordelen over de beslissingen 
van administratieve gerechten, gevormd door den voorzitter van 
een raad van beroep als alleen rechtsprekenden rechter. 

Dit wat de organen betreft. 
Maar over welke geschillen zouden zij hebben te oordelen ? Welke 

zou hun competentie zijn? Weer een opsomming van bevoegd
heden, zoals de commissie i:q. 1891 had gegeven? Of bevoegdheden, 
omschreven in één algemene formule, zoals Minister LOEFF wense
lijk oordeelde? De commissie van 1931 gaf de voorkeur aan een 
algemene formule. 

Werden de voorstellen van de commissie van 1891 en de ont
werpen-LoEFF bijgezet in de departementale archieven, het resul-
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taat van den arbeid der commissie-KoOLEN heeft zelfs niet tot 
de indiening bij de ,Staten-Generaal van een wetsontwerp geleid, 
mede dank zij het standpunt van Minister GERBRANDY, die de op
vatting huldigde, dat een nieuwe regeling der administratieve 
rechtspraak niet strikt nodig was te achten. 

* * * 
De vierde poging, ondernomen omdat na de bevrijding de roep 

om administratieve rechtspraak (volgens Minister BEEL) weer 
levendig was geworden, dateert van 1946. Bij gemeenschappelijke 
beschikking d.d. 10 December 1946 van de ministers van Binnen
landse Zaken en van Justitie werd opnieuw een staatscommissie 
ingesteld, thans onder voorzitterschap van Mr S. J. R. DE 
MONCHY, oud-burgemeester van 's Gravenhage. 

De opdracht aan de commissie - welke werd geïnstalleerd op 
11 Februari 1947 - houdt in de Regering van advies te dienen 
over de vragen, 

I. of en in hoeverre behoefte bestaat aan 
1. verhoogde rechtsbescherming van den burger tegen

over de Overheid; 
2. verhoogde rechtsbescherming van de publiekrechtelijke 

lichamen tegen inmenging van hoger gezag in de autonome 
sfeer dier lichamen; 

3. bijzondere behandeling van de geschillen tussen over
heidslichamen en overheidsorganen onderling; 

11. bij bevestigende beantwoording van een of meer der onder I 
genoemde vragen, 

1. door welke middelen deze behoefte behoort te worden 
bevredigd; 

2. welke de omvang is van het personeel en het bedrag 
der overheidsgelden, dat nodig zal zij n om de onder I be
doelde voorzieningen te verwezenlijken. 

Aandacht verdient nog, dat Minister BEEL er in zijn installatie
rede op wees, dat velen de invoering van administratieve recht
spraak noodzakelijk achtten met het oog op een volledig herstel 
van den (in de oorlogsjaren geschonden) rechtsstaat, zulks temeer 
omdat de macht der "administratie" zienderogen toenam als ge
volg van een voortschrij den de sociaal-economische ordening van 
overheidswege. 

Ook lette men er op, dat de nieuwe commissie niet alleen maat
regelen had te beramen in het belang van een verhoogde rechtsbe
scherming van den burger, maar dat zij tevens moest nagaan in 

I 
". 
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hoeverre de inmenging van hoger gezag in de autonome sfeer 
der lagere publiekrechtelijke lichamen herziening behoefde. Daar-

t naast had zij aandacht te schenken aan de behandeling van ge
schillen tussen overheidslichamen en overheidsorganen onderling. 

Woordelijk zei Minister BEEL o.m.: "Het is allen bekend, dat de 
Regering het beginsel der decentralisatie in haar vaandel heeft 
opgenomen. Met ernst streeft zij naar het herstel van de zelfstan
digheid van de lagere publiekrechtelijke lichamen en naar het over
laten aan die lichamen van de taken, die zonder bezwaar door hen 
kunnen worden verricht. Doch donner et reten ir ne vaut 2); het 
hoger gezag tone te dezen het nodige vertrouwen en beperke haar 
ingrijpen tot de volstrekt noodzakelijke gevallen." 

Gulden woorden, met name voor de gemeentebesturen, die in 
de practijk nog wel eens enige moeite hebben, de zelfstandigheid 
der gemeenten ongerept te bewaren. 

De opdracht aan d,eze commissie tenslotte om mede van advies 
te dienen omtrent personeel en kosten, die met een verwezenlijking 
van haar plannen gemoeid zullen zijn, doet wel enigszins vreemd 
aan. Had dit niet meer op den weg van andere experts gelegen 
na het gereed komen van den hoofdarbeid? 

Niet ten onrechte zeide Mr DE MONCHY in zijn antwoord aan 
Minister BEEL, dat de opdracht aan de commissie even moeilijk 
als omvangrijk was. 

* * * 
Thans schrijven we medio December 1949. Het is dus alweer drie 

jaren geleden, dat de commissie-DE MONCHY werd ingesteld. 
Geen wonder, dat sommige Kamerleden ongeduldig werden en 

informeerden naar de vorderingen van den arbeid der commissie. 
De minister van Justitie, Mr WIJERS, antwoordde hierop in zijn 
Memorie van Antwoord betreffende het 4e hoofdstuk der rijks
begroting voor 1950 als volgt: "Met belangstelling ziet de onder
getekende de verschijning van het rapport van de commissie
DE MONCHY tegemoet. Dat dit rapport nog niet verschenen is, acht 
de ondergetekende geenszins verwonderlijk. Alleen reeds het ver
vaardigen van een overzicht van alle op dit gebied bestaande 
regelen en het ordenen van de desbetreffende beslissingen, zowel 
van burgerrechtelijke als van administratiefrechtelijke aard, is 
een uitermate omvangrijk werk. Ook ligt het voor de hand, dat 
het indienen van principiële voorstellen in deze niet kan worden 

2) Een rechtsregel, neerkomend op ons "eens gegeven blijft gegeven". 
A. s. XX-3 5 
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verwacht, zonder dat een grondige bestudering van en een ge
dachtenwisseling over het gehele vraagstuk der administratieve 
rechtspraak daaraan is voorafgegaan. Dat als gevolg van moei
lijkheden en meningsverschillen binnen de commissie haar werk
zaamheden zouden stagneren, is ondergetekende onbekend en acht 
hij ook niet aannemelij k. Het doet hem genoegen integendeel te 
kunnen vermelden, dat hem van de zij de van de commissie zelf 
een mededeling heeft bereikt, dat haar rapport in de eerste maan
den van het komende jaar kan worden tegemoet gezien." 

Afwachten dus maar. 

* * * 
N a dit globaal overzicht van een aangelegenheid, die al ruim 

60 jaren op afdoening wacht, willen we nog een ogenblik de aan
dacht vragen voor een onderdeel der materie, dat - voorzover ons 
bekend - te weinig de aandacht heeft gehad bij hetgeen tot heden 
werd gepubliceerd. 

We hebben het oog op de mogelijkheid, die af en toe in het admi
nistratieve recht wordt geboden, van een beslissing van een 
minister in beroep te gaan bij de Kroon. Naar ons oordeel een 
merkwaardige figuur in een staatsbestel, hetwelk de Koning on
schendbaar en de ministers verantwoordelijk acht. 

Deze figuur vinden we b.v. in de artt. 22bis, 28, 51, 55quater, 
96, 96bis en 10lter der Lager-onderwijswet 1920, alsmede in 
de artt. 14, 20 en 21 der Dienstplichtwet. Bovendien wordt haar 
invoering - zonder enig commentaar - voorgesteld in art. 31 
van het bij Koninklijke boodschap van 19 Juli 1949 ingediende 
ontwerp van wet houdende voorlopige regeling inzake het natio
nale plan en streekplannen. 

Als we ons realiseren, dat sinds 1840/48 in onze constitutionele 
monarchie met haar parlementair stelsel (gevestigd in de jaren 
1866-'68) achter elke beslissing van den onschendbaren Koning 
een verantwoordelijke minister staat, dan is de vraag gewettigd 
of een tegenstelling Kroon-minister wel aanvaardbaar is. Is deze 
constructie geen staatsrechtelijke vergissing? En zijn de belangen 
der justiciabelen voldoende gewaarborgd, als zij - teleurgesteld 
door een beslissing van een bepaalden minister - zich in beroep 
wenden tot de Kroon? Wie anders dan dezelfde bewindsman zou 
een eventueel tegengestelde uitspraak van de Kroon met zijn ver
antwoordelijkheid moeten dekken? 

We zien niet voorbij, dat de Kroon bestuursgeschillen niet mag 
beslechten dan na de afd. contentieux van den Raad van State 
te hebben gehoord. Een redelijke proces-orde is dus, met monde-
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ling hoor en wederhoor, verzekerd. Bij een contrair Koninklijk 
Besluit 3) is publicatie zowel van het advies van de afd. contentieux 
als van dat van den minister voorgeschreven. Een en ander zal den 
betrokken minister ongetwijfeld aanleiding geven zich nog wel eens 
over zijn eerst ingenomen standpunt te beraden, als dat van de 
afd. contentieux daarvan afwijkt. Maar andererzijds mag eveneens 
worden aangenomen, dat de minister zijn aanvankelijke beslissing 
allesbehalve op losse gronden heeft genomen en niet dan na rijp 
beraad en na afweging van alle in het spel zij nde factoren. 

En als dit zo is, dan kan men moeilijk grote verwachtingen 
koesteren van het instellen van beroep bij de Kroon. De minister 
en zijn adviseurs, die uiteraard niet gaarne zullen medewerken 
aan het om hals brengen van eigen beslissing, zijn tenslotte ook 
maar mensen, die met anderen gemeen hebben, dat zij zelfver
loochening een moeilijke opgave vinden. 

Ook al zijn er voorbeelden te noemen, dat een minister de Kroon 
adviseerde anders te besluiten dan hij zelf had gedaan, toch kun
nen de burgers bij de besproken constructie onmogelijk het veilige 
gevoel hebben, dat hun belangen gelegd zijn in handen van een 
onbevooroordeelden onpartijdigen rechter. 

En zwicht de Kroon al te gemakkelijk voor het advies van den 
verantwoordelijken minister, wat betekent da.n het recht van be
roep van betrókkenen? Men bedenke, dat het Kabinet der Koningin 
tenslotte geen super-departement is. 

* * * 
Heeft deze vreemde figuur dan nog nimmer de speciale aandacht 

getrokken van schrijvers van naam en zijn de betrokken wets
artikelen zonder verzet door de Staten-Generaal aanvaard? 

Prof. KRANENBURG (Het N ed;erlandsch Staatsrecht Il6, blz. 57 
e.v.) geeft een opsomming van de diverse vormen, waarin de admi
nistratieve rechtspraak zich reeds vertoont. De beroeps-verhouding 
minister-Kroon wordt echter niet besproken. Evenmin in hoofd
stuk 6 van het werk N ederlandsch Bestuursr,echt, dat handelt over 
de bescherming tegen onrechtmatig bestuur, van denzelfden schrij
ver. Ook Prof. VAN POELJE laat ons in zijn werk Administratief 
recht (hfdst. VI: hoger beroep) in den steek. 

Mr VOS bespreekt in zijn werk Administratieve Rechtspraak 
weliswaar niet de tegenstelling Kroon-minister, maar wijst wel 

3) Dat is een beslissing der Kroon in een geschil, waarbij is afgeweken 
van de door de afd. contentieux ontworpen en aan de Kroon geadviseerde 
beslissing. 
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op het gevaar van het optreden van de Kroon als hoogste admini
stratieve rechter. Voor ons onderwerp zijn de volgende opmerkin
gen niet zonder belang: 

"Bovendien de hoogste instantie der uitvoerende macht: de 
Koningin, kan, ook als Zij optreedt als rechter, in den constitutio
~eelen staat geen daad verrichten zonder Haren verantwoordelijken 
Minister, en zal nu die Minister, juist wegens die verantwoorde
lijkheid, wel altijd het objectieve standpunt kunnen innemen, dat 
een oordeel over rechtsvragen vordert? Of zal het parlementaire 
stelsel, dat van de regeering eene partij regeering maakt, ook niet 
soms van de administratieve beslissing een partij beslissing in 
plaats van een rechtsbeslissing dreigen te maken? Door den in
vloed van het parlementaire stelsel dreigt werkelijk de rechtspraak 
in handen der Regeering in sommige gevallen de neiging te zullen 
aannemen van zich te richten naar de inzichten eener politieke 
meerderheid. En zoo er ééne macht in den Staat is, wien men in
vloed zou wensen toe te kennen op de beslissing van rechtsvragen, 
dan zal het wel in de allerlaatste plaats het parlement moeten zijn 
met zijne wisselende en volkomen onbetrouwbare inzichten om
trent de grens tusschen recht en staatsbelang. Het moge verder 
waar zij n, dat aan de Regeering de verplichting is opgelegd voor 
hare uitspraken het advies der Afdeeling van den Raad van State 
in te winnen, zoolang afwijking van dit advies geoorloofd is, neemt 
dit van de genoemde bezwaren niets af. Elders (zie THEMIS 1899, 
blz. 122 v.v.) is gebleken, hoe gaandeweg van deze bevoegdheid 
tot afwijken door de Regeering der laatste jaren een steeds ruimer 
gebruik gemaakt is. 

Voor rechtspreken is voorts noodig rechtskennis en over welke 
krachten nu in dit opzicht ook de Regeering zoowel in zich zelve 
als in haar ambtenaren moge te beschikken hebben, als vaste waar
borg voor een deskundig oordeel in het opgeworpen rechtsgeschil, 
mag deze omstandigheid niet worden aangenomen en kan zij niet 
opwegen tegen de zekerheid, die in dat opzicht de uitspraak van 
een bepaald daartoe aangestelden rechter aanbiedt." 

Tot zover Mr Vos. 
En wat leert de parlementaire geschiedenis inzake de tegenstel

ling Kroon-minister? 
Bij de raadpleging van de Kamerstukken blijkt het volgende. 
In de Memorie van Toelichting, betrekking hebbende op een 

wetsontwerp tot wijziging van de Lager-onderwijswet 1920 (Bij
lagen Tweede Kamer 1936/1937, no. 353, 3, blz. 9) wordt door 
den minister van Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen gezegd: 
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"De mogelijkheid om tegen beslissingen van den Minister bij de 
Kroon in beroep te gaan, schept zo groot mogelijke waarborgen 
voor een juiste toepassing van deze bepalingen." 

Het voorlopig verslag (no 353, 4, blz. 15) reageert als volgt: 
"Weliswaar wordt de mogelijkheid van beroep op de Kroon ge
opend, doch de omstandigheid, dat de minister, die de beschikking 
nam, de Kroon in beroep van voorlichting dient, maakt de moge
lijkheid van herziening uiterst beperkt." 

Inderdaad. Zo is het. 
Echter, de minister was niet overtuigd. In de desbetreffende 

Memorie van Antwoord (no 353, 6, blz. 19) heet het: 
"Dit wil overigens niet zeggen, dat hij volledig instemt met de 

opmerking, dat door de mogelijkheid van beroep op de Kroon, 
nadat de beslissing is genomen, onvoldoende voor de belangen van 
de schoolbesturen zou worden gewaakt, vanwege de minder be
vredigende omstandigheid, dat de minister, die de beschikking 
nam, de Kroon in beroep van voorlichting dient. De practijk be
wijst het tegendeel. In 1936 is in drie gevallen gebruik gemaakt 
van het recht van' beroep, bedoeld in het eerste lid van art. 7 
der wet van 4 Augustus 1933 (Staatsblad no 414), waarbij in 
twee daarvan het beroep van het appellerend schoolbestuur ge
grond werd verklaard en de beschikking van den minister werd 
vernietigd. De mogelijkheid van herziening van de uitspraak van 
den minister blijkt dus niet zo beperkt te zijn, als hier wordt voor
gesteld." 

Al moge dit zo zijn, welke wcw,rborg - zo zouden we willen 
vragen - is hierin gelegen voor andere gevallen? Zal ook niet 
zeer veel afhangen van den persoon van den minister? En demon
streert het ministeriële bescheid niet duidelijk de moeilijke positie, 
waarin de bewindsman kan komen te verkeren, als de Staten
Generaal hem ter verantwoording zouden roepen? Alsdan kan het 
voorkomen, dat de Staten-Generaal hun afkeuring uitspreken over 
het beleid van den minister, die de Kroon adviseerde een andere 
beslissing te nemen dan de zijne. Critiek dus via den minister op 
een beslissing van een administratieven rechter (Kroon), met 
als gevolg, dat de bewindsman in volgende gevallen met het ge
voelen van de Staten-Generaal rekening heeft te houden of naar 
huis heeft te gaan. Hier zien we wel heel scherp tot welke onge
rijmdheden men komt als de administratie rechter mag zijn in 
eigen zaak. En wat blijft op deze wijze over van de o'Ybafhankelijk
heid van dezen administratieven rechter? 

Tot de kern - t. w. de staatsrechtelijke zijde van het vraag-
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stuk - is bovenvermeld ministerieel antwoord dan ook niet door
drongen. Er is zelfs niet op gezinspeeld. 

Beter kunnen we ons vinden in het standpunt van de ministers 
van Binnenlandse Zaken, Defensie en Sociale Zaken, die in de 
Memorie van Antwoord van het ontwerp der wet betreffende be
scherming tegen luchtaanvallen (blz. 12) schreven: "Bovendien 
zou een beroep op de Kroon tegen de beslissing van den minister 
(van Binnenlandse Zaken nopens het treffen van voorzieningen 
ten aanzien van in woningen of andere gebouwen aan te brengen 
schuilkelders) een eige'YUJJardige figuur zijn." Helaas ontbreekt ook 
hier een duidelijke bewijsvoering. 

Dat ook een ambtsvoorganger van den minister van Defensie 
reeds eerder aan een overeenkomstige figuur zijn sanctie had ge
geven (art. 12, sub 2, der Dienstplichtwet) was blijkbaar aan de 
aandacht ontsnapt. 

We zien dus, dat de ene bewindsman aanprij st, wat de andere 
afwij st. Van eenheid van opvatting derhalve geen sprake. Des te 
erger, omdat het hier gaat om onafhankelijke r-echtspraak. 

Nu de commissie-DE MONCHY haar rapport nog moet uit
brengen is het wellicht nog niet te laat om de speciale aandacht 
te vragen voor een onderdeel van haar arbeid, waarbij de be
langen der burgers ten nauwste betrokken kunnen zijn. Dat voor 
hen in het onderhavige geval behoefte bestaat aan een verhoogde 
rechtsbescherming lijdt o. i. geen twijfel. 

Een bevredigende oplossing kan alleen worden gevonden indien 
van de beslissingen van den minister, volgens een goed geregelde 
procesorde, beroep zal open staan op een rechterlijk orgaan, dat 
inderdaad onafhankelijk is en op welks beslissing de betrokken 
minister niet den minsten invloed kan uitoefenen. 

* * 

Tenslotte nog enkele klanken van eigen bodem. 
Dat een onafhankelijke administratieve rechtspraak ook eis is 

van antirevolutionair beginsel, wordt met zoveel woorden ver- ~. 
klaard in art. 14 van het Antirevolutionair Program. I 

Reeds Dr KUYPER schreef in Ons Program (blz. 752) in 1879 
niet onduidelijk: 

"Belijdt men daarentegen, gelijk wij, antirevolutionairen, dit 
doen, dat én huisgezin én kerk én gemeente én gewest levenskrin
gen zijn, die er bij Gods gratie en dus jure suo zijn en leven en 
werking van zich doen uitgaan, en die derhalve alle macht en 
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alle recht bezitten, die niet, in het belang der Staatseenheid en 
terwille van het hoog gezag, naar hooger ordening aan een kant 
zijn gezet voor den Souverein, - dan, het spreekt van zelf, is 
een administratieve rechtspraak, waarin de Staat partij en rechter 
tevens zou zijn, eenvoudig een ongerijmdheid en eischt het een
voudigste begrip van recht, dat elk gezin, maar ook elke ge
meente, elk gewest en elke kerk, tegen machtsoverschrijding van 
hoogere of van de hoogste autoriteiten zich verweren kunne, al
thans voor wat de wetstoepassing betreft bij den onafhankelijken 
rechter. 

Dat daarom desniettemin de administratieve rechtspraak in den 
regel haar gewoon verloop behield, zou met de verwezenlijking van 
dit denkbeeld zeer goed bestaanbaar zijn. Immers, de handhaving 
der gerechtigheid eischt volstrekt niet, dat de gewone rechter élk 
geschil van dien aard berechte; maar wil alleen, dat er, bij ge
bleken onwil om den rechthebbende recht te doen wedervaren, 
een heenbreken door de administratieve sfaketsels naar de onaf
hankelijke rechtbank mogelijk zij." 

Bij H. DE WILDE De Anm-Revolutior/Jaire partij en haar Pro
gmm van beginselen - 5e geheel bijgewerkte druk, pag. 270 -
lezen we: 

"Op het gebied van het administratief recht zijn we gebrekkig 
ingericht. Het groote bezwaar is hier, dat in de meeste geschillen 
op dit terrein een der partijen tevens rechter is, m. a. w. dat de 
rechter niet onbevangen, ten opzichte van de zaak niet onafhanke
lijk is. Hier toch bestaan geen aparte rechterlijke ambtenaren, 
maar is de Regeering dikwijls zelve onmiddellijk rechter. Men ge
voelt, dat dit zeer onbillijk is" 

Dl' H. COLIJN spreekt in Saevis Tranquillus in Undis (blz. 
326/327) van een lacune met betrekking tot de administratieve 
rechtspraak. Hij schrijft: 

"Aan dit desideratum van ons program is nog steeds niet in 
alle opzichten voldaan. Wel op het gebied van de rechtspraak in 
burgerlijke en in strafzaken, maar niet met betrekking tot de 
administratieve rechtspraak, d. i. de rechtspraak in geschillen 
tusschen bijzondere personen aan den eenen kant en de admini
stratieve organen van het openbaar gezag aan de andere zij de ; 
geschillen, verband houdend met de wijze van uitoefening van 
het openbaar gezag; of, wil men, de rechtspraak betreffende het 
bestaan en den inhoud van concrete rechtsverplichtingen van 
organen van het publiek gezag. 

De mogelij kheid blij ft bestaan, dat ook op het gebied van het 
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administratief recht, evenals zulks reeds het geval is met betrek
king tot het privaat- en het strafrecht, de rechtspraak wordt op
gedragen aan een onafhankelijk orgaan. 

Deze onafhankelijkheid is o. i. noodig, omdat het voor elke goede 
justitie noodig is, dat het rechtsprekende orgaan voldoet aan den 
eisch van onpartijdJigheid. Wel moet, zoo mogelijk, óók de eisch 
van deskundigheid worden gesteld, maar zijn beide niet te ver
wezenlijken, dan behoort althans aan den eersten eisch te worden 
vastgehouden. Een tekort aan deskundigheid kan door goede voor
lichting van daartoe geroepenen worden aangevuld; gebrek aan 
onpartijdigheid valt nimmer te verhelpen. En juist in dit opzicht 
mag de rechter nooit te kort schieten. Immers, de hoedanigheid, 
waaraan hij het hem toevertrouwde gezag dankt, is geen verstande
lijke, maar een zedelijke. Het zedelijke gezag van den rechter, 
het onwankelbare geloof aan zijn volstrekte onpartijdigheid, is 
bij rechtspraak hoofdzaak. 

De rechter zij dus onafhankelijk. Oogendienerij tegenover de 
regeering behoorte ten eenenmale te zijn uitgesloten. De rechter 
heeft recht te spreken, geen diensten te bewij zen; ook niet aan 
de regeering." 

En eindelijk lezen we bij C. SMEENK Onze Volksvrijheden 
(blz. 198) onder het opschrift Administratieve Rechtspraak: 

"Een leemte in onze overigens zoo voortreffelijke rechtsbedeeling 
is, dat nog steeds op het gebied van het administratief recht voor 
alle belangrijke gevallen niet een geheel onafhankelijk orgaan aan
wezig is, zoodat de administratie dikwijls rechter is in eigen zaak. 
Groote bezwaren mogen daaruit in ons land, dat vóór Mei 1940 
zoo goed als geen corruptie kende, waar het bewind in het open
baar werd gecontroleerd en gecritiseerd, niet zijn voortgevloeid, 
het gemis moet toch betreurd worden. Niemand moet het gevoel 
kunnen hebben, dat hij niet geheel rechtvaardig werd behandeld, 
omdat de administratie niet wilde bekennen, dat zij een onjuist
heid, een fout, een vergissing had begaan. Terecht merkt VAN DER 
POT op, naar aanleiding van de critiek, door STRUYCKEN, VAN 
DER GRINTEN e. a. op het verlangen naar een volledige administra
tieve rechtspraak uitgeoefend: "Een rechterlijke bescherming van 
het volk tegen de administratie is zeker in onzen tij d niet meer 
noodig." Maar een individu Kan door een bepaald administratief 
orgaan onrecht worden aangedaan en daartegen moet hij 'f"iedres 
kunnen zoeken bij een ander orgaan, dat met de administratie en 
haar op het algemeen belang gerichte taak alleszins vertrouwd is, 
maar anderzij ds tegenover het eerste orgaan volkomen vrij staat. 

I 

II 



1.1 
\ , 

, 
J 

ADMINISTRATIEVE RECHTSPRAAK 65 

zich niet geroepen acht dit zooveel mogelijk te dekken. Aan dien 
eisch is ten onzent nog niet volledig voldaan." 

Als met bovengenoemde voormannen mag worden aangenomen, 
dat in antirevolutionairen kring tegen een administratieve recht
spraak in handen van de niet-:onpartijdige, niet-onafhakelijke ad
ministratie ernstige bedenking bestaat, hoe groot moet dan wel 
ons bezwaar zijn tegen een administratieven rechter in eigen zaak 
in h:et kwadraat (beroep van minister op Kroon) ! 

* 



VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 
Wat kan H.M. Koningin Wilhelmina er toe hebben gebracht, den heer 

Schermerhorn in 1945 tot kabinetsformateur aan te wijzen? 

ANTWOORD: 
De Nederlandse staat is een parlementair-constitutionele monarchie; 

d.w.z. 
a. door een vorst geregeerd rijk, 
b. dat wordt geregeerd volgens een grondwet, welke in gemeen over

leg tussen den vorst en de vertegenwoordiging des volks is tot stand 
gekomen, alleen in eenzelfde zodanig gemeen overleg kan worden ge
wijzigd, en zowel door Hem als door die volksvertegenwoordigers wordt 
bezworen, 

c. waarin de vorst onschendbaar is en de ministers voor alle rege
ringsdaden verantwoordelijk jegens de vertegenwoordiging des volks, 

d. en waarbij de ontwikkeling een zodanige is geweest, dat geen 
minister en geen kabinet duurzaam aan het bewind kan blijven, wanneer 
zijn beleid niet de goedkeuring heeft van een meerderheid in de volks
vertegenwoordiging. 

Hieruit volgt, dat de Koningin telkens wanneer een nieuw kabinet moet 
worden gevormd niet alleen heeft te overwegen of de te benoemen mi
nisters Haar vertrouwen hebben, maar ook, of verwacht mag worden, 
dat zij voor hun beleid een meerderheid in de Staten-Generaal zullen 
kunnen verwerven. Daarbij is de keuze van den kabinets-formateur van 
het uiterste gewicht. Van zijn beleid bij de formatie en van zijn keuze 
der personen, die hij aan de Koningin voor benoeming tot minister voor
draagt, en van het Regeringsprogram waarop hij deze ministers ver
enigt, hangt zeer veel af, terwijl ook in de periode, dat het te vormen 
kabinet aan het bewind is, de formateur daarin allicht een bijzondere 
positie zal innemen. 

Nu is de keuze van dien formateur in ons land niet een meer of 
minder eenvoudig rekensommetje. De Koningin heeft bij de keuze van 
een formateur rekening te houden met de verschillende mogelijkheden, 
die de politieke situatie onder de gegeven omstandigheden in zich bergt. 
Maar Zij heeft toch in elk geval een steunpunt in den uitslag der ver
kiezingen en in de politieke verhoudingen, zoals die in den achterliggende 
periode in de volksvertegenwoordiging, in de pers en in de overige open
bare mening zijn gebleken te liggen. 

In 1945 was dit anders. Verkiezingen hadden sinds 1939 niet meer 
plaats gevonden, voor de Tweede Kamer zelfs niet sinds 1937. In vele 
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kringen heerste, terecht of ten onrechte, de mening, dat zich in de poli
tieke verhoudingen hier te lande aanmerkelijke veranderingen hadden 
voltrokken. Bij degenen, die de bezettingsjaren in Engeland hadden ver
toefd, waren deze indrukken nog eenzijdig verhevigd, zowel onder in
vloed van de Engelse toestanden, waaronder zij een aantal Jaren hadden 
geleefd, als door de naar het schijnt nogal eenzijdige berichtgeving, die 
daar uit het bezette Nederlandse gebied was doorgedrongen. Verder ging 
na den oorlog, evenals in 1918, een vloedgolf van zogenaamde "progres
siviteit" over de wereld: "het zat in de lucht". 

En nu verkeerde H.M. de Koningin in 1945 in de volstrekt unieke 
omstandigheid, dat Zij het initiatief had te nemen tot de vorming van 
een kabinet, zonder dat betrouwbare maatstaven voor de beoordeling 
van de politieke verhoudingen in ons volk beschikbaar waren: geen ver
kiezingsuitslag van niet al te ouden datum, geen volksvertegenwoordi
ging, geen pers enz., waarin de politieke opvattingen en verhoudingen 
in den achterliggenden tijd in vrije onderlinge discussie zich hadden 
kunnen uitkristalliseren: wij waren immers eerst kort bevrijd. 

H.M. de Koningin en Haar adviseurs beschikten dus niet over de 
normale gegevens voor het bepalen van Haar oordeel omtrent den per
soon van den te kiezen kabinetsformateur en aangaande de formulering 
van de hem te verstrekken opdracht tot kabinetsformatie. 

En hier moet een punt staan, want te pogen verder door te dringen 
in de overwegingen, welke H.M. er toe zouden kunnen hebben gebracht, 
de heren Schermerhorn en Drees met de vorming van het eerste kabinet 
na de bevrijding te belasten, ware ten enen male in strijd met de grond
wettelijke onschendbaarheid der Kroon. Niet H.M. Koningin Wilhelmina 
is verantwoordelijk voor het optreden van het kabinet Schermerhorn
Drees, maar dat waren alleen en uitsluitend deze heren en hun mede
ministers zelf: ook het optreden als minister is een regeringsdaad, de 
eerste zelfs, die een minister verricht. waarvoor hij grondwettelijk ver
antwoordelijk is jegens de vertegenwoordiging des volks, de Staten
Generaal. 

Ik merk tenslotte nog op, dat wat hierboven omtrent een kabinets
formatie wordt gezegd, niet alleen geldt voor zulk een formatie na ver
kiezingen, maar ook, zij het dat de feitelijke omstandigheden dan 
enigszins anders liggen, wanneer tussentijds, door den val van een 
kabinet, een nieuw moet worden gevormd. En met betrekking tot de 
benoeming van een enkelen minister in een vacature is een en ander 
van overeenkomstige toepassing. 

G. 

2. VRAAG: 

B. en W. hebben voor enigen tijd te goeder trouw den raad verkeerd 
voorgelicht aangaande het ontslag van den slager aan de noodslacht
plaats. Zij hebben de onjuistheid hunner voorlichting toegegeven. 
Desniettemin heeft de P. v. d. A.-fractie thans een motie van afkeu
ring ingediend. Wat moet mijn houding als a.r. raadslid zijn? 
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ANTWOORD: 

Daar U mij over de aangelegenheid van het ontslag van den slager 
bij de noodslachtplaats te Uwent, alsmede over het te dezer zake 
door b. en w. aan den raad verstrekte onjuiste advies, geen gegevens 
verstrekt, moet ik mij beperken tot een advies over de aangelegenheid 
der motie (van wantrouwen?) in het algemeen. 

Een motie dient in het algemeen om een wens ter kennis te brengen 
of een oordeel uit te spreken. Voorbeelden: een motie, waarbij de 
Tweede Kamer de Regering verzoekt het overleg over de onderwijzers
salarissen te hervatten; een motie, waarbij de Tweede Kamer een 
daad der Regering afkeurt (motie Keuchenius!). 

Met name in Frankrijk is veel misbruik gemaakt van de motie en 
ook hier te lande hebben sommige politieke groepen afdwalingen in 
dezelfde richting vertoond. Men zag de Regering dan als lasthebster 
van de volksvertegenwoordiging. Deze laatste had haar wensen slechts 
per motie aan de Regering kenbaar te maken en dan had de Regering 
zich maar te haasten deze uit te voeren. Het behoeft geen betoog, dat 
dit naar A.R. opvatting een onaanvàardbare leer is. 

Ook de Franse gewoonte, dat de Regering zelf telkens de vertrou
wenskwestie stelt, waarbij dus de kamer wordt gevraagd een motie van 
vertrouwen aan te nemen, is enerzijds een uitvloeisel van de leer der 
volkssouvereiniteit. Andererzijds hangt zij samen met typisch-Franse 
staatkundige en staatsrechtelijke verhoudingen en past ook reeds. 
daarom niet in de Nederlandse. 

Derhalve: de Kamers der Staten-Generaal dienen zuinig te zijn 
met moties. Ook als agitatie- en propaganda-middel en als dreigement 
tegen de Regering verdienen zij afkeuring. Men ziet het in onze 
Staten-Generaal dan ook herhaaldelijk gebeuren, dat ook degenen, die 
wel instemmen met een bepaald oordeel of die sympathiek staan jegens 
een bepaalden wens, toch tegen een daartoe strekkende motie stem
men, verklarend, "aan een motie geen behoeffe te hebben", wanneer de 
indiening ervan niet berust op zuivere, aan de zaak zelve ontleende, 
motieven en/of wanneer aanneming ervan een onzuiver beeld van de 
gezindheid van de meerderheid jegens de Regering zou geven en/of 
wanneer aanneming onaanvaardbare gevolgen zou hebben (b.v. het 
kabinet zou er de konsekwentie van aftreden uit trekken, maar de 
meerderheid voor de motie is te ongelijksoortig samengesteld dan dat 
zij in staat zou zijn een nieuw kabinet te leveren). 

In den gemeenteraad (en in Provinciale Staten) ligt de zaak nog 
weer anders. De Staten-Generaal nemen wel deel aan de wetgeving, 
de Tweede Kamer kan er zelfs het initiatief toe nemen, maar norma
liter ligt het initiatief aan de zijde der Regering en het bestuur 
is zelfs vrijwel geheel haar domein. Maar de gemeenteraad is zèlf 
overheidscollege met bevoegdheden van wetgeving èn bestuur en b. en 
w. vormen slechts het dagelijks bestuur uit zijn midden, zijn dus 
inderdaad ten opzichte van den raad juist dat, wat de Regering ten 
opzichte van de Staten-Generaal niet is, n.l. lasthebbers. Wensen of 
verzoeken van den raad aan b. en w. zijn dus in feite steeds min 
of meer opdrachten. Intussen blijft er voor het uitspreken van een 
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(afkeurend) oordeel door den raad over het beleid van b. en w. of 
van een wethouder daarom wel grond. Immers, den burgemeester 
kan de raad geheel niet ontslaan en tussentijds ontslag van afzon
derlijke wethouders - niet van de wethoudprs en bloc! - kan alleen 
plaats vinden, ingeval een wethouder heeft opgehouden het vertrou
wen van den raad te bezitten. Zijn de bezwaren zo erg niet, dat men 
daartoe ten aanzien van een of meer wethouders wil overgaan, of 
is el' bezwaar tegen het beleid van het gehele college van b. en w. dan 
kan zo nodig een motie uitkomst bieden. 

Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat b. en w. wel 
ten aanzien van de zgn. autonome bevoegdheden lasthebbers van den 
raad kunnen worden genoemd, maar dat zeer vele zgn. zelfbestuurs
aangelegenheden (gemeentelijke medewerking aan de uitvoering van 
Rijkswetten) aan b. en w. zelfstandig zijn opgedragen. Daarvoor zijn 
b. en w. bij de huidige regeling geen verantwoording schuldig aan den 
raad. Hier kàn dus plaats zijn zowel voor het per motie uitdrukken 
van een wens of verzoek aan b. en w. of het geven van een oordeel over 
hun beleid, althans indien het ontbreken van den verantwoordings
plicht niet belet, dat het tot een raadsdebat over zulke aangelegen
heden komt. 

Intussen, wat van dit alles zij te denken en afgezien van de vragen, 
of de te Uwent in geding zijnde aangelegenheid er ene is van auto
nomie of zelfbestuur, in hoeverre b. en w. daarin een zelfstandige 
bevoegdheid hebben en of zij er verantwoording voor schuldig zijn 
aan den raad, in elk geval is er m. i. geen enkele reden een motie 
van afkeuring aan te nemen, indien b. en w. reeds hebben erkend, 
dat zij een fout hebben begaan en wanneer ze bereid zijn, voorzover 
zulks nog mogelijk is, het hunne te doen om de fout te herstellen. 
Een motie is niet e.t!n geoorloofd middel om b. en w. onaangenaam 
te zijn en als agitatie- of propaganda-middel is zij in den raad zo 
mogelijk nog meer ongeoorloofd dan in de Staten-Generaal. 

Indien derhalve b. en w. hun fout erkennen en tot herstel, indien 
mogelijk, bereid zijn, dan is er alle reden tegen de bewuste motie te 
stemmen, omdat men "er geen behoefte aan heeft" 1). 

G. 

3. VRAAG: 

B. en W. willen komen tot instelling van een vuilophaaldienst. Nu zijn 
de wegen in ons dorp tezamen vele tientallen kilometers lang. Dit wordt 
dus een kostbare onderneming. Ik ben er daarom tegen, maar heb be
hoefte aan nadere argumentatie. Kunnen de inwoners worden verplicht 
van den ophaaldienst gebruik te maken, ook als zij zelf voor vernietiging 

1) Nader is gebleken, dat de bedoelde motie niet is behandeld kunnen wor
den, daar in de vergadering, die voor haar behandeling was belegd, door het 
wegblijven der andere fracties het quorum niet aanwezig was. Nadat de te 
gronde liggende zaak in de volgende vergadering, na de verkiezingen, was 
besproken, is de motie ingetrokken. 
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van het vuil zorg dragen, zoals hier gemakkelijk mogelijk is door ver
branden of begraven, terwijl er ook veel stortplaatsen zijn? Kunnen de 
inwoners worden verplicht te allen tijde voor verwijdering van vuil zorg 
te dragen? 

ANTWOORD: 

Het niet tijdig en afdoende verwijderen van huisvuil en andere 
stoffen kan niet alleen ernstigen hinder (stank, stof, asplaag), maar 
zelfs ook (ernstig) gevaar voor de gezondheid opleveren. Natuurlijk 
zullen deze hinder en dit gevaar toe- of afnemen al naar mate een be·· 
paald gebied dichter of minder dicht bebouwd is en er meer of minder 
mogelijkheid bestaat tot verwijdering of verwerking van het vuil in 
eigen huishouding of bedrijf. 

Nu kan men theoretisch wel stellen, dat dan allereerst op de burgerij 
zelf in onderlinge samenwerking de plicht rust voor de vuil-verwijde
ring zorg te dragen, of dat ander particulier initiatief in eventueel op 
het behalen van winst gerichten vorm deze aangelegenheid kan ter 
hand nemen, maar de practijk leert, dat van het oprichten van particu
liere of onderlinge vuilverwijderingsdiensten geen sprake is, veelal om 
allerlei redenen trouwens ook niet wel sprake zal kunnen zijn. Daarom 
zal daar waar hinder of gevaar als bovenbedoeld aanwezig zijn of drei
gen, door hetwelk rechtsbelangen harer onderdanen worden aangetast, 
de Overheid, met name de gemeentelijke Overheid, geroepen zijn, daar
tegen op te treden. 

Zij kan dat op verschillende wijzen doen. In het tweelingpaar "gezag 
en vrijheid" is de laatste in rangorde de eerste. Daar, waar de Over
heid dwingend moet optreden, perke zij toch steeds zo weinig mogelijk 
de vrijheid in. 

In een gemeente, waar, b.v. door haar landelijk karakter, bedoelde 
hinder en gevaar volkomen voldoende kunnen worden bezworen door 
het opleggen van een voor de inwoners met niet al te grote offers na 
te komen verplichting, zelf voor afdoende verwijdering van vuil en 
afval zorg te dragen, ga de Overheid dan ook niet verder dan het op
leggen van zulk een plicht. 

Eerst daar, waar het voorgaande niet (meer) afdoend of zelfs in het 
geheel niet (meer) mogelijk is, ga zij verder en richte zij een vuilop
haaldienst in. Dit kan dan nog op verschillende wijzen geschieden. Te 
denken is aan het ophalen 

a. door de gemeente zelf in eigen beheer; 
b. van gemeentewege door aanbesteding van de uitvoering; 
c. door particulieren eventueel met financiëlen steun der gemeente; 
d. door overeenkomst of in samenwerking met (een) andere ge

meente(n). 
Ten einde het overheidsapparaat zo eenvoudig mogelijk te houden, 

hetgeen altijd is aan te bevelen, verdienen de onder b en c genoemde 
methoden, althans in kleinere gemeenten en mits een zorgvuldige uit
voering van den dienst is gewaarborgd, de voorkeur. Er zullen echter 
uiteraard gegadigden voor moeten zijn. 

Het laat zich denken, dat men zelfs daar, waar een vuilophaaldienst 
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bestaat, voor de gehele gemeente dan wel voor een deel daarvan kan 
volstaan met de verplichting, dat de inwoners Of zelf voor een af
doende vuilverwij dering zorg dragen Of bij gebreke daarvan gebruik 
maken van den dienst. Maar is er eenmaal een dienst, dan zal het voor 
het efficiënt en zonder al te grote tekorten werken daarvan veelal ge
wenst zijn, het gebruik maken daarvan hetzij te bevorderen, hetzij dwin
gend op te leggen. Het eerste kan gebeuren door de inwoners bij ge
meenteverordening te beperken in wat zij anders met hun vuil zouden 
kunnen of moeten doen, maar ook het tweede is juridisch geoorloofd. 
Of zulke directe of indirecte dwang ook principieel is te verdedigen, 
hangt hiervan af, of het rechtsbelang, dat wordt gediend met een goede 
vuilverwijdering, zulk een dwang werkelijk vordert, omdat anders een 
behoorlijke exploitatie van den noodzakelijk te achten dienst niet wel 
mogelijk is. 

Het staat juridisch ook vast, dat de gemeente terzake van het vrijwillig 
dan wel verplicht gebruik maken van den reinigingsdienst rechten kan 
heffen, hetgeen op de meest efficiënte wijze kan geschieden in den vorm 
van retributies in den zin van art. 275 der gemeentewet. 

Uw vragen kunnen dus als volgt worden beantwoord: 
a. Rechtens is de gemeente bevoegd, alle inwoners te verplichten 

van een in te stellen vuilophaaldienst gebruik te maken en daarvoor 
te betalen. 

b. Afgezien van de vraag, of een vuilophaaldienst is ingesteld en 
of de verplichting is opgelegd, daarvan gebruik te maken, kan de ge
meente de inwoners verplichten, zelf voor verwijdering van hun vuil 
zorg te dragen. 

Ik moge u voor de juridisch-technische vormgeving van hetgeen hier
boven werd vermeld verwijzen naar een uitgave der Vereniging van Ne
derlandse Gemeenten, getiteld Openbare 1"ei'niging .. bestuurlijke en finan
ciële aspecten van het vraagstuk der openbare reinheid, waaruit ook voor 
het voorgaande werd geput, alsmede naar een artikel in het Tijdschrift 
voor Overheidsadministratie van 2 Juni 1949. 

G. 

4. VRAAG: 
Hier is een afdeling van den Bond van Petroleumhandelaren. Onze 

gemeente telt 4.500 inwoners en er zijn nu 9 petroleumventers. Bedoelde 
afdeling vraagt nu, dat het gemeentebestuur het venten met olie zal 
binden aan een vergunning en dat er geen nieuwe vergunningen zullen 
worden verstrekt tot het aantal petroleumventers gedaald is tot vier. 

Ik voel hiervoor weinig. M. i. valt het nemen van zulk een maatregel 
buiten de bevoegdheid der gemeente. Maar ik zou gaarne stevig gear
gumenteerd voor den dag komen en daartoe uw advies ontvangen. 

ANTWOORD: 
Het venten, het verkopen en het te koop aanbieden op of aan voor het 

openbaar verkeer openstaande land- en waterwegen is aan zekere be
perkingen onderworpen in de Winkelsluitingswet en in het Winkelslui
tingsbesluit 1941. Nu mogen gemeente-verordeningen niet treden in wat 
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van algemeen Rijks- of provinciaal belang is (art. 193 gemeentewet). 
In de praktijk geldt hiervoor als maatstaf van beoordeling, 

of hoger gezag een materie heeft geregeld. 
in welk belang hoger gezag door die regeling heeft bedoelen te 

voorzien, 
of hoger gezag kennelijk heeft bedoeld, dat die regeling der materie 

met het oog op dat belang uitputtend zou zijn. 
De Winkelsluitingswet is een sociale maatregel in het belang der 

winkeliers en hun personeel. Om dien maatregel niet te hunnen nadele 
te doen strekken diende gedurende de tijden, dat de winkels gesloten 
moeten zijn, ook het venten enz. aan banden te worden gelegd. Het 
ventverbod in de Winkelsluitingswet is een gevolg van de uit sociale 
overwegingen wettelijk voorgeschreven winkelsluiting. Het is dus dui
delijk, dat de wetgever geenszins de bedoeling had met dit voorschrift 
het venten naar al zijn zijden uitputtend te regelen. Dus bleef el' ook 
naast en na de Winkelsluitingswet, welke in 1930 tot stand kwam, 
plaats voor gemeentelijke regelingen van het venten, mits dit geen 
regelingen waren, die het venten in verband met de winkelsluiting 
regelden. 

Ook na 1930 kwamen er dan ook nog onderscheidene vent-verorde
ningen tot stand, welke het venten regelen en beperken. Een belang
wekkend artikel over ventverordeningen en de ermede nagestreefde doel
einden schreef de Utrechtse gemeentesecretaris DR J. DE LANGE in A.R. 
Stevatkunde XII, blz. 258 V.v., 335 v.v. Daaruit blijkt, dat met een vent
verordening verschillende doeleinden kunnen worden nagestreefd: voor
koming en tegengaan van hinder en overlast, wering van vermomde 
bedelarij, bescherming van het publiek, verheffing van den ventersstand 
e.a. Ook economische overwegingen behoeven aan het tot-stand-brengen 
van ventverordeningen niet vreemd te zijn en waren dit in feite ook 
niet steeds. Zowel bescherming van den gevestigden winkelstand als de 
begeerte venters van elders te weren speelden soms een rol. Bezigt men 
als een der middelen daartoe het beperken van het aantal venters, even
tueel gecombineerd met een uitsterfsysteem, dan zal een al dan niet 
bedoeld neven-gevolg daarvan zijn, dat het verminderde aantal venters 
elkander ook minder concurrentie aandoet. 

Intussen heeft de Regering in het verled'en doen blijken, dat zij ook 
in dit opzicht bezwaar had tegen "plaatselijk protectionisme", dat zij 
het weren van venters van elders door middel van een vent-verordening 
afkeurde en dat daarop gerichte vent-verordeningen aan vernietiging 
door de Kroon bloot stonden. 

Wat de rechterlijke macht betreft, ook die gaf in het verleden aan 
de bewoordingen, waarin vent-verboden waren vervat, een zo beperkt 
mogelijke uitlegging. Intussen kan de gemeentelijke wetgever een uit
legging, welke hij te beperkt acht, voorkomen of ondervangen door het 
vent-verbod in zodanige bewoordingen te formuleren, dat het inderdaad 
die uitgebreide betekenis verkrijgt, welke de gemeentelijke wetgever ge
wenst acht. 

De kans bestaat dan echter, dat de gemeentelijke wetgever bij het 
op die wijze stellen van een ver-gaand ventverbod buiten zijn wettelijke 
bevoegdheden geraakt. Nu heeft voor enigen tijd de Landdrost van den 
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N oord-Oost-Polder een verordening vastgesteld, waarbij venten werd 
verboden, behalve wanneer het met vergunning van den Landdrost ge
schiedt. En de Landdrost behield zich voor, zulke vergunningen te be
perken tot een bepaald gedeelte van den polder of tot bepaalde waren 
of goederen. En onder "venten" werd mede verstaan "het huis aan 
huis bezorgen van bestelde voorwerpen, waren of goederen"! M. a. w. 
ook iedere winkelier zou een vent-vergunning behoeven! En het was 
de bedoeling deze alleen te verlenen aan in den polder gevestigde zaken
lieden en dan nog alleen voor bepaalde gedeelten daarvan en voor be
paalde waren. De bedoeling van dit alles was uiteraard, enerzijds de 
vestiging in den polder voor winkeliers aantrekkelijk te maken door hen 
te beveiligen zowel tegen de concurrentie van - echte - venters als 
tegen die van de winkeliers van het "oude land", en andererzijds de 
spreiding der winkelbedrijven over den polder zoveel mogelijk in de 
hand te hebben. 

Met het oog op dit laatste is betoogd, dat voor deze verordening, 
gelet op art. 193 der gemeentewet bovenvermeld, naast de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937 (en het Besluit Algemeen Vestigingsverbod Kleinbe
drijf 1941) geen plaats is. En verder is gesteld, dat zij kwam buiten 
de grenzen, welke art. 168 der gemeentewet aan de verordenende be
voegdheid der gemeenten stelt, n.l., dat haar verordeningen moeten be
treffen de huishouding der gemeente, d.w.z.: een openbaar belang. 

De Hoge Raad heeft echter de rechtsgeldigheid dezer verordening 
aanvaard. En ook de Kroon heeft haar tot nu toe noch wegens strijd 
met de wet noch wegens strijd met het algemeen belang vernietigd. En 
dat terwijl Zij op 24 December 1936 "vestigingsverordeningen" der ge
meenten Bussum, Hillegersberg, Maartensdijk en Oudewater vernietigde 
wegens strijd met het algemeen belang, op grond van de omstandigheid 
dat een ontwerp-Vestigingswet Kleinbedrijf bij de Staten-Generaal aan
hangig was. Overigens zij er op gewezen, dat de Kroon daarmede dus 
toen niet uitsprak, dat een gemeentelijk verbod of beperking van ves
tiging als zodanig in strijd met de wet of met het algemeen belang 
zou zijn. En dit laatste wordt blijkbaar ook niet aangenomen, nu de 
Landdrost van den N.O.P. met behulp van wat slechts schijnbaar alleen 
een vent-verordening is in feite de bevordering en de ordening der 
vestiging van winkelbedrijven in zijn gebied nastreeft. Men kan trou
wens erkennen, dat dit doeleinde in zoverre niet strijdt met de wet
telijke regelingen van 1937 en 1941, daar deze enerzijds juist strekken 
tot beperking der vestiging en zij andererzijds den in "het oude land" 
rechtmatig gevestigden winkelier geenszins garanderen de volstrekt vrije 
uitoefening van zijn bedrijf waar hij maar wil. 

Het voorgaande strekte ten bewijze, dat men met het regelen van 
het vent-wezen in bepaalde gevallen zéér ver kan gaan en daaronder 
heel wat kan begrijpen, alsmede dat zulke vergaande en wijd-strekkende 
regelingen in bepaalde gevallen ook te verdedigen zijn. 

Nu wordt bij u nog iets anders gevraagd, n.l. een "sluiting" van het 
beroep van petroleum-venter, met een uitsterf-systeem. Wellicht wil 
men daarnaast ook nog een rayonnering. 

Nu zou een sluiting van het beroep van petroleum-venter vermoedelijk 
naast de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 wel bestaanbaar zijn. Deze 
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heeft n.l., voorzoveel thans van belang, alleen betrekking op takken 
van detailhandel, welke in een inrichting worden uitgeoefend. En deze 
laatste zal bij de meeste petroleum-venters wel ontbreken. Een gemeente
verordening, die zich met hen inlaat, komt dus niet op het aan de 
Vestigingswet voorbehouden terrein. 

Anders staat het ten aanzien van het Besluit Algemeen Vestigings
verbod Kleinbedrijf 1941. Dat is n.l. van toepassing op alle takken van 
detailhandel, óók als ze niet in een inrichting worden uitgeoefend. Ik 
merk daarbij op, dat bij de tot-stand-koming van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937 het behoefte-element uitdrukkelijk is uitgesloten: 
ieder, . die aan de krachtens deze wet voor bepaalde bedrijven te stellen 
eisen van credietwaardigheid, handelskennis en vakbekwaamheid vol
doet, kan zich in die branche vestigen (behoudens dat voor of bij die 
vestiging moet worden voldaan aan andere wettelijke voorschriften, 
b.v. die van de Hinderwet enz. enz., welke echter geen betrekking heb
ben op het recht van vestiging als zodanig). Bij de invoering van het 
Besluit Algemeen VeE'tigingsverbod 1941 (in den schaarste-tijd dus!) 
heeft echter wel uitdrukkelijk de hantering van het behoefte-element 
voorgezeten. Bij het verlenen van vergunningen krachtens dit Besluit, 
dat ook na de bevrijding naast de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 is 
blijven gelden, wordt dus nagegaan, of aan een bepaalde onderneming 
in de gemeente van voorgenomen vestiging wel behoefte bestaat. 

Men kan zich nu nog afvragen of het B.A.V.K. 1941 wel op petro
leumventers van toepassing is. Het B.A.V.K. 1941 laat n.l. den markt
en straathandel vrij. Fruit- en bloemenkooplui, die van huis tot huis 
hun waren uitventen, er mede leuren, vallen er dus niet onder. Het
zelfde zou gelden voor petroleum-leurders. Maar het komt mij voor, 
dat de meeste petroleum-"venters" geen leurders zijn, maar slijters, 
d.W.Z. zij bedienen (min of meer) vaste klanten. Dan vallen zij wel 
degelijk onder het B.A.V.K. 1941. En dit hanteert ten aanzien van 
nieuwe vestigingen het behoefte-element. 

Daarnaast is dus geen plaats voor een gemeente-verordening, die nog 
eens hetzelfde zou doen. De oude vestigingen aantasten wil uiteraard 
niemand en zou trouwens in strijd zijn zowel met de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937 als met het B.A.V.K. 1941, die, wat trouwens in het 
algemeen een Nederlands rechtsprincipe is, verkregen rechten op ge
vestigd-zijn niet hebben willen aantasten. Zou een gemeente-verordening 
dat wel pogen te doen, dan zou zij, naar mij voorkomt, een grote kans 
op vernietiging door de Kroon moken. 

D ziet dus, dat ik tot de slotsom kom, dat reeds de bestaande wet
geving een verordening als de afdeling van den Bond van Petroleum
handelaren te uwent wil, vermoedelijk niet toelaat. 

Daaraan zij nog toegevoegd, dat maatregelen tot sluiting van een 
bedrijf in het algemeen ook niet wenselijk zijn. De vrijheid van bedrijfs
uitoefening en de vrijheid van keuze van den klant dienen zo weinig 
mogelijk te worden beperkt. Dat wil niet zeggen, dat beperkende maat
regelen nimmer nodig en geoorloofd zijn. In de jaren dertig werd de 
gevestigde middenstand in zijn bestaansmogelijkheid ernstig geschaad 
door de ongebreidelde vestiging van nieuwe ondernemingen door onbe
kwamen. Deze onbekwamen zelf vestigden zich dikwijls door den nood 
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gedreven (werklozen!) en verspeelden daarbij niet zelden het laatste 
geld van zich en hun familie. De leveranciers van den middenstand 
leden schade door het grote aantal faillissementen onder oude en nieu
we middenstanders, dat het gevolg was van de ongebreidelde concur
rentie. De consument tenslotte leed evenzeer schade door het gemis 
aan handelskennis en vakbekwaamheid bij de vele beunhazen, door 
den achteruitgang van vele gevestigde oude zaken, en door de verleiding 
tot het toepassen van kwade praktijken en het leveren van minderwaar
dige goederen of prestaties, waarin de achteruitgang van zaken moest 
brengen. Al dit kwaad nam zo groten omvang aan, dat hier van ern
stig openbaar onrecht moest worden gesproken en dat de Overheid, 
als hoedster der publieke gerechtigheid onder, tussen en ten behoeve 
van haar onderdanen, tenslotte moest ingrijpen. Zij deed dit op de juiste 
wijze, door het bedrijfsleven aan zo weinig mogelijk banden te leggen: 
de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 bracht alleen de mogelijkheid, de 
vestiging van nieuwe ondernemingen in nader aan te wijzen bedrijfs
takken te binden aan het voldoen aan voor die bedrijfstakken te stellen 
eisen van credietwaardigheid, handelskennis en vakbekwaamheid. Ob
jectieve eisen dus, het subjectieve element der behoefte aan de nieuwe 
onderneming werd met öpzet niet in rekening gebracht. 

Dit is ook juist. Hoewel in dit opzicht door economisch-statistische 
onderzoekingen wel vorderingen zijn gemaakt, is het toch altijd nog 
moeilijk vast te stellen met hoeveel ondernemingen in een bepaalde 
branche aan de behoefte in een bepaald gebied ten volle is tegemoet
gekomen. En zelfs blijft, als en waar dit laatste mogelijk is, toch nog 
dit argument onbetwistbaar: stel dat met honderd ondernemingen aan de 
behoefte is voldaan, kan dan niet juist de honderd-eerste ondernemer 
een zodanig zakengenie blijken te zijn, dat hij een onderneming weet 
op te bouwen, die den klant in staat stelt zijn behoE!ften beter en voor
deliger te bevredigen dan voordien? Moet, mag men door sluiting van 
het bedrijf dezen honderd-eersten daaruit weren, wellicht tot wie weet 
hoe grote schade ook voor den consument? Tenslotte zijn ondernemingen 
er niet in de eerste plaats voor de producenten, maar in de eerste plaats 
voor de consumenten. 

Het voorgaande wil toch ook weer niet zeggen, dat het behoefte-element 
nooit ofte nimmer een rol mag spelen. Het B.A.V.K. 1941 was onder 
de toenmalige omstandigheden een nuttige en gerechtvaardigde maat
regel, al moet het niet blijven. Zo laten zich ook andere omstandigheden 
denken, waaronder de publieke gerechtigheid eist, dat een branche wordt 
gesloten. 

Ook afgezien van het behoefte-element kan dat het geval zijn. Men 
denke aan de Drankwet. Zo kan ook de openbare orde eisen, dat het 
aantal venters op een maximum-aantal wordt vastgesteld. Intussen ver
moed ik niet, dat de openbare orde te uwent wordt geschaad doordat 
er negen petroleum-slijters zijn. Ware dit wel zo, dan zou zulk een ver
ordening m. i. niet met het B.A.V.K. 1941 in strijd behoeven te komen. 

Wel staat het B.A.V.K. 1941 krachtens art. 193 der gemeentewet in 
den weg aan het hanteren door de gemeente van den behoefte-maatstaf, 
die ook overigens toch al voorzichtig zou moeten worden gehanteerd. 

G. 
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Dr Ir J. BERGMANS, Rechtszekerheid in de a1'beid, Uitg. 
W. ten Have N.V. Amsterdam, 1949. 

In zijn inleiding tot het boek zegt de schrijver, dat hij met grote 
belangstelling de ontwikkeling der sociale kwestie na den oorlog heeft 
tegemoet gezien. De opgave daarvoor was z.i. in de eerste plaats, de 
bestaande rechtsbindingen ernstig onder de loupe te nemen, waarbij men 
niet zou moeten schromen, ook in de verhouding van werkgever tot 
werknemer en van die beiden tot de Ov<Jrheid radicale veranderingen 
aan te brenge11. "Tot mijn verbazing bleek echter", aldus DR BERGMANS, 
"dat als oplossing voor het probleem van de arbeid van alle zijden 
slechts de bedrijfsorganisatie naar voren werd gebracht. Een samen
werking dus van werkgevers en werknemers in bepaalde lichamen, die 
meer of minder sterk aan de overheid gebonden zouden zijn, waarbij 
echter geen noemenswaardige verandering werd gebracht in het be
staande arbeidscontract of in de gebruikelijke manier van het bepa
len van de hoogte van salarissen en lonen". 

De schrijver heeft daarbij geen rust gehad, omdat hij de kwestie 
uitgebreider zag en op deze wijze geen werkelijke stap in een goede 
richting verwachtte. En de dringende noodzaak van het gaan in die 
goede richting voelde hij èn als Nederlander èn als Calvinist. Als Ne
derlander, omdat hij voor den nu begonnen zwaren kamp van ons volk 
om zijn economische toekomst een uitermate grote slagvaardigheid van 
het productieapparaat nodig achtte. Als Calvinist, omdat hij juist ook in 
de sociale verhoudingen een duidelijker en consequenter toepassing van 
het beginsel der souvereiniteit in eigen kring zocht. Toen de algemene 
ontwikkeling der dingen hem hierin teleurstelde, heeft hij tenslotte zelf 
naar de pen gegrepen en zijn gedachtenproduct in dit boek aangeboden 
aan zijn mede-calvinisten èn aan heel het Nederlandse volk. 

Want hij ziet het niet uitsluitend als een economisch probleem, zelfs 
niet primair als economisch. Men moet over deze dingen z. i. niet alleen 
in den kring van eigen geestverwanten praten en van daaruit alle 
andersdenkenden dan te lijf gaan; hier is het onderling gesprek van 
alle wel-menende landgenoten nodig. Voor dat gesprek wil ook dit boek 
stof helpen geven. 

Nu, dat kan het. Want BERGMANS behandelt niet weinig in dit boek 
Hij heeft een duidelijke stijl en vermijdt vaktermen e:n vreemde woorden 
zoveel mogelijk. Hij heeft dit kennelijk gedaan om zijn boek in zo wijd 
mogelijken kring leesbaar te maken. Hij steekt zijn mening nergens 
onder stoelen of banken, maar wordt nergens hatelijk of scherp, integen
deel zoekt hij steeds naar wat hij in andere standpunten en acties kan 



BOEKBESPREKING 77 

waarderen, ook al acht hij die in hun algemeenheid onvoldoend~ of fout. 
Men ervaart dit boek als het betoog van een rustig mens met een be
wogen hart. 

Het boek is gesplitst in twee delen. In het eerste tekent de schrijver 
het slop, waarin de strijd om het arbeidsrecht is geraakt. Daartegenover 
schetst hij fors en duidelijk de enorme taak, waarvoor het vaderlandse 
bedrijfsleven nu is komen te staan. Daarvoor heeft het behoefte aan 
een grote mate van slagvaardigheid, vooral op twee punten: a. de maat
schappelijke kans voor de vaklieden; b. de voldoende armslag voor de 
energieke en vooruitstrevende vaderlandse ondernemingen. 

Aan deze beide z. i. noodzakelijke voorwaarden wordt thans niet vol
daan, noch door wat de vakorganisaties nastreefden noch door wat 
publiekrechtelijk wordt gewrocht. Ook de p.b.o. geeft hier geen oplossing. 
En het a.I'. rapport dienaangaande geeft wel een procedure, die het 
remmen van vooruitstrevende ondernemingen wat moeilijker maakt, maal' 
heeft blijkbaar evenmin deze kwestie aldus gevoeld en gezien. 

Waar gaat het z. i. om in de arbeidsverhoudingen? Om het bereiken 
van een zedelijk rechtsbesef zowel economisch als sociaal. Welnu, de 
p.b.o. en de diverse rapporten over bedrijfsorganisatie van verschillende 
richtingen hebben hiertoe geen bruikbaren weg gewezen. Dan tekent hij 
RÖPKE's poging om een "derden" weg te wijzen, die dan naar dat zede
lijk rechtsbesef leiden wil. 

In het tweede deel herinnert de schrijver aan KUYPER's streven naar 
een eigen arbeidsrecht, welk streven zich keerde tegen dat van orga
nisatie van den strijd der werkgevers en werknemers tegen elkaar. 
Daarom ook wilde KUYPER niet de kant van de r.k. oplossing der re
organisatie en herleving van de oude gildencorporaties uit, omdat deze 
tenslotte toch weer op die georganiseerde tegenstelling zou uitlopen. 
En het streven van Ds SIKKEL, de onderneming als eenheid te kiezen, 
achtte KUYPER een vooruitgrijpen op een toekomst, waar men toen 
bij lange na nog niet aan toe was en die nog moeizaam tegenover het 
toen algemeen heersende onderlinge wantrouwen als nieuwe atmosfeer 
diende gekweekt te worden. 

De schrijver ziet nu echter de fout maken, dat men eerst een orga
nisatie wil maken en dan over het recht praten; dit is z. i. de volgorde 
omkeren. Daarom nemen de wet op de p.b.o. noch ook het a.I'. rapport het 
onderlinge wantrouwen in den wortel weg; en dat bestendigde wan
trouwen zal onze nationale industriële slagvaardigheid hinderen tot 
onze schade .. 

Vervolgens gaat de schrijver na, welke aanwijzingen wij in Gods 
Woord vinden voor de ontwikkeling van de sociale verhoudingen. Hij 
doet dat in grote trekken, maal' toch met menige treffende opmerking. 
Zo schrijft hij o.a.: "De arbeid is niet alleen een zegen, omdat wij de 
vruchten el' van mogen genieten en die gebruiken voor het onderhoud 
van ons gezin. Dat wij mogen arbeiden op zichzelf is een zegen: daarin 
komt tot uiting, dat wij als mensen naar Gods beeld geschapen zijn." 
Hij verwijst hier naar Joh. 5 : 17. En over den eigendom, dus ook den 
industriëlen eigendom, merkt hij op: "Het betekent wel, dat groter 
bezit grotere verantwoordelijkheid op de mens legt; dat het dus een 
heel logische vraag is voor een zeer rijk man, of hij zichzelf wel in 
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staat acht, zijn bezit op de juiste wijze te beheren. Wanneer men zoveel 
bezit, dat de voorziening in de normale levensbehoefte, daarbij verge
leken, in het niet verzinkt, dan is het leven daardoor in genen dele 
gemakkelijker geworden. Dan zijn alle gaven van hoofd en van hart 
nodig om zich op de juiste wijze te kwijten van zijn rentmeesterschap." 
"Sociale spanningen ontstaan niet zozeer, doordat er verschil is in wel
vaartspeil en levensmilieu, maar doordat over en weer de één twijfelt 
aan de ernst, waarmee de ander zijn plicht opvat." 

Vóór alles vraagt de schrijver dan ook werkelijkheidszin! 
Men zal hebben te zorgen, de beide klippen van het kapitalisme en 

van het collectivisme te ontwijken. En als de schrijver ook hier de wet 
op de n.b.o. en diverse rapporten nagaat, is hij niet bevredigd. 

Het zoeken van den juisten derden weg mag er niet toe leiden, dat 
men wil komen tot een absolute CÜ'nclusie, die voor alle tijden geldt. 
Men zal altijd weer zich open moeten stellen voor correcties om 
steeds beter aan de eisen van het Evangelie in de rechtsverhoudingen 
van den arbeid te voldoen. 

Dit is de opgave niet alleen aan de vertegenwoordigers van groepen, 
maar aan de leden van die groepen zelf. Wie in dezen critiek heeft, 
moet die bouwend geven, opdat we de kwestie steeds helderder zien 
en haar oplossing sneller naderen. 

Uitvoerig staat de schrijver stil bij de oplossing, die men in het gra
fisch bedrijf heeft menen te vinden. Inderdaad acht hij daar den juisten 
derden weg veelszins bereikt: medezeggenschap van wie samenwerken, 
gezondhouden van het bedrijf en het voorkomen van de gevolgen ener 
crisis. En hij waardeert dat temeer, omdat het hier bereikt is zonder 
overheidshulp. 

Maar toch kan men dit niet zo maar overbrengen op bv. het merendeel 
onzer industrie, omdat het grafische bedrijf een apart karakter heeft. 
In dat bedrijf is men allen min of meer vakgenoot en vormt zo een vrij 
homogene groep. Maar in de meeste industriële ondernemingen ziet men 
een bundeling van allerlei vakmensen en niet-vakmensen, . een heterogene 
groep. Daarom wordt in zulke ondernemingen zo hoge eis gesteld aan 
het samenbindend element van de leiders er van. 

De schrijver behandelt dan de diverse kanten van de oplossing in 
het grafische bedrijf en vergelijkt die met de mogelijkheden in de indus
trie in het algemeen. Ook het a.r. rapport geeft hem daarbij in meer 
dan één punt geen bevrijdende aanwijzing. 

De schrijver voert een pleidooi voor een regeling van aanstelling van 
arbeiders in vast verband, waarvan per onderneming een aantal ver
plicht te stellen ware. Bij jonge ondernemingen zou de Overheid hier
van dan dispensatie kunnen geven voor een bepaalden tijd. De aantallen 
vast-verbanders zouden moeten worden bepaald per groep van werkne
mers in een onderneming, dus zowel voor ongeschoolden als geschoolden 
en beambten ieder afzonderlijk teneinde sabotage van dezen maatregel 
door kwaadwiIlende ondernemers te voorkomen. Hij stelt dan eisen voor 
dat vaste verband; voorwaarden bij ontslag; controle enz. Hij hoopt hier
mede massa-ontslagen tegen te gaan. Verder ontwikkelt hij gedachten 
over loonberekeningen naar een normloon met een coëfficiënt, opdat de 
kans voor den vakman er eindelijk weer eens reëel kome. 
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Daarom ziet hij ook langzamerhand uit dit alles een aantal wijzigingen 
in de taak van de vakbondsleiders ontstaan, die hij kort aangeeft. 

In een naschrift behandelt de schrijver even een polemiek van Prof. 
ROMME in de Volkskrant tegen schrijvers artikel in Econ. Stat. Be
richten van 24 Aug. 1949. 

Het is niet gemakkelijk, in één oordeel de waarde van dit boek samen 
te vatten. Het behandelt in ruim 200 blz. zeer veel vraagstukken, die 
alle' betrokken zijn bij het door schrijver gestelde grote vraagstuk: hoe 
komen wij in de arbeidsverhoudingen tot werkelijke rechtszekerheid en 
daardoor tot waarachtige samenwerking in de enorm zware gemeen
schappelijke taak? 

En als zodanig moet men dit boek ernstig nemen. Het ademt dien 
ernst. En het is te hopen, dat het inderdaad tot resultaat zal hebben, wat 
de schrijver bedoelde: stof, behartenswaardige stof te leveren voor het 
verdere gesprek, dat over deze kwestie nog heel hard nodig is. 

SCHEURER. 

Dr K. J. POPMA, Reformatorische levensvorm. Jan Haan 
N.V, Groningen, 1949. 28 blz. f 0.95. 

De term "souvereiniteit in eigen kring" komt in dit tot een geschrift 
bewerkt referaat niet voor. Toch handelt het over niets anders. Ten 
bewijze enige citaten. 

"Het oudste kerkverband uit de dagen van Enos, de zoon van Seth, 
ontwikkelde zich in het leven in het Verbond. Het was dus niet wat we 
kunnen noemen een mededinger van het Verbond. Veeleer was het een 
bijzondere vorm, een bijzondere ambtelijke uitdrukking van het leven in 
verbondenheid met den Here. Dit kerkverband (als we het zo mogen 
noemen) heerste niet over de VerbondsrelaHe, maar beïnvloedde het 
leven op een speciale manier, namelijk door zich strikt binnen de perken 
van eigen bijzonderheid te houden." 

"Gezin, staat, school zijn niet delen van de éne kerk, maar zij hebben 
elk hun eigen aard. Als zodanig zijn ze ook elkanders leden." 

"Men mag tegenwoordig niet meer zeggen, dat de kerk niet het 
enige is, en dat de religie zich ook in andere verbanden uitdrukt, zodat 
ook gezin en school, staat en bedrijf organen der religie zijn, die niet 
onder kerkelijke curatele gesteld mogen worden. Toch is het zo nodig, 
dat dit gezegd en gezien wordt." 

"Het is altijd de ere van het reformatorisch leven geweest, dat het 
zowel de religieuze eenheid als de ambtelijke bijzonderheid des mensen 
met evenveel helderheid zag en met evenveel nadruk uitsprak. 

De eenheid te zien in de religie, waarin geheel het leven zich opdraagt 
aan zijn God, maar daarbij dan ook de uitdrukking van deze religie te 
zien in de bijzonderheden van het ambtelijke - dát was altijd de 
zware last, welke het reformatorisch leven blijmoedig op zich nam. Daar
door kwam dit mensenleven tot verrassende bloei; en in zijn bloei heeft 
het zijn omgeving mogen zegenen. 

Het is verontrustend, als dit enigermate wordt prijsgegeven. Want 
dan geeft het leven der reformatie het beste prijs wat het heeft en 
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hebben moet, dan verraadt het zich zelf en zijn reformatorische traditie, 
dan werpt het het meest eigenlijke van eigen bestaan als waardeloos 
weg. Dit gelijktijdig erkennen en even sterk accentueren van de een
heid der religie en de bijzonderheden van het ambtelijkè - als dit weg
gegooid wordt, dan heeft het reformatorisch leven geen reden van be
staan meer. Dan gooit men álles weg wat ons leven zin en waarde geeft. 
Dan gelooft men ook niet langer dat de Schrift een open boek is: want 
dit Boek leert overduidelijk, dat eenheid en verscheidenheid er beide zijn, 
en het één niet meer is dan het ander. Dit wegwerpen en weerkeren 
onder de oude dienstbaarheid, waaruit we door de gunst des Heren 
verlost waren, is verwereldlijking, hoe stoer orthodox men zich daarbij 
ook moge voordoen." 

"Zou het werkelijk zo kunnen liggen, dat kerkelijke voogdij van Rome 
niet aanvaardbaar is, doch van reformatorische kerken niet maar aan
vaardbaar doch zelfs prijselijk? Men ziet wel, dat op deze wijze de 
dingen ernstig worden verward. Indien de reformatie tegen Rome pro
testeerde vanwege haar kerkelijke voogdij over geheel het leven, zal zij 
dan hebben te zwijgen tegen een voogdij die precies even kerkelijk is, 
en geheel het leven dreigt te beklemmen in kerkelijke levensvorm? 

De reformatie heeft tegen Rome's kerkelijke voogdij geprotesteerd, 
omdat die voogdij niet naar de Schriften is. Wie een andere kerkelijke 
voogdij over het leven binnenhaalt, moet tegelijkertijd ook de volle ruimte 
voor het gezag der Schriften inkorten. Het moge niet onmiddellijk 
duidelijk zichtbaar zijn, de inkorting is geschied en werkt verder en 
verder door." 

De term en het begrip "souvereiniteit in eigen kring" mogen niet 
klakkeloos, maar moeten verantwoord worden gebruikt. Wij moeten bij 
vernieuwing leren zien, dát en waaróm wij hier met een Schriftuurlijke 
gedachte hebben te doen. Daarvoor kan bestudering van dit fijnzinige 
geschrift dienen. Want bestudeerd wil het worden. Niet op de wijze, 
die de schrijver laakt: "Wij kunnen de Bijbel ongebruikt laten dool' 
hem niet te lezen. En ook door onze opvattingen van, of liever ons 
luisteren naar Gods Woord te doen opgaan in een vrijblijvende hulde
betuiging aan wat "onze mensen", of wel onze specialisten, over de 
Schrift gezegd hebben. Alsof we niet allen geroepen waren tot een 
eigen bijarage tot het verstaan der Schrift." 

Dit geschrift voert ons tot het geopende Woord. Bij het licht van 
dat Woord toont het ons de onvermijdelijkheid èn de schoonheid van de 
"souvereiniteit in eigen kring". 

Niemand late zich afschrikken door het feit, dat de schrijver filosoof 
is. Hij bewijst zich een echte filosoof oo'k hierin, dat hij zijn gedachten 
in helderen en klaren vorm weet mede te delen. G. 
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In den verzetsstrijd zijn vele van onze beste landskinderen ge
vallen en vele leden van de antirevolutionaire part~i zijn daarbij 
gestorven in het geloof, aan God de gehoorzaamheid te hebben 
bewezen die Hij van hen vroeg. Onder hen die hun leven gaven, 
waren er tevens die stamden uit het milieu der gebroken geweer
tjes, maar die bij het intreden van den oorlogstoestand leerden 
begrijpen waar het om ging. 

Er zijn er ook, die zich uit principe afzijdig hebben gehouden 
en dat in de toekomst weer zouden doen. Niet velen wellicht, maar 
in hen was er nog iets van die schroomvalligheid, die onze calvi
nistische vaderen lang heeft doen aarzelen aleer zij in 1581 - toen 
het inderdaad wel om heel iets anders ging - de akte van af
zwering durfden te bekrachtigen. 

Het schijnt, na bijna vijf jaren, niet meer van veel belang, tel' 
wille van een enkele bij zeer weinigen bestaan hebbende scrupule, 
aandacht te wij den aan zoiets als een recht van verzet tegen den 
buitenlandsen overweldiger. De loop der gebeurtenissen en de pu
blieke opinie hebben hen wel in het ongelijk gesteld. 

Dat dit kon gebeuren, hebben wij echter niet aan eigen inzicht 
en flinkheid te danken - zie slechts den gang van zaken met 
Indonesië en met de berechting der politieke delinquenten. En 
wij mogen niet vergeten, dat toen onze levens zelve werden be
dreigd door de aanmatiging van den revolutionnairen vijand, 
wij het geenszins ondienstig achtten, de vraag naar het recht 
van verzet als een gewetensvraag op te werpen. Laten wij er 
slechts aan denken, dat de beklemming van de vrees niet het juiste 
klimaat schept om zulke dingen in volkomen innerlijke vrijheid 
te overwegen. Daarom is het wellicht toch nog van enig belang, 
er thans een ogenblik bij stil te staan. 
A. S. XX-3 6 
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Revolutionnair Joa11akter van den hedenàaagsen oorlog. 

Het is dit vooral om een zeer bepaalde reden. Toen het Frankrijk 
van ROBESPIERRE krijg voerde tegen de Europese alliantie, heeft 
in de geschiedenis een oorlogstype zijn intrede gedaan, dat sinds 
1940 bij iederen gewapenden strijd in groten stijl zich opnieuw 
zal voordoen. Het verschijnsel van de N.S.B. en overeenkomstige 
bewegingen in andere landen is in dit verbnnd hetzelfde als dat 
van de patriotten e. d. uit den tij d der Franse revolutie. In den 
laatsten oorlog hebben wij het allen gevoeld: de nationale tegen
stellingen spelen slechts een rol binnen een tegenstelling van par
tijen, welke met een eigenlijk volkerenconflict slechts zijdelings te 
maken heeft. De macht, die van 1940 tot 1945 in West-Europa 
den scepter voerde, droeg een wezenlijk revolutionnair karakter en 
wilde niet anders dan op de geestelijke puinhopen onzer cultuur 
zij n oligarchische partij doelstellingen verwel' kelij ken. 

Zulk een vijand ontziet ook het propagandistische middel niet, 
gelegen in het voorwendsel van rechtmatige gezagsuitoefening. 
Dit geeft hem een schijn van recht tegenover argeloze burgers bij 
de veroordeling van verzetslieden en werkt reeds als een voor
behoedmiddel tegen degenen, wier geweten op den tweesprong staat. 

Zo zal het in de toekomst ook weer zijn. Over het voorwendsel 
dat de oorlog het land alleen wordt binnen gevoerd om de zege
ningen ener nieuwe orde in welken vorm ook te brengen, is het 
niet nodig te spreken. 

Wanneer wij met een bezetting als hier bedoeld te doen hebben, 
zien wij ons geplaatst in drieërlei verhouding, waarvan wij ons 
rekenschap hebben te geven, zowel afzonderlijk als in onderling 
verband, namelijk: geweld der Revolutie, oorlogsbezetting, orde
handhaving door den bezetter. 

Het geweld der Revolutie kan ook zonder oorlogvoering over ons 
komen, gelijk wij dat in midden-Europa hebben kunnen waar
nemen. Wanneer wij in dit geval spreken over "Revolutie", hebben 
wij uiteraard niet het oog op een politieke omwenteling zonder 
meer, doch menen dat wat GROEN VAN PRINSTERER er mee heeft 
bedoeld: de opzettelijk en systematisch doorgevoerde afval van de 
Wet Gods. Dat dit niet tot het staatkundig terrein beperkt blijft, 
hebben wij onder de nazi-terreur ondervonden en kunnen wij heden 
uit de dagbladen in alle toonaarden vernemen. Het staatkundig 
aspect er van blijft zich echter altijd aandienen in de aanmatigende 
bewering van den revolutionnairen tyran, dat hij met rechtmatig 
overheidsgezag optreedt. En wanneer het in een oorlog over ons 
wordt gebracht, komt daarbij nog de steun, dien het volkenrecht 

r 
I 
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aan zulk een bewering schijnt te verlenen. Gelijk bekend, heeft de 
nazi zich niet ontzien, ook de internationale rechtsregels aan de 
hulpmiddelen zijner misleiding toe te voegen. 

De wapenmacht. 

Toch oefende de bezetter een overheidstaak uit. Want N eder
landse wapenen tot handhaving der orde waren er in ons land niet 
meer. En ordehandhaving als ondergrond van voortgezet bestuur 
is, nog afgezien van de tegenstelling tussen inwoners en bezetters, 
in bezet gebied even hard nodig als elders. 

Op dit punt nu rijzen er vragen. Vragen, die blijven bestaan, ook 
al zijn wij het nog zo goed met onszelf eens over het van onze zijde 
rechtmatig karakter van den oorlog en over de onrechtmatige en 
revolutionnaire bedoelingen van den tegenstander. Het zijn de bange 
vragen rondom de wapenmacht, waarmee wij te doen hebben. 

De kwestie der wapenmacht is een beangstigend getuigenis van 
onzen afval, want deze macht is rechtstreeks gericht op behoud 
of verderf van het leven. Zulk tegengesteld gevolg vloeit uit de 
zonde voort. En het is van verre strekking. Het is nu eenmaal zo, 
dat er in het leven niets kan gebeuren, of een zekere macht daartoe 
moet verworven en aanwezig zijn. Er is macht van onderscheiden 
geaardheid: macht van geloof, van liefde, van kunststijl, van kapi
taal en arbeid, van omgang, van wetenschap en techniek. Eerst 
nadat de worsteling om de "overhand" in deze dingen is beslecht, 
kunnen bepaalde beginselen op elk van deze gebieden zich in het 
leven doorzetten. Doch wie de wapenen heeft, kan desverkiezend 
heel het leven ten ondergang voeren. 

De tijd is wel voorgoed voorbij, dat men elkaar nog met enige 
hoop op succes kon menen wijs te maken, hoe wapengeweld alleen 
door weerloosheid afgewend zou kunnen worden. God laat met 
Zijn Wetten, ook als wij ze in wetten der zonde hebben verkeerd, 
niet den spot drij ven. Dat is juist het ontzettende in het afvallig 
bestaan, dat het vrij blijft in het doen van zijn beweringen en in 
het nemen van zijn proeven, zonder dat daarop ooit een antwoord 
van den Hemel klinkt. In majestueus zwijgen handhaaft de souve
reine Schepper Zijn wereldorde totdat het uur des groten gerichts 
is aangebroken. Weerloosheid nu roept onder de wet der zonde 
het geweld tot zich, en geweld is slechts met geweld te keren, 
zoals de geschiedenis van 1940 tot 1945 ons heeft doen zien 1). 

1) Wie, zoals vaak gebeurd is, de Bergrede wil misbruiken om de revolu
tionnaire mythe ingang te doen vinden, maakt opzettelijk het gebod Gods 
krachteloos, daar immers het nalaten van gewelddadige rechtshandhaving 
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In de aanwending der wapenmacht wordt de mens tegen zichzelf 
beproefd. Gehoorzaam in dienst gesteld van de gerechtigheid, 
vormt zij de muur, waarbinnen het leven tot rustigen bloei kan 
geraken. In dienst der Revolutie voert zij ten ondergang. Dit is 
in den grond der zaak de hoge betekenis van de instelling van 
den staat en van den politieken strij d naar binnen en naar buiten. 

Onzelfgenoegzaamheid v,an het machtsbegrip. 
Wanneer wij ons dit goed voor den geest stellen, blijkt reeds 

dadelijk, dat de "macht" niet kan worden beschouwd als iets dat 
op zichzelf bestaat of dat genoegzaam zou zijn ter verklaring van 
bepaalde levensverschijnselen als b.v. oorlog, bezetting, tyrannie, 
of ook rechtshandhaving, staat, bescherming enz. 

Daartegen verzetten zich dadelijk twee omstandigheden. 
In de eerste plaats heeft de Schepper den mens bevolen, zich 

macht te verwerven op de aarde; hij is er niet vrij in, dit na te 
laten. Meer dan door nalating wordt hij echter bedreigd door 
verkeerde machtsverwerving. Er is onderscheid, antithese, tussen 
juiste en onjuiste machtsverwerving, en dit onderscheid treedt aan 
den dag in het gebruik, dat met de verwerving wordt beoogd. De 
macht is niet om zichzelf goed of verkeerd; ze is er helemaal niet 
om zichzelf. 

In de tweede plaats zijn er zovele verschillende soorten van 
macht. Wij willen toch de vaderlijke macht, de macht van den 
ondernemer, den invloed van den groten geleerde, kunstenaar of 
partijleider niet op één lijn stellen met b.v. de juist besproken 
wapenmacht, noch ook onderling ze als hetzelfde beschouwen! 

"De" macht is er dus altijd aan, in, ten behoeve van iets anders. 
Nooit en nergens kan ik mij op het blote feit der macht beroepen 
ter aanvaarding van den een of anderen toestand, om de een
voudige reden, dat de macht <alleen geen "feit" in aanzijn vermag 
te roepen. 

Tweeërlei misvatting. 
De misvatting als zou de macht zonder meer een feit zijn, speelt 

naar twee zeer verschillende kanten een rol met betrekking tot 
ons onderwerp. 

den medemens aan het verderf prijs geeft, terwijl het liefdegebod juist zijn 
behoud en de overvloedige bevordering van zijn welzijn eist. Slechts de 
afval van het eenvoudig gehoorzaam geloof kan tussen recht en liefde, welke 
beide uit God zijn, tegenstrijdigheid verzinnen. 
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Internationaal-positiefrechtelijke regeling van het bezettings
·recht. 

Zoals onzen lezers bekend zal zijn, is de kwestie der bezetting 
internationaal geregeld in het reglement, dat behoort bij het op 
18 October 1909 tussen de mogendheden gesloten verdrag nopens 
de wetten en gebruiken van den oorlog te land. In de artikelen 42 
en 43 van het reglement staat bepaald: (42) Een grondgebied 
wordt als bezet beschouwd, wanneer het zich feitelijk bevindt onder 
het gezag van het vUandeHike leger. De bezetting strekt zich 
slechts uit over die delen van het grondgebied, waar dit gezag 
gevestigd en in staat is zich te doen gelden. (43) Wanneer het 
gezag van de wettige overheid feitelijk is overgegaan in handen 
van dengene, die het gebied heeft bezet, neemt deze alle maat
regelen die in zijn vermogen staan teneinde voor zoveel mogelijk 
de openbare orde en het openbare leven te herstellen en te ver
zekeren en zulks, behoudens volstrekte verhindering, met eerbiedi
ging van de in het land geldende wetten. 

Er is op de desbetreffende conferentie heel wat over gesproken, 
vóór men zijn bewoordingen dusdanig had gevonden, dat de ver
schillende werkelijkheden van den oorlog voldoende onder ogen 
waren gezien. Daarin stemde de behandeling overeen met de be
handeling die alle rechtsvoorschriften ondergaan voor hun gereed
koming. Eén van de belangrijkste zorgen van den positieven rechts
vormer moet zijn, dat de formulering zijn ~echtsbedoelingen op 
alleen voor de juiste uitlegging vatbare wijze tot uitdrukking 
brengt. 

De bezetting van een gebied in oorlogstijd is dus onderwerp 
geweest van internationaal rechtsoverleg en heeft in rechtsregels 
een bepaling en omgrenzing gevonden. De internationale rechts
vormer heeft er zich dus mee bemoeid. 

Wat deze er over gezegd heeft, boezemt ons zeer zeker veel be
lang in en wij hopen er onze aandacht dan ook nog aan te wij den. 
Maar deze belangstelling kan toch pas komen, wanneer wij eerst 
weten wat de internationale rechtsvormer er eigenlijk mee te 
maken had en voor welke vragen hij stond. 

Wanneer wij geneigd zijn, in de macht op zichzelve een feit te 
zien, dan moeten wij zo consequent zijn, den internationalen 
rechtsvormer met eiken anderen rechtsvormer uit deze materie te 
weren. De bezetting vindt plaats door middel van oorlogsgeweld 
en is een kwestie van macht. Alleen aan de macht dus het woord. 

Die consequentie trekken de meesten onzer niet. Z~i achten be
perking van de bezettingsmacht hoogst gewenst om zeer eerbied-
A. S. XX-3 7 
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waardige redenen. Eén van de meest aangevoerde daarvan is deze, 
dat de bezetter in het andere land eigenlijk niets te maken heeft. 
Voor een rechtvaardigen aanvalsoorlog valt zo'n bewering moeilijk 
staande te houden. Maar ook al gaat men dien kant niet op, dan 
blijft er toch altijd dit, dat de bezetter er eenmaal is. Of dit "er 
zijn" rechtmatig is, is geen vraag voor hem, die regels moet 
stellen voor de gedraging binnen het nu eenmaal bezette gebied. 
Hoe komen wij er echter toe, de bezettingsmacht beperkt te willen 
zien en daarvoor nog wel regels in aanzijn te willen roepen, indien 
wij er innerlijk niet van overtuigd zijn, dat daarvoor goede grond 
bestaat in de orde der dingen, en wij mogen zeggen: in de schep
pingsorde ? Anders immers zou zodanig verlangen uit zuivere 
willekeur voortspruiten en niets tegenover de willekeur der macht 
hebben te stellen. De rechtspraak, die in dit geval den zijn bevoegd
heden te buiten gaanden bezetter na den oorlog ter verantwoording 
zou roepen, zou haar competentie dan op geen dieper grond dan 
die der overwinning kunnen terug voeren. Zulke gevolgtrekkingen 
zouden zich niet beperken tot de internationale orde. Het verschil 
tussen deze en de nationale gemeenschap is op dit punt slechts 
gelegen in het ontbreken van een internationaal machtsapparaat, 
waarop, zoals in de natie, de rechtspleging kan steunen. Is deze 
laatste op één punt van het internationale recht, t. w. dat van de 
bezetting, niet meer dan een beslechting van machtsverhoudingen, 
zo gaat zij in geheel het rechtsbestand, nationaal en internationaal, 
daar niet boven uit. En zo wij dan nog niet in een volledig prag
matisme vervallen, komen wij op z'n best uit bij de theorieën van 
het maatschappelijk verdrag, in naturalistischen zin opgevat. 

Uiteenscheuring van d,e volDe werkelijkheid in de afvallige 
wereldbeschouwing. 

Dit onderbrengen van een "feit" bij het physiek geweld heeft 
echter diep liggende wortels in een levens- en wereldbeschouwing, 
welke in scherpe antithese staat tot het waarachtig christelijk 
geloof. 

De aan het christelijk geloof vijandige levens- en wereldbe
schouwing, die wij op het oog hebben, is die welke meent, alleen 
aan het zintuiglijk waarneembare werkelijkheidskarakter te moe
ten toekennen. Bij zulk een beschouwing komt men weliswaar dade
lijk in conflict met onze dagelijkse ervaring die, tegelijk met de 
waarneming van een feit, het aan haar veelsoortige beoordeling 
onderwerpt. Maar men laat zich daardoor niet van zijn stuk bren
gen en tracht ons het inzicht op te dringen, dat het zintuiglijk 
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waargenomen "feitelijke" een "objectief" karakter draagt en dat 
onze beoordelingen enz. afhankelijk zijn van ieders "subjectieve" 
overtuiging. Die "subjectieve" overtuigingen kunnen wij dan nog 
wel aan de logica toetsen, wij kunnen er om de ene of andere reden 
een grote "waarde" aan toekennen. Zo kan b.v. in de positief
rechtelijke beperking van de bevoegdheden van den bezetter een 
"algemeen erkende" belangrijke "waarde" zijn gelegen. Maar dit 
alles behoort niet tot de "werkelijkheid", wordt er door ons om de 
ene of andere reden aan toegevoegd. Het "feit" gaat op in de 
simpele machtsdaad. 

Met enig nadenken zullen wij echter verstaan, dat wij ons bij 
instemming met zulk een zienswijze in verkeerd gezelschap bevin
den. Aanvaarding er van zou niet meer of minder betekenen dan 
dat er gehele gebieden in de menselijke samenleving zouden zijn, 
waarvoor geen boven het menselijk inzicht verheven normen zeer 
werkelijk en gebiedend zouden gelden. Met de belijdenis van een 
souverein Schepper en Wetgever is zulks te enenmale in strijd. 

Reeds de schijnbaar eenvoudigste natuurfeitelijkheid is niet tot 
de natuur beperkt. Zoals Adam de dieren noemen zou, zo zou hun 
"naam" zijn. De naam nu gaat ver uit boven hetgeen met de 
zintuigen kan worden opgemerkt. Een uiteenscheuring van het
geen er in de wereld is in een werkelijk en een niet werkelijk ge
deelte berust op zuivere willekeur en vindt zijn oorzaak in de 
hoogmoed van ons verstand, dat over het werk van Gods handen, 
waaruit het zelf is voortgekomen, zoekt te heersen. 

De oorlogsverhoudingen vallen onder het oordeel der normen 
voor het staatsleven. 

Wanneer wij nu de totale werkelijkheid van het "feit" der be
zetting willen verstaan, moeten wij er van uitgaan, dat het een 
daad van oorlog betreft en dat oorlog zich afspeelt tussen staten. 
M. a. w.: de werkelijkheden van een oorlog en een er uit voort
vloeiende bezetting vallen onder het werkelijkheidsgezichtspunt 
van den staat. Juist in het vraagstuk van den staat heeft de mis
kenning van de veelzijdigheid der werkelijkheid tot de grootste 
misvattingen geleid, misvattingen die in haar heilloze gevolgen 
geenszins tot de studeerkamer zijn beperkt gebleven. 

Wanneer wij ernst maken met onze belijdenis, dat aan de Over
heid het zwaard in handen is gegeven om den doodslag te weren, 
dan sluit dit in, dat alles wat het feit van de staatsmacht betreft 
in zeer specialen zin aan het oordeel des rechts is onderworpen. 
Dat de staat er is om recht te doen en dat alle nalatigheid in 
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rechtdoen onrecht betekent en bijgevolg een verzaking van de 
staatsroeping. 

Zodra nu zulke, ter wille van de rechtsoefening bij uitsluiting 
met de wapenmacht beklede, instituten elkander gaan beoorlogen, 
dan behoeft het voor den christen toch wel geen betoog, dat dit 
conflict, waarin tenminste één der partijen in haar werkelijke of 
vermeende rechten wordt bedreigd, in de hoogste mate onder het 
rechtsoordeel valt en dat ia~ hetgeen er in dien oorlog voorvalt, 
niet anders dan onder dàt gezichtspunt zijn definitieve betekenis 
erlangt. Het is de norm der openbare gerechtigheid, waaraan de 
onderlinge verhouding der tot staten gevormde volkeren naar al 
haar geledingen uiteindelijk getoetst behoort te worden 2). 

Het moge nu wel duidelijk zijn, dat de beginselen, welke door 
de afgevaardigden naar een volkerenconferentie en door hun last
gevers zijn aangehangen, noch de theorieën, die door hen of andere 
rechtsgeleerden over het resultaat van hun rechtsvormenden arbeid 
worden geleerd, van enigen invloed kunnen zijn op het ware karak
ter daarvan. Dit wordt niet door de mensen, maar door Gods 
schepperswil bepaald, welke door ons bij het licht der Heilige 
Schrift in de ordeningen van het leven behoort te worden ge
speurd. Zulk zoeken is een moeizame arbeid, uit een grote opdracht 
voortvloeiend en naar alle zijden zelve in-gewikkeld in geheel het 
samenstel dier ordeningen en in haar historische verwerkelijking 
van vroeger en later tijd. Wij kunnen daarover in het bestek van 
dit artikel niet uitweiden, doch vragen slechts, of hetgeen de 
wijsheid der wereld omtrent haar eigen bedoelingen weet te ver
halen, ons enige zekerheid vermag te geven omtrent hetgeen 1'8. 

Zulke kennis valt alleen in het geloof te benaderen, hetwelk daarb\i 
in het ontwikkelingsstadium dat de mensheid heden onder Gods 
bestel heeft bereikt, den steun ener christgelovige wetenschap niet 
kan ontberen. Maar zo'n wetenschap heeft dan ook streng te 
waken tegen het toelaten van enig principe van afvallige herkomst. 

Indien op grond van ons bovenstaand betoog al wat op het 
statenleven betrekking heeft slechts onder het rechtsgezichtspunt 
in totaal kan worden beoordeeld, dan behoren wij thans de artike
len van het dusgenaamde Landoorlogsreglement, welke op de be
zetting van vreemd grondgebied betrekking hebben, te toetsen aan 

2) Wanneer b.v. MUSSOLINI het heilig egoïsme der staten tegen de zonder 
uitzondering geldende christelijke norm der naastenliefde stelt, dan predikt 
hij de zonde in de internationale liefdeverhoudingen, doch het gaat in dit 
geval om een anti-normatief gedrag t. a. v. den staat, die rechtsinstituut is. 
De ethische verhouding tussen staten draagt een ander karakter dan b.v. 
die tussen particuliere personen. Doch ook aan de wet der morele liefde
gezindheid ontkomt geen enkel gebied van menselijk samenleven. 

i' 
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de verhoudingen, die onder zulke omstandigheden bestaan. Welke 
zijn deze? 

V.ervlechbing der overheidsfunctie met de oorlogsverhouding. 

De eigen landsregering der burgers van het bezette grondgebied 
is niet meer bij machte, de orde te handhaven en het bestuur uit 
te oefenen. Haar wapenrnacht over bedoeld gebied is in handen 
van den bezetter overgegaan. Deze bezetter is vóór alles in poli
tieken zin de vijand, die ook in het bezette land zijn oorlogsdoel
stellingen vóór alles nastreeft. Op de inwoners van het bezette 
gebied blijft de plicht rusten, zoveel in hun vermogen is, den vijand 
daarin tegen te werken. Deze plicht is een rechtsplicht tegenover 
den eigen staat, die immers is geroepen, het recht der onderdanen 
ook tegenover den buitenlandsen aanrander te handhaven 3). Dat 
de bezetter het geweten van de burgers van het bezette gebied 
hierin niet mag binden, is dan ook tot uitdrukking gebracht in 
het besproken reglement, artikel 45: Het is verboden, de bevolking 
van een bezet gebied te noodzaken, trouw te zweren aan de vijande
lijke mogendheid. 

De activiteit, die de bewoners inderdaad zullen kunnen ontwikke
len, hangt geheel samen met den stand der directe en indirecte 
krijgsverrichtingen binnen het onderhavige grondgebied. Zullen 
zij zich in den aanvang slechts in het geheim kunnen organiséren, 
naarmate, tengevolge van elders op de vijandelijke krijgsmacht 
uitgeoefenden druk, de kracht van zijn bezetting afneemt, zullen 
de kansen om ook van binnen uit tot afwerping van het bezettings
juk mee te werken, stijgen. Stijgende kans betekent in dit geval 
verhoogde plicht. De bezetter zijnerzijds zal hiertegen met alle 
in den oorlog geboden beslistheid moeten optreden en heeft daarbij 
in eerstbedoeld stadium het voordeel van de macht aan zijn zijde. 
Dat hij ten bate der oorlogsverhouding daarvan tegenover den in 
vijandelijke hoedanigheid optredenden burger gebruik maakt, is 
in overeenstemming met het recht, dat in den openlijk gevoerden 
oorlog aan wederzijdse tegenstanders toekomt. 

Tengevolge van de onmacht der eigen regering van het bezette 
grondgebied valt evenwel den bezetter nog een andere taak toe, 

3) Over de "rechtmatigheid" van den gevoerden oorlog en bijgevolg van 
de plaats vindende bezetting is hiermee niets uitgesproken. Overal waar de 
staat optreedt, kan hij dit slechts doen met de pretentie van rechtshandha
ving. Anders zou zijn optreden tevoren reeds geoordeeld zijn. De individuele 
burger kan bij twijfel omtrent de rechtmatigheid der staatshandeling in een 
gewetensconflict komen te verkeren, dat individuele oplossing vordert, doch 
zulk een omstandigheid onderricht ons niet omtrent de normale roeping van 
staat en onderdaan. 
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en het is deze taak, waarop bij zonderlij k de artikelen 42 en 43 
van meergenoemd reglement betrekking hebben, namelijk de waar
neming van het gezag der verdreven wettige Overheid. De uitoefe
ning van dit gezag komt tengevolge van het overnemen der wapen
macht in handen van den bezetter, doch het is gekenmerkt door 
het nemen der voor herstel en verzekering der openbare orde en 
van het openbare leven nodige maatregelen. Verzekering van de 
openbare orde en van het openbare leven, dat is niet minder du~ 
dan publieke r,echtsbedeling. 

Misschien zou iemand willen opmerken, dat de bezetter zich er 
niet veel van zal aantrekken, of hij bij de verzekering der openbare 
orde het recht in aanmerking neemt. Dat hij, in oorlog en op 
vreemd grondgebied, zij n maatregelen niet op een goudschaal zal 
afwegen, dat hij niet angstvallig zal omzien naar het feilloos 
functionneren van den rechtsstaat, zover dat nog mogelijk zou 
zijn, zal men hebben te aanvaarden. In vele gevallen zal hij open
baar onrecht plegen, maar zulks blijft dan ook onrecht, d. w. z. 
het wordt gemeten aan de norm van het recht. Want reeds de open
bare orde, die moet worden gehandhaafd, is als zodanig rechts
orde; het is de orde die door den staat in stand wordt gehouden 
tot wering van den willekeurigen doodslag. Tengevolge van het ont
breken van de eigen Overheid is het bezette gebied tot zekere 
hoogte teruggevallen op een toestand van primitief staatsrecht: 
waarborging der orde. Daarbij is echter artikel 43 niet blijven 
staan. Vermits in de beschaafde gebieden een hoog ontwikkelings
peil is bereikt met al de daaraan verbonden complicaties, spreekt 
het artikel bovendien van verzekering van het openbare leven, 
waarbij zelfs de geldende rechtsstaat zoveel mogelijk moet worden 
benaderd door het inachtnemen der bestaande wetten. 

De bevoegdheden van den bezetter zijn dus wel naar alle zijden 
ingeperkt. Hij heeft ze slechts zover zijn wapenmacht reikt, zodat 
hij nimmer intimidatiepogingen tegen een nog niet bezet lands
gedeelte zal kunnen rechtvaardigen; hij moet alle binnen zijn be
reik vallende mogelijkheden scheppen om het normale leven in 
het bezette gebied voortgang te doen vinden. Hij is slechts zaak
waarnemer van de verdreven regering totdat de afloop van den 
oorlog over de situatie definitief beslist. En hij is het, omdat zulk 
een zaakwaarnemer nu eenmaal onontbeerlijk is, d. i. omdat de 
ordehandhaving nodig blijft, d. i. omdat de staat ook in het bezette 
gebied niet gemist kan worden. 

Hoe men het ook keert of wendt, deze roeping tot rechtshand
having - beter of slechter vervuld - steunend op de wapenmacht, 
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is geen andere dan de roeping der overheid. Tot het vervullen 
er van is de bezetter volkomen bevoegd, in de eerste plaats omdat 
hij alleen deze onontbeerlijke taak kan vervullen, in de tweede 
plaats omdat hij er door de bevoegde rechtsvormers, dat zijn de 
contracterende regeringen met inbegrip van die van het thans 
bezette gebied, toe gemachtigd is. 

Samenvatting. 

Zo besluiten wij dan tegenover hen, die in de macht zonder 
meer een feit zien om vervolgens aan dit zo ingeperkte feit de 
mogelijkheid van rechtskarakter en daarmee aan de bezettings
macht elke overheidsfunctie te ontzeggen: 

a. de macht is nog niets, het gaat er om, welke macht in ge
ding is; 

b. bezettingsmacht is wapenrnacht en heeft, behalve dit phy
siek geweld nog tal van andere aspecten; 

c. nadat zij, als gevolg van den oorlog, eenmaal in het land is ge
komen, treedt zij op ter openbare ordehandhaving, d. i. ter publieke 
rechtsoefening, omdat de eigen Overheid tij delijk ontbreekt; 

d. in deze kwaliteit heeft zij dientengevolge overheidsstructuul", 
welke naderen positieven vorm, d. i. in dit geval beperking, heeft 
gevonden in een volkenrechtelijk verdrag tussen de daartoe be
voegde regeringen. 

Voor den inwoner van het bezette gebied betekent zulks, dat hij 
aan de bezettende macht gehoorzaamheid 4) verschuldigd is t. a. v. 
al die dingen waarin hij ook zijn eigen Overheid gehoorzaamheid 
schuldig zou zijn en op denzelfden voet. De vijand kan daar voor 
zich niet boven uit vragen. 

Overschatting van het overheidskamkter der bezetting. 

"Overheid", dit is een term die bij den antirevolutionair terecht 
gevoelens van bij zondere eerbied oproept. Immers, hoe ook door 
de tijden heen misbruikt, het "bij de gratie Gods" bl~ift een ons 
heilige werkelijkheiq. 

Wij zeiden, dat de misvatting als zou de macht zonder meer een 
feit zijn, naar twee zeer verschillende kanten met betrekking tot 
ons onderwerp een rol speelt. Welnu, de christenen wier inzicht 
wij zo juist in hoofdzaak in onze verhandeling betrokken, zijn om 

4) Tot een hiermee niet overeenstemmende conclusie - op grond del 
aanvaarding van de macht als feit - komt o. rn. Prof. Mr V. H. RUTGERS 
in zijn artikel "Toetsingsrecht?" in Nederlandsch Juristenblad van 29 Novem
ber 1941. 
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die reden er zo huiverig voor, in de juist getekende functie der 
bezettingsmacht een overheidsfunctie te zien. De Overheid draagt 
voor hun besef zodanig gewijd karakter, dat hun geweten zich 
moet verzetten tegen opstand, en - vermits deze tegen den lands
vij and toch, waar mogelij k, geboden is - behoort hem de titel 
van Overheid te worden onthouden. Ofschoon de redenering zeer 
begrijpelijk is, zo zullen wij ons toch hebben af te vragen, of er 
niet iets van een tevoren gezocht uitgangspunt in zou kunnen 
schuilen. Dit wordt door sommige anderen onder ons dan ook als 
vaststaand aangenomen en hun conclusie luidt juist andersom: 
de bezettende macht is als zodanig door God over ons gestelde 
regering en tegen haar is opstand dus naar alle zijden verboden. 
De groep, welke deze gedachte aanhangt, meent daarmede het 
wezen van het anti-revolutionair christendom in praktijk te bren
gen en meent het ernstig onder alle beproevingen. Hoewel het 
aantal dergenen, die in dit opzicht geestelijk een eigen weg menen 
te moeten gaan, niet groot is, zo is het toch om der wille van het 
hierin gemoeid grondbeginsel noodzakelijk, er een ogenblik op 
in te gaan. 

Het merkwaardige is, dat, bij uiteenlopende conclusie, er tussen 
laatstbedoelden en de anderen op essentiële punten overeenstem
ming bestaat. Beide zijn vervuld van eerbied voor "de Overheid", 
beide kennen aan de macht als zodanig "feitelijk" karakter toe. 
Doch aan dit laatste voegen de tegenstanders van verzet nog iets 
toe. Zij achten de tot feit geproclameerde macht vervolgens nor
matief. 

In het voorafgaande betoog meenden wij te moeten vaststellen: 
bezetting is meer dan macht alleen, en tot dit meer behoren nor
matieve aspecten, die wij voorzoveel nodig hebben trachten te 
ontleden; tegenover de thans aan de orde zijnde richting geldt: 
inderdaad heeft de bezetting haar normatieve aspecten, maar de 
door u bedoelde zijn niet in de macht als zodanig gelegen. 

N u staan wij tegenover deze, piëtistisch georiënteerde, groep 
in moeilijker positie dan tegenover de zojuist behandelde gedachten
wereld. De daar straks in beschouwing genomen vaderlanders 
zien, evenals wij, het eigenaardig verschijnsel der macht zelve -
ook al overschatten zij deze in haar betekenis als feit - aan 
goddelijke normen gebonden en zij stellen de Wet Gods voorop. 
Het is b.v. mogelijk door onderling overleg tot inzicht te komen 
omtrent het karakter der wapenmacht en omtrent het verband, 
waarin zij optreedt. Het is mogelijk, daaraan gezamenlijk nieuwe 
consequenties te verbinden. Zulks alles omdat men weet, met zijn 
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oordeel nooit gereed te kunnen zijn, aleer het voor ons, mensen, 
bereikbare inzicht in den geopenbaarden wil van God is verworven, 
waarnaar wij ons in volle eigen verantwoordelijkheid hebben te 
richten. 

Het "feit" als norm; miskenning der goddelijke Wet. 

Met de anderen hebben wij deze gezamenlijke basis niet. Zij 
stellen niet Gods geopenbaarden doch Zijn verborgen wil en 
raad voorop, dien zij uitgesproken achten in de gebeurtenissen 
der geschiedenis. Wanneer nu over een volk het geweld der be
zetting wordt gebracht, dan is dit geweld ook voor hen op zichzelf 
een feit, doch dit feit stelt ons de wet. Zij bevinden zich met deze 
gedachte geheel in den greep van den huidigen tijdgeest. In het 
begin der vorige eeuw verhief ook de Duitse Romantiek en het 
daarop volgend vrijheidsidealisme de feiten der geschiedenis tot 
even zovele uitspraken van den redelijken wereldgeest. In souve
reine vrijheid leefde deze geest zich uit en haar handelen ver
toonde ons de wet: wetmatigheid der vrijheid. Achter zulk een 
conceptie stond het trotse persoonlijkheidsideaal van het huma
nisme, dat uit de vergoding van het wiskunstig-logisch denken 
zichzelf had teruggevonden. De christenen van dien t!jd, aan de 
verstandsvergoding terecht van harte vijand, meenden nu in deze 
"wetmatigheid der vrijheid" een bondgenoot te bespeuren, die zeer 
wel met het Schriftuurlijk Voorzienigheidsgeloof te verzoenen 
was. Het is onzen lezers genoegzaam bekend, hoe ook GROEN VAN 
PRINSTERER geestelijk niet geheel vrij stond van deze gedachten 
der "historische school". 

Nu in onzen ijd het "historisme", de ons uit het begin der In
donesische ellende zo bekende theorie van het "voldongen feit" 
en van de "dynamiek van het gebeuren", troef is en overal de 
"concrete situatie" den doorslag geeft, vinden we bij de christenen 
hier en daar soortgelijke aanpassing. Aan de meest progressieven 
der hedendaagse levensbeschouwing - de existentialisten van 
HEIDEGGER en SART RE - is echter, zulks in lijnrechte tegenstel
ling tot de Romantische wereldbeschouwing, tevens de stemming 
eigen van den ondergang, van de "doodsphilosophie". Een stem
ming, die noodwendig haar intrede moet doen, wanneer men het 
waarachtig geloof in de Goddehike Voorzienigheid met de daartoe 
behorende in Christus opgenomen geloofsverantwoordelijkheid 
heeft ingeruild voor de bittere vrijheid om bewust het noodlot te 
mogen aanvaarden. En ook op dit punt treffen wij heden in piëtis
tisch georiënteerden kring weder de aansluiting aan aan den heer-
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senden geest. De "concrete situatie" 5) vordert, dat heden de 
Heilige Schrift hoofdzakelijk in haar vloekverkondiging behoort 
te worden verstaan. Alleen onderwerping aan het lot (den ver
meenden raad Gods) en verootmoediging kunnen vandaag den 
christen betamen. 

V et'schil in geloof. 

Het spreekt vanzelf, dat een debat met deze opvatting - die 
wij ten aanzien van de gedachte der verootmoediging evenzeer 
delen als wij haar ten aanzien van hààr vermeende onderwerping 
afwijzen - niet wel mogelijk is. Want hier staat een geloof in het 
kennen van Gods verborgen raad tegenover het geloof in de vol
strekte souvereiniteit Gods, Die van Zijn daden geen rekenschap 
aan het schepsel - ook niet aan het ootmoedige schepsel - geeft, 
doch ons volledig bindt aan onze eigen verantwoordelijkheid onder 
Zijn wet. En deze Wet kan niet van een concrete situatie uit voor 
haar toepassing worden gereed gemaakt, doch de concrete situatie 
kan omgekeerd slechts onder de vo~heid van die Wet, uit de volle 
levende openbaring van het Woord worden verstaan. Het geloof der 
concrete situatie is ten diepste het geloof der willekeur Gods, Die 
onder omstandigheden een gedeelte van Zijn Verbondswet voor ons 
bedekt; en zulk geloof ziet voorbij, dat alleen de menselijke wille
keur daarin aan het woord is. 

Zo wordt dan ook de thans (door mensen!?) verdreven nazi
bezetting gezien als openbaring van den toorn Gods, onder welk 
juk wij ons, gelijk weleer Zedekia, hadden te buigen. 

N u is dit op zichzelf voor den schuldbewusten christen voor 
geen tegenspraak vatbaar, al gaat vergelijking met het oude Israël 
voor een natie als zodanig niet op. Dit werd dan ook blijkbaar wel 
aangevoeld en zo werden de woorden uit Romeinen XIII: "de 
machten over haal' gesteld" te hulp geroepen om aan de motivering 
kracht bij te zetten. Professor B. HOLWERDA heeft in zijn bekende 
brochure De Crisis v,an het Gezag de totaal uit haal' verband 
gerukte en voor het eigen doel pasklaar gemaakte exegese dezer 
piëtistische groepering theologisch teruggewezen. Zij behoeft dan 
ook dezerzijds thans geen afzonderlijke bestrijding, maar wel 
menen wij, de hier besproken opvattingen op twee punten scherp 

fi) Ofschoon het geloof der "concrete situatie" zijn voornaamste vertegen
woordiging vindt binnen de kringen der dialectische theologie en ons bezwaar 
uiteraard, voorzover toepasselijk, ook haar opvattingen geldt, hebben wij 
daarop in het bovenstaande niet in de eerst{'. plaats het oog, doch op een in 
dit opzicht aan haar verwante stroming binnen kringen, die voor de anti
revolutionaire beginselen nog niet alle waardering hebben verloren. 
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te moeten tegenb'eden, Het eerste is dat der aanvaarding van het 
feit als norm, zo juist behandeld, het tweede is de verheffing van 
de macht tot feit, welke hier dezen bijzonderen vorm draagt, dat 
het gewelddadig optreden van de macht als zuivere overheids
instituering van Godswege wordt aangemerkt. Waarmee dan de toe
passelijkheid van den tekst uit Romeinen XIII moet zijn gegeven. 

Karakter der bezettingssituatie. Overwegen van de oorwgs
verhouding. 

Uit het voorafgaand betoog zal voldoende zijn gebleken, hoe ook 
wij een overheidselement in de bezettende macht aanwezig achten, 
doch evenzeer dat zulks op totaal andere gronden het geval is dan 
door de te dezer plaatse bestreden groep worden aangevoerd. W~j 
menen daarbij ons inzicht te hebben ontwikkeld vanuit de Wet 
Gods voor de menselijke samenleving in haar statelijke verbanden, 
terwijl aan gene zijde stelling wordt genomen in de "situatie". 

Wanneer men dit laatste nu doen wil, dan moet men toch op 
zijn minst bereid zijn, de aanwezige situatie grondig onder ogen te 
zien, op straffe der verdenking van een utilistische interpretatie (l). 
En zij blijkt dan zodanig te zijn, dat de oorlogsverhouding tussen 
partijen, ondanks de uitoefening der overheidsfunctie door den 
bezetter, niet is opgeheven; dat integendeel juist de oorlogsver
houding bij den voortduur het fundament blijft voor de eigen
aardige staatsverbandsfunctie, welke de bezetter uitoefent. Deze 
beide verhoudingen blijven met elkander ten nauwste vervlochten, 
doch zodanig, dat elke wijziging in de onderlinge machtsverhou
ding als oorlogvoerenden ook de overheidsbevoegdheid van den 
bezetter wijzigt, zoals de aangehaalde artikelen van het Land
oorlogsreglement dan ook duidelijk begrepen blijken te hebben. 
Doch tot het helpen wijzigen van de oorlogsverhoudingen in de 
voor het bezette gebied gunstige richting Mijven ook de inwoners 
daarvan als leden van een tegen den bezetter oorlogvoerenden 
staat, zoveel in hun vermogen ligt, verplicht. 

Het critieke punt daarbij is gelegen in de vraag: wanneer en 
waarin overschrijdt de bezetter zijn volkenrechtelijke verplich
tingen en toont hij zich vijand? Wanneer en in welk opzicht zal 
tegenwerken van ~n straks opstand tegen zijn geweld niet zijn 
verstoring van de orde, tot welks handhaving de bezetter geroepen 
is, doch geoorloofde oorlogshandeling? En deze vraag ontvangt 
in onzen tijd bijzonderen nadruk door de omstandigheid, dat 
de oorlog heden totalitair en, wat tenminste één der er bij be-

H) Een door overwegingen van nuttigheid bepaalde uitlegging. 
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trokken partijen betreft, als regel revolutionnair karakter draagt. 
Wederom wij zen wij er nadrukkelijk op, dat ook in dit opzicht 

slechts gevraagd mag worden naar de wet der goddelijke wereld
orde, waaraan de Overheid haar aanspraak ontleent op de gehoor
zaamheidsplicht der onderdanen. Dit is de ware betekenis van 
het "bij de gratie Gods". Met welke gewijde namen men een 
bruut geweldenaar ook poge te betitelen, hij blijft er niet minder 
geweldenaar om, zonder meer. 

Ook wanneer de vijand in alles zich zou houden aan de oorlogs
regelen, zou de zelfbevrij dingsplicht, binnen de omgrenzing van 
het bereikbare en in samenhang met heel de oorlogvoering, plicht 
der bevolking blijven. De vijand zal dit waarschijnlijk als orde
verstoring trachten uit te leggen en zich bij "bestraffing" daarvan 
op de oorlogsregelen beroepen. Dit voorwendsel is echter ont
zenuwd, zodra de eigen (verdreven) regering of haar lasthebbers 
in het bezette gebied hiertoe hun bevelen geven, zoals wij dat o. m. 
in September 1944 hebben beleefd 7). Immers de oorlog wordt 
niet tussen wederzij dse onderdanen, maar tussen de staten onder 
hun regeringen gevoerd. 

Nogmaals: de heerschfLppif van het revolutie beginsel in den 
modernen oorl'Og. Noodz,ctkelifkheid der bezinning. 

Wij weten echter, dat in de huidige Revolutie-oorlogen van een 
in acht nemen der internationale rechtsregels slechts sprake is 
voorzover dit met het belang van de boven drijvende oorlogspartij 
overeenkomt. Bij het tegenwoordig totalitair en revolutionair ka
rakter van den krijg is het meest naar voren tredende kenmerk 
van verdragsschending gelegen in den afvoer van slaven en in 
den dwang, tot het bereiken van 's vijands revolutionnaire doel
stellingen mede te werken 8). Wij zeggen: van verdragsschending. 
Het zal evenwel zeer de vraag zijn, of onze toekomstige tegen
stander zich door een zodanig verdrag zal hebben gebonden. Het 
heeft voor hem geen enkel nut en zou slechts een onnodige formele 
binding te meer betekenen. Dit verandert uiteraard niets aan het 
wezen der omstandigheden. Ook wanneer het thans geldende Land-

7) Zou de eigen Overheid tot simpele ordeverstoring, welke buiten de eigen
lijke oorlogvoering staat, aanzetten, dan zou zij in strijd handelen met de 
wet van het recht (de in positieven vorm gegoten goddeliJke rechtsnormen), 
en derhalve geen aanspraak op gehoorzaamheid kunnen doen gelden. 

8) Vroeger (ten tijde van het opstellen van het Landoorlogreglement) lagen 
de onderscheidingen gemakkelijker voor ogen: de krijgsmacht strijdt, de be
volking houdt zich rustig. Die tijd is voorgoed voorbij en de poging, zich 
daarop thans te beroepen, is zonder meer onrecht (zo b.v. ook de beruchte 
uitspraak van het Neurenbergse Tribunaal inzake de ondergrondse strijd
krachten) . 
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oorlogreglement er niet meer zou zijn, kunnen wij slechts staande 
houden, dat daarin op de meest bevredigende wijze de stand der 
rechtsverhoudingen positief was benaderd en zou het ons voor 
het eigen gedrag immer ten voorbeeld kunnen strekken. De man 
van de Revolutie daarentegen zal zich inbeelden, thans ook formeel 
geheel vrij te zijn. Daar echter menselijke regels hun geldigheid 
alleen aan de er achter staande goddelijke normen ontlenen, blijft 
de stand van zaken voor ons dezelfde. 

In het begin van ons betoog hebben wij gewezen op drieërlei 
verhouding, waarin wij ons tij een bezetting geplaatst zien: open
bare ordehandhaving, oorlog, Revolutie. De eerste ondervonden 
wij met name in het begin der Duitse bezetting; de tweede was er 
van meetaf aan en begon zich bijzonderlijk sinds 1943 boven alles 
voelbaar te maken. De laatste was er, gedragen door den oorlog 
en als duidelijke doelstelling der nazi-leiders, maar gelukkig ook 
nog dikwijls afgeremd door de omstandigheid, dat deze laatsten 
in het beheer van het Reich wel het meeste doch niet alles te 
zeggen hadden. 

Wij moeten onszelf - ook bij onze meest conscientieuze over
wegingen - niets wij smaken. Over een "derden wereldoorlog" 
doen wij het beste, niet anders dan in grote bescheidenheid te 
spreken. Maar als hij komt, zal hij vóór alles het karakter dragen 
van doorvoering der Revolutie, waarbij de nationale grenzen en 
de idee van het eigen volk in de vermenging van buitenlandsen 
oorlog en burgerkrijg schier geen betekenis meer zullen schijnen 
te hebben. De leuzen, waarmee men ons zal trachten te misleiden, 
zullen wèl gekozen zijn. En de verbanden van het verzet, het ver
band ook met eigen regering - zo die nog bestaat - zullen 
spoedig opgerold of uiteengeslagen zijn. Veel zullen wij persoon
lijk moeten beslissen, ook het eventueel vormen van nieuwe ver
banden en het onder ogen zien van een mogelijkheid van nieuw 
verzet. Er zijn er, die menen, dat alsdan in en over de "concrete 
situatie" licht zal worden verstrekt en die het daarop willen laten 
aankomen. Zij zullen zich vergissen. Dit licht zàl worden verstrekt, 
doch alleen in den weg der continuë (d. i. voortdurende en onaf
gebroken) gehoorzaamheid, namelijk als vrucht van het onder
zoek der Wet van God, bij het volle licht der Woordopenbaring. 
Alleen als wij dat nu hebben gedaan, mogen wij er straks op 
rekenen, dat niet de willekeur van het geloof der "concrete situ
atie", maar de trouw Gods ons zal ontmoeten. Het is de bedoeling 
van het bovenstaande, daartoe de proeve van een door het gegeven 
doel zelf beperkte bijdrage te leveren. 



VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 
Ik nam kennis van uw advies inzake ventvergunnigen voor petroleum

detaillisten. Hieromtrent is bij onzen raad nog aanhangig een adres van 
de plaatselijke afdeling van den Bond van Petroleumhandelaren. 

Dit adres stelt voorop, dat de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 reeds 
op ruim 37 bedrijfstakken van toepassing is verklaard (thans zijn het 
er - precies - 59) en dat bovendien het Besluit Algemeen Vestigings
verbod Kleinbedrijf 1941 van toepassing is op een zeer groot deel van 
den detailhandel. De straathandel valt er echter buiten. 

Te vrezen is nu, dat velen daar een toevlucht zullen (moeten) zoeken, 
waardoor een redelijke bestaanszekerheid voor de ongeveer 150 detail
listen in petroleum, was- en poetsartikelen in deze gemeente ernstig 
in gevaar komt en de distributie van deze belangrijke producten zeer 
ongeregeld zal geschieden. 

De Minister van Economische Zaken is echter niet bereid den straat
handel in petroleum enz. onder het B.A.V.K. 1941 te brengen, omdat 
hij de moeilijkheden van een algemene landelijke regeling van den straat
handel al te groot acht en de regeling van deze materie eerder als een 
taak voor de gemeente beschouwt. 

Het adres vraagt nu de uitoefening van den straathandel in petro
leum, was- en poetsartikelen voortaan aan een gemeentelijke ventver
gunning te binden. 

Wat is hiervan te denken? 

ANTWOORD: 
Ik mag opmerken, dat de argumentatie van het adres niet strijdt met 

mijn in het no van Februari 1950 van A.R.S. opgenomen advies. Voorzo
veel de toepasselijkheid van het B.A.V.K. 1941 betreft, is in dat advies 
essentieel het op blz. 74 in de tweede nieuwe alinea gestelde, nI. dat de 
meeste "petroleumventers" niet zijn "echte" venters, leurders, maar slrij
ters, met een min of meer vasten klantenkring. Zulke slijters vallen wel 
degelijk onder het B.A.V.K. 1941. 

Het bovenbedoelde adres gaat er echter van uit, dat te uwent het ge
vaar bestaat dat er naast de petroleum-"detaillisten" - zo noemen de 
adressanten zichzelf en reeds die term wijst niet op "leuren" (al kan 
men een voddenboer inderdaad ook "koopman in atelier-snippers" noe
men) - een groep petroleumleurders zal ontstaan, die het bestaan der 
petroleumslijters bedreigen. 

Hier blijkt een gevaar van de vestigingswetgeving, nI. dat men al be
schermende de noodzaak voor nieuwe bescherming oproept. Nu is dat 
niet erg, zolang het gaat om toepassing der Vestigingswet, welke de 
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branche niet sluit, maar alleen objectieve eisen voor de toelating stelt. 
Anders is dat met toepassing van het B.A.V.K. 1941, dat openlijk van 
het behoefte-element uitgaat, of die van het ventvergunningen-systeem, 
dat wat minder openlijk hetzelfde kan beogen (vgJ. A.R.S. XIX, blz. 72). 

In mijn vorige advies heb ik reeds doen uitkomen, dat er wel zeer 
bijzondere motieven van openbare gerechtigheid moeten worden aange
voerd om dat element in een regeling betreffende de uitoefening van een 
bedrijf aanvaardbaar te maken. Men mag zich alvorens den (echten) 
straathandel in petroleum enz. aan een ventvergunning te binden eerst 
wel eens afvragen, 

a. of zulks uit een oogpunt van openbare orde enz. beslist geboden i~, 
b. of het gevaar van wegconcurreren der bona fide petroleumslijters 

werkelijk aanwezig is. 
c. of dat bezwaar niet langs andere wegen valt te ondervangen, waar

bij bv. te denken is aan bedrijfsafspra'ken tussen de petroleummaat
schappijen en de organisaties der fabrikanten van was- en poetsmiddelen 
enerzijds en de organisaties der petroleumslijters andererzijds. Waarom 
zou de Overheid optreden, als de belanghebbenden zich op oirbare wijze 
zelf kunnen helpen? 

Bij dit alles hou de u in het oog, dat naar mijn mening nieuwe vesti
ging van petroleumslijters niet door het ventvergunningensysteen -
wanneer en voorzover dit zou worden gehanteerd als middel tot bedrijfs
sluiting uit economische overwegingen! - zou kunnen worden tegen
gegaan, aangezien zulk een regeling niet bestaanbaar zou zijn naast het 
B.A.V.K. 1941. G. 

2. VRAAG: 

Hoe is de verhouding tussen kiesvereniging en ARJOS? 

ANTWOORD: 

Art. 45 van de Statuten der A.R. partij bepaalt in het eerste lid: "Ten
einde onder de jeugdige personen de liefde voor de A.R. partij en de 
kennis van haar beginselen en doel te bevorderen zullen door de kies
verenigingen binnen haar ressort één of meer A.R. J ongeren-Studie
clubs worden opgericht." De bedoeling van deze bepaling was, toen zij 
in 1946 werd ingevoegd, niet dat ARJOS-clubs alleen door de kiesver
enigingen in het leven zouden kunnen worden geroepen, maar- voorname
lijk, dat de kiesverenigingen er in elk geval op bedacht dienden te zijn, 
dat er binnen haar ressort inderdaad een of meer clubs kwamen. Dus 
is initiatief van de jongeren zelf wel degelijk mogelijk. De bedoeling 
was hoofdzakelijk, dat, waar dit initiatief mocht ontbreken (of een be
staande club te gronde was gegaan) de 'kiesverenigingen niet mochten 
blijven stilzitten. Men leze uit deze bepaling daarom ook niet, dat een 
ARJOS-club "ondergeschikt" is aan de kiesvereniging. Wel zie de kies
vereniging uiteraard toe, dat de ARJOS inderdaad een Antirevolutionaire 
Jongeren Studieclub blijft en dat zij voortdurend werkzaam is. 

Voors bepaalt het vierde lid van art. 45, dat de besturen der kiesver
enigingen den arbeid van deze clubs met een jaarlijks subsidie zullen 
steunen, wanneer dit noodzakelijk blijkt. G. 
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Ds H. MEULINK en Dr J. MEULINK. Kerk en Politiek. 
Enkele critische opmerkingen over actuele vragen be
treffende de Kerk en de grondslag der A. R. P,artij. 
Drukkerij te Sligte, Enschede. 

Vader en zoon MEULINK hebben een brochure het licht doen zien over 
de kwesties, welke tegenwoordig in het geding zijn betreffende de ver
houding van het kerkelijke en het politieke leven en aangaande den 
grondslag onzer partij. De vader is predi'kant van de Gereformeerde 
Kerk (vrijgemaakt) van Enschede en de zoon is jurist. Beiden zijn anti-
revolutionair. 

Allereerst wijdt Ds MEULINK enkele beschouwingen aan de Kerk. Daar
bij laat hij de Heidelbergse Catechismus en de Ned. Geloofsbelijdenis 
spreken. 

Samen wijden de schrijvers daarna een hoofdstuk aan de verhouding 
van Kerk en politiek. In dit hoofdstuk wordt o.m. gehandeld over de 
vraag, of men zeggen mag, dat de Kerk centraal is. En of wat de Sy
noden van 1942-1949 uitspraken en deden, nu breken eist met de 
Anti-Revolutionaire partij. En of er samen gebeden kan en of de ge
meenschap der heiligen verbroken is. En of een politieke partij oor
delen kan en mag over kerkelijke leeruitspra'ken en vonnissen, althans 
over de gevolgen er van. 

Het grootste deel der brochure wordt ingenomen door wat Dl' J. 
MEULINK schrijft over den grondslag van de A.R. Partij. Hij maant daar
bij tot objectiviteit en gematigdheid bij de critiek. Hij heeft niet alleen 
bezwaren tegen wat Ds BREMMER en Ds FRANCKE schreven, maar polemi
seert ook tegen den schrijver van De Oude Grondslag. 

De Christelijke partij moet als grondslag aanvaarden de Schrift als 
openbaring Gods voor het gehele leven. Tegenover hen, die menen, dat 
de belijdenis grondslag moet zijn ook van de politieke partij, wordt be
toogd, dat er wel geen strijd mag zijn tussen belijdenis en partij-program, 
maar dat de belijdenis als grondslag niet alleen niet noodzakelijk, maar 
ook onvoldoende is. 

De conclusie is, dat voor een christelijke politieke partij grondslag 
moet zijn een politiek program van beginselen, waarin Ie de Schrift 
wordt aanvaard als Gods Woord in den zin van artikel 7 der Ned. Ge
loofsbelijdenis; 2e alle staatkundige beginselen zijn opgenomen, welke 
de belijdenis bevat; 3e daarnaast opgenomen zijn andere beginselen 
(welke niet in de belijdenis staan) in den zin, waarin Groen hierover 
spreekt, nl. als onveranderlijke normen, die God ons in Zijn Woord ge
openbaard heeft. 
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Voordat overgegaan wordt tot de bespreking van de artikelen I-V 
van het program van beginselen, wordt over dé interpretatie-methode 
deze uitspraak gedaan: Het program zal gelezen moeten worden reke
ning houdende met de bedoeling van de opstellers en in aanmerking 
nemend de gangbare opvattingen, welke zijn neergelegd in verschillende 
gezaghebbende toelichtingen. 

En dalî volgt ten slotte een korte critische bespreking van de vijf 
genoemde program-artikelen stuk voor stuk. De verschillende kwesties, 
welke in de laatste paar jaar in verband met die artikelen aan de orde 
kwamen, worden ook hier belicht. 

Afgewezen wordt de gemene-gratieleer. Geponeerd wordt, dat er strijd 
is tussen art. 36 Ned. Geloofsbelijdenis en het beginselprogram, maar 
andererzijds wordt gewaarschuwd tegen eenzijdigheid bij de critiek op 
Kuyper. 

Aan het einde der brochure vinden we een samenvatting en slotcon
clusiën. Volgens het oordeel van Dl' MEULINK behoeven de fundamen
tele artikelen van het program grondige hervorming, En hij geeft aan, 
naar welke richtlijnen z.i. die hervorming zou moeten plaats vinden. 

Het moet worden gewaardeerd, dat in dit geschrift op een rustige 
wijze critie'k wordt uitgebracht. Deze critiek is ook gebracht ter plaatse, 
waar het behoort, nl. bij het Centraal Comité der A.R. Partij, zodat ze 
dus ook onder de aandacht zal komen van de bekende commissie, welke 
door het Centraal Comité is ingesteld 1). Rustige, zakelijke, deskundige 
critiek kan meehelpen om te bouwen. J. SCHELHAAS Jzn. 

HERMAN RAUSCHNING, Tiy'd van delirium. H. P. Leopolds 
Uitg. Mij, 's-Gravenhage 1949. 344 blz.; prijs f 7.15 
ingen., f 8.90 gebonden. 

Een boek van RAUSCHNING trekt natuurlijk de aandacht. We vragen 
ons af, in hoeverre dit terecht het geval is. Als we ons herinneren dat 
RAUSCHNING, die nu een 63 jaar is, in 1931 leider werd van de nationaal
socialisten te Danzig, en aldaar president van de senaat werd, in 1934 
onenigheid met HITLER kreeg en naar Amerika ontkwam, is onze aan
dacht reeds geboeid; voegen we daaraan een herinnering toe aan zijn 
onthullende boeken Die Revolution des Nihilismus en Hitler hnt mir 
gesngt, dan menen we hem onze sympathie niet te mogen onthouden; 
en bedenken we ten slotte, dat deze man in de wachtkamer van een 
diaconessenhuis een Bijbel vond, daarin ging lezen en door die lectuur 
ten zeerste werd geboeid, dan schijnt RAUSCHNING bij ons weinig kwaad 
meer te kunnen doen. 

Vatten we in die stemming dit boek op, dan zijn we bij voorbaat ge
neigd den schrijver een gunstig oor te lenen. We denken er dan niet 
meer aan, dat er in Die Revolution des Nihilismus ook vrij wat onzin 
staat, en dat met name de stelling als zou het nationaal-socialisme ge-

1) In verband met deze omstandigheid wordt, in overleg met de schrijvers 
dezer brochure, hier volstaan met een nnnkondiging daarvan. Voor elk der 
leden van de Program-commissie is o.m. een exemplaar dezer brochure aan
gekocht en beschikbaar gesteld. Red. 
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speend zijn aan alle ideële kwaliteit, zodat we het woord nihilisme hier 
niet eens in wijsgerigen zin zouden mogen verstaan, een stelling is die 
behalve onzinnig ook uitermate gevaarlijk mag heten. Want het natio
naal-socialisme is wel terdege een geestelijke macht geweest, en is het 
nog; en ons diets te maken dat het géén ideële kwaliteit hebben zou, 
komt eigenlijk neer op de bewering, dat het nietJ een geestelijk gevaar 
zou zijn (geweest). Wie zulk een bewering voor zijn rekening neemt 
toont een merkwaardig tekort aan inzicht èn aan verantwoordelijk
heidsbesef; nog daargelaten dat hij buiten staat blijkt, dit nationaal
socialisme aan te duiden, laat staan te beschrijven! 

Een soortgelijke humbug-toon als Die Revolution des Nihilismus ken
merkte, klinkt ons ook uit bovengenoemd werk tegemoet. Om die reden 
alleen al kan men het een gevaarlijk boek noemen. Want men bepi:oeft 
de geesten niet door sensationele oppervlakkigheden te lanceren. Maar 
er is meer. 

Als we ons afvragen, in hoeverre dit boek positieve waarde heeft, 
moeten we eerst bedenken, wat voor een boek het is in ietwat formelen 
zin. Het is een boek dat geschreven werd door een Duitser, die naar 
Amerika vertrokken is, en aldaar in de Engelse (Amerikaanse) taal een 
vrij lijvig boekwerk schreef. Daar de auteur reeds 47 jaar was toen 
hij naar Amerika vertrok en geen taalwonder is, kunnen we de mogelijk
heid dat hij in die vreemde taal als zijn eigene geschreven zou hebben 
uitgesloten achten. Het woord van RAUSCHNING komt tot ons van achter 
een Amerikaanse vermomming, misschien mag ik zeggen: bijna een 
rookgordijn. En hier komt nog bij, dat dit schijnbaar in het Amerikaans 
geschreven boek nu ook nog in het Nederlands vertaald is: zelfs voor 
een geroutineerd en doorkneed vertaler een schier onmogelijke opgaaf. 
De vertaler, de heer J.R. EVENHUIS, heeft deze meer dan zware taak 
aanvaard, en heeft ons daardoor een boek geleverd dat niet vlot Neder
lands, herhaaldelijk zelfs slecht Nederlands biedt. Dat mag men hèm 
zeker niet euvel duiden: zijn taak was te zwaar. Maar de lezer staat 
nu voor de moeite, een boek te lezen dat heel ver verwijderd is van 
den eis, dien men elk boek stellen mag: dat het duidelijk zij. Spreken 
is duidelijk zijn, heeft eens iemand gezegd; wellicht is daarop wel wat 
af te dingen. Maar wie een boodschap brengen wil, laat zulks na in 
zoverre hij het onduidelijk doet. 

Pogen we niettemin door de onduidelijk makende wolken heen te 
dringen, dan vallen ons twee dingen op. Allereerst, dat de gedachten
gang van RAUSCHNING belast is met een zeker klassicisme. Hij schijnt 
inderdaad te menen, dat het zin heeft den tijd kort voor het principaat 
in de Romeinse geschiedenis in verregaande mate evenwijdig te zien 
aan den tijd dien wij thans beleven. Des te opmerkelijker is dit, daar 
de auteur niet geheel onbekend blijkt te zijn met de critiek, die op 
zulk een verrassend ongeschiedkundigen kijk kan en moet worden ge
leverd. 

Het tweede dat ons opvalt is, dat RAUSCHNING ondanks zijn conflict 
met HITLER en ondanks zijn merkwaardige belangstelling voor den Bij
bel en ondanks zijn vertrek naar Amerika Duitser is gebleven, ook in 
den slechten zin van dit woord. Telkens opnieuw, bij verschillende on
derwerpen, loopt het betoog uit op een verdediging van Duitsland, ook 
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het verhitlerde Duitsland, en zelfs op een loochening van Duitslands 
schuld aan den laatsten oorlog en de daaruit voortvloeiende ellende van 
heden. Zo gezien is dit boek een zeldzaam brutaal stukje, op het onbe
schaamde af. 

Enerzijds is dit een voordeel. Hierdoor immers wordt het paeda
gogisch bezwaar dat men tegen dergelijke misleidende propagandalec
tuur hebben moet, aanmerkelijk verzacht. Het is niet waarschijnlijk dat 
RAUSCHNJNO'S nog steeds levendig Deutschtum den lezer zal ontgaan. 

Aan den anderen kant is het jammer, dat aan dit boek zo ernstige 
gebreken kleven. Want inderdaad biedt het meer dan misleidende propa
ganda. Het biedt ook onmiskenbare blijken van gezond verstand. En het 
geeft, hoe verwrongen ook, tenslotte ook nog een getuigenis van chris
telijk geloof. Maar men moet er naar zoeken. 

K. J. POPMA 

Prof. MI' R. KRANENBURO, Algemene Staatsleer. 2e druk. 
H. D. Tjeenk Willink & Zoon N.V. Haarlem 1949. 
Prijs geb. f 9.75. 

Het kan wel haast niet anders of een tweeden druk van het werk 
van dezen gaarne gelezen auteur kondigen wij met genoegen aan. De 
in de problemen der staatsleer belangstellende antirevolutionair zal bij 
kennisneming van Prof. KRANENBURO'S arbeid wel varen. Op de be
kende frisse, schier journalistieke wijze stelt de schrijver van zijn 
standpunt uit de pogingen aan de orde, die onder de mensen zijn ge
daan om hun samenlevingsverband "staat" te leren verstaan. Ofschoon 
dit leerboek als zodanig zeker niet volledig bedoelt te zijn, streeft het 
toch naar wetenschappelijke verantwoording en legt het op scherpzin
nige wijze de moeilijkheden der materie open. 

Nu is echter de staatsleer, hoezeer met de rechtswetenschap ten nauw
ste vervlochten, een filosofisch-sociologisch vak Bij kennisneming ook 
van dit boek zal men daarom hebben te bedenken, dat de schrijver met 
een weergave van theorieën en handelingen niet kan volstaan, doch 
reeds van den aanvang af eigen wijsgerige inzichten ter tafel moet 
brengen, gefundeerd als deze weer zijn op zijn religieus uitgangspunt. 
Zulks is allerminst een bezwaar; wij zouden het niet anders wensen; 
mits vooral ook de jeudige lezer dit van meetaf goed in het oog 
houde. 

De schrijver staat in de wetenschapsbeoefening op het "immanentie"
standpunt, dat wil in dit geval zeggen, dat. hij boven een doel-bepaling 
ook voor den staat niet uitkomt, waaraan de wijze der verwerkelijkinv 
ondergeordend blijft (blz. 64). Op het structuur-principe van den staat, 
waardoor dit samenlevingsverband als zodanig zich onderscheidt, ver
krijgen wij aldus geen uitzicht. Zo blijft ook de verhouding van macht 
en recht in den staat voor hem een vraag, die slechts oplossing kan 
erlangen door deze beide aspecten der werkelijkheid onder den grond
noemer van een derde aspect te brengen, namelijk het psychische (blz. 
142). In navolging van Krabbe verklaart hij het recht als reactie van 
rechtsbewustzijn (blz 130/31) . Wanneer de schrijver zegt, dat er wet
matigheid in deze reactie schuilt, die hare gelijkgerichtheid bewerkt, 
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dan willen wij dit gaarne toegeven. Wij wachten in die verklaring 
echter tevergeefs op een uiteenzetting omtrent het rechtskarakter dezer 
reactie, gelijkgerichtheid, wetmatigheid, van dit (rechts- )bewustzijn al
lereerst. Lust en onlust mogen op de basis daarvan een rol spelen 
(blz. 130), het bij uitstek juridisch probleem der "verdeling" (ibidem) 
kan van deze basis uit moeilijk naar een oplossing worden geleid. Wij 
hebben hier te maken met een boven theoretische bepaling uit gaande 
(in wezen religieuze) stellingkeuze ten behoeve van het psycho-Iogistisch 
denken in sociologie en staatsleer. 

Zowel de opmars naar als de uitwerking van het begrip van den 
staat, de uitleg der vorming van een "volk", de sanctionnering van 
het dusgenaamde meerderheidsbeginsel geschieden van dezen gezichts
hoek uit. Met alle erkenning van 's schrijvers recht, van zijn religieus 
standpunt uit onder zulk een gezichtshoek de vragen vap den staat te 
bezien, ligt op ons standpunt hier het hoofdbezwaar. Wij moeten blij
ven aandringen op de oplossing der antinomie, vervat in de afleiding 
van het recht, als voor-positieve norm, uit het bewustzijn, waardoor 
ons het volgen van den omgekeerden weg zonder motivering wordt 
ontzegd. 

Prof. KRANENBURG is, behalve geleerde, ook practisch politicus. Met 
hem zijn wij fel gekant tegen de totalitaire systemen. Is hun aanwezig
heid louter psychologisch te verklaren en af te wijzen, of hebben wij 
daarbij juist veeleer te doen met den eigen juridischen aard van het 
staatsgezag in zijn verhouding tot de overige menselijke samenleving 
en met gevolgen, die uit de miskenning daarvan zowel door de demo
kratie der nivellering als door de pragmatische autokratie voortvloeien? 
Welke zijn de wetenschappelijke gronden der beoordeling van de Akte 
van Seclusie, van Cromwell, van de Verlichtingstheorieën in haar in
vloed op de tolerantie (terwijl even tevoren - blz. 225 - de invloed van 
theorieën niet geheel ten onrechte werd gedepreciëerd)? 

Wat de schrijver over de Nederlandse partijvorming zegt, moge on
zen christelijken partijen tot waarschuwing strekken. Ofschoon wij zijn 
visie dienaangaande allerminst kunnen delen, achten wij ze practisch 
niet geheel onbegrijpelijk en zijn dankbaar, er kennis van te kunnen 
nemen - ter waakzaamheid! De voorzitter van de Verenigde verga
dering van de beide Kamers der Staten-Generaal had echter niet de 
Antirevolutionaire partij op de sinds 1892 uit de kerkelijke nomencla
tuur zelfs verdwenen "Afgescheidenen" (blz. 109) moeten laten steu
nen. Maar het gevoel wordt een mens wel eens te sterk. 

Op blz. 224 heeft schrijver in de tweede alinea enkele woorden ge
cursiveerd, die wij als calvinistische partij ver van ons werpen. Hij 
spreekt in het slot dierzelfde alinea over den "geest" der Kerk. Dit 
woord cursiveert hij niet, maar wij nemen het geheel voor onze reke
ning. Ja, naar antirevolutionair inzicht behoort de staat geregeerd te 
worden door den Geest van Christus, Die in Zijn Kerk woont ook voor 
wat betreft haar strijd op het terrein der staatspraktijk. Maar dit 
kan voor Prof. KRANENBURG en de zijnen geen enkele bedreiging in
houden, want de Geest van Christus is de Geest der vrijheid. 

MEKKES 
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Wie onzen tijd bewust, aandachtig en ernstig beleeft, krijgt 
soms het beklemmende gevoel, dat hij een barre wereld zonder be
schutting is ingetreden. 

Het was rustig in het dorp; de huizen gaven beschutting tegen 
den wind, het licht van de middagzon viel op gevels en straten. 
Maar ik was naar buiten gegaan, het laatste huis voorbij. En toen 
merkte ik, hoe bij het dalen van de zon de storm aanwakkerde 
en het veld leeg en verlaten was. En ik ga alleen en weerloos een 
nacht tegemoet zonder beschutting. 

Zo gevoelen velen zich in dezen tijd van dreiging. Zij wachten 
op een boodschap, die hen roept naar een plaats, waar veiligheid 
is en vertrouwen. En het treffende is, dat zij ondanks alle teleur
stelling het altijd weer zoeken b~j den mens, die zijn eigen heiland 
of die van anderen zal zijn. 

Zoals zij dat sedert overoude tij den hebben gedaan. 

ALEXANDER DE GROTE en JULIUS CAESAR zijn de twee figuren, 
die de profane geschiedenis del' oudheid beheersen. Beide zijn 
typisch Westerse figuren, sterke persoonlij kheden, scherp ge
tekende individualiteiten. Maal' de geschiedschrijvers komen tel
kens weer, ook in den modernen tijd, tot de conclusie, dat zij uit
stijgen boven de gewoon-menselijke maat. 

Er is een treffende overeenkomst tussen de wijze, waarop 
ETTORE CICOTTI zijn slotconclusie geeft over ALEXANDER, en de 
lyrische schets, die MOMMSEN van JULIUS CAESAR ontwerpt. 
ALEXANDER is een gestalte, die door de dichtkunst aan de ge
schiedenis wordt benij d, hij schij nt een heros 1) uit de Ilias. 

"En hij zou voorbij glij den en verdwijnen als een visioen, als hij 
niet in de werkelijkheid een spoor had nagelaten, een onuitwis
baar spoor, zodat in hem de kracht en het werk van generaties 

1) Held, halfgod. 
A. S. XX-4 

8 
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en van eeuwen der Griekse historie culmineert, zoals in de laat
ste tinne het gehele gebouw zijn voltooiing vindt." 

En evenzo MOMMSEN over CAESAR: "Menschlich wie geschicht
lich steht Caesar in dem Gleichungspunkt, in welchem die groszen 
Gegensätze des Daseins sich einander aufheben. Von gewaltiger 
Schöpferkraft und doch zugleich vom durchdringendsten Ver
stande; nicht mehr Jüngling und noch nicht Greis: erfüllt von 
republikanischen Idealen und zugleich geboren zum König, ein 
Römer im tiefsten Kerne seines Wesens und wieder berufen die 
römische und die hellenistische Entwickelung in sich wie nach 
aussen hin zu versöhnen und zu vermählen, ist Caesar der ganze 
und vollständige Mann." 2) 

De Oudheid zelve heeft die synthese van al het menselijke 
anders gezien en in elk geval anders genoemd; zij heeft haar toe
vlucht genomen tot de mythe en zowel CAESAR als ALEXANDER 
als godenzonen begroet. 

Populair is onder ons de voorstelling, dat ALEXANDER DE GROTE, 
die uittoog tegen het Perzische wereldrijk als de leider van de 
Grieken en in een snellen stormloop dat wereldrijk neerwierp 
(Dan. 8), daarna, in aansluiting aan de Oosterse traditie, voor 
zijn persoon goddelijke eerbewijzen heeft gevorderd. Historisch 
is dat zo niet te handhaven. De gedachte, dat ALEXANDER een 
godenzoon was, stamt uit de Griekse gedachtenwereld. Met name, 
omdat deze gedachte in nauw verband staat met de erkenning 
van ALEXANDERS boven-normale persoonlijkheid. 

De Oosterse vorsten missen in hun optreden individualiteit; 
zelfs ontbreken in de beeldenaars op de Perzische munten alle 
individuele trekken. ALEXANDER daarentegen is juist alles door 
zijn persoonlijkheid, zijn ideale begaafdheid. Volgens de sagen, die 
hem in zijn jeugd werden verhaald, stamde hij van vaders zijde af 
van HERAKLES en van moeders zij de van ACHILLES. Maar na de 
verovering van Aegypte maakte hij zijn geheimzinnigen tocht 
naar den tempel van JUPITER-AMMON in de woestijn. Twee raven, 
zo verhaalt KALLISTHENES, de officiële geschiedschrijver des 
konings, wezen den weg en de goden zonden een milden regen 
in de woestij n, toen het leger dreigde te versmachten. ALEXANDER 

2) Als mens en als historische figuur staat CAESAR op dat evenwichts
punt, waarde grootste tegenstellingen van het leven elkaar opheffen. Een 
man met een machtige scheppende kracht en toch tegelijk met het meest in
dringende verstand; geen jongeling meer en nog geen grijsaard; vervuld van 
republikeinse idealen en tegelijk een geboren koning; een Romein in de diepste 
kern van zijn wezen en tegelijk geroepen, om de Romeinse en de Helleense 
ontwikkeling in zich zelf zowel als naar buiten te verzoenen en samen te 
binden. Zo is CAESAR de volle en complete man. 
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is alleen den tempel binnengegaan en wat de god hem gezegd heeft, 
weet niemand. Alleen dit staat vast, dat de opperpriester hem als 
een zoon van ZEUS heeft begroet. Spoedig daarna komen er be
richten, dat ook het orakel van ApOLLO in Didyma weer is gaan 
spreken en bevestigd he€ft, dat ALEXANDER een zoon is van ZEUS, 
die zijn moeder genaderd zou zijn in de gedaante van een slang. 

Zo, als godenzoon, wordt ALEXANDER absoluut heerser. Zo is 
er een antwoord gevonden, een antwoord, dat een Griek bevredi
gen kan, op de vraag, waarom één mens heer mag zijn over leven 
en dood, gebieder zonder enige beperking, uitsluitend uit eigen 
machtsvolkomenheid. ARISTOTELES, de leermeester van ALEXAN
DER, had het in zijn Politeia al gezegd: 

Als in een staat één man alle anderen zo zeer in deugd over
treft, dat die deugd en het gouvernementeel vermogen van alle 
anderen samen niet met het zijne kan worden vergeleken, dan kan 
de republikeinse orde van periodieke aftreding niet voor hem be
staan, evenmin als de gebondenheid aan de wet, doch er blijft 
slechts over, hem te gehoorzamen en hem tot heer te maken, niet 
door constitutionele erkenning, maar door eenvoudige aanvaar
ding. Zulk een man is als een god onder de mensen; tegen hem 
is er geen wet, want hij is zelf de wet. Dat is de pambasileia :l), 
die zich principieel van alle andere regeringsvormen onderscheidt. 
Het gezag van zulk een monarch te willen beperken zou even 
dwaas zijn als wanneer iemand de macht van ZEUS zou willen 
binden. Het zou hem vergaan als de hazen, die volgens de fabel 
van ANTISTHENES zich met den leeuw op één lijn wilden stellen, 
maar de beschamende vraag moesten horen: waar zijn uw klauwen 
en tanden :la) ? 

Hetzelfde beeld, dezelfde mythe bij CAESAR. 
In den tempel van QUIRINUS stond zijn statue 1

) met het op
schrift: den onoverwinnelijken god. In alle tempels te Rome en 
in het ganse rijk dacht men zijn beeld te plaatsen; hij kreeg een 
eigen flamen maior 5) evenals JUPITER, MARS en QUIRINUS en voor 
zijn beeltenis werd een pulvinar n) gemaakt als voor de beelden 
del' goden. 

Lag er in de sacrale verabsolutering der monarchie ,) niet het 

:;) Absolute monarchie. 
aa) T. a. p. c. 1282-1284. 
') Standbeeld. 
") Patricische priester voor een bepaalde godheid. 
H) Rustbed. 
,) D. w. z. dat de vorst als onbeperkt gebieder wordt erkend omdat hij "god

delijk" is. 
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ontzettende gevaar, dat de vergoddelijkte gebieder met denzelfden 
grilligen en verwoestenden toorn zijn volk zou kastijden, die de 
heiden zo vaak van zijn goden duchtte? 

Ongetwij feld. Maar het verontruste hart hoopte op de clementia 
van CAESAR. Zijn mildheid was immers een betoverende macht 
gebleken. 

"Dit zij de nieuwe methode om te overwinnen" had hij zijn 
vrienden geschreven, "dat wij door erbarming in mildheid onze 
positie bevestigen." En - hij bracht de nieuwe methode in prac
tijk. Teruggekeerde ballingen, die hun huizen en landgoederen 
weer betrokken, weduwen en wezen, die de bij vonnis verbeurd 
verklaarde goederen terug ontvingen, zij konden er van getuigen. 
Die veelgeprezen mildheid werd na zijn dood opgenomen in den 
openbaren eredienst als de godin Clementia, en voor haar en 
CAESAR werd een gemeenschappelijk heiligdom gebouwd. Daarin 
stonden zij samen afgebeeld, terwij I ze elkam' de beide handen 
reikten 7a ). 

De aangebeden dictator en de Clementia hoorden bijeen; de 
zachte glans der mildheid scheen om zijn hoge gestalte. 

Bij CAESAR was er die glans, maar niet altijd bij z~jn opvol
gers. Wel bij AUGUSTUS, althans in latere, rustige jaren, toen de 
tempel van JANUS gesloten was S) en de Pax Augusta 9) de wereld 
deed herademen. Zijn mildheid kr~jgt zelfs een burgerlijk braaf 
karakter, als hij op zijn ouden dag aan TIEERIUs schrijft, dat h~j 
de winst, die hij door zijn geluk bij het dobbelspel gemaakt heeft, 
niet invordert: Ik doe het liever zo, mijn weldadigheid moge mij 
tot hemelse glorie gedijen. In de geschriften van SENECA zijn ver
schillende voorbeelden van zijn clementia te vinden, al maakt 
deze schrijver er eenmaal een zeer hatelijke kanttekening bUo 

Ook de eerste regeringsjaren van TIEERIUS (14-37) vertonen 
nog den ouden glans. Maar dan is het voorbij. Groeiende argwaan 
versobert het leven van den Keizer, hij trekt zich terug naar 
Capri en zijn militaire prefect heerst in Rome. De wet tegen 
de majesteitsschennis vereenzelvigt den princeps 10) met den 
staat, zodat een belediging, hem in woord en geschrift aangedaan, 
als hoogverraad wordt gestraft. Een consequ.entie, die ook in latere 
dictatu.ren niet was te ontgcwn. Twee jaar, nadat TIEERIUS zich 

7 a ) PLUTARCHUS, Caesar 57. 
8) De tempel van JANUS was geopend, als er oorlog, gesloten, wanneer er 

vrede was. 
IJ) "Augustus' vrede". 
10) Princeps was de titel del' Romeinse keizers. 
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in de dreigende eenzaamheid had teruggetrokken, besloot de 
Senaat, een altaar te bouwen ~'oor de ClementicL v{(,n Tiberius. 

Onder zijn opvolger verliep het niet anders. De boosaardige des
poot CALIGULA (37-41) eiste voor zichzelf goddelijke eel' op, wat 
in Alexandrië leidde tot een ernstig conflict met de Joden. Ook 
zijn zuster DRUSILLA werd volgens zUn verklaring na haar dood 
ondel' den veelzeggenden naam PANTHEA 11) onder de goden opge
nomen. Een Senator, LIVIUS GEMINIUS, zwoer, dat hij haar ten 
hemel had zien va l'en en het gezelschap der goden binnentreden, 
De majesteitsprocessen werden door CALIGULA gehanteerd om 
l'ijke bUl'gers in den dood te jagen, ten einde hun goederen te kun
nen confisceren. Toen niemand der aanzienlijksten te Rome meel' 
yeilig was, in het jaar 39 na Chr., besloot de Senaat, dat er jaar
lijks een plechtig offer gebracht moest worden aan de Clementia 
1:an Galigula. Het is wel duidelijk, dat het principaat de lijn van 
AUGUSTUS had verlaten en zich ontwikkelde in de richting van de 
absolute, Hellenistische monarchie met sacrale verheerlijking van 
den dictatol'. Maal' de Clementia van dien dictator was geen 
koesterende realiteit meel'. De altaren en offers waren een roepen 
om Clementia, die zich wel heel diep in het halfdonker van den 
tempel had verborgen. Dit beroep was trouwens de enige kans, 
die binnen het kader del' absolute monarchie open bleef. Een be
l'oep op iets of iemand buiten den monarch is ondenkbaar. Daar
om kàn er alleen gepleit worden op iets in hem, nI. zijn mildheid. 
Juist daal'om staat die mildheid zo op den voorgrond, dat men 
soms den indruk krijgt, dat Clementia een naam is, waaronder 
de keizer wordt vereerd, zoals wij spreken van de majesteit van 
den vorst. 

Het was ook op een weggescholen Clementia, dat SENECA een 
beroep deed onder Keizer CLAUDIUS (41-54). SENECA is een 
figuUl' uit de historie del' filosofie, die nog aanleiding geeft tot 
veel dispuut. Maar één ding valt niet tegen te spreken: de invloed 
van SENECA op latere auteurs is geweldig geweest. Niet ten on
rechte schrijft PAUL FALDER boven zijn studie, waarin hij dien 
invloed beschrijft: La Gloire de Sénèque 12). BOËTHIUS en AUGUS
TINUS stonden onder zijn invloed. HIERONYMUS sanctionneerde de 
legende, dat PAULUS en SENECA elkaar hadden gekend; bisschop
pen en abten lieten zijn werken in de Middeleeuwen overschrijven 
en citeerden hem, alsof hij in de rij der kerkvaders thuis hoorde. 

11) :\let alle goden vel'bonden of "compleet" met de goden vel'bonden, 
12) "De l'oem van Seneca", 
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ERASMUS en LIPSIUS gaven zijn werken uit, BODINUS, HERBERT 
VAN CHERBURY en SHAFTESBURY telden hem onder hun leer
meesters, ROUSSEAU volgde hem in zulk een mate na, dat hij van 
plagiaat werd beschuldigd, en DIDEROT schreef zijn bewonderend 
Ess1ai sur la vie de Sénèqe Ze phiZosophe 13). 

In de jaren van de Franse revolutie oordeelde GARAT de filoso
fie van SENECA nog meer actueel dan in de dagen van NERO. 

Onder CALIGULA had SENECA reeds de aandacht getrokken, maar 
ook den nijd van den keizer opgewekt. Aanvankelijk stond hij 
bij keizer CLAUDIUS hoog in de gunst, maar later werd hij naar 
Corsica verbannen, beschuldigd van overspel met JULIA, de doch
ter van GERMANICUS 11). Waarheid en laster zijn hier slecht te 
onderscheiden; toch schijnt het meer een actie van MESSALINA 1:;) 
dan van CLAUDIUS te zijn geweest, en ging het meer om JULIA 
te treffen, dan om SENECA te veroordelen. In elk geval, SENECA 
was gedoemd 8 jaar op Corsica te blijven, het ballingsoord, dat 
hij in zijn epigrammen lil) heeft gelaakt als Corsica terribilis 17). 
Volgens zijn Stoïcijnse leer was het geen ballingschap, omdat zijn 
vaderland immers de wereld was, maar in de practijk was er 
voor hem geen ander vaderland dan het hof te Rome. Soms droeg 
hij de straf waardig, zoals blijkt uit den fijnen troostbrief aan 
zijn moeder HELVIA. Maar er is ook een brief aan POLYBIUS. 

Deze POLYBIUS was een van de drie vrijgelatenen, die aan het 
hof van CLAUDIUS de lakens uitdeelden. Hij had een broer, die tot 
den kring van SENECA's kennissen hoorde, door den dood ver
loren. SENECA schrijft hem een troostbrief, en grijpt meteen de 
gelegenheid aan om de aandacht op zich te vestigen en zo moge
lijk den keizer gunstig te stemmen. Deze brief is SENECA zeer 
kwalijk genomen en LIPSIUS achtte het zelfs bijna onmogelijk, dat 
SENECA de auteur van zulk een brief zou kunnen zijn. De reden 
is, dat de schrijver zich in dien brief zeer vleiend uitlaat over den 
keizer. Voor POLYBIUS moet het wel een grote troost zijn in z\in 
rouw, dat hij bij den keizer is: "Zo dikwijls tranen in uwe ogen 
opwellen, zo richt uw blikken op den keizer en maak hem tot be
schermer van uw lot ... " 

Wij stikken bijna in den wierook, als wij dezen brief lezen. 
klaagt iemand, die overigens SENECA waardeert. Maar de wierook, 
die de balling voor den keizer brandt, is een offer uit eigenbaat. 

l3) "Proeve over het leven van den wijsgeer Seneca". 
14) Stiefzoon van Keizer AUGUSTUS en broer van Keizer TIBEnIUS. 
15) Vrouw van Keizer CLAUDIUS. 
16) Puntdichten. 
17) Het verschrikkelijke Corsica. 
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"Moge hij in Germanië rust brengen, den weg naar Brittannië 
openen, moge hij èn oude èn nieuwe triumfen vieren. Dat ik van 
deze triumfen ook ooggetuige zijn zal, dat belooft mij de eerste 
zij nel' deugden, de clementia. Welk een tegenstelling vormt 
CLAUDIUS met zijn voorganger CALIGULA, wiens naam uit de rij 
der keizers behoorde gedelgd te worden, dien de natuur schiep tot 
verderf en schande van het menselijk geslacht, door wien tot 
den grond toe geruïneerd werd het imperium, dat nu weer op
leeft door de clementia van onz,en zeer zachtmoedt·gen vorst." 

Men heeft deze vleitaal zeer euvel geduid, vooral omdat SENECA 
na den dood van CLAUDIUS niet alleen een officiële lofrede op hem 
hield, maar ook de hofkringen, waarin hij toen weer oppermach
tig was, vermaakte met een bijtende satire over CLAUDIUS' ver
geefse poging, onder de goden te worden opgenomen. Prof. 
HARTMAN brengt er STASTOK SENIOR bij te pas. "Een rare kerel," 
zou die gezegd hebben, had hij SENECA gekend, "pro en contra 
schrijft hij voor geld." Laten we evenwel deze satire buiten be
schouwing, dan kan niet worden ontkend, dat in den brief aan 
POL YBIUS op zichzelf niet méér voorkomt dan de in dien tij d 
jegens een CAESAR gebruikelijke lof. Zuiver naar de realiteit was 
de positie getekend: in CLAUDIUS' handen rustte zonder reserve 
het lot van den balling; tegenover den toorn van den dict,afJor was 
er slechts één hoop: ziin mildheid. SENECA offert hier in figuur
lijken zin op het altaar, dat de Senaat voor de Clementia der 
Caesaren had doen bouwen. 

N a den val van MESSALINA kwam SENECA weer aan het hof en 
de nieuwe keizerin AGRIPPINA belastte hem met de opvoeding van 
haar zoon, den lateren keizer NERO. Toen NERO zes jaar later 
aan het bewind kwam, bleef SENECA zijn mentor 18). 

De eerste vijf regeringsjaren van NERO, het quinquennium 
Neronis, waren gelukkige jaren, waarvan de herinnering lang 
bleef voortleven. Zelfs de pessimistische T ACITUS vermeldt een 
aantal nuttige hervormingen en voorbeelden van goed bestuurs
beleid. Tegen het einde van dat quinquennium nu schreef SENECA 
een tractaat, dat tot zijn belangrijkste werken behoort: zijn ge
schrift De Clementia 19). 

Over de problemen in verband met de eigenaardige conceptie 
van dit boekje verwijs ik naar de studies, die daarover bestaan. 

18) Geestelijke leidsman en raadgever. 
lil) "Over de mildheid". 
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Wel moet ik er op wijzen, dat dit veelgeprezen tractaat van NERO'S 
leermeester ernstig lijdt aan innerliike tegenstrifdigheden l!Ja ). 

Aanvankelijk schijnt het, dat SENECA eenvoudig den milden 
vorst stelt tegenover den tyran, zoals dat in allerlei klassieke ge
schriften gebruikelijk was. Een voorbeeld heeft hij waarschijnlijk 
gehad in een geschriftje van PHILODEMUS, den Epicureër uit 
Gadara, Over den goeden koning sedert Homerus, waarin de cle
mentia wordt voorgesteld als een vorstelijke deugd bij uitmuntend
heid, en als den besten waarborg voor de vastheid van den troon. 
Dezelfde redenering vinden we bij SENECA: de mildheid van den 
vorst maakt, dat zijn bewind als een algemeen belang wordt ge
zien, zodat de burgers voortzetting van dat bewind begeren. De 
mildheid van den vorst maakt hem tot een vader des vaderlands. 

Later wordt de clementia anders beschreven. Zij staat niet 
tegenover de gestrengheid (severitas) . Want mildheid en ge
strengheid zijn beide deugden en de ene deugd kan nooit tegen
over de andere staan. De clementia staat dan tegenover de wreed
heid. Zij is een redelifke tempering in het bestraffen. De wijze 
(merkwaardig is, dat in dit gedeelte meer over den wijze dan 
over den vorst wordt gesproken) wordt tot de clementia gedreven 
door zijn wijsheid, niet door zifn gevoel. In dit gedeelte wordt de 
misericordia, het medelifden, als een ondeugd verworpen. De 
misericordia is een krankheid van den geest; de wij ze heeft geen 
medelijden; goede mannen vermijden haar; den slechte is zij in 
sterke mate eigen. Hier is dus de mildheid van den dictator ge
heel getrokken in de koele, onbewogen sfeer van den Stoïcijnsen 
wijze, van dien steilen en hogen mens, die zijn driften beheerst en 
aan zijn daden de zuiver redelijke grenzen stelt. Hier wordt ook 
een grote afstand openbaar tussen deze heidense wijsheid en de 
Christelijke ontferming. Het is geen wonder, dat de Kerkvaders, 
TERTULLIANUS alleen uitgezonderd, in scherpe tegenstelling met 
SENECA de misericordia als een deugd hebben geprezen. 

Zo is SENECA omtrent de mildheid van den vorst wel wat met 
zich zelf in strijd. Nog groter schijnt de innerlijke tegenstrij
digheid in zijn beschouwingen over de macht van NERO. Hij be
gint met den jongen NERO deze beschouwingen in den mond te 
leggen: 

"Uit alle stervelingen vond ik dus behagen, en werd verkoren, 
om op aarde den rol der goden te spelen! Ik ben het, die beslis 

laa) Men zie de voortreffelijke uiteenzetting van P AUL V ALETTE, Le De 
Clementia de Sénèque est-il mutilé ou inachevé? ("Is Seneca's De Clementia 
verminkt of onvoltooid?") in Mélanges TllOma8, Brugge 1930. 
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over leven en dood der volkeren; ieders lot en positie rusten in 
mijn handen; wat de fortuin voor elk der stervelingen bestemd 
heeft, verkondigt zij door mijn mond; volken en steden vinden 
een oorzaak van vreugde in mij n orakelspreuk; geen landstreek 
kan ergens bloeien buiten mijn wil en zonder mijn gunst; welke 
vorsten geruïneerd zullen worden of in ballingschap gevoerd, aan 
welke de vrijheid zal worden gegeven of ontnomen, welke koningen 
in slavernij zullen gaan of met koninklijke sieraden behoren te 
worden getooid, welke steden te gronde zullen gaan of ont
staan ... mijn oordeel zal het beslissen ... Toch zal NERO van die 
onbeperkte macht geen misbruik maken; geen drift of willekeur 
zal hem leiden ... de gestrengheid heb ik afgelegd en mij met de 
clementia omgord, ik neem mijzelven in acht, ALSOF ik rekenschap 
zou moeben geven aan de wetten, die ik uit de duisternis in het 
licht terugriep ... " 

N aast deze uitspraken staan andere, in klank en zin daarvan 
zeer onderscheiden. De vorst is gemaakt voor het volk, het volk 
niet voor den vorst. Hij is niet de meester, maar de voogd van 
zijn onderdanen. En door deze redeneringen speelt nog duidelijk 
heen een beroep op de oude republikeinse gedachten en theorieën. 

Kortom, wij hebben hier te maken met een gelegenheidsge
schrift, waarin enerzijds de onbeperkte gebieder NERO in vleiende 
termen als zodanig wordt erkend, maar waarin tegelijkertijd ge
tracht wordt, hem te omspinnen met allerlei redeneringen, die 
als filosofische journalistiek mogen worden getypeerd, en die 
dienen, om de dictatuur binnen redelijke grenzen te houden. 

In verband daarmee heeft SENECA de aardige parabeI 20
) uit

gewerkt, die hij in de Cyropa,edia van XENOPHON had gevonden: 
de "Koning" der bij en woont in het veilige centrum; zelf van 
arbeid vrijgesteld, bestuurt hij den arbeid der anderen, en dool' 
zijn autoriteit blijft de eenheid bewaard. Terwijl de bijen buiten
gewoon verwoed zijn en in verhouding tot haar kleine lichamen 
uitermate vechtlustig, en een angel achterlaten in de wonde, is 
d.e koning zelf zonder angel; de natuur heeft niet gewild, dat hij 
wreed zou zijn of wraak zou nemen; hij ontnam hem den angel 
en liet zijn woede zonder wapen. Zo is de koning der bijen een 
voorbeeld voor de koningen der mensen, daar de natuur de groten 
onderwij st uit het voorbeeld der kleinen. 

Dit tractaat van SENECA heeft geen direct resultaat gehad. Hij 
schreef het, toen de eerste periode der regering van NERO ten 
einde liep. NERO heeft zich daarna geheel aan den invloed van 

20) Gelijkenis. 
A. S. XX-4 9 
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SENECA onttrokken; hij liet zich in Griekenland huldigen als een 
god; hij ontdeed zich in wrede willekeur van allen, die hem in 
den weg stonden. Toen hij ten slotte ook SENECA in den dood 
dreef, is SENECA gestorven met Stoïcijnsen moed en onbewogen
heid. Zo heeft het nageslacht zijn boekje gelezen als het testament 
van een slachtoffer der tyrannie. GERARD BRANDT dichtte dit 
bij schrift bij zij n portret: 

Dit's Seneca, die zijn geleerdheid, wijsheid, deugd, 
Zijn lessen, tijd en vlijt, verspilde aan Neroos jeugd. 
's Mans loon was Keur van dood; hij liet zich 't bloed uit 

d'aeren: 
Dus storf hij, maar zijn geest blijft leven in zijn blaeren. 

En de Romeinste staat ontwikkelde zich verder tot een ge
weldige machtsconcentratie in één persoon. Toen die staat be
zweek in het Westen, werd aan den Bosporus onder de Oost
romeinse keizers de absolute monarchie technisch al meer vol
maakt. Het werd een volmaakte hiërarchie, wat de organisatie, 
en een bureaucratie, wat de werkwijze betreft. De staat kreeg een 
onpersoonlijk, ambtelijk karakter. 

Groot is de invloed van dezen Romeinsen staat, ook zoals hij 
zich in Byzantium heeft ontwikkeld, op het Christelijke Westen 
geweest in de nieuwe geschiedenis. En zodra er een ontwikkeling 
komt naar het absolutisme, zoals bij de Habsburgers in Spanje, 
de koningen uit het huis Valois en de Bourbons in Frankrijk, bij 
de Bourgondiërs in de Nederlanden, bij de vorsten in Italië, dan 
is de terminologie vaak wel anders, maar het mechanisme doet 
sterk Romeins aan. 

In de dagen der Renaissance, den tijd van nieuwe vorstentyran
nie, wordt de overeenkomst met het Romeinse keizerrijk duide
lijk gezien en gaat men ook weer met den diepsten aandacht luiste
ren naar SENECA. Zijn woord werd een "consolation for disturbed 
times" 2]). Hoe ZWINGLI met hem heeft gedweept, is algemeen 
bekend. 

Ma-ar ook Calvijn keeft tot de vereer'ders van Seneca bekoM'd. 
"Ik wil over SENECA zelf minder zeggen, omdat ik vrees, dat door 
mijn schuld de hoogste lof voor zijn genie dan zou verminde
l'en ... " Hij noemt SENECA een zuil van de Romeinse filosofie. 

Dit staat in het woord vooraf van het commentaar, dat CALVIJN 
heeft geschreven op De clementia van SENECA. Het commentaar 

21) Troost voor beroerde tijden. 
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is uit 1532; het is dus een jeugdwerk van CALVIJN uit zijn huma
nistische periode. 

De bestudering van dit commentaar moet met grote behoed
zaamheid geschieden. Het is bijna niet mogelijk, het te lezen, 
zonder het vooropgezette doel, verband te zoeken met het latere 
werk van den groten reformator. En toch meen ik, dat nauw
gezette bestudering tot geen andere conclusie kan leiden dan dat 
CALVIJN in dit commentaar niets meer en niets anders is dan 
een humanistisch georiënteerd filoloog 22). 

Het commentaar is scherpzinnig, sierlijk, soms wat breed
sprakig. Het getuigt van grote belezenheid. Er klinkt een aristo
cratische toon in. Kortom, het is alles, zoals we het aantreffen 
bij de knapste humanisten uit de 15de en 16de eeuw. Het bij
zondere is alleen, dat de jongeling CALVIJN hier een werk geeft, 
dat men zou willen toeschrijven aan een van de vermaarde hoog
leraren van dien tijd. 

De staat is voor CALVIJN, geheel in de lijn van het voorgaande, 
de Romeinse staat. De souvereiniteit berust bij den populus 
Romanus 2:1) en de princeps is de drager van die souvereiniteit. 

Maar - juist in aansluiting aan de rede, die SENECA NERO in 
den mond legt: Ik neem mij zelven in acht, alsof ik rekenschap 
zou moeten afleggen aan de wetten - merkt CALVIJN op: terecht 
ALSOF, quia princeps quidem logibus soluhlS est 24). De vorst is 
niet gebond.en aan de wetten. En het betoog, dat zich hierbij aan
sluit, klopt volkomen op SENECA: de vorstenmacht is absoluut, niet 
gebonden aan de wetten, maar de vorst zal verstandig doen met 
de wetten in acht te nemen. Hij begint, evenals SENECA, zijn plei
dooi eerst na de volledige capitulatie. Ook hij vindt ter beveiliging 
tegen de tyrannie nergens dekking buiten den tyran en appelleert 
op het inzicht, de deugd, de clementia van den tyran. Tegen de 
ondeugd van den mens zoekt hij als alle humanisten beveiliging 
door te bouwen op de deugden van den mens. 

Hij waagt het met de humanitas 2~). 
Ja, als CALVIJN ook later zo gesproken had ... 
Wij weten zo weinig van het feit van de grote verandering, die 

in CALVIJN heeft plaats gegrepen, toen hij tot Reformator werd 
geroepen. Wie zijn commentaar op De Clementia heeft gelezen 
en zich dan weer verdiept in de Institutie (toch ook een jeugd-

22) Iemand, die zich aan taal- en geschiedkundige studiën, bijzonder van de 
oudheid, wijdt. 

23) Het volk van Rome. 
2J) Want de vorst is immers niet aan de wetten gebonden. 
2;;) (Edele) menselijkheid. 
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werk!) is in een andere wereld aangeland. Ook, als hij kennis 
neemt van wat CALVIJN in het laatste boek heeft geschreven 
over de taak der Overheid. Al is het aan den anderen kant ook 
waar, dat men soms plotseling stuit op een vergelijking of een 
zinswending, die aan het commentaar doet denken. 

Overigens is er al zoveel over CALVIJN en den staat geschreven. 
dat ik er liever van afzie, hier nog weer een résumé te geven 
van dit onderwerp. De bedoeling van dit opstel is anders. Het 
gaat mij om de grote lijn, die ik bij heidenen en humanisten tel
kens weer zie: capitulatie voor den almachtigen mens en tegelijk 
een beroep op de goedertierenheid van denzelfden mens. Mensen, 
die geen verweer hebben tegen vorstenabsolutisme, maar zich 
haasten, offers te brengen voor de clementia van hem, dien zij 
eerst als oppermachtig gebieder over leven en dood hebben aan
vaard. 

Bijzonder sterk valt de tegenstelling op met De Clementia van 
SENECA en het humanistische commentaar van CALVIJN, als men 
daarnaast eens weer legt het pittige boekje van BEZA De jure 
magistratuum in subditos et officio subdi"tiorum erga magistra
tus 26). 

Terwijl CALVIJN in zijn commentaar alleen een enkel verrassend 
uitstapje maakt naar een Schriftuurplaats, tracht BEZA zijn 
ganse werk in de Schrift te funderen. 

Het tractaat van BEZA heeft een dubbel motto; één voor de 
vorsten: Dient den HERE met vreze en verheug u met beving. 
Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, 
wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden (Ps. 2 : 11 
en 12), één voor de onderdanen: Zijt dan alle menselijke orde
ning onderdanig om des Heren wil (1 Petr. 2 : 13). 

En reeds in het eerste caput 27) klinkt het als een klaroen: geen 
gehoorzaamheid, als de vorst iets gebiedt, dat inpium of in i
quum 28) is (resp. in strijd met de eerste of tweede tafel der 
wet). De HERE geeft Zijn eer aan geen ander. Met een lange rij 
van Schriftuurplaatsen toont BEZA aan, niet maar, dat de onder
danen mogen appelleren op de mildheid of gematigdheid van den 
vorst, maar dat zij in gehoorzaamheid aan GOD, den plicht hebben, 
gehoorzaamheid aan den vorst in bepaalde gevallen te weigeren, 

26) "Over de bevoegdheid der Overheden over hun ondehdanen en de plich
ten der onderdanen jegens hun Overheden." 

27) Hoofdstuk. 
28) Onvroom resp. onrechtmatig. 
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b.v. Ex. 1 : 17; Dali. 3 : 18; 1 Kon. 18 : 13; Hand. 5 : 29. Merk
waardig uit exegetisch oogpunt lijkt mij het beroep op 2 Kron. 
21 : 10. Libna was een priesterstad (cf. Jozua 21 : 13) en viel 
af onder J ORAM: "de priesters of oversten van Libna gaven een 
uitnemend bewijs van hun vroomheid, daar zij, niet in staat èn 
GOD èn den tyran te dienen, het tyrannenjuk afschudden en bleven 
in den dienst van en de gehoorzaamheid aan GOD." 

Later komen er ook voorbeelden uit de profane geschiedenis; 
zij staan op het tweede plan. Het gehele betoog komt hierop neer: 
de vorstelijke macht is niet absoluut. Vorst en onderdaan zijn 
gelijkelijk onderworpen aan GODS wet. De onderdaan mag niet 
gehoorzamen, als de vorst iets gebiedt, dat GOD verboden heeft, 
of omgekeerd. De magistratus minores 29) hebben den plicht, het 
juk van den tyran af te schudden, als het niet mogelijk blijkt GOD 
en den tyran beiden te gehoorzamen. BEZA handelt ook over de 
gevaren van d€ monarchie, over de gebondenheid van den monarch 
aan de privilegiën, over d€ vraag, of de monarch door het volk 
met macht is bekleed, enz. Maar dat zijn allemaal vraagstukken 
van andere orde. Hoofdzaak is, wat hier boven werd gereleveerd. 
Hier is dus geen beroep op de clementia van den absoluten vorst, 
maar een afwijzen van het onbeperkte recht van den vorst. 

Wel is er bij BEZA, evenals bij Du PLESSIS MORNAY, een re
miniscentie 30) aan SENECA; het beeld van den herder en zijn 
schapen, den vader en zijn kinderen, den dokter en zijn patienten 
komt ook in deze litteratuur voor. En via d€ze geschriften is het 
waarschijnlijk terecht gekomen in de Acte van Verlatinghe, waar
bij de Staten del' Verenigde Nederland€n in 1581 den tyran de 
gehoorzaamheid opzeiden. "En dan volgt" zo schrijft BEZA, "d,at 
de volken niet gesch,apen zijn ter wille 'van den magistraat, maar 
omgekeerd, de magist11aten ter wille van het volk, zoals de herder 
et' is om de kudde en niet de kudde om de herder." Leg nu hier
naast deze passage uit het Placcaat van Verlatinghe: "Also een 
yegelick kennelick is, dat e€n Prince van den lande van God ghe
stelt is hooft over sijne ondersaten om deselve te bewaren ende 
beschermen van alle onghelijck, overlast ende ghewelt, ghelijck 
een herder tot bewa€rnisse van sijne schapen. Ende dat d'onder
saten niet en zijn van Godt gheschapen tot behoef van den Prince 
om hem in alles, wat hij beveelt, weder 30a ) het goddelick oft 3oa ) on
goddelick, recht of onrecht is, onderdanich te wezen ende als slaven 

2ll) De mindere Overheden. 
:JO) Herinnering. 
30a) Weder ... oft: hetzij ... hetzij. 
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te dienen, macro den Prince om d'ondersaten wille, sonder de welcke 
hi.i egheen Prince en is, om deselve met recht ende redene te 
regeren ende voor te staan ende lief te hebben als een vader sijne 
kinderen ende een herder sijne schapen. die zijn li.if ende leven 
sett om der selve te bewaren ... " 

Ook in latei' jaren is met SENECA'S pleidooi een beroep gedaan 
op de mildheid van den vorst. In 1809 verscheen in Sten dal een 
vertaling van J. W. B. RUSSWURM onder den titel Fürstenspiegel. 
Maar merkwaardig is vooral een uitgave uit Dessau uit 1851: 
Zwei Bücher von der Gnade an Kaiser Nero (Ein Fürstenspiege7 
aus der Vorzeit [ür die Jetztzeit). Beint Eintroitt in die 2 Häl[tc 
des 19 J,ah1'h. [Ü1' Regierende und Regierte (LUS clC1n unterge
dTÜckten Latein-Texte übersetzt und lnit erklärenden Anmerkgn. 
versehen. 

Maar wezenlijke invloed heeft dit niet gehad. 
Machteloos en weerloos staat het volk tegenover den dictator, 

als het geen ander venveer heeft dan beroep op zijn wijsheid en 
goedheid. Een wijsheid en goedheid, waarin het zo gaarne gelooft. 

Er groeien in deze wereld moderne totalitaire machten, waarbij 
die van den ouden tij d, wat de greep op het leven betreft, niet 
kunnen worden vergeleken. 

Het mechanisme van den totalen staat is geperfectionneerd. Wij 
denken in den regel allereerst aan het politie-apparaat, aan de 
Gestapo of haar voorbeeld, de Gepeoe. Vergeten ,ve niet, dat de 
greep het gehele leven betreft: economisch, sociaal, cultureel. Ook 
al schermt men met termen als volksdemocratie, het volk heeft 
niets te vertellen. Het krijgt nergens een kans. Maar dit geper
fectionneerde systeem heeft een complement in de verering van 
den enen machtigen man, den gebieder, den Führer, den leider, 
den oppersten kameraad. 

De verering van dezen enen sterfelijken en beperkten mens 
stijgt ver boven de maat. De macht van dezen enen man is zo 
groot als de geschiedenis het nooit heeft gekend, zelfs niet heeft 
kunnen vermoeden. 

Als deze éne man morgen plotseling radicaal zijn politieken 
koers wijzigt, dan zeggen millioenen hem prompt de nieuwe woor
den na. Dl' DREES heeft er onlangs in de Eerste Kamer nog aan 
herinnerd: 

"Ik herinner aan de publicaties van de vroegere redacteur 
van het communistische Engelse dagblad "Daily Workel''', 
later zich losmakend van het communisme, die de verwarring 
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schetste, die in communistische kringen ontstond, toen plotse
ling uit Moskou de opdr:acht kwam, om niet Hitler aan te 
vallen, maar Engeland zelf, en Engeland te qualificeren als 
de agressor, waaromtrent aarzeling ontstond, terwijl tenslotte 
echter toch de meerderheid zich onderwierp, en precies het om
gekeerde zeide van wat ze de dag te voren nog had beweerd." 

Zo onderwerpt zich zelfs de Engelse communist aan de bevelen 
uit Moskou. 

Het is een sprekend voorbeeld van de heerschappij over de 
zielen der mensen. 

Natuurlijk tracht de communist dit te verklaren en te verdedi
gen. Zoals ook de nationaal-socialist het heeft gedaan. De laatste 
heeft voortdurend verkondigd, dat HITLER de personificatie was 
van het Duitse volk. Hij is met dat volk zo diep wezensverbonden, 
dat zijn stem de stem is van zijn volk, zijn gedachte de Duitse 
gedachte in haar diepste wezen. 

Precies hetzelfde in Rusland. 
"De arbeiders van alle landen weten, dat ieder woord, door 

Stalin gesproken, het woord van het Sowjetvolk is." 
"In Stal in zien de volken van de U.S.S.R. de belichaming van 

hun heldenmoed, van hun liefde voor het vaderland, van hun 
patriottisme." 

"De naam van Stal in dragen de jongens en meisjes, de pioniers 
van het land van het socialisme in hun hart. Hun heiligste droom 
is te zijn als Lenin, als Stalin ... " (J. W. STALIN, Een korte bio
gmfie, uit het Russisch vertcwld door W. REESEMA.) 

Daarom zegt THEUN DE VRIES tot zijn meester, tot STALIN: 

"Wij herkennen U: gij zijt geschapen 
uit dezelfde donkl·e klei als wij, 
Waarin alle grote beelden slapen 
van de mensheid, onverdeeld en vrij. 

Met het hoofd geheven boven allen, 
maar de voeten op de moedergrond 
die het leven voedt der duizendtallen 
- openbaar en toch geheim verbond 

hebt gij van het volk Uw moed genomen, 
van het volk de droom, die levend houdt ... 
van het volk 't geduldige vedangen, 
van het volk de \vil, die schept en bouwt." 
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Wie dit vergelijkt met de verering van de machtigsten der oud
heid, wie nu terugdenkt aan de woorden van SENECA, die ziet 
overeenkomst. Die herkent dezelfde mateloze verering van en 
onderwerping aan den mens. Maar die ziet ook verschil. Bij deze 
verering van STALIN vergeleken, is het oude Byzantinisme klein, 
burgerlijk, baatzuchtig, laf. 

Deze nieuwe verering is restloos, is dikwijls volkomen religieus 
van karakter en dus tot onbaatzuchtige overgave bereid. 

Maar ook hier komt, evenals vroeger, de beklemmende vraag 
op, of zulk een machtsconcentratie niet een geweldig gevaar op
levert. Theoretisch is die vraag er niet. Immers, alles wat hij zegt 
en doet, is van het volk. Er kan theoretisch nooit een tegenstelling 
zijn. 

Maar door die theorie wordt het hart niet gerust. 
En daarom bloeit ook in den modernen tij d weer op de verering 

van de clementia, de mildheid, de zachtheid van den algebieder. 
In Duitsland was dat zo naïef en zo kinderlijk soms. Nog in den 
bezettingstij d hebben ze ons willen troosten met verhalen over 
de grootmoedigheid van den Führer, en ze hebben ons foto's laten 
zien van ADOLF HITLER temidden van de kinderen; ADOLF HITLER, 
die een oud moedertje de hand schudt; ADOLF HITLER, de dieren
vriend; ADOLF HITLER, die gelukkig is temidden van de jeugd; 
ADOLF HITLER, die door de hospitalen gaat en bloemen geeft aan 
de gewonden. Als een Duitser zacht wordt, wordt hij meteen sen
timenteel. 

Anders afgestemd, maar toch ook een getuigenis van zijn cle
mentia, is de communistische verering voor STALIN. 

De machtige man is zo goed ... 
"Stalin kent onze wensen en gedachten, heel zijn leven lang 

zorgt hij voor ons" zo staat het in een Russisch volksverhaal. En 
wat de Duitsers nooit van HITLER hebben gezegd, dat zeggen de 
Russen wel van STALIN, zij noemen hem Va,der. 

Deze gehele ontwikkeling is in wezen ontkerstening. Daarom 
ligt het zo voor de hand en is het zo leerzaam, parallellen te trek
ken met de oudheid. Het is een nieuwe, heidense wereld, die 
mensen tot goden maakt, boven-menselijk in macht èn in liefde. 
Wie de valse religie in deze ontwikkeling niet ziet, meent enkel 
domheid en bedrog, serviliteit 31) en misleiding te onderkennen. 
Hij onderschat daardoor verre de gevaren, die hier zijn. 

:11) Slaafsheid. 
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Ik citeer nog eenmaal THEUN DE VRIES: 

"Meer werd hij, dan al 1cat zich noenwn laat 
- Een balling, die van schoner morgen droomt, 
Rebel, wetgever, bouwer of soldaat. 

M eer aan één enkel mens -; de ziende kracht, 
Reeds in millioenen levens uitgestroomd, 
Volkren bevrijdend uit hun blinde nacht." 
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MICHAIL SJOLOCHOW schreef in de "Prawda" ter gelegenheid 
van STALIN'S zeventigsten verjaardag: 

"Er is nog iets anders, dat wij niet vergeten moeten. Wij 
zullen onze hoofden zwijgend buigen voor de geheiligde as 
van een kleine en bescheiden Georgische vrouw, de Moeder, 
die zeventig jaar geleden aan de wereld een zoon heeft ge
schonken, die de grootste man van de mensheid is geworden, 
onze leider en vader." 

De parallellen worden huiveringwekkend. Het wordt nóóit uit
gesproken, want het communisme haat den CHRISTUS, maar soms 
steelt het woorden en gedachten, die van het Christelijk erf 
komen. Ook de R.K. Mariaverering vindt hier haar tegenhanger. 

De oude, heidense wereld met het beeld van den machtigen 
heerser in den tempel, de handen gestrengeld met die van zijn 
Clementia - de moderne wereld met zijn dictator, die als een 
Vader wordt vereerd -

en daartussen in de wereldgeschiedenis het Schriftuurlijke 
woord, dat als motto staat op het werk van BEZA: 

Dient den HERE met vreze en verheugt u met beving. Kust 
den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, 
wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. 

Waar is nu dit woord? Waar wordt het gezegd tegen deze 
machtige gebieders? Wie heeft het ooit tot HITLER gezegd? Wie 
zegt het aan STALIN? Wie over deze dingen denkt, ziet het leven 
toch wel, zoals we het in het begin hebben geschetst: de grote 
eenzaamheid en onveiligheid. 

De kandelaar is weggenomen. 
En wij? 
Laten wij in elk geval in onze harten en onze levens de mensen

verering bestrij den. 
Laten wij om de genade bidden, dat wij in deze wereld blijven 

getuigen van het goddelijke Evangelie, dat alle mensenmacht en 
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mensengoedertierenheid te enen male onvoldoende noemt om één 
mens te redden, en dat over het leven opheft het schild van 
Gods wet .. 

Princeps legibus solutus est: de heerser is vrij van de wetten, 
want hij is zelf de wet ... 

Nóóit kan dàt aanvaard worden door wie GOD als de Wetgever 
kent, óók voor den aardsen heerser. 

De ontkerstening wordt een feit. 
De mens wordt vereerd als het grote wonder der eeuwen. 
Zijn macht wordt erkend en tegen zijn macht wordt er heul 

gezocht bij zijn barmhartigheid. 
Dat is hem stellen in de plaats van GOD. Wien moet het niet 

treffen, als hij b.v. de profeet JESAJA leest, dat daar gesproken 
wordt van dien Almachtigen GOD, die de bergen weegt in een 
weegschaal, die de eilanden daarheen werpt als dun stof, en -
die tróóst, meer dan een moeder troost. 

Ook hier is de keus dwingend en beheerst zij het gehele leven: 
gij kunt niet GOD dienen en den mens, die in de plaats van GOD 
wil zijn, in macht èn in barmhartigheid. 

Er is maar één keus, die alles beslist: Of schuilen bij den HERE, 
Of onze kinderen uitleveren aan den mens. 

DAVID zag in beginsel dezelfde keus en zeide: Laat m~i in de 
hand des HEREN vallen; laat mU in de handen van mensen niet 
vallen. 

* 



-------_._~ 

VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 

N aar aanleiding van discussies met andersdenkenden, die veel critiek 
hadden op de sociale politiek van Dl' Colijn, zag ik gaarne de volgende 
vragen beantwoord: 

1. Heeft Dl' Colijn ook iets gedaan voor de ouden van dagen, voor 
die categorie, waarvoor geen rentezegels waren geplakt? 

2. Wat heeft Dl' Drees voor die groep gedaan? 
3. Wat hebben ze gedaan voor hen waarvoor wel rentezegels waren 

geplakt? 
4. Welke zij n de uitkeringsnormen van de respectievelijke voorzie

ningen? 

ANTWOORD: 

Het is wel merkwaardig, dat de tegenpartij in het bijzonder behoefte 
aan Dl' Colijn als wrijfpaal schijnt te hebben. Immers met de sociale 
politiek had hij tussen de jaren 1918 en 1940 noch als eerste noch recht
streeks te maken. 

Behalve minister van Oorlog van 4 Januari 1911 tot 29 Augustus 1913 
en ad interim van Marine van 14 Mei 1912 tot 9 Augustus 1913, was 
Dl' Colijn minister 

in het tweede ministerie Ruys de Beerenbrouck, 
van Financiën, van 11 Augustus 1923 tot 4 Augustus 1925, 

in het eerste ministerie Colijn, 
van Financiën, van 4 Augustus 1925 tot 8 Maart 1926, 
a. i. van Koloniën, van 4 Augustus 1925 tot 26 September 1925, 

CU herinnere zich, dat dit ministerie sinds 11 November 1925 demi,,
sionair was, d.w.z. alleen lopende zaken behartigde), 

in het tweede ministerie Colijn, 
van Koloniën, van 26 Mei 1933 tot 31 Juli 1935, 
a. i. van Economische Zaken, van 17 April 1934 tot 25 Juni 1934, 
a. i. van Waterstaat, van 14 Januari 1935 tot 15 April 1935, 

in het derde ministerie Colijn, 
van Koloniën, van 31 Juli 1935 tot 24 Juni 1937, 
a. i. van Defensie, van 2 September 1935 tot 24 Juni 1937, 

in het vierde ministerie Colijn, 
van Algemene Zaken, van 8 Juli 1937 tot 25 Juli 1939, 
<l. i. van Buitenlandse Zaken, van 24 Juni 1937 tot 1 October 1937, 
<l. i. van Financiën, van 19 Mei 1939 tot 25 Juli 1939, 

in het vijfde ministerie Colijn, 
van Algemene Zaken, van 25 Juli 1939 tot 10 Augustus 1939, 
<l. i. van Economische Zaken, van 25 Juli 1939 tot 10 Augustus 1939. 
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Zoals u ziet beheerde hij nimmer de portefeuille, die vroeger als 
Arbeid en later als Sociale Zaken werd aangeduid. Wel moet natuurlijk 
worden erkend, dat hij èn als minister van Financiën èn als voorzitter 
van den ministerraad groten invloed had op de algemene politiek van 
de kabinetten, waarin hij tussen de beide wereldoorlogen zitting had 
en waarvan er zelfs vijf door hem werden geformeerd. Maar de direct 
verantwoordelijken voor maatregelen ten behoeve van ouden van dagen 
waren toch de opeenvolgende ministers van Arbeid en Sociale Zaken. 

Dat waren in het 
Ie en 2e min. Ruys: MI' P. J. M. Aalberse (later Prof.) (RK.) 25 Sep
tember 1918-4 Augustus 1925, 
Ie min. Colijn: MI' D. A. P. N. Kooien (RK.), 4 Augustus 1925-8 
Maart 1926, 
Ie min. De Geer: Dl' J. R SlotemakeI' de Bruïne (C.H.), 8 Maart 
1926-10 Augustus 1929, 
3e min. Ruys en 2e min. Colijn: MI' T. J. Verschuur (RK.) 10 Augustus 
1929-12 Juni 1933, 

daarna: Dl' J. R SlotemakeI' de Bruïne (C.H.) 12 Juni 1933-31 Juli 
1935, 
3e min. Colijn: MI' M. Slingenberg (V.D.), 31 Juli 1935-24 Juni 1937, 
4e min. Colijn: MI' C. P. M. Romme (RK.), 24 Juni 1937-25 Juli 1939, 
5e min. Colijn: Dl' Ir M. H. Damme (vrijz.), 25 Juli 1939-10 Augustus 
1939, 
2e min. De Geer: Dl' J. van den Tempel (S.D.A.P.), 10 Augustus 1939--
3 September 1940. 

Het voorgaande strekke ten bewijze, dat er heel velen meer verant
woordelijk zijn voor wat er op het gebied der sociale verzekering tussen 
de beide wereldoorlogen is geschied, dan Dl' Colijn alleen. Men bedenke 
daarbij nog, dat het Regeringsbeleid tussen 1933 en 1937 ook steunde 
op den Vrijheidsbond en op de Vrijzinnig-demokraten, toen in de Tweede 
Kamer onder leiding van MI' Joekes, terwijl hun partijgenoten MI' Oud 
en MI' Slingenberg toen Minister van Financiën en van Sociale Zaken 
waren. Met uitzondering van 14 dagen in 1939 waren van 1918 tot 
1940 de Rooms-Katholieken bij alle kabinetten betrokken en stonden er 
tot driemaal toe van hun beste mensen voor af voor Arbeid of voor 
Sociale Zaken: Aalberse, Verschuur, Romme. 

Men mag ook niet zeggen, dat er op het gebied der sociale wetgeving 
in het algemeen en op dat der sociale verzekering in het bijzonder in 
die jaren niets is gedaan. 

De Invaliditeitswet van Talma (invaliditeits- en ouderdomsrente voor 
arbeiders, hun weduwen en hun wezen) werd in 1919, nadat haar voor
schriften eerst nog wat gunstiger waren gemaakt, onder Aalberse in 
werking gebracht. Deze bracht tevens tot stand de Ouderdomswet 1919, 
vooral bestemd voor kleine zelfstandigen e. d., die onder deze wet bij 
de Raden van Arbeid op voordelige voorwaarden een vrijwilige ver
zekering van ouderdomsrente konden sluiten. Het ontwerp voor deze 
wet werd mede door de A.R. ministers Heemskerk (Justitie) en De 
Vries (Financiën) ingediend. In 1922 en 1929 werden haar voorschriften 
in voor belanghebbenden gunstigen zin gewijzigd. 
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1921 bracht een belangrijke uitbreiding van de werkingssfeer der 
Ongevallenwf't, terwijl in 1922 de Land- en Tuinbouwongevallenwet 
tot stand kwam. 

De Ziektewet van Talma werd na een lange lijdensgeschiedenis, na 
herziening, in 1930 in werking gebracht. 

In 1937 werd het ontwerp-Kinderbijslagwet ingediend. 
Dit alles legde nieuwe lasten op het bedrijfsleven. Eveneens deed dat 

de geweldige uitbreiding der collectieve arbeidsovereenkomsten, b.v. 
doordat steeds meer doorbetaalde vacantie werd toegekend e. d. 

Dit alles geschiedde in een tijd, dat, behoudens de eerste jaren na 
1918 en een periode van ongeveer 1926 tot 1929, de staatsfinanciën grote 
zorg baarden. 

Het Rijk moest grote stortingen in de sociale verzekeringsfondsen 
(Invaliditeitsfonds, Ouderdomsfonds) doen terzake van de renten van 
diegenen, die wel ouderdomsrente krachtens de Invaliditeits- en onder 
de Ouderdomswet trokken, maar voor wie, omdat zij bij de invoering 
dier wetten terstond aanspraak op rente hadden of die spoedig ver
kregen, geen of bijna geen premie meer was betaald. De financiële 
toestand des lands noopte telkens deze bijdragen van het Rijk te ver
lagen. Men denke verder aan den ontzettenden last der wel"kloosheid 
en de financiële gevolgen, welke deze voor de openbare kassen en dus 
voor de belastingbetalers had. 

Het baart geen verwondering, dat onder die omstandigheden, bij de 
financiële inzichten welke men toen had, allerlei overigens wenselijk 
geachte maatregelen achterwege bleven of werden uitgesteld. 

Dat er financiëel zoveel mogelijk is , als in en na de bezetting mogelijk 
bleek, hebben zelfs de vooroorlogse sociaal-democraten in hun stoutste 
fantasieën niet kunnen dromen. En het is de vraag, of het vandaag 
allemaal mogelijk zou zijn geweest, als men vroeger niet een sober 
en solied financiëel beleid had gevoerd. Om te kunnen potverteren 
moet er eerst een pot zijn gevormd. 

In en na de bezetting stegen sommige uitkeringen vanzelf, omdat ze 
in procenten van het loon worden uitgedrukt. Verder werden sommige 
renten, waaronder de invaliditeits- en weduwenrenten, verhoogd, even
als de kinderbijslagen. Men bedenke echter, dat die verhoging nodig 
was geworden door de ontwaarding van het geld. De koopkracht der 
huidige renten en toeslagen zal niet zoveel, indien al, hoger zijn dan die 
van de vooroorlogse renten. Dl' Colijn daarentegen streefde er met 
zijn veelgesmade aanpassingspolitiek naar, die koopkracht op peil te 
houden. 

Die ontwaarding van het geld noopte ook tot herziening der ouder
domsrenten na de bevrijding. En toen is de Regering met het voorstel 
gekomen dit niet te doen, maar een bijzondere noodvoorziening tot 
stand te brengen, waardoor aUe ouden van dagen, dus ook kleine zelf
standigen, tegemoet gekomen zouden worden. 

Deze regeling vertoont in allerlei opzichten kenmerken van staats
pensioen, van staatsarmenzorg : met eigen inkomsten wordt rekening 
gehouden, daarnaar moet dus onderzoek worden gedaan, en bij een 
inkomen boven een bepaalde grens bestaat geen aanspraak meer op de 
uitkering. De Noodwet Drees brengt dus slechts een in wets-vorm ge-
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noten gunst, en geen recht. ~Ien behoeft daar werkelijk zo verheugd 
niet over te wezen. 

De regeling is wat ons betreft echt "van de nood een deugd maken". 
De ouden van dagen kunnen het niet helpen, dat hun spaarduit jes zo 
in 'koopkracht zijn gedaald. Hier is sprake van een schade, welke over 
het gehele volk behoort te worden omgeslagen. En dat is nu geschied 
in den vorm van deze regeling. 

::\iaar met alle macht dient verzet te blijven worden aangetekend 
tegen een opvatting als zou wie oud en arm is daarom recht op onder
stand hebben jegens de staat of jegens de "gemeenschap", dat hij recht 
zou hebben op "staatspensioen". Tegen staatspensioen valt het volgende 
aan te voeren: 

a. Wordt het staatspensioen alleen toegekend aan ouden van dagen, 
wier eigen middelen beneden een zekere grens blijven, en zonder premie
betaling, dan is het niet anders dan staatsarmenzorg, tenzij men een 
aanspraak van deze personen jegens den staat aannemelijk zou weten 
te maken. Op het gebied der armenzorg nu behoort de Overheid slechts 
op te treden, daar waar niemand anders - allereerst familie en Kerk -
te hulp komt. 

b. Een aanspraak jegens den staat voor de bedoelde personen kan 
men alleen construeren door den staat aansprakelijk te stellen voor het 
totale stoffelijke welzijn zijner burgers. Voor wie het eigen recht del' 
niet-statelijke levenskringen erkent, is deze opvatting onaanvaardbaar. 

c. Wel heeft de Overheid een taak, indien de niet-statelijke levens
kringen dermate te kort schieten, dat de gerechtigheid tussen de onder
danen der Overheid wordt geschonden. Die taak houdt in, dat zij die 
levenskringen desnoods dwinge de gerechtigheid wel te betrachten. Maar 
zij trede niet in de plaats dier kringen. Daarom ook geen staatspensioen, 
maar, als geen vrijwillige voorzieningen worden getroffen, verplichte 
voorziening ten laste van den in gebreke gebleven levenskring, in casu 
het bedrijfsleven. 

d. De beschouwing van den staat als oppersten verzorger des volks, 
gepaard met de overweging, dat staatspensioen voor 8en deel der be
volking dit deel toch vernedert tegenover de anderen, zou kunnen leiden 
tot een staatspensioen voor iedereen. Behalve dat dit op de reeds ge
noemde gronden in nog sterker mate moet worden afgewezen dan staats
pensioen alleen voor onbemiddelde ouden van dagen, is de gelijkmaking 
van alle burgers door zulk een algemeen staatspensioen maar schijn, 
daar de bemiddelde in de belastingen, die tot dekking van het staats
pensioen moeten dienen, vele malen meer zal hebben te betalen dan 
zijn pensioen bedraagt. Een overeenkomstig bezwaar valt te opperen 
tegen het thans gepropageerde stelsel van sociale veiligheid voor ieder
een, ook al betalen, naast de werkgevers en bovenal den staat, de ver
zekerden daartoe een contributie; ook hier betalen de bemiddelden pn 
in de belasting èn, indien de premiebijdrage procentueel is, in dez(" 
laatste veel meer dan zij aan uitkering trekken. Men versta goed: dat 
de sterken mede dragen voor de zwakken, is geen bezwaar of verwijt, 
integendeel dat is zeer Bijbels. Maar onjuist is het, dit te gieten in 
vormen, die slechts dienen om een situatie, welke vernederend wordt 
geacht - het daarom nog niet behoeft te zijn - te camoufleren. Bij de 
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premievrije staatspensionnering komt daar nog bij, dat de vernederende 
situatie in de wereld is geroepen door het aanwenden van een uit ver
keerd beginsel geboren oplossing. 

In het voorafgaande heeft u een algemeen overzicht, waarin uw eerste 
drie vragen in het algemeen zijn beantwoord. Details te geven van de 
wijzigingen, welke in de jaren 1918-1940 of 1933-1937 in de sociale
verzekerings-wetten hebben plaats gevonden, heeft voor u weinig zin en 
zou van ons onevenredig veel arbeid vergen. Iets over de geschiedenis 
van de sociale verzekering ook in dien tijd vindt u in de serie lessen over 
Den staat en het leven van de arbeid, in den Politieken Kader Cursus 
van de fa Meinema te Delft. 

Een antwoord op uw vierde vraag vindt u in De Kleine Gids voor de 
Nederlandse Sociale Verzekering, welk alleraardigst boekje u kunt be
komen bij a1le Raden van Arbeid en hun bijkantoren. De 8e druk is van 
September 1949. 

In het debat met de politieke tegenstanders, waarover u spreekt, zijn 
nog zeer aan te bevelen de brochure van den heer C. Smeenk, In Kuyper's 
lijn, verkrijgbaar bij de Antirevolutionaire Partij stichting, Dl' Kuyper
straat 3, 's Gravenhage, alsmede het artikel van denzelfden schrijver 
over Colijn's sociaal-economische werkzaamheid, in A.R. Staatkunde 
van December 1949. 

G. 

2. VRAAG: 

Bij de behandeling der begroting van 1949, vond bij monde van leden 
van de P. v. d. A. en van de C. H. U. het toestaan van subsidie aan de 
confessionale leeszalen nogal bestrijding. Men voelde niets daarvoor, 
omdat deze leden de mening waren toegedaan, dat deze leeszalen geen 
recht van bestaan hebben. 

Opgemerkt zij, dat deze leeszalen sinds 1928 subsidie ontvangen. Dit 
werd van f 100,- opgevoerd tot in 1949 f 1.000,-. 

Bovendien ontving de Openbare Christelijke Leeszaal in 1949 van het 
Rijk een subsidie van f 1.250,-. 

De raad ging tenslotte accoord met het toestaan van subsidie voor 
1949, onder voorwaarde dat een commissie ad hoc zou worden benoemd 
ter bestudering van een vorm tot samenwerking der drie (neutrale. 
Christelijke en R.K.) leeszalen, ten einde hierdoor, zoals het heet, on
nodige exploitatie-kosten te vermijden. 

Naar mijn gevoelen zit hier achter een opgaan van de confessionele 
leeszalen in de bestaande neutrale instelling. 

Daar deze commissie nog niet gereed was, werd voor 1950 de post 
van f 1.000,- voor één jaar weder goedgekeurd. 

Daar ik straks bij de begroting voor 1951 als lid van den raad mijn 
standpunt zal moeten bepalen, doch nu reeds als voorzitter van de Open
bare Christelijke Leeszaal met deze commissie zal moeten samenspre
ken over de door haar getrokken conclusie, zou ik gaarne nader voor
lichting ontvangen. 
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Is in ons land daarvan reeds een voorbeeld? In welken vorm zonder 
onze principiële zelfstandigheid op te offeren, is aan de bedoeling der 
voorstellen tegemoet te komen? 

ANTWOORD: 

Reeds Dr KUWER schreef in De Standaard en elders herhaaldelijk 
over de gevaren der "neutrale" openbare leeszalen en bibliotheken. Ik 
noem zijn artikelen en driestarren in De Standaard van 11 en 22 October 
en 24 December 1910; 19, 21, 24, 26 en 28 Januari 1911; 27 April 1912. 

Ik moge u verder verwijzen naar het artikel van Mr P. B. BOUMAN in 
A. R. Staat/cunde van Juli-Augustus 1931 en naar de adviezen in dit 
orgaan van Februari 1925 en November 1929. 

Door onvoldoende inzicht en daardoor onvoldoende belangstelling is 
in den orthodox-Protestantsen kring het terrein der o.l.b. tot nog toe 
verwaarloosd. Men had hier en daar wat volksbibliotheekjes van Patri
monium, J.V. e.d., maar deze zijn voor de wezenlijke volksontwikkeling 
te enen male onvoldoende. Terwijl van vrijzinnige en Roomse zijde ter 
dege het belang van "neutrale" resp. Roomse oJ.b.en werd ingezien, 
is men in orthodox-Protestantsen kring veelszins ter zijde blijven staan 
of heeft er genoegen mede genomen, een enkelen bestuurspost in een 
"neutrale" o.l.b. te bezetten, een en and.er ook in plaatsen, waar wel 
degelijk voldoende "draagvlak" voor een christelijke o.l.b. zou zijn ge
weest. Met de plattelands-lectuur-voorziening, welke den laatsten tijd de 
aandacht begint te trekken: reizende bibliotheken e.d., zou het volgens 
mijn inlichtingen nu in Overijssel ook reeds verkeerd zijn gegaan; in 
Utrecht, Gelderland en Zuidholland zou men ter zake gelukkig op zijn 
qui-vive zijn. In Utrecht zouden Gedeputeerde Staten trouwens hebben 
geweigerd aan één richting bij uitsluiting subsidie te verlenen. 

De achterstand van het christelijk leeszaalwezen leidde ook tot achter
stand in subsidie voor christelijke o.l.b.en: het Rijkssubsidie is afhan
kelijk van het genot van gemeentelijk subsidie en vele gemeenten waren, 
uiteraard mede onder invloed van de weinige kracht, welke er in deze 
aangelegenheid van de orthodoxe Protestanten uitging, weigerachtig een 
christelijke o.l.b. te subsidiëren. In enkele plaatsen is met stug volhou
den iets bereikt: zo wordt de Hoogeveense o.l.b. met f 10.000,- per 
jaar door de gemeente gesubsidieerd. In andere plaatsen zit men nog 
steeds stil: zo noemde men mij Alfen aan den Rijn en Veenendaal als 
plaatsen, waar stellig plaats zou zijn voor een christelijke o.l.b., als de 
zaak maar werd aangevat. 

Van andere zijde werd er nog de aandacht op gevestigd, dat de chris
telijke leeszaal-beweging, uitzonderingen daargelaten, te zeer steunt op 
"idealisten", dat mensen met daarnaast practisch-zakelijk inzicht er te 
weinig worden aangetroffen en dat het ook wenselijk zou zijn, de vak
mensen meer in te schakelen. 

Hoe dit zij, het bovenstaande is voldoende om te doen blijken, dat er 
in dit opzicht in orthodox-Protestantsen kring steeds sprake is geweest 
en nog is van een groten achterstand, alsmede om te doen verstaan, dat 
de strijd in sommige plaatsen voor de zwakke krachten, waarover men 
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beschikte, te zwaar is geworden. In het ongunstigste geval, bv. Gro
ningen, leidde dit tot opheffing, in andere gevallen tot het zoeken of aan
vaarden van samenwerking met a.l.b.en van andere richting. 

Dubbele aanschaffing van vele werken kan hierdoor worden vermeden, 
terwijl ook in andere opzichten de exploitatie kan worden vereenvou
digd en dus goedkoper gemaakt. En andererzijds kan door deze coör
dinatie, eventueel door de christelijke o.l.b. tot een filiaal der "neutrale" 
te maken, subsidie worden verkregen. 

Zulke samenwerkingen doen zich volgens mijn inlichtingen voor in de 
volgende plaatsen: 

1. Baarn ("neutraal" en R.K.). 
In het algemeen staat zowel de R.K. leeszaalorganisatie als de R.K. 

kerkelijke overheid afwijzend tegenover coördinatie van R.K. en "neu
trale" o.l.b.en. 

Volgens een inlichting van andere zijde zouden in Baarn zelfs drie 
richtingen, ook de christelijke, samenwerken. 

2. Dordrecht ("neutraal" en christelijk). 
Alleen langs dezen weg heeft men daar subsidie kunnen verkrijgen. 
:3. 's Gravenhage ("neutraal" en christelijk). 
"Scheveningen christelijk" gnat hier uit van een afzonderlijke ver

eniging, welke in 1927 met de "neutrale" vereniging een contract van 
samenwerking heeft aangegaan. Het is in één gebouw gehuisvest met 
het Scheveningse filiaal der "neutrale" o.l.b. 

Voor "Scheveningen christelijk" wordt van Rijk en gemeente filiaal
subsidie ontvangen. De financiële administratie geschiedt door de ad
ministratie der "neutrale" o.l.b. 

Het personeel wordt aangewezen door de christelijke vereniging, maar 
benoemd, gesalarieerd en gepensionneerd dool' de "neutrale" vereniging. 
In bibliotheek-technische aangelegenheden (o.a. katalogus) treedt de 
directeur del' "neutrale" o.l.b. op als directeur ook van het christelijkè 
filiaal. 

Dit laatste koopt echter zijn eigen boeken en kan daarnaast, voorzover 
gewenst, gebruik maken van de boeken van het filiaal en van de cen
trale der "neutrale" o.l.b.; omgekeerd gebruikt het "neutrale" filiaal ook 
de boeken van het christelijke filiaal. 

4. Heemstede ("neutraal" en R.K.). 
Hier bestaat een gemeentelijke o.l.b. met een door de gemeente in 

samenwerking met een comité van R.K. ingezetenen gestichte R.K. af
deling. 

5. Vlaardingen ("neutraal" en christelijk). 
Oorspronkelijk bestonden hier een "neutrale" en een christelijke o.l.b., 

elk uitgaande van een eigen vereniging, welke beiden door Rijk en ge
meente werden gesubsidieerd. Op aandrang van het gemeentebestuur 
werd omstreeks 1933 een federatief verband aangegaan. De federatÎf~ 
ontvangt thans subsidie van Rijk en gemeente. Beide o.l.b.en wonen 
samen in één gebouw, maar hebben gescheiden lokaliteiten. De boeke
rijen zijn gescheiden, het personeel en de bediening eveneens. Admini
stratie en verdeling van het subsidie zijn onderling geregeld. 

6. Voorburg. 
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Hier zou worden gestreefd naar federatieve samenwerking tussen de 
drie richtingen. 

7. Wassenaar ("neutraal" en christelijk). 
Door een afwijzende beslissing van den bisschop werd hier R.K. deel

neming in de samenwerking uitgesloten. 
Volgens mijn inlichtingen is men bezig de lokaliteiten zo te maken, 

dat beide afdelingen in hetzelfde gebouw gescheiden samenwonen, elk 
een eigen èn samen een gemeenschappelijke boekerij hebben. De bedie
ning geschiedt in eigen afdeling door eigen personeel. Wederzijds wordt 
hulp verleend. 

Zoals uit het bovenstaande blijkt is de figuur in het algemeen deze, 
dat de confessionele o.l.b. - hetzij filiaal der "neutrale" hetzij ook for
meel een zelfstandige instelling - onder een eigen bestuur staat en eigen 
personeel heeft, een eigen boekerij heeft en een eigen aanschaffingsbe
leid kan voeren. Daarnaast is er dan een gemeenschappelijke boekerij en 
wederzijdse hulpverlening, alsmede administratieve en technische een
heid. Eigen boekerij en eigen bedieningsruimte zijn zoveel mogelijk af
gescheiden, met eigen ingang. Naar mij werd medegedeeld plegen verder 
bijzondere lezerskaarten te worden uitgereikt, welke geen recht geven 
op toegang tot de afdelingen der andere richting(en). 

Het voordeel van coördinaties van dezen aard ligt uiteraard voorname
lijk op economisch terrein: er kan zo meer efficiency en zuinigheid in 
het beheer worden verkregen. 

Nadelen worden aan "neutrale" zijde uiteraard niet of nauwelijks ge
voeld: men komt op deze wijze nog het dichtst bij wat men zelf begerens
waard acht: een "algemene" o.l.b. 

Aan R.K. zijde is men zeer gereserveerd. Slechts in uitzonderlijke ge
vallen is men tot coördinatie bereid. Maar zou de toepassing meer alge
meen worden, dan vreest men, met name in de grotere centra, waar het 
publiek zich in dit opzicht minder geremd zal gevoelen, dat vele lezers 
er, ter verkrijging van hetgeen zij bij eigen groep niet vinden, gemakke
lijk toe zullen komen, zich (ook) bij de neutrale instelling aan te slui
ten. Vooral voor roman-lectuur zal dit gelden. De Roomsen met hun op 
de kerkelijke boekenwet gebaseerde gedetailleerde indelingen der lectuur 
naarmate de kategorie, waarvoor deze geschikt, ongeschikt dan wel zelfs 
verboden is, zijn in dit opzicht uiteraard tot grote beduchtheid geneigd. 

Onzerzijds mogen wij de vrijheid van den christenmens belijden en 
deze ook hierin aanvaarden, dat wij geen kerkelijke boekencensuur ver
langen, het gevaar van allerlei lectuur, met name voor jeugdigen en voor 
geestelijk minder gevormden, moge ook ons toch wel goed voor den geest 
staan. 

Uit orthodox-Protestantsen kring bleek mij de opvatting, dat men 
coördinaties als vermeld door de boven geschetste zwakke positie der 
christelijke o.l.b.en onvermijdelijk achtte en ook wel aanvaardbaar, mits 
de onderlinge overeenkomst maar waarborgt, dat het bestuur der eigen 
instelling (c.q. filiaal) in beginselzaken volledige zelfstandigheid be
houdt. Met name op het gescheiden zijn van belletrie (roman-lectuur) en 
jeugdlectuur, welke beide in de eerste plaats de christelijke o.l.b. nodig 
zouden maken, werd daarbij de nadruk gelegd. 
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Intussen vernam ik ook een andere stem, die m.i. aandacht verdient. 
Terwijl van de zijde der voorstanders van coördinatie o.a. de technische 
samenwerking als gunstig wordt voorgesteld, wordt er in déze opvat
ting op gewezen, dat bepaalde bibliotheek-technische aangelegenheden 
een zeer grote principiële betekenis hebben. Met name geldt dit den 
systematischen katalogus, welks schema in feite doel en richting der 
bibliotheek aangeeft. Een schema, dat voor een natuurwetenschappelijke 
bibliotheek uitnemend geschikt is, deugt daarom nog niet voor een theo
logische bibliotheek. En in een goede christelijke o.l.b. valt de aandacht 
op andere gebieden en op andere litteratuur en lectuur dan in een "neu
trale". De inrichting van het schema van den systematischen katalogus 
is ook van groot belang voor de richting, waarin men de collectie wel 
of juist niet wil aanvullen. En wetende, hoe een groot deel van het lees
zaalpubliek afgaat op wat de bibliothecaresse of de assistente aanbeveelt, 
blijkt ook hier de betekenis van den systematischen katalogus als rug ge
graat van de bibliotheek en uiteindelijk van de richting, waarin deze 
aanbevelingen worden gegeven. De systematische katalogus is in sterke 
mate bepalend voor de richting, waarin het lezend publiek wordt geleid 
en opgevoed. 

Men kan het zo zeggen: evengoed als de christelijke school eigen me
thoden behoort te hebben, omdat zij met haar onderwijs een eigen doel 
beoogt en een eigen richting inslaat, evenzeer behoort een christelijke 
o.l.b. een eigen opbouw van haar katalogus te hebben, berekend op 
haar richting en doel. Maar dat wordt niet bereikt, wanneer men in 
dit opzicht is gecoördineerd met een "neutrale" of KK. o.l.b. 

Het komt mij voor, dat in deze beschouwing op een wellicht veelszins 
verwaarloosd punt wordt gewez(·m. Daarnaast herinner ik aan het boven 
reeds vermelde bezwaar van KK. zijde. 

Inderdaad lijkt mij niet onjuist de opmerking, dat wij onze christe
lijke scholen toch ook niet om redenen van efficiency tot filialen van de 
openbare hebben gemaakt of ze daarmede hebben gecoördineerd. 

En de o.l.b. is - evenals de volksuniversiteit en in groeiende mate 
de volkshogeschool, beide gebieden, waar wij, anders dan de Roomsen, 
ook een groten, zo niet een volstrekten achterstand hebben - een insti
tuut, dat in vele opzichten niet voor de school in belang onderdoet. l\Iet 
name de o.l.b. (naast de veelszins gevaarlijke winkel-leesbibliotheken) 
is voor een groot deel der bevolking een der voornaamste bronnen voor 
haar verdere culturele ontwikkeling en ontspanning. De Middeleeuwen 
kenden de grote kathedralen, die ook zelf - met de er in geplaatste 
beelden en schilderijen - "boeken der leken" waren. Maar in VICTOR 
HUGo's werk Notre-Dame de Paris wordt van het boek in vergelijking 
tot die kathedraal gezegd: ceci tuera cela - dit hier zal dat daar 
den dood aandoen. En DA COSTA sprak in zijn Vijf en Twintig Jaren 
van de boekdrukkunst als "een reuzen-stap ten hemel en ter hel". Als dat 
zo is - en het is zo - dan mag men zich wel bewust zijn, hoe grote 
verantwoordelijkheid het medebrengt de grote massa - en daaronder 
vallen er óók velen, die een voortgezette of zelfs een middelbare school
opleiding hebben genoten! -, welke zelf het oordeel des onderscheidfl 
veelszins mist - in dit opzicht kan men nauwelijks pessimistisch ge
noeg zijn! -, van lectuur en lifteratuur te voorzien. 



132 ADVIEZEN RUBRIEK 

Daarom dient daar, waar het maar even mogelijk is, het orthodox-Pro
testantse volksdeel de lectuurvoorziening zijner geestverwanten in eigen 
hand te nemen. En dan op zodanige wijze, dat het dit op verantwoorde 
wijze kan doen: zodat àlle middelen kunnen worden gericht op het eigen 
doel en in de eigen richting, waarin men het lezend publiek wil leiden. 
Dat betekent dan dus inderdaad, dat men moet streven naar een eigen, 
gehéél zelfstandige o.l.b. 

Afgezien van de plattelands-lectuur-voorziening, waarvoor nog andere 
mogelijkheden bestaan, zal men alleen daar, waar het draagvlak voor 
een eigen christelijke o.l.b. onomstotelijk en objectief te klein is, genoe
gen kunnen nemen met een of meer plaatsen in het bestuur van een "neu
trale" o.l.b. - en zich daar dan nog zeer bijzonder zijn verantwoorde
lijkheid bewust dienen te zijn. Evenzo is de nood-oplossing van coördina
tie der christelijke o.l.b. met of zelfs haar filialisering in een "neutrale" 
o.l.b. slechts toelaatbaar te achten, waar het objectief en onomstotelijk 
niet anders kan. Maar ideaal, wenselijk of normaal zijn deze oplossingen 
zeker niet. 

En de efficiency? Die ligt dan toch voornamelijk in het vermijden van 
dubbele aanschaffingen. Maar dáárvoor is het aanbevolen middel niet 
nodig! Ook de wetenschappelijke bibliotheken in ons land zijn van ouds
her min of meer gespecialiseerd en zullen zich noodgedrongen wel meel· 
en meer in die richting moeten gaan bewegen. Maar zij hebben dan ook 
van oudsher een uitstekenden dienst om elkaal· aan te vullen: wordt bv. 
aan de universiteitsbibliotheek in Utrecht een boek gevraagd, dat daar 
niet voorhanden is, dan wordt daarvan een speciaal formulier opgemaakt, 
dat een reis langs allerlei wetenschappelijke bibliotheken in ons land 
maakt, net zo lang tot er een is, waal' het wel in de bibliotheek aan
wezig is. En die leent het dan via de oorspronkelijke bibliotheek uit. Ik 
meen trouwens te weten, dat ook gewone o.l.b.en op die wijze hun leden 
wel aan bepaalde litteratuur helpen. 

Dit systeem zal toch ook plaatselijk tussen twee leeszalen van ver
schillende richting mogelijk zijn. Evenmin als de Leidse U. B. een filiaal 
van de Koninklijke Bibliotheek behoeft te worden om er (nauw) mede 
te kunnen samenwerken, evenmin is dat voor o.l.b.en van verschillende 
richting daartoe noodzakelijk. 

Uit het voorgaande is mijn advies in uw geval wel duidelijk. 
Het lid van de P.v.d.A. en dat van de C.H.U. hebben grotelijks onge

lijk, als zij menen, dat een christelijke o.l.b. geen recht van bestaan 
heeft. Zij heeft dat zo goed als de Vrije Universiteit, ten aanzien waar
van vele C.H. trouwens een overeenkomstige opvatting aanhangen, het
geen intussen noch hen noch de P.v.d.A. er toe heeft gebracht, tegen dl' 
nieuwe subsidiewet ten hehoeve van het bijzonder hoger onderwijs te 
stemmen! 

En u heeft géén ongelijk, wanneer u er voor beducht zijt dat de 
beoogde coördinatie tot verlies van eigen karakter der christelijke o.l.b. 
kan leiden. 

Maar er is géén bezwaar tegen, wanneer gestreefd wordt naar een 
vorm van permanent overleg, waardoor met name dubbele aanschaf
fingen worden vermeden en men als instelling op basis van weder
kerigheid van elkaars bezit kan profiteren. Ik zou er zelfs geen bezwaar 
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in zien, wanneer de gemeente dit overleg aan alle drie de instellingen 
als subsidie-voorwaarde oplegde. 

G. 

3. VRAAG: 

In hoeverre heeft de Tweede Kamer wetgevende bevoegdheid, zulks 
vooral in verband met de rechten van amendement en interpellatie? 

Ons komt het voor, dat de Kamer geen wetgevende bevoegdheid heeft. 

ANTWOORD: 

Volgens art. 112 der Grondwet wordt de wetgevende macht gezamen
lijk door den Koning en de Staten-Generaal uitgeoefend. Zowel de 
Koning (hier bedoeld als Kroon = Koning + ministers) als de Staten
Generaal hebben gelijkelijk aandeel in de wetgevende bevoegdheid, oefe
nen gelijkelijk invloed uit op het totstandkomen der wetten. Dat blijkt 
ook duidelijk uit de practijk van ons Nederlandse staatsrecht. 

Evenals de Koning hebben de Staten-Generaal, sinds 1814, het recht 
van initiatief, d. w. z. voorstellen van wet te doen Cartt. 73 en 119 MI' 
Grondwet). Het initiatief der Staten-Generaal kan echter alleen uitgaaf' 
van de Tweede Kamer Cart. 120), zulks in afwijking van hetgeen in 
de meeste landen met een tweekamerstelsel geldt: daar plegen beide 
Kamers het recht van initiatief te hebben. 

Uiteraard maakt in verreweg de meeste gevallen alleen de Kroon 
van Haar recht van initiatief gebruik, hetgeen vooral is toe te schrijven 
aan de omstandigheid, dat het voor het maken van wetsvoorstellen be
nodigde materiaal voor een minister met een uitgebreid ambtenaren
corps veel gemakkelijker te bereiken en te bewerken is dan voor een 
Kamerlid. 

Dit neemt niet weg. dat er ook wetten aan het initiatief der Tweede 
Kamer zijn te danken, bijv. de Kinderwet-van Houten (1874), de wet
Marchant tot invoering van het vrouwenkiesrecht (1920), de Geld
schieterswet (1932) en de Crisi'3pachtwet (1932). 

Wordt hét initiatief dOOl" de Kroon genomen, dan kan de Tweede 
Kamer het wetsvoorstel verwerpen, amenderen of zonder meer aan
nemen. 

In geval van verwerping komt de wet niet tot stand, omdat de Staten
Generaal hun mede-wetgevende bevoegdheid niet wensen te gebruiken. 

In geval van aanneming moet. de Eerste Kamer nog beslissen. Deze 
mist het recht van amendement en kan het wetsvoorstel dus slechts 
aanvaarden. of verwerpen. In geval van verwerping ontstaat dezelfde 
figuur als wanneer de Tweede Kamer het wetsvoorstel zou hebben 
verworpen en komt de wet dus evenmin tot stand. In geval van aan
vaarding moet de Kroon nog beslissen, of zij er haar bekrachtiging 
aan geeft (art. 123), hetgeen in dit geval in ons staatsrecht steeds 
plaats vindt. Dat de bekrachtiging wordt onthouden aan een van de 
Kroon zelf afkomstig wetsvoorstel, komt niet voor, tenzij inmiddels 
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de grond voor een wet is komen te vervallen, gelijk een enkele keer het 
geval was. 

In geval van amendering, d. w. z. aanvulling, verbetering, wijziging 
van een voorstel van wet, door de Tweede Kamer komt de zaak anders 
te staan. Het recht van amendement (art. 115), daterend van 1848, is 
eigenlijk niet anders dan een verzwakt recht van initiatief van de 
Tweede Kamer. Maakt de Kamer zozeer van haar recht van amendement 
gebruik en oefent zij haar mede-wetgevende bevoegdheid zo sterk uit, 
dat het wetsontwerp een door de Kroon niet gewenste strekking krijgt, 
dan 'kan de Kroon na aanvaarding van het geamendeerde wetsontwerp 
door de Tweede Kamer gebruik maken van haar in art. 118 der Grond
wet vermelde bevoegdheid, haar voorstel in te trekken, zolang de Eerste 
Kamer nog niet heeft beslist 1) (te denken valt aan de interimregeling 
voor Suriname, welke door de amendementen-De Kort en -Schermer
horn onaanvaardbaar was geworden voor de Kroon en door een ander 
voorstel werd vervangen). Opgemerkt zij nog, dat het recht van amen
dement der Tweede Kamer geen toepassing kan vinden ten aanzien van 
wetsvoorstellen, houdende goedkeuring van tractaten, en evenmin in 
geval van een grondwetsherziening in tweede lezing. 

Wordt het initiatief dOOT de Tweede Kamer genomen, dan staat het 
der Kroon na aanvaarding van het voorstel ook door de Eerste Kamer 
geheel vrij het wetsontwerp al dan niet te bekrachtigen. Ware he! 
anders, dan zou de Kroon niet op het gehele terrein van wetgeving ten 
volle mede-wetgeefster zijn. Inderdaad werd dan ook in 1917 aan een 
wetsvoorstel-Marchant en in 1928 aan een wetsvoorstel-Zijlstra de 
Koninklijke sanctie onthouden. 

Uit het voorgaande zal u duidelijk zijn geworden, dat in ons staats
recht Kloon en Stafen-Generaal op het terrein der wetgeving gelijken 
invloed hebben en dat de mening onjuist is, als zou de wetgevende be
voegdheid hetzij uitsluitend bij de Kroon, hetzij (in feite) uitsluitend 
bij de Staten-Generaal berusten. 

Het recht van amendement is, gelijk boven werd uiteengezet, een 
onderdeel van de mede-wetgevende bevoegdheid der Tweede Kamer. In 
het gemis van dat recht vóór 1848 kwam een sterker overwicht der 
Kroon in de wetgeving uit dan deze nadien kon uitoefenen. De ver
sterking van de positie der Staten-Generaal hangt uiteraard samen 
met de in de 1ge eeuw voortgeschreden politieke mondigheid des volks. 

Het recht van interpellatie ligt niet op het terrein der wetgeving, 
maar op dat van het bestuur. Het is een recht, in 1848 aan beide Kamers 
toegekend, inlichtingen te vragen, welke door de ministers moeten 
worden verstrekt (art. 97, lid 2, GW). Voor het houden van een inter
pellatie is het verlof der Kamer nodig, omdat het niet een recht van een 
bepaald lid, maar van de Kamers als geheel is. Zie Nederlandsche Ge
dachten, 4e jg. (1948) no. 12. C. J. V. 

1) Dikwijls zal de Regering zolang niet wachten. Herhaaldelijk is het voor
gekomen, dat de minister na aanneming van een door de Regering onaanneme
lijk geacht amendement schorsing der beraadslaging vroeg, welke dan na 
enigen tijd eventueel werd gevolgd door intrekking van het wetsontwerp. 
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Met deze dissertatie verwierf de auteur den doctorsgraad cum laude 
aan de Vrije Universiteit. Dissertaties vertegenwoordigen altijd een 
beginstadium. Maar dit begin blijkt te zijn de rijpe vrucht van een 
jarenlange nauwgezette studie. Ik acht dit werk van grote waarde niet 
alleen voor degenen, die zich voor geschiedenisproblemen interesseren, 
maar ook zeer stimulerend en oriënterend voor vele anderen, die op de 
een of andere wijze met de grondvragen der geschiedenis in aanra
king komen. De auteur is diep doorgedrongen in de nieuwe R.K. litte
ratuur en verdient reeds door zijn scherpe en scherpzinnige analyse 
onzen warmen dank. Ongeveer niets schijnt hem te zijn ontgaan. Het 
speurderswerk, dat wel met elke goede dissertatie gepaard moet gaan, 
is hier wel tot grote perfectie opgevoerd, de lezers ten goede. Materieel 
is het het gezichtspunt "natuur-bovennatuur" dat hem in de R.K. ge
schiedwaardering het meest heeft geboeid. Hij is er m.i. voortreffelijk 
in geslaagd aan te tonen, hoe dit beginsel domineert en tot welke con
sequenties het voert. We danken aan dit onderzoek prachtige analyses. 
Ik denk aan die van de Maritain, B10ndel en vele anderen. Bovendien is 
deze dissertatie niet maar refererend. Reeds door de analyse en de 
gezichtspunten, die daarbij optreden, grijpt de auteur boven het refe
raat uit en geeft er blijk van, dat het zijn eigenlijke doel is, voorbe
reidend werk te leveren voor een Christelijke geschied-beschouwing, 
die niet beheerst wordt door het schema natuur-bovennatuur. Dat 
blijkt o.a. uit pag. 100-105, waar hij behandelt het werken Gods in de 
geschiedenis, m.n. de vraag van het "rechtstreeks" ingrijpen Gods. Hier 
levert hij een bijdrage inzake het z.g.n. supranaturalisme. Toen Hyl
kema in 1911 (Oud- en Nieuw-Calvinisme) het nieuw-calvinisme van 
Kuyper ervan beschuldigde "naturalistisch" te zijn in onderscheiding 
van het supranaturalistisch calvinisme van Calvijn, berustte dit betoog 
op een radicaal foutieve constructie van wat het supranaturalisme nu 
eigenlijk is. We zijn daar nu gelukkig boven uit en een beginneling zou 
kunnen aantonen, dat Hylkema's constructie niet klopt op Kuypers wer
ken. Toch was dieper bestudering gewenst in verband met het "ingrij
pen" Gods en met het wonder. Dl' SMIT heeft zijn volle belangstelling 
op deze kwestie gericht en heeft door zijn dissertatie de lijnen uit
gestippeld. Hij verwerpt het dualisme evenals de autonome natuur of 
geschiedenis, Maar hij verzet zich ook tegen de fragmentarisering der 
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Voorzienigheid Gods en wil niet de verrassende gebeurtenissen isoleren 
van het gehele gebeuren. Hier rijzen uiteraard vragen, die bij DI' SMIT 
nog geen beantwoording konden vinden. Maar hij heeft een centraal 
vraagstuk uit een overstelpende litteratuur kennis (tot 1949 toe) be
licht en men kan uit zijn werk opmaken, dat hij zelf van mening is, 
dat deze analyse gevolgd moet worden door een these, die enerzijds het 
"supranaturalisme" en andererzijds de "autonome" geschiedenis ver
mijdt. Onmiddellijk komt hij daardoor ook te staan voor het vraagstuk 
van de historische normativiteit en voor de vraag naar betekenis en een
heid der wereldgeschiedenis. Er zijn elementen in deze studie, die reeds 
in de richting van een program wijzen. Ik denk aan pag. 104-105, 
175-177. Tot een uitwerking komt het nog niet, maar de poo·rt ligt 
open. Er ligt over deze studie een glans van enthousiasme, een ge
grepen-zijn door zijn object met zijn vele boeiende facetten. We zijn 
zeer dankbaar en hopen, dat het den auteur gegeven moge zijn, zijn 
studie zo voort te zetten, dat hij met zijn these ons en velen verrijkt 
in een tijd, waarin men Of irrationeel alle normativiteit in de historie 
terzijde stelt óf van de menselijke subjectiviteit uit nog tracht te ko
men tot een "Sinngebung der Sinnlosen". 

G. C. BERKOUWER 
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"The annuallabour of every natioll is the fund which 
originally suppJies it with all the necessaries and 
conveniences of Jife, which it annually consumes." 

ADAM Sl\IlTH. 

De ê.conomische situatie van ons land heeft het laatste halfjaar 
\veer in het middelpunt van de belangstelling gestaan. Niet alleen 
in de Volksvertegenwoordiging bij de behandeling van de be
grotingen van Economische Zaken en Financiën, doch eveneens in 
verschillende kranten en tij dschriften. Met name de rede van 
den President van de Nederlandse Bank in October van het vorig 
jaar heeft heel wat pennen en tongen in beweging gebracht. De 
aanleiding hiertoe waren over het algemeen de gevolgen van de 
in September j.l. plaats gehad hebbende devaluatie, welke eerst 
nu - langzaam maar zeker - aan ieder duidelijk beginnen te 
worden. Vele geluiden waren daarbij te beluisteren, variërende 
van pessimistisch tot optimistisch, waarbij de objectieve kijk op 
de realiteit soms wel eens iets in de knel kwam. Dit kwam groten
deels - afgezien van het feit dat de een nu eenmaal meer pessi
mistisch of optimistisch is ingesteld dan de ander - doordat deze 
discussie zich voornamelijk voltrok rondom het probleem of het 
in het licht van den economisch en toestand al dan niet verantwoord 
kon worden geacht de 5 % loonsverhoging, zoals die door de vak
verenigingen werd gevraagd, toe te staan. \Vanneer dan boven
dien - zoals in deze discussie het geval was - het inzicht in de 
toekomst mee gaat spelen dan is er gelegenheid te over voor uit
eenlopende meningen. Bij het inzicht in de toekomst speelt nu een
maal, aangezien men daarbij geen "harde" cijfers op tafel kan 
leggen, het subjectieve element een grote rol. 

De bedoeling van dit artikel is daarom te trachten een zoveel 
mogelijk objectief beeld te geven van den huidigen economischen 
toestand van ons land. Tegelijkertijd zal dit de mogelijkheid bieden 
_ voorzover het statistisch materiaal dit toelaat -, na te gaan 
in hoeverre zich afwijkingen in het afgelopen jaar hebben voor-
A. S. XX-5 10 
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gedaan van de oorspronkelijke plancijfers, zoals die door het Cen
traal Planbureau voor 1949 werden opgesteld. 

Eén van de strategisch belangrijkste punten ter beoordeling van 
den economischen toestand van ons land is wel de situatie van de 
betalingsbalans. Deze geeft immers aan in hoeverre het N eder
landse Volk in staat is in zijn eigen onderhoud te voorzien of wel 
in hoeverre het zijn welvaartsniveau mede heeft te danken aan 
buitenlandse hulp in den vorm van credieten. Dit is dan ook de 
directe oorzaak, dat de toestand van de betalingsbalans zich 
momenteel in een ieders belangstelling mag verheugen. 

Hoe heeft de betalingsbalans zich nu in 1949 ontwikkeld? In 
het Centraal Economisch Plan 1949 \vordt de volgende prognose
opstelling gegeven: 

X 1.000.000.000 gld 1948 1949 X 1.000.000.000 gld 1948 1949 

realisatie-plan realisatie-plan 

Invoer: Uilt'oer: 
Goederen 5,00 5,32 Goederen 2,88 3,53 
Diensten 0,64 0,70 Diensten 1,55 1,62 
Overige posten 0,36 0,28 Overige posten 0,56 0,5'1 

Tekort. 1,01 0,61 

Totaal 6,00 6,30! Totaal 6,00 6,30 

Tot nu toe zijn alleen van de goedel'en- in- en uitvoel' l'ealisatie
cij fers bekend 1). Deze laten ten aanzien van de plancij fers een 
verheugende ontwikkeling zien. De werkelijke invoer bedroeg in 
1949 .f 5,30 milliard en de uitvoer .f 3,79 milliard. Het tekort op de 
goederenbalans is dus ca .f 280 millioen kleiner geweest dan oor
spronkelijk werd verwacht. Over de inkomsten en uitgaven van de 
diensten en overige posten is nog niets met zekerheid te zeggen. Het 
is echter niet te verwachten dat zich daal' een ontwikkeling zon 
hebben voorgedaan, welke het gunstig effect van de goederen
balans weer ongedaan zou maken. Het ligt dus in de lUn van de 
verwachtingen - zoals ook dool' den Minister van Financiën in 
de Eerste Kamer is medegedeeld - te veronderstellen, dat het 

1) Dit artikel werd geschreven voor het verschijnen van het Jaarverslag 
van de Nederlandse Bank over 1949. De in dat verslag vermelde betalings
balans is door zijn geheel andere geaardheid met de in dit artikel aan het 
C.B.S. ontleenrle cijfers, niet vergE'lijkbaar. 
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tekort op de lopende posten van de betalingsbalans in 1949 in 
werkelijkheid geringer is geweest dan in het Centraal Economisch 
Plan voor 1949 was verondersteld. Bij de beoordeling van deze 
cijfers is echter enige voorzichtigheid geboden. De gunstige ont
"dkkeling van den uitvoer is nI. mede veroorzaakt door een aantal 
toevallige factoren. Dit betreft de buitengewoon goede oogst in 
ons land, waartegenover stond een - als gevolg van droogte -
slechte oogst in de overige West-Europese landen, een gunstige 
ontwikkeling in den uitvoer naar Indonesië welke in 1949 door 
credieten, ten bedrage van ruim 500 millioen gld., onzerzijds werd 
gefinancierd (deze verdubbelde t. o. v. 1948) en de, als gevolg van 
het nieuwe handelsverdrag, abnormale ontwikkeling in den uitvoer 
naar Duitsland in de laatste vier maanden van 1949. Deze uitvoer 
naar Duitsland overtrof in die periode de invoer - in tegenstel
ling met de normale verhoudingen - met ruim honderd millioen. 
In de eerstkomende maanden zal dat echter zeker weel' veran
deren. Bovendien dient er op te worden gewezen, dat de in het 
laatst van 1949 plaats gehad hebbende liberalisatie van het handels
verkeer tussen de samenwerkende O.E.E.C.-Ianden (de landen, die 
profiteren van het Mal'shall-plan) nog slechts in betrekkelijk ge
ringe mate in de cijfers voor 1949 tot uitdrukking kon komen. 
Afgewacht dient te worden in hoevene deze liberalisatie, als ge
volg van de daarmede yerband houdende toenemende internatio
nale concunentie. de vel'houding van den in- en uitvoer in gunsti
gen of ongunstigen zin zal beïnvloeden. Tenslotte dient er op te 
worden gewezen dat het totale tekort aan buitenlandse valuta door 
de cl'edietvel'lening onzerzij ds aan het buitenland (Indonesië) en 
de betaling van aflossingen op de buitenlandse leningen groter 
is dan het tekort op de lopende posten van de betalingsbalans. 
Deze beide posten komen nI. niet op de lopende rekening, doch op 
de kapitaalrekening voor. Het totale valuta-tekort kan daal'dool' 
enkele millioenen groter zijn dan het tekort op de lopende posten. 

Dit alles neemt echter niet weg, dat de ontwikkeling van den in- en 
uitvoer zich het laatste jaar zeer duidelijk weer in de richting van 
de Yool'oorlogse situatie (zie onderstaand staatje) heeft bewogen. 

In- en uitvoercijfers (C.B.S,) 

[ 1948 [ 1949 

x 1.000,000 gld 1 1938[19461 19471 19.t8[1949i Oet ;Nov[Dee[ Oet!NovlDee 
I 

Invoer eif . 1415 2145 4253 4919
1

5297 479 400 427/435 452 554 

Uitvoer fob 1039 785 1859 26703794 308 264 268 378 401 433 

Dekkingspercentage. 73,4 36,6 43,7 54,3171 ,6 64,3 66,0 62,8
1
86,8 88,7 78,2 
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Het dekkingspercentage van den invoer door den uitvoer, dat 
in 1938 73,4 bedroeg, was in 1949 reeds weer 71,6. In 1938 had 
Nederland evenwel een evenwichtige betalingsbalans, d. w. z. het 
tekort op de goederen-balans werd geheel opgevangen door over
schotten op de dienst- en kapitaalbalans. Deze overschotten werden 
verkregen in hoofdzaak door ons handels- en kapitaalverkeer met 
Indië, Duitsland en de Verenigde Staten. Het staat echter in het 
geheel niet vast, dat de betekenis van Indonesië en Duitsland voor 
onze betalingsbalans zich weer in den vooroorlogsen omvang zal 
herstellen. Veeleer is er vrees voor het omgekeerde. Bovendien 
is een groot deel van ons buitenlands vermogen (0. a. in de Vel'. 
Staten) gedurende en na den laatsten wereldoorlog te gelde ge
maakt, hetgeen betekent dat de inkomsten hieruit ook niet meer 
aanwezig zijn voor dekking van het tekort op de goederenbalans. 
Bovendien moeten in de komende j aren grote bedragen aan aflos
singen en rente op opgenomen buitenlandse credieten worden afbe
taald. Daal' komt nog bij, dat de Nederlandse bevolking in een 
snel tempo toeneemt. Dit betekent, dat zowel de invoer als het 
binnenlands verbruik van in het binnenland geproduceerde goede
ren en diensten daardoor naar rato zal toenemen, hetgeen even
eens een ongunstigen invloed op de betalingsbalans zal uitoefenen. 

Wil onze betalingsbalans dientengevolge in 1952/53 in even
wicht zijn, hetgeen door het aflopen van de Marshall-hulp een ge
biedende eis is, dan zal de binnenlandse productie enerzijds ter 
voorziening in de grotere binnenlandse behoefte door de sterke 
bevolkingstoename, andererzijds om de verliezen aan vroegere in
komsten (als gevolg van onze gewijzigde internationale positie) 
op te vangen, aanmerkelijk moeten toenemen. Dit heeft als conse
quentie dat o. a. het dekkingspercentage van den invoer door den 
uitvoer in de toekomst het vooroorlogse cijfer belangrijk zal 
moeten overschrijden. Een globale berekening heeft aannemelijk 
gemaakt, dat dit percentage in de buurt van de 85 à 90 % zal 
moeten komen te liggen. Er is daarom zeker geen reden de naaste toe
komst uitsluitend met een blijmoedig optimisme tegemoet te treden. 

Voor het vereiste evenwicht in de betalingsbalans in 1952/53 
is dus in de eerste plaats opvoering van de productie nodig. Door
dat het huidige productie-apparaat practisch geheel bezet is (men 
zie onderstaande cijfers), kan deze opvoering, ondanks de moge
lijkheid van verbetering van de arbeidsproductiviteit, met het be
staande productie-apparaat niet in den gewensten omvang worden 
verkregen. Uitbreiding van het productie-apparaat, d. w. z. nieuwe 
investeringen, hetzij in bestaande, hetzij in nieuw te vestigen he-
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drijven, is daardoor vereist. Over den gewensten omvang van 
deze productievergroting en nieuwe investeringen geeft de door 
den Minister van Economische Zaken gepubliceerde Industriali
satie-nota een groot aantal - zij het uit den aard der zaak glo
bale - gegevens. Van belang is dientengevolge de ontwikkeling 
van de productie, de arbeidsproductiviteit en van de - daarmede 
nauw samenhangende - investeringen, met name de industriële 
in vesteringen. 

Productie-indexcijfers van het C.B.S. (1938 = 100) 2) 

Alg. prod. index 
Gem. dagproductie 

\ 

Jaargemiddelde \ 1948 I 1949 

1946',194711948119491NovjDecl Jan IFbr IAuglNovlDec 

1
74 \ 94111311261126112711181113112111401136 74 94 113 126 123 122 121 121 114 137 136 

De productie heeft in het jaar 1949 een voortdurende stijging 
te zien gegeven. Uit bovenstaand staatje blijkt, dat de algemene 
productie-index in 1949 steeg van 118 in Januari tot 136 in Decem
ber (1938 = 100). Het gemiddelde over het gehele jaar 1949 
bedroeg dientengevolge 125, of wel een stijging t. o. v. 1948 met 
12 %. Dit is exc!. den productie-index in de bouwnijverheid, aan
gezien het C.B.S. hierover statistisch nog niet goed is geïnfor
meerd. In het Centraal Economisch Plan 1949 is een productie
index voor de industrie verondersteld van 114. Dit is echter met 
inbegrip van de bouwnijverheid, waarvan de productie-index door 
het C.P.B. werd geraamd. Aangezien het echter bekend is, dat de 
ontwikkeling van de productie in de bouwnijverheid belangrijk 
bij de ontwikkeling in de andere industrietakken ten achter blijft 
(zij werd door het C.P.B. op ongeveer 80 geraamd) is het waar
schijnlijk, dat de raming en de realisatie van den algemenen pro
ductie-index in de industrie (inc!. de bouwnijverheid) elkaar in 
1949 niet veel hebben ontlopen. Dit wil echter niet zeggen, dat 
in alle industrietakken de ontwikkeling hetzelfde gunstige beeld 
te zien geeft. Behalve bij de bouwnijverheid blijft de productie
ontwikkeling o. a. bij de steenkolenmijnen en de confectie-industrie 
eveneens bij de algemene ontwikkeling ten achter. 

De productie in den landbouw heeft door een zeer gunstigen 
oogst - zoals reeds vermeld - de raming aanmerkelijk over
troffen. Ten aanzien van de ontwikkeling van het dienstenverkeer 
staan nog geen nauwkeurige statistische gegevens ter beschikking. 
De algemene indruk is echter, dat de werkelijke ontwikkeling van 

2) Excl. de bouwnijverheid. 
A. S. XX-5 11 
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het dienstenverkeer in 1949 in overeenstemming is geweest met 
de oorspronkelijke raming van het C.P.B. Alles bij elkaar heeft de 
productie in het algemeen dus een vrij gunstige ontwikkeling te 
zien gegeven. 

De arbeidsproductiviteit in de industrie bedroeg in de vier kwar
talen van 1949 resp. 86, 85, 88 en 94 (1938 = 100). Het laatste 
kwartaal geeft altij d als gevolg van de seizoenbeweging een top
cijfer te zien. De arbeidsproductiviteit in de industrie heeft in 
1949 dientengevolge gemiddeld 88 bedragen. De door het C.P.B. 
oorspronkelijk geraamde arbeidsproductiviteit voor de industrie 
van 87 is dus ruimschoots gehaald. Uit het voorafgaande blijkt, 
dat men bij de ontwikkeling van de productie een tweetal ver
schillende tendenties kan constateren. Enerzijds stond de alge
mene productie-index eind 1949 op ca 136, andererzijds echter 
de arbeidsproductiviteit slechts op 94. De verklaring van de hoge 
productie volgt evenwel uit den omvang van de personeelsbezet
ting. Het index-cijfer van de personeelsbezetting stond nl. in het 
vierde kwartaal van 1949 (d. i. het laatst bekende cijfer) op 145 
(1938 = 100). De in vergelijking met 1938 geringere arbeidspro
ductiviteit is dus goedgemaakt doordat een veel groter aantal 
arbeiders in het productieproces werd ingeschakeld. De werk
loosheid heeft zich na den oorlog, in overeenstemming daarmede, 
dan ook op een abnormaal laag peil bevonden. In Januari 1950 
overschreed zij (met inbegrip van de seizoenswerkloosheid) voor 
het eerst weer de 100.000. Dit is nog steeds een zeer laag cijfer, 
nl. ca 2t % van de totale beroepsbevolking 3). Uit de voorafgaan
de cijfers blijkt, dat er in de verhouding van productie en arbeid 
nog veel na-oorlogse verschij nselen aanwezig zij n. Verbetering 
van de arbeidsproductiviteit en van de efficiency van de productie 
is dan ook nog steeds een vraagstuk van de eerste orde. Wil de 
Nederlandse industrie aan de als gevolg van toenemende liberali
satie van het handelsverkeer toenemende internationale concur
rentie het hoofd kunnen bieden, dan zal onherroepelijk de arbeids
productiviteit dienen te worden verhoogd. Slechts daardoor zal 
het mogelijk zijn den kostprijs van de producten op een concur
rerend niveau te brengen. Over de ontwikkeling van de arbeids
productiviteit in den landbouw en het dienstenverkeer staan 
momenteel nog geen statistische gegevens ter beschikking. 

a) In tegenstelling tot Engeland waar dit cijfer wordt uitgedrukt in een 
percentage van het aantal in loondienst zijnde mensen, wordt in ons land 
een percentage van de totale beroepsbevolking gebruikt, omdat dit zich 
statistisch beter laat benaderen. 



HOE STAAT ONS LAND ERVOOR? 143 

Een andere belangrijke factor in verband met de ontwikkeling 
van de productie is, zoals gezegd, het verloop van de investeringen 
in 1949. Hierover zijn echter evenmin nauwkeurige gegevens be
kend. De heer WINSEMIUS, Directeur-Generaal voor de Industri
alisatie, heeft in een rede kortgeleden enkele globale investerings
cijfers voor de industrie vermeld. In het eerste halfjaar 1948 werd 
in de industrie geïnvesteerd ongeveer .f 435 millioen en in het 
tweede halfjaar 1948 .f 535 millioen. Voor het eerste en het tweede 
halfjaar 1949 waren deze cijfers resp . .f 535 millioen en .f 610 
millioen. Vergelijkt men deze cijfers met de in de Industriali
satie-nota genoemde investeringsbedragen, dan blijkt, dat de reali
satie bij de ramingen is ten achter gebleven, zij het in 1949 minder 
dan in 1948. Mocht de stijgende trend in de ontwikkeling van de 
industriële investeringen zich echter in de naaste toekomst blijven 
voortzetten, dan is het te verwachten dat deze in 1950 op het ge
wenst geachte niveau zullen komen. Hiermede is echter nog niets 
gezegd over de verdeling van deze investeringen over vervangings
en nieuwe investeringen. Het zullen, zoals bekend, immers juist 
de nieuwe investeringen moeten zijn, die de werkgelegenheid voor 
de bevolkingsaanwas zullen moeten scheppen. De thans beschik
bare gegevens laten evenwel nog niet toe ten aanzien daarvan be
paalde conclusies te trekken. 

Over de investeringen in den landbouw en andere takken van 
bedrijf is nog niets bekend. 

Aangezien sinds September j.l. door het C.B.S. een indexcijfer 
voor de consumptie wordt gepubliceerd is het thans ook mogelijk 
de ontwikkeling van de consumptie op den voet te volgen. Dit 
indexc~ifer laat zien, dat er zich in 1949 bij de consumptie een 
licht dalende tendentie heeft voorgedaan. De daling is echter nog 
te gering om hieruit bepaalde conclusies te kunnen trekken. 

Consumptie-index (C.B.S.) 

1948 1949 

1947=100 I Febr I Juli I Sept I Dec I Febr !JUli I Sept I Dec 

Uitgaven 
Prijsindexcijfer 
Hoeveelheidsindexcijfer 

96 125 
102 104 
94 120 

108 123 
104 106 
104 117 

100 
109 
92 

126 
109 
115 

112 
108 
104 

129 
113 
114 

De ontwikkeling van de consumptie is belangrijk, omdat het 
Nederlandse volk als geheel niet meer kan verbruiken voor con
sumptie of investeringen dan het zelf produceert. Overtreft het 
verbruik de eigen productie dan moet of het buitenland ons het 
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meerdere op crediet leveren (of cadeau doen) of op het Neder
lands vermogen in het buitenland moet worden ingeteerd. Er be
staat dus een direct verband tussen den omvang van de pro
ductie, de investeringen, de consumptie en het tekort op de be
talingsbalans. Afgezien van de verhoging van de productie kan 
het tekort op de betalingsbalans worden verminderd door Of de 
investeringen Of de consumptie te verlagen. Verhoging van de 
productie in voldoende mate om het tekort op de betalingsbalans 
te kunnen opvangen is, zoals in het voorafgaande werd uiteenge
zet, op korten termijn niet mogelijk. Daarvoor zullen omvang
rijke investeringen nodig zijn (zie de Industrialisatie-nota). Het 
duurt echter enigen tijd voor het effect van deze investeringen 
zichtbaar wordt. Dit heeft als consequentie, dat op de investeringen 
in geen geval mag worden bezuinigd. In dat geval zou er immers 
van de noodzakelijke productieverhoging niets terecht komen. Zou 
het gewenst zij n, op korten termij n het tekort op de betalings
balans te verminderen, dan blijft er dientengevolge alleen over de 
consumptie te verlagen. Het is duidelijk, dat, wanneer in 1952 de 
betalingsbalans niet uit eigen krachten sluitend is gemaakt, auto
matisch de consumptie (en misschien ook wel de investeringen) 
naar beneden zal moeten gaan. De politiek van de Regering is er 
op gericht zulk een plotselinge vermindering van het welvaarts
niveau ten koste van alles te verhinderen. Daartoe is echter van 
groot belang, dat het Nederlandse volk in alle lagen zich dezen 
economischen toestand volledig bewust is en inziet, dat de beper
king van de consumptie reeds nu gewenst is. Een vrijwillige be
perking thans zal de economsche moeilijkheden in de naaste toe
komst aanmerkelijk verminderen. 

In overeenstemming met de lichte daling van de consumptie is 
de, eveneens lichte, toename van het saldo-tegoed bij de particu
liere spaarbanken. Dit steeg van f 996 millioen in December 1948 
tot f 1030 millioen in October 1949. Bij de Rijkspostspaarbank 
nam dit tegoed in dezelfde periode echter enigszins af, n.l. van 
.f 1445 millioen in December 1948 tot 1409 millioen in November 
1949. Dit laatste wordt veroorzaakt doordat, als gevolg van de 
geldsanering, bij den Rijkspostspaarbank nog steeds bedragen 
staan, welke geen "echte" spaargelden zijn. 

Een overzicht van den economischen toestand in 1949 zou niet 
compleet zijn, indien geen melding werd gemaakt van de in Sep
tember j.l. plaats gehad hebbende devaluatie en haar gevolgen 
voor de lonen en de prijzen. Voor een volledige doorwerking van 
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alle gevolgen ligt de devaluatie nog te kort achter ons. Onmisken
baar heeft zij een stijgende tendentie in de lonen en de prijzen ver
oorzaakt. Hoever die tendentie zal doorwerken en wanneer zij zal 
zijn uitgewerkt is nu nog niet te zeggen. Tot nu toe heeft de loon
en prijsstijging echter nog geen abnormale vormen aangenomen. 

Het indexcijfer van de groothandelsprijzen steeg (Juli 1938-
Juni 1939 = 100) voor de voedingsmiddelen van 235 in Septem
ber jl. tot 270 in December (d. i. -+- 15 %), voor de grondstoffen 
van 365 tot 370 (cr. 1.3 %) en voor de afgewerkte producten van 
298 tot 304 (ca. 2 %). Het door het C.B.S. berekende prij sindex
cijfer van het gezinsverbruik nam toe van 197 (1938/39 = 100) 
in September tot 205 in December. Dit is een stijging van ca. 4 %. 
De posten voedingsmiddelen en kleding geven hierbij de grootste 
stij ging te zien. 

De Regering heeft, zoals bekend, in December een loonstij ging 
van 5 % toegestaan. Zij heeft echter daarbij duidelijk gezegd, dat 
het niet haar mening is, dat een door de devaluatie veroorzaakte 
prijsstijging geheel door een loonstijging zou moeten worden ge
compenseerd. Zou dit het geval zijn, dan zou de devaluatie in het 
geheel geen gunstig effect kunnen sorteren, doch alleen uitlopen 
op een ontwaarding van de gulden. De voornaamste resultaten 
van de devaluatie moeten immers zijn een verhoging van de pro
ductie of een beperking van den invoer en een verhoging van den 
uitvoer. Aangezien ons productie-apparaat momenteel practisch 
geheel bezet is en de werkloosheid ook zeer gering is, zal de 
invloed van de devaluatie op de productie zeer gering zijn. Dit 
betekent dat er of minder geïmporteerd of meer uitgevoerd zal 
moeten worden bij een zelfde productie. Dit heeft als consequentie, 
dat er daardoor minder goederen voor binnenlands gebruik over 
zullen blijven. Met andere woorden: één van de gevolgen van de 
devaluatie behoort te zijn een vermindering van de consumptie. 
Dit zal alleen kunnen gebeuren indien de prijsstijging niet door 
een even grote loonstijging wordt gecompenseerd. Elke looncom
pensatie betekent zodoende, dat de voordelen van de devaluatie 
weer voor een deel teniet gaan. De consumptie-beperking zal ech
ter tot het strict noodzakelijke beperkt dienen te blijven en op 
sociaal-gerechtvaardigde wijze moeten plaats vinden. In dat licht 
dienen ook de 5 % loonsverhoging en de - althans tijdelijk -
verhoogde subsidies te worden gezien. 

Tenslotte nog iets over de ontwikkeling van het nationaal in
komen. Alle hiervoor genoemde economische grootheden vinden 
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hun samenbundeling in de ontwikkeling van het nationaal in
komen. Het nationaal inkomen is nl. de netto-productie aan goede
ren en diensten van het Nederlandse volk als geheel, d. w. z. het 
totaal van alle goederen en diensten, welke door het Nederlandse 
volk worden voortgebracht, nadat daarvan zijn afgetrokken die 
goederen en diensten, welke zijn verbruikt voor de instandhouding 
van het bestaande productie-apparaat in ruimen zin. De omvang 
van het nationaal inkomen bepaalt zodoende hoeveel er door het 
Nederlandse volk kan worden geconsumeerd en geïnvesteerd (toe
neming van het nationaal vermogen). Het is daarom niet ver
wonderlijk, dat de ontwikkeling van het nationaal inkomen paral
lel loopt met die van de productie. 

Het nationaal inkomen bedroeg volgens het C.B.S. in 1946, 
1947, 1948 en 1949 resp. f 9,3 milliard, f 11,3 milliard, .f 12,6 
milliard en f 14,2 milliard. Van 1948 op 1949 dus een toename 
van f 1,6 milliard of 12 %. Van deze f 1,6 milliard werd een half 
milliard gulden veroorzaakt door prij sstij ging en ca. één milliard 
gulden door een werkelijke toeneming van de productie (vnl. in 
den landbouw). In overeenstemming met de hogere productie in 
verhouding tot de oorspronkelijke raming in het Centraal Econo
misch Plan 1949 ligt het gerealiseerde nationaal inkomen even
eens aanmerkelijk boven het oorspronkelijk door het Centraal 
Planbureau geraamde cijfer van f 12,6 milliard. De oorzaken hiervan 
zijn dezelfde als die welke reeds bij de productie werden vermeld. 

Conclusies. 
Over het algemeen heeft de economische toestand van ons land 

zich gedurende 1949 gunstig ontwikkeld, zowel vergeleken met 
de situatie van het vorig jaar als met de oorspronkelijke ramingen 
van het Centraal Planbureau. Men hoede zich echter voor over
dreven optimisme. De huidige ontwikkeling is voor een zeer groot 
deel mede te danken geweest aan de Marshall-hulp. Het Neder
landse volk staat nog voor een zeer zware taak, wil het in de 
komende jaren zowel zijn snel groeiende bevolking van werk voor
zien, als de betalingsbalans in 1952/53 op een aanvaardbaar wel
vaartsniveau uit eigen kracht in evenwicht brengen. Mocht men 
door een overdreven optimisme en een onjuist inzicht in den huidi
gen economischen toestand menen, dat dit alles vanzelf wel terecht 
komt en zou men daardoor verzuimen bijtijds de juiste economi
sche maatregelen te treffen, dan kon men over enigen tijd wel 
eens op een minder prettige wijze met de werkelijkheid in aan
raking komen. De wal keert nu eenmaal nog altijd het schip. 



BESCHOUWINGEN OVER DE ~RIJHEID VAN DRUKPERS 

DOOR 

DR J. R. STELLINGA 

De onderstaande beschouwingen zijn de vrucht van een onder
zoek naar hetgeen zich in den loop der jaren heeft afgespeeld in 
wetgeving, bestuur, rechtspraak en litteratuur met betrekking tot 
de vrijheid van drukpers. Telkens laait de strijd omtrent dit 
grondrecht hoog op naar aanleiding van een arrest, een wets
ontwerp enz., om dan weer te luwen, totdat de volgende gelegen
heid, de degens te kruisen zich voordoet. Achter deze incidentele 
erupties moeten echter diepere oorzaken schuilen, welke waard 
zijn eens opgespoord en nader beschouwd te worden. 

De vrijheid van drukpers nu ligt op het gebied van de ver
houding van de Overheid tot den burger. De grotere of kleinere 
mate, waarin deze vrijheid voor den burger bestaat, hangt af van 
de bevoegdheid, die de Overheid zich gelieft toe te eigenen, daar
gelaten de vraag, of zij daarin steeds juist is. Hieruit volgt, dat 
de kijk, welke men heeft op de bedoelde verhouding tussen Over
h€id en burger wel in belangrijke mate beslissend zal moeten zijn 
voor de opvatting, die men omtrent een grondrecht als de vrijheid 
van drukpers heeft. 

Begonnen moge hier worden met één dier zienswijzen onder de 
loupe te nemen, te weten de Rooms-Katholieke. Nu is het natuur
lijk niet zó, dat we een bepaalde opvatting omtrent de verhou
ding tussen Overheid en burger als de Rooms-Katholieke kunnen 
aanmerken. Er zal hier uit den aard der zaak allerlei nuancering 
en schakering mogelijk zijn, evenals zulks ook bij andere opvat
tingen als de straks te behandelen humanistische en Calvinisti
sche het geval zal zijn. Afgezien van allerlei nuanceringen kunnen 
er toch enkele hoofdgroepen van richtingen worden aangegeven, 
waarvan dan de Rooms-Katholieke er een is. 

Als we goed zien, is nu het kenmerkende van deze laatste op
vatting, dat zij den mens in deze tijdelijke wereldorde voorname
lijk ziet als lid van de staatsgemeenschap. In het bekende boek 



148 DR J. R. STELLINGA 

van pater DRESEN, De vrije meningsuiting, leest men, dat de mens 
krachtens zijn natuur een sociaal wezen is en dus deel uitmaakt 
van de mensengemeenschap. Daar deze laatste zich heeft gecon
cretiseerd in staten, moet de mens ook staatsburger zijn om zijn 
doel als mens te bereiken (blz. 19). De burger maakt dus eigen
lijk deel van de staatsgemeenschap uit op dezelfde wijze als pro
vinciën en gemeenten dat doen, daargelaten alle verschillen, welke 
tussen den individuelen mens en de bedoelde staats delen overigens 
bestaan. Dat dit inderdaad niet te boud is gezegd, blijkt uit het 
praeadvies van Prof. DUYNSTEE, in 1949 uitgebracht voor de 
Nederlandse Juristenvereniging ter zake van de vrije menings
uiting. Deze Rooms-Katholieke geleerde, hoewel op bepaalde pun
ten met zijn geloofsgenoten als pater DRESEN van mening Ver
schillend, geeft de volgende opsomming van de juridische vormen, 
waarin de geestelijk-culturele vrijheden z. i. gekleed plegen te 
worden: a. zekere grondrechten; b. subjectief recht; c. . ........ ; 
d . ......... ; e. de autonomie der gemeenten en provinciën; f ......... . 
(blz. 53). Hier ziet men derhalve de grondrechten van den burger, 
waaronder dus ook de vrijheid van drukpers, gelijkgesteld met de 
provinciale en gemeentelijke autonomie! Een duidelijk bewijs dus 
van de wijze, waarop ook hij de verhouding tussen Overheid en 
onderdaan ziet. 

Door de opvatting van den mens als lid van de staatsgemeen
schap wordt ook de kijk op de grondrechten beïnvloed. Het bezit 
er van hangt nauw samen met de staatsstructuur. DRESEN 
zegt immers: de mens kan aanspraak maken op bepaalde rechten, 
welke de staat uit de noodzaak van zijn eigen wezen in de burgers 
moet erkennen. 

N u is het doel van den staat het zorgen voor het algemeen 
welzijn. De mens kan op zichzelf zijn levensdoel niet bereiken; 
hij kan dat alleen maar in gemeenschap met anderen, in de staats
gemeenschap. Deze staatsgemeenschap heeft ten doel - aldus 
Dr DRESEN - het bevorderen van de gehele specifiek menselijke 
volmaaktheid (blz. 20). En DUYNSTEE zegt hetzelfde, als hij in 
zijn praeadvies schrijft: "De overheidszorg is de sociale taak, 
welke het sociaal welzijn als zodanig tot haar eigenlijk voorwerp 
heeft ... " (blz. 26). 

Uit deze doelstelling van den staat als de gemeenschap voor de 
mensen volgt dan weer, dat ook de omvang van de menselijke 
vrijheid, dus mede van de zgn. grond- en vrijheidsrechten, door 
het belang van het algemeen welzijn wordt bepaald. De indivi
duele vrijheid - aldus weer DRESEN - vindt haar grens in het 
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algemeen welzijn (blz. 31-32). De burger bezit bepaalde vrij
heden, maar nooit zodanige, dat het algemeen welzijn geschaad 
wordt (blz. 50). In dezelfde richting gaat ook het betoog van 
DUYNSTEE. Wat de vrij e meningsuiting betreft, wij st hij er op, 
dat wanneer deze ontaardt in het uitdrag€n van denkbeelden, 
ingaande tegen de christelijke en zelfs tegen de natuurlijke doel
einden des levens, daarvoor geen basis is te vinden (blz. 56). 
Gaat men niet van d€n godsdienst uit, maar van de goede-zeden
ordening, dan zal men z. i. moeten aannemen, dat de vrijheid 
onrechtmatig wordt gehanteerd, zodra zij die orde aantast (blz. 
58-59). 

Hiermede heeft men zeer in het kort de Rooms-Katholieke op
vatting gekarakteriseerd: de burger heeft vrijheidsrechten, maar 
deze reiken nimmer verder dan de staat in het algemeen welzijn 
kan toelaten. Door dit uitgangspunt wordt heel het optreden van 
de Rooms-Katholieken met betrekking tot de praktijk der vrijheid 
van drukpers en haar eventuelen omvang bepaald. Dit moge thans 
nader worden aangetoond aan de hand van enige gevallen uit de 
praktijk: 

I. Bij het bekende Sanitas-arrest (H. R. 5 November 1928 
W. 11913) werd wegens strijd met art. 7 onverbindend verklaard 
de Maastrichtse verordening, verbiedende op den openbaren weg 
te vertonen borden enz., voorzien van enige reclame, schilder- of 
drukwerk of geschrift, er toe dienend, bedektelijk adressen be
kend te maken, alwaar verkrijgbaar zijn zwangerschap voor
komende en verstorende middelen. De strij d met art. 7 werd 
hierin gezien, dat in het algemeen verboden werd het vertonen van 
borden enz., voorzien van enig drukwerk van een zekeren inhoud. 

Men ziet dit arrest bestreden worden door R. K. schrijvers. Zo 
voerde Prof. VAN DER GRINTEN (Gemeentebestuur, 1929, blz. 72) 
aan, dat hier niet verboden werd de verspreiding van gedrukte 
stukken, ongeacht hun inhoud, doch van een bepaalden inhoud. 
Zulk een verbod achtte hij met de Grondwet niet in strijd, aange
zien ook de plaatselijke wetgever z. i. bevoegd is drukpersdelicten 
te creëren. In de tweede plaats is er bestrij ding door Mr KALLEN 
(Weekblad voor Gemeentebelangen, 1939, blz. 370-371) ; z. i. be
trof het hier geen drukwerk, waardoor gedachten of gevoelens 
worden geopenbaard. Ook Dl' DRESEN (t. a. p. blz. 172) verwerpt 
het arrest. 

11. Toen er plaatselijke bibliotheek-verordeningen verschenen, 
o. m. door Prof. VAN DEN BERGH ongrondwettig geacht, werden 
deze in bescherming genomen door Mr F. M. J. JANSEN. Hij rede-
A. S. XX-5 12 
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neerde aldus: de grondrechten zijn niet onbeperkt, inzoverre zij 
de samenleving niet politiek of moreel in gevaar mogen brengen. 
"Wanneer de uitoefening op een bepaalde wijze van een grond
recht strijdt met (het) algemeen welzijn, moet deze uitoefening 
gesupprimeerd 1) worden" (NederZands JuristenbZad, 1947, blz. 
551 v.). 

lIl. Wat betreft het wetsontwerp inzake de leesbibliotheken, 
hetwelk bestreden werd in een verklaring van alle hoogleraren in 
het staats- en administratiefrecht, uitgezonderd d,e .R. K. hoog
leraren ( !), heeft Prof. DUYNSTEE de stelling verkondigd, dat het 
z. i. niet in strijd is met art. 7 der Grondwet (zie Tijdschrift voor 
Ov.erheidsadministmtie, no 207 en Prae-advies, blz. 146). 

IV. Dezelfde hoogleraar schreef naar aanleiding van het wets
ontwerp op de journalistieke verantwoordelijkheid, hetwelk, als 
ik het goed begrijp, hem eigenlijk niet ver genoeg gaat, dat men 
moet oppassen voor het nog steeds doorwerken van het relati
visme: men durft de neutraliteit ten aanzien van verspreide denk
beelden nog niet opgeven (prae-advies, blz. 158). Hij acht het 
wetsontwerp in ieder geval niet in strijd met art. 7 (blz. 102). 

V. Dezelfde hoogleraar leert met betrekking tot art. 7, dat 
deze bepaling niet tot recht maakt, wat de sociale rechtsorde tot 
onrecht maakt, art. 7 gaat z. i. uit van de gegeven juridische bin
dingen (Prae-advies, blz. 100). 

Hiermede is m. i. het R. K. standpunt voldoende in het licht ge
steld; het klopt volkomen met het hierboven gereleveerde uit
gangspunt. Aangezien de staat de hoeder is van het algemeen men
selijk welzijn, is men, indien zulks van dit gezichtspunt uit nodig 
is, niet bang voor beperking van een grondrecht als de vrijheid 
van drukpers, hetzij deze uitgaat van den rechter, hetzij van den 
hogeren of lageren wetgever. 

In wezen is de R. K. opvatting univers>a1istisch, doordat zij de 
staatsgemeenschap primair acht en haar als totalitair verband 
het gehele menselijk leven ziet omvatten. Dr DRESEN spreekt dit 
laatste zelfs uit: "aldus beschouwend kunnen we het doel van den 
staat in zekeren zin totalitair noemen, nI. in zover de staatssfeer 
zich uitstrekt over alle gebieden van het natuurlijk menselijk 
handelen ... " (blz. 20). Het zwaartepunt ligt bij deze opvatting 
bij den staat; de burgers zijn slechts de delen daarvan, de leden 
der staatsgemeenschap. 

1) onderdrukt. 
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We komen tot de tweede opvatting, welke we de humanistische 
zouden willen noemen. Ook hier geldt weer, dat men niet te maken 
heeft met één vastomlijnde opvatting. Het betreft ook hier weer 
een hoofdgroep van veelszins gelijkgerichte opvattingen, zij het 
met vele nuanceringen en schakeringen. Het kenmerkende van de 
humanistische opvatting is, dat zij zoveel mogelijk vrijheid voor 
den burger opeist. Haar eminenten voorvechter vindt zij in dezen 
tijd in den Amsterdamsen hoogleraar Prof. Dr G. VAN DEN BERGH. 
Het is dus van belang zijn meningsuitingen ter zake van ons 
onderwerp in den loop der jaren na te gaan. 

a. Toen Mr KALLEN het Sanitas-arrest van 1928 aanviel (zie 
hierboven), werd dit in bescherming genomen door Prof. VAN 
DEN BERGH, op dezen grond, dat de door de Maastrichtse verorde
ning verboden geschriften ook gedachten en gevoelens zouden 
openbaren, b.v. omtrent de geboortebeperking. Omdat zulk een 
geschrift nu eenmaal de bescherming geniet van art. 7 - aldus 
de hoogleraar - was het bedoelde verbod onverbindend. 

b. Scherp heeft de heer VAN DEN BERGH veroordeeld het 
arrest H. R. 31 Mei 1939 no 769. De burgemeester van Heeren
veen vaardigde ex art. 220 der gemeentewet een algemeen voor
schrift van politie uit, waarbij 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 ver
spreiden. De Hoge Raad achtte dit voorschrift verbindend, omdat 
art. 7 z. i. niet in den weg staat aan wettelijke bepalingen, waarbij 
tegen het openbaar maken of verspreiden van gedrukte stukken 
of afbeeldingen van bepaalde strekking straf wordt bedreigd, ter
wijl onder "wet" in het artikel ook kan worden begrepen een ver
ordening als hier door den burgemeester uitgevaardigd. Hiertegen 
voerde VAN DEN BERGH nu aan, dat "wet" in art. 7 nu zeker "for
meel" zal moeten worden opgevat 2), zoals bijna overal in de Grond
wet, en voorts dat met art. 7 in ieder geval in strijd zijn wette
lij ke bepalingen, welke den inhoud van enig gedrukt stuk raken 
(Nederlands Juristenblad, 1939, blz. 690 en 723, Bestuursweten
schappen, 1948, blz. 345). Hier raakt men de kern van VAN DEN 
BERGH'S standpunt: de inhoud van een gedrukt stuk moet zoveel 
mogelijk worden vrijgelaten. Gezien de laatste zinsnede van art. 7 
moet hij natuurlijk erkennen, dat de wetgever bepaalde verant-

2) D. w. z. dat "wet" alleen is een in samenwerking tussen Koning en 
Staten-Generaal tot stand gekomen voorschrift; een provinciale of gemeente
lijke verordening is in dien zin géén "wet". 
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woordelijkheden ten aanzien van het openbaren door de drukpers 
in het leven kan roepen, maar dat is ook het uiterste: de lagere 
wetgever heeft er af te blijven. Het principiële onderscheid met 
de vorige opvatting is te demonstreren aan een vergelijking met 
de mening van DI' DRESEN over het arrest. Deze veroordeelt het 
ook wel, maar komt tot deze conclusie: "En de grondfout lijkt 
ons hier zoals in zoveel andere gevallen, dat er geen wettelijke 
bepalingen waren. Hier is de democratie ernstig in gebreke, om
dat ze de vrijheid van gedachtenopenbaring te veel als doel in 
zich en niet als middel ter bevordering van het algemeen welzijn 
heeft beschouwd ... " (blz. 181). Terwijl de ene zich slechts be
kommert om de mate van vrijheid van den burger, gaat aan den 
ander meer het belang van het geheel ter harte. 

Het standpunt van Prof. VAN DEN BERGH brengt ook mede, 
dat hij de verspreiding mede onder de bescherming van art. 7 
stelt. Op dit punt wordt hieronder nog uitvoerig teruggekomen. 
Het wordt hier alleen aangestipt om te doen zien, hoe het den hoog
leraar erom te doen is het grondwettelijk recht zo ruim mogelijk 

op te vatten. 
c. Prof. VAN DEN BERGH maakte bezwaar tegen de in verschil

lende gemeenten tot stand gebrachte leesbibliotheekverordeningen, 
omdat deze z. L, in strijd met art. 7, de verspreiding van gedrukte 
stukken aan een vergunning bonden (De Gemeente, Februari 1947 
en Neder~ands JuristenbZad, 1947, blz. 625). Hij kon zich dan ook 
verenigen met het bekende vernietigingsbesluit inzake de Bruns
sumse verordening, te weten het K. B. van 11 Mei 1948 Stbl. I 184 
(De N ederZandse Gemeente, 1948, blz. 509). 

d. Het op 13 Januari 1949 ingediende wetsontwerp inzake 
voorschriften betreffende de leesbibliotheken (no 1107) werd 
door VAN DEN BERGH als onaanvaardbaar gekenschetst. Volgens 
dit ontwerp zou de gemeenteraad kunnen bepalen, dat het ver
boden is een leesbibliotheek te exploiteren zonder vergunning van 
b. en w. Aan de vergunning kunnen verplichtingen worden ver
bonden tot wering van die boeken, welke naar het oordeel van 
b. en w. aanstotelijk zijn voor de eerbaarheid. Prof. VAN DEN 
BERGH voerde nu hiertegen aan, dat ingevolge art. 7 geen enkele 
preventieve maatregel door enig bestuursorgaan mag worden ge
nomen ten aanzien van de verspreiding van boeken en geschriften. 
Het wetsontwerp treft z. i. de geestelijke vrijheid, de vrijheid van 
consciëntie in het hart (Het Vrije Volk van 25 Januari 1949). 
Ook hier verruimt hij het grondrecht weer met de verspreiding. 

Hiermede is het standpunt van den Amsterdamsen hoogleraar 
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voldoende in het licht gesteld. Het is een doorlopend strijden voor 
een zo groot mogelijke vrijheid van drukpers voor den burger. Zij 
behoort z. i. niet slechts het eigenlijke drukken te omvatten, doch 
ook het verspreiden in den ruimsten zin des woords van het ge
drukte. Hiervoor heeft a priori te wijken elke wering van een 
gedrukt stuk wegens zijn inhoud. Als de gemeente Heerenveen 
in een toestand verkeert als voorzien in art. 217 der gemeente
wet en de burgemeester het geraden acht zijn bovenvermeld ver
hod uit te vaardigen, ziet men Prof. VAN DEN BEGRH alleen in 
het geweer komen vanwege een aantasting van het grondrecht; 
de vraag, of een verbod als i. c. uitgevaardigd niet dringend nodig 
was, wordt door hem zelfs niet aangeroerd! Met recht kan men 
VAN DEN BERGH's standpunt als individUJulistisch typeren, in prin
cipiële tegenstelling derhalve tot het universalistische Rooms
Katholieke standpunt. 

Beide standpunten kunnen niet juist worden geacht. Niet om
dat z~i uitersten zijn en men de voorkeur zou moeten geven aan 
het bewandelen van den middenweg, doch omdat ze beide een ver
keerd uitgangspunt hebben. Alvorens daarbij nader stil te staan 
en aan te geven, welk het juiste standpunt is, moge hier worden 
getracht de onhoudbaarheid der beide tot nu toe behandelde theo
rieën aan te tonen met behulp van de daaraan klevende gebreken. 

Wat het Rooms-Katholieke standpunt betreft, dit brengt onver
mijdelijk mede, dat de grondrechten, i. c. de vrijheid van druk
pers, geen grote betekenis kunnen hebben. In den diepsten grond 
hangt de omvang ervan af van het goedvinden van den staat. Dit 
geeft men in R. K. kring ook volkomen toe. Zo o. m. Dl' DRESEN: 
"Men zal misschien opwerpen, dat in de door ons verdedigde op
vatting de waarde der grondrechten wel zeer verkleind is. Dit 
geven we volledig toe" (blz. 50). Nu voegt hij daaraan wel toe, 
dat bij elke theorie die waarde niet groot zal zijn, omdat bij vele 
grondrechten wordt verwezen naar de gewone wet en omdat zij 
in abnormale tijden steeds in betekenis verkleind zullen zijn. Hier
bij wordt dan echter over het hoofd gezien, dat de theoretische 
grondslag toch wel grote betekenis heeft. En wie nu dezen grond
slag der grondrechten zo onvast mogelijk maakt, schept reeds daar
door de mogelijkheid tot hun practische inperking en bovendien 
kan hij zich tegen een z,eer vergaande inperking nimmer met een 
beroep op het 1'echt teweerstellen. 

Wat het humanistische standpunt betreft, is er in de eerste 
plaats het reeds genoemde punt van de verspreiding. Men leert 
dan - en ook de Hoge Raad gaat deze richting uit - dat het 
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door de drukpers openbaren van gedachten of gevoelens in art. 7 
mede het verspreiden van de gedrukte stukken omvat. Nu rij st 
aanstonds de vraag, hoe men dan beperkende bepalingen ten aan
zien van die verspreiding kan aanvaarden, wat men in litteratuur 
en jurisprudentie toch doet. Want Of de verspreiding is geheel in 
het grondrecht begrepen, maar dan moet zij gewoon als dit wor
den behandeld, Of zij staat er buiten, maar dan bestaat er dus 
geen enkele relatie tussen art. 7 en de verspreiding. Het tussen
standpunt : wel de verspreiding onder art. 7 brengen, maar toch 
bepaalde beperkingen toelaatbaar achten, is tweeslachtig en dus 
onhoudbaar. 

In dit verband trekken ook de aandacht de verschillende onder
scheidingen, welke men ten aanzien van de verspreiding is gaan 
maken. Mr Vos (Themis, 1894, blz. 402 v.) rekende tot het open
baren door de drukpers de daad van het drukken zelf en hetgeen 
noodzakelijk is om de gedrukte stukken ter kennis van ieder te 
brengen. Daarbuiten viel z. i. al wat bevord,erlijk is daarvoor. 

DRESEN 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, omdat anders van de grondwettelijke 
waarborg niet veel meer zou zijn overgebleven, maar ten aanzien 
van het tweede materieel 3) (blz. 171 v.). 

De derde onderscheiding is van Prof. VAN DEN BERGH: er zijn 
verspreidingverboden, die wèl, en andere, die niet de vrijheid van 
drukpers aantasten. Met den Hogen Raad neemt hij namelijk aan, 
dat de verspreiding wel kan worden beperkt, maar door bepalin
gen, welke een redelijke behartiging beogen van openbare be
langen, die geheel los staan van het beginsel der vrijheid van 
drukpers (Bestuurswetenschappen, 1948, blz. 345 v.). 

Reeds deze verschillende onderscheidingen naast elkaar doen 
zien, in welke moeilijkheden men zich met de verspreiding steekt. 
Bovendien zijn het onderscheidingen, welke allerlei grensconflic
t.en zullen oproepen. Wanneer is iets voor de verspreiding niet 
meer noodzakelijk, maar wel bevorderlijk? Behoort de daad van 
het drukken nu tot den inhoud (id quod) of zij is ook reeds modus 
quo? Tegen VAN DEN BERGH heeft Prof. Dr A. M. DONNER aan
gevoerd, dat diens onderscheiding slechts schijnbaar uitkomst 
biedt. Hij herinnert daarbij aan de kwestie, of een verordening 
hetzelfde "onderwerp" betreft als een wet (Bestuurswetenschap
pen, 1948, blz. 354). 

3) In dien zin zijn ook "wet" provinciale en gemeentelijke verordeningen. 
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Vaag worden de tot nu toe behandelde theorieën, als de ieugd
bescherming in het geding komt. Prof. VAN DEN BERGH acht be
perking van de verspreiding ten bate van de jeugdbescherming 
niet ontoelaatbaar: het recht van vrij e gedachtenopenbaring in 
woord en geschrift is niet voor kinderen geschreven! (De Ge
meente van Februari 1947). DRESEN zegt: hoewel de rechten en 
grondrechten gelijkelijk aan alle mensen zijn toegekend, is de 
zelfstandige uitoefening daarvan slechts aan hen gegeven, die 
de wet handelingsbekwaam verklaart (blz. 224). Vallen de groe
pen "kinderen" en "handelingsonbekwamen" samen ? VAN DEN 
BERGH gevoelt het meest voor het stellen van de grens bij den 
I6-jarigen leeftijd; bij het hoger gaan dan 18 jaar spreekt hij 
van ongrondwettigheid. De handelingsbekwaamheid zou aan de 
meerderjarigheid doen denken, maar men bedenke wel, dat zij in 
het publiekrecht wel eerder kan aanvangen (zie b.v. art. 21 
Dienstplichtwet : ook de minderjarige ingeschrevene kan in be
roep komen!). 

Overigens ligt het zonder meer in de lijn van het R. K. stand
punt, dat men de jeugd van het grondrecht kan uitsluiten. Men 
is daar immers niet bang voor beperkingen van de vrijheid van 
drukpers in het algemeen welzijn. Voor VAN DEN BERGH is het 
moeilijker tot de beperkingsmogelijkheid ten behoeve van de 
jeugdbescherming te komen. Wanneer men een zo groot moge
lijke vrijheid voor het individu opeist, waar ligt dan de rechts
grond, hierbij toch een leef tij dsgrens door de Overheid te zien 
trekken? ! 

N a deze kritiek van de gebreken der gelanceerde theorieën zelf 
uit komen wij thans tot de vraag naar het uitgangspunt van 
beide theorieën. De universalistische leer ziet den staat binnen 
zijn gebied als de totaliteit van alle menselijke samenlevingsvor
men; de verhouding tussen den staat en de andere samenlevings
vormen wordt die van het geheel tot zijn delen. Zoals Prof. 
DOOYEWEERD heeft opgemerkt, geeft men dan aan den staat een 
betekenis, welke naar christelijke opvatting alleen aan de civitas 
Dei, den Godsstaat, kan toekomen. In de plaats van dezen Gods
staat, welke alle tijdelijke samenlevingsvormen elk naar zijn eigen 
aard voor zich kan opeisen, treedt een wereldlijke totalitaire staat, 
welke dezelfde pretentie meent te kunnen hebben, maar zulks 
ten onrechte, omdat hij als zijnde zelf een tijdelijk verband, niet 
het recht kan hebben over de andere zodanige verbanden te heer
sen. Ondanks de kerstening, welke THOMAS VAN AQUINO deze in 
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oorsprong heidense opvatting zou hebben doen ondergaan, blijft 
dit fundamentele bezwaar bestaan. Het blijkt ook uit de opvat
ting ten aanzien van de vrijheid van drukpers: de staat kan zijn 
zorg voor het menselijk welzijn zo ver uitstrekken, dat er van 
die vrijheid van drukpers niet veel overblijft. 

Het uitgangspunt van de individualistische opvatting ligt in 
een overschatting van de betekenis van den enkeling. Zij ziet voor
bij, dat de mensen niet als losstaande individuen mogen worden 
gezien. Wanneer men zich geen ander doel stelt dan 8en zo groot 
mogelijke vrijheid van drukpers voor het individu op te 8isen, 
dan heeft men er geen oog voor, dat de individuen ook deel uit
maken van gemeenschappen met eigen bevo·egdheidssferen, in het 
bijzonder van den staat, als gevolg waarvan het binden van de 
vrijheid van drukpers binnen bepaalde grenzen in de rede kan 
liggen. In dezen zin heeft ook DUYNSTEE terecht bezwaar gemaakt 
tegen de opvating van VAN DEN BERGH. Hij wij st erop, dat de 
door dezen ten troon verheven vrijheid toch niet ongebonden be
hoort te zijn, zoals VAN DEN BERGH schijnt te menen (Prae-advies 
blz. 125-126). 

Beide onjuistheden worden vermeden, wanneer men op calvi
nistisch standpunt uitgaat zowel van het eigen recht der Overheid 
als van de souvereiniteit in eigen kring van de menselijke per
soonlijkheid. Deze laatste brengt mede, dat cr een bepaalde 
uitingsvrijheid voor den enkeling behoort te zijn, welke echter 
niet onbeperkt kan zijn in dier voege als dit door het individu
alisme wordt verlangd. Het is de vraag, of dit uitgangspunt altijd 
wel zuiver in het oog is gehouden. Zo leest men bij DIEMER 
(Vrijheid van drukpers, ac. prft., blz. 187): "Het wezen van de 
vrijheden komt dán goed tot zijn recht, wanneer deze vrijheden 
worden gezien als de neerslag van de beperkte competentie 4) der 
Overheid, welke competentie met name is beperkt, wanneer het 
betreft verbanden en levenskringen, waarvan de staat als zoodanig 
zich heeft te onthouden. Het grondwetsartikel van de drukpers
vrijheid in zijn huidigen vorm is in overeenstemming met de be
perkte competentie 1) van den staat en de vrijheid, welke daaruit 
voortvloeit voor personen en levensverbanden in den staat." En 
zo concludeert DUYNSTEE dan ook in zijn prae-advies (blz. 122). 
dat de calvinistische opvatting de vrijheid als grondrecht louter 
ziet als een beperking, gesteld aan de macht van de Overheid. 

Als ik het goed zie, is hierbij ten onrechte uitgegaan van de 

cl) Cusivering van mij. ST. 
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overheidscompetentie en de beperking daarvan, terwijl wordt 
voorbijgezien, dat er ook is de eigen bevoegdheid van het individu. 

Voorts rijst de vraag, of men art. 7 der Grondwet wel juist 
uitlegt. Het blijkt de communis opinio, ook bij de calvinistische 
schrijvers te zijn, dat men het artikel ruim moet opvatten, in 
ieder geval als mede de verspreiding omvattende. Dit lijkt niet 
houdbaar, zoals reeds hierboven is gebleken. Men zal het artikel 
hebben te nemen, zoals het is: het verleent de vrijheid zonder 
voorafgaande censuur gedachten en gevoelens te openbaren door 
de drukpers, derhalve de vrijheid, geschriften, waarin gedachten 
of gevoelens worden geopenbaard, te doen drukken, zonder dat 
men daarvoor vooraf verlof behoeft te vragen. De verspreiding 
staat daar geheel naast. Ik heb daarop reeds eerder in dit tijd
schrift gewezen, er daarbij aan herinnerend, dat ook in het straf
recht drukpersdelicten en verspreidingsdelicten worden onder
scheiden. Een andere opvatting lijkt dan ook niet mogelijk dan 
dat art. 7 der Grondwet niet anders inhoudt dan een verbod van 
voorafgaande censuur terzake van het drukken van stukken. Ik 
prijs mij gelukkig in dit opzicht Prof. DUYNSTEE gehe·el aan mijn 
zijde te hebben. Volgens hem verbiedt art. 7 alleen het vooraf
gaand verlof ten aanzien van het openbaren. Is echter de gedachte 
eenmaal openbaar gemaakt, dan houdt art. 7 als zodanig op te 
werken voor dit geval (Prae-advies blz. 107). 

Betekent dit nu, dat de gehele vrijheid van drukpers overigens 
illusoir wordt? M. a. w. is behalve het enkele censuurverbod ver
der elk ingrijpen van de Overheid in deze uitingsvr~iheid geoor
loofd? Dit is zeer zeker niet het geval, wcmt de Overheid heeft 
steeds h(J)ar eigen competentie-grens in acht te nemen en andere',. 
souvereiniteit in eigen kring te eerbiedigen. Wie hiervan uitgaat, 
heeft er ook geen behoefte aan, de vrijheid van drukpers in zo 
ruim mogelijke mate onder het grondwetsartikel te brengen, nog 
daargelaten dat dit op zichzelf ook weinig kan baten. Wanneer 
men deze grens echter niet aanvaardt, dan is een van de conse
quenties, dat er van de grondrechten zoals de vrijheid van druk
pers eigenlijk niets overblijft. Duidelijk blijkt dit uit een uit
~'lPraak van Prof. VAN DEN BERGH zelf: "Dat artikel 7 Grondwet 
aan de uitholling van de drukpersvrijheid door den wetgever niet 
in den weg staat, is sinds lang gemeengoed der beoefenaren van 
het staatsrecht. Een wet, welke bijvoorbeeld kritiek, in welken 
vorm ook, op de Overheid strafbaar zou stellen, ware niet in strijd 
met artikel 7, althans niet met de letter dezer bepaling." (N eder
lands Juristenblad 1939, blz. 690). Al schijnt het anders, toch 
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trekt ook DRESEN niet de juiste grens. Volgens hem behoren de 
bepalingen omtrent het id quod (bedoeld wordt: de inhoud van 
de vrijheid van drukpers) van den formelen wetgever, wil men niet 
in strij d komen met den geest van art. 7, enkel te strekken tot 
handha ving der openbare orde en der goede zeden (blz. 171). Het 
is hier namelijk de vraag, hoever de wetgever ter verwezenlijking 
van het laatste mag gaan. Blijkens het bovenstaande kan dit vol
gens de R.K. opvatting zeer ver zijn. In ieder geval wordt ook 
door dezen schrijver niet de grens getrokken van de souvereini
teit in eigen kring. En hierin ligt toch de kern van de zaak. 

Volgens de hier verdedigde opvatting staat het dus zo, dat art. 
7 der Grondwet niet anders doet dan de voorafgaande censuur 
ten aanzien van het openbaren door de drukpers te verbieden. 
Nimmer mag derhalve de Overheid, ten einde misbruik van de 
drukpers tegen te gaan, het middel van de voorafgaande censuur 
aangrijpen. Andererzijds mag de wetgever wel met behulp van 
de strafwet delicten, door de drukpers gepleegd, bestrij den, zoals 
art. 7 zelf aangeeft. 

De vraag, welke hier tenslotte nog rijst, is deze, of men "wet" 
te dien aanzien in materiëlen of formelen zin moet nemen. M. i. 
zal men moeten aannemen, dat het laatste is aangewezen. Men 
heeft hier te doen met strafrecht, dat volgens art. 157 der Grond
wet door den Rijkswetgever behoort te worden geregeld. Te eer
der kan men dit doen, wanneer men de verspreiding geheel buiten 
het grondwetsartikel houdt. Wie dit immers niet doet, komt toch 
voor grote moeilijkheden te staan. Enerzijds brengt hij dan de 
verspreiding onder de werking van art. 7 om haar als grond
recht te beschermen, maar hij moet dan de gemeentelijke ver
ordeningen, welke de verspreiding aan banden leggen in het be
lang van de openbare orde, toch aanvaarden. 

Laat men de verspreiding geheel buiten art. 7 vallen, dan be
hoeft men zich met betrekking tot deze niet meer in te laten met 
de vraag, of "wet" in art. 7 formeel of materieel is. De vraag, 
of gemeentelijke bepalingen betreffende de verspreiding mogelijk 
zijn, kan dan geheel los van het artikel worden beslist. Men zal 
er dan van hebben uit te gaan, dat er ook hier Rijksstrafrecht 
bestaat als b.v. de artt. 132, 134, 137b enz. van het Wetboek van 
Strafrecht, waarin straf wordt bedreigd tegen het verspreiden 
van geschriften van strafbaren inhoud. Daarnaast zijn nu moge
lijk gemeentelijke verordeningen, welke in het belang van de 
openbare orde de verspreiding aan banden leggen. Dit stOJat echter 
geheel buiten art. 7. Men krijgt hier te doen met de gewone vraag 
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van de gemeentelijke aanvullingsbevoegdheid met alle moeilijk
heden daaraan verbonden. De juistheid van deze beschouwing 
blijkt uit de hiervoren reeds gereleveerde opmerking van DONNER 
tegenover VAN DEN BERGH: bij de onderscheiding tussen ver
spreidverboden, die wèl, en die niet de vrijheid van drukpers 
raken, zou men te doen krij gen met de vraag, of een verordening 
hetzelfde "onderwerp" betreft als een wet. Dit is juist de kwestie 
van de aanvullingsbevoegdheid ! Tot op zekere hoogte kan men 
dus met de onderscheiding van Prof. VAN DEN BERGH instemmen. 
Echter zal men moeten inzien, dat deze onderscheiding geheel 
buiten art. 7 om gaat en dat de juiste formulering is: er zijn 
gemeentelijke verspreidverboden, welke het terrein van het Rijks
strafrecht dienaangaande betreden, èn zodanige verboden, welke 
als toelaatbare aanvulling daarnaast zijn te beschouwen. 

* 
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Prof. Mr H. J. HELLEMA 

Nu de gedachte, dat de belastingheffing uitsluitend ten doel 
mag hebben voorziening in de financiële behoeften van den staat, 
vrijwel algemeen is prijsgegeven, komt met te meer klem de vraag 
naar voren, naar welke beginselen de belastingheffing dient te 
geschieden en hoever de Overheid bij haar actieve belasting-

politiek mag gaan. 
Zolang de bemoeiingen van den staat zich nog hoofdzakelijk be-

perkten tot de handhaving van de orde, de defensie en de hand
having van het recht en het budget slechts beslag legde op een 
zeer bescheiden percentage van het nationale inkomen, kon men 
de belastingheffing hoofdzakelijk van het financiële aspect uit 
bezien. Maar wanneer de staat zich met vrijwel ieder onderdeel 
van het maatschappelijk leven gaat bemoeien en dertig tot veertig 
procent van het nationale inkomen opeist en van den top van de 
hoge inkomens hier te lande 75 tot 85 % en in Engeland zelfs 
97?r % opvordert, dan is hernieuwde bezinning over de beginselen, 
die ons bij de belastingheffing moet leiden, geboden. 

De Vereniging voor Belastingwetenschap heeft in haar vergade
ring van 1949 dit onderwerp aan de orde gesteld en DI' W. H. 
VAN DEN BERGE, thans directeur-generaal der belastingen, en Prof. 
DI' P. B. KREUKNIET, hoogleraar in de economische faculteit te 
Groningen, verklaarden zich bereid als prae-adviseurs op te 

treden. 
Prof. KREUKNIET heeft in een beknopt, 55 bladzijden tellend, 

praeadvies zich hoofdzakelijk beperkt tot de belichting van de 
economische problemen, die zich bij de heffing der belastingen 

voordoen. 
DI' VAN DEN BERGE'S prae-advies, waarop hij tevens promo-

veerde, behandelt het vraagstuk veel breder. Direct in den aan
vang van zijn geschrift stelt hij de vraag aan de orde, wat onder 
"beginselen" moet worden verstaan. 
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"Bestaat een principieel verschil tussen "beginselen van de belas
tingheffing" enerzijds en andere regelen, welke men bij de belas
tingheffing in acht moet nemen, zonder beginselen te zijn, anderer
zijds ? Ik kan zodanig verschil niet zien. Beginselen zijn algemene 
regelen, welke behoren te worden gevolgd, en op een bepaald niveau 
kunnen zij worden onderscheiden van meer bijzondere regelen, welke. 
afgeleid uit die beginselen, bij de uitwerking van de beginselen 
worden gevolgd. Op een lager niveau zijn echter laatstbedoelde re
gelen op hun beurt weer beginselen, evenals eerstbedoelde beginse
len op een hoger niveau regels zijn, voortvloeiend uit hogere be
ginselen, welke wellicht tenslotte tot één algemeen principe kunnen 
worden herleid. Men zou b.v. kunnen stellen, dat alle overheids
daden, en dus ook de belastingheffing, "de gerechtigheid moeten 
dienen", of, als men anders wil formuleren, "de algemene welvaart 
moeten bevorderen", en men kan dit terecht een beginsel noemen." 

Enige bladzij den verder schrij ft VAN DEN BERGE: "dat elke 
werkzaamheid van de Overheid, en dus ook de belastingheffing, 
gericht moet zijn op "creating and mantaining the world we 
want" 1), welke laatste uitdrukking is ontleend aan het werk 
Taxation f01' prosperity van de Amerikaanse schrijver RANDOLPH 

E. PAUL. 

De belastingheffing door den staat van de burgers is een ver
houding welke door het recht wordt beheerst en de vraag of en 
in hoeverre belastingheffing "verantwoord", "behoorlijk" is, ziet 
de schrijver als in laatster instantie een rechtsfilosofisch pro
bleem. 

In het tweede hoofdstuk worden de problemen der neutraliteit, 
fiscaliteit en relativiteit der belastingheffing behandeld. De schrij
ver aanvaardt niet alleen, dat bij bepaalde belastingen neven
doeleinden worden aanvaard, maar ook, dat, principieel gespro
ken, andere doeleinden dan het verkrijgen van inkomsten ook het 
hoofddoel mogen zijn. Zelfs dat de opzet van het gehele belasting
stelsel op het bereiken van bepaalde doeleinden van economischen, 
socialen of anderen aard mag worden afgestemd. 

Daartegenover wij st hij echter op het feit, dat een systema
tische belastingpolitiek zich nog slechts sporadisch heeft voor
gedaan en dat van een systematische studie - gebaseerd op vol
doende gegevens nopens de economische situatie - van het pro
bleem in hoeverre en op welke wij ze, technisch, de belasting
heffing aan andere dan fiscale doeleinden kan worden dienstbaar 
gemaakt, nog weinig is gekomen. Hij komt dan ook tot de con
clusie, dat het de voorkeur verdient op dit terrein, waar fouten 

1) Het scheppen en handhaven van een zodanige wereld als wij behoeven. 
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zulke ernstige gevolgen met zich kunnen slepen, terughoudendheid 
te betrachten. 

Vervolgens behandelt VAN DEN BERGE de relativiteit van de 
belastingheffing. Reeds MONTESQUIEU wees op het verband tussen 
het financiële stelsel van een bepaalden staat en de politieke en 
economische ordening. Niet alleen de feitelijke verhoudingen, 
maar ook de rechtsovertuigingen, het volkskarakter, het stadium 
van ontwikkeling, waarin een volk zich bevindt, de economische 
verhoudingen en tal van andere omstandigheden, zullen zich in 
het belastingstelsel weerspiegelen. 

In verband met wijzigingen in de omstandigheden zal ook het 
belastingstelsel zich moeten aanpassen. Een in absoluten zin goed 
belastingstelsel bestaat niet, het kan slechts goed of verkeerd 
zijn in relatieven zin. 

"Het is mitsdien met de beginselen van de belastingheffing - in 
de zin van financiële, economische, belastingtechnische en ook rechtf;
filosofische regelen - alles relativiteit, wat de klok slaat." 

In de drie volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens het 
financiële aspect, het economische en het belastingtechnische 
aspect behandeld. In het laatste hoofdstuk wordt tenslotte het 
rechtsfilosofische aspect behandeld. Enkele korte citaten uit dit 
hoofdstuk laat ik hier nog volgen: 

"Boven de realiteit staat de eeuwige, absolute idee der Gerechtig
heid en het streven om de realiteit steeds beter aan de Gerech
tigheid te doen beantwoorden, is een der machtigste drijfveren 
voor het handelen van de mensen en volken. Bij het aanvaarden van 
dit uitgangspunt is de in het eerste hoofdstuk aangehaalde uit
drukking van Paul, dat ook de belastingheffing moet strekken om 
mede te werken aan het scheppen en handhaven van "the world we 
want" niet geheel juist, aangezien het streven niet mag worden 
bepaald door de subjectieve wensen der mensen of een groep mensen, 
maar door de objectieve Idee der Gerechtigheid; wat wij wensen 
is in laatster instantie slechts eerbiedwaardig in zoverre zulks 
met de Gerechtigheid in overeenstemming is. Zo kan ook een onder
zoek naar de richtlijnen, welke bij de belastingheffing moeten 
worden gevolgd, principieel niet een onderzoek zijn naar de wen
sen van mensen of bepaalde groepen mensen, maar moet het zijn 
een onderzoek naar de eisen der Gerechtigheid." 

"Bij aanvaarding van het in de volksgemeenschap aanwezige 
rechtsbewustzijn als grondslag voor het recht, en dus ook voor de 
belastingheffing, is dit, in beginsel, geobjectiveerd; het is dan 
zaak dit rechtsbewustzijn op te sporen en te analyseren, hetgeen 
weliswaar geen gemakkelijke taak is, maar daarover is een gedach
tenwisseling in wetenschappelijk opzicht mogelijk." 
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Met deze uiterst summiere weergave van de hoofdgedachten uit 
dit geschrift meen ik te moeten volstaan. 

Wanneer men dit prae-advies mocht hebben ter hand genomen 
in de verwachting, daarin een aantal beginselen te vinden, waar
aan men houvast heeft, dan heeft DI' VAN DEN BERGE deze hoop 
toch wel zeer grondig teniet gedaan. 

Voor hem is er geen verschil tussen beginselen en algemene 
regelen. Mag men bij die opvatting, zonder in strijd te komen 
met het spraakgebruik, nog wel over beginselen spreken? Wij 
maken toch in onze taal scherp onderscheid tussen beginselen en 
regelen. Wij hebben het over de regelen van het verkeer en over de 
Calvinistische beginselen, maar zouden toch wel enige bevreem
ding wekken, wanneer wij over de beginselen van het verkeer 
of de regelen van het Calvinisme zouden spreken. Onder beginse
len plegen wij de fundamentele waarheden, de grondstellingen, te 
verstaan, waarvan wij bij geloof of wetenschap uitgaan en die 
veelal zelf niet meer kunnen worden bewezen. 

Welnu, ten aanzien van de beginselen van de belastingheffing -
de rechtsfilosofische nadrukkelijk daaronder begrepen - stelt de 
schrijver: "Het is alles relativiteit, wat de klok slaat". Maar kan 
men dergelijke relatieve regels nog wel beginselen noemen en had 
de schrijver niet met HERACLITUS tot de conclusie moeten komen 
"dat alles vloeit" en er dus geen beginselen zijn? 

Op blz. 114 van zijn boek zegt VAN DEN BERGE, dat de uitdruk
king van PAUL, dat ook de belastingheffing moet streken om mede 
te werken aan het scheppen en handhaven van "the world we 
want" niet geheel juist is, "aangezien het streven niet mag wor
den bepaald door de subjectieve wensen der mensen of een groep 
mensen, maar door de objectieve Idee der Gerechtigheid." Maar 
onmiddellijk hierna volgt: 

"In de relativiteit van de menselijke verhoudingen kan de absolute 
Idee der Gerechtigheid zich niet ten volle ontplooien. Zij open
baart zich in de mensen als rechtsbewustzijn en dit rechtsbewust
zijn is gebonden aan een bepaalde volksgemeenschap en een bepaald 
stadium van haar bestaan." 

Dit rechtsbewustzijn kan volgens VAN DEN BERGE worden op
gespoord en geanalyseerd en aldus kan dit worden geobjectiveerd. 
Kan men hier nu inderdaad spreken van een objectief gegeven? 
Objectief is, wat buiten ons bestaat. In zoverre kan men dus 
toegeven, dat men objectief kan constateren, dat het rechtsbewust
zijn van bepaalde individuen in verzet komt, wanneer bijv. be-
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paalde personen uit hoofde van hun ras worden achtergesteld. 
Maar wanneer VAN DEN BERGE schrijft "niet de subjectieve wen
sen der mensen, maar de objectieve Idee der Gerechtigheid be
hoort beslissend te zijn", dan kan ik niet inzien, dat, wanneer 
voor de Idee der Gerechtigheid het rechtsbewustzijn van de meer
derheid in de plaats wordt gesteld, er dan veel van de tegenstel
ling subjectieve wensen-objectieve gerechtigheid overblijft. 
Zulks temeer nu VAN DEN BERGE iedere natuurrechtelijke ge
dachte nadrukkelijk verwerpt. 

Op pag. 116 van zijn boek wijst VAN DEN BERGE er op, dat 
veelal de belastingheffing, evenals de belastingwetenschap en de 
wetenschap der openbare financiën, primair als van politieken 
aard worden beschouwd. Als hoofdbezwaar tegen deze opvatting 
stelt hij, dat het woord politiek "zich te zeer richt op de diepe 
verschillen, welke nu eenmaal in levens- en wereldbeschouwing 
bestaan, verschillen, welke in een voortdurende gedachtenwisse
ling de neiging hebben steeds scherper te worden geformuleerd." 

Voorts: 
"dat een politieke conceptie veelal fundamenteler terugtast op 
religieuse, meta-physische en andere filosofische bezwaren dan 
voor een rechtsregeling nodig en verantwoord is; dat daarin meer 
dogmatiek, meer eenzijdigheid, meer intransigentie 2) steekt dan in 
het feitelijk aanwezige rechtsbewustzijn, waarin altijd ook een 
"common sense" 3) aanwezig is en waarin a.h.w. een zeef van prac
tische nuttigheid, mogelijkheid en bescheidenheid met betrekking 
tot eigen visie wordt gevonden. En is het niet zo, dat gerechtig
heidsidealen in politieke zin de belangentegenstellingen, welke ertoe 
inspireren, slechts nauwelijks kunnen verbergen: waarom zijn de 
ondernemers niet bezield door het socialistisch gerechtigheidsideaal 
en de arbeiders niet door het gerechtigheidsideaal, dat vóór alles 
het ten goede komen van de vruchten van vermogen aan de eigena
ren postuleert 4)? Feit is, dat uitgaande van een politieke conceptie, 
de beslissingen, welke tenslotte worden genomen, alras het karakter 
verkrij gen van een compromis, voor hetwelk eigenlijk geen der 
groepen enige eerbied heeft. Uitgaande daarentegen van de in Je 
volksgemeenschap op een bepaalde tijd bestaande algemene rechts
overtuiging, aan de hand van welke de beslissingen worden genomen, 
hebben die beslissingen aldus wel een stevige rechtsgrondslag." 

Op welken grond Dl' VAN DEN BERGE een zo scherpe tegenstelling 
maakt tussen gerechtigheidsidealen in politieken zin, die de be
langentegenstellingen nauwelijks zouden kunnen verbergen, en het 
rechtsbewustzijn, is mij niet duidelijk geworden. 

2) Sterke ontoegeeflijkheid. 
3) "Gezond verstand". 
4) Als eis stelt. 
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Meent Dr VAN DEN BERGE werkelijk, dat bijvoorbeeld de zeer 
sterke inkomensoverheveling, die bij de huidige fiscale en sociale 
wetgeving plaats vindt, slechts het resultaat is van een objectief 
rechtsbewustzijn, dat niet beïnvloed wordt door belangentegen
stellingen? Wat hij als het resultaat van een objectief algemeen 
rechtsbewustzijn ziet, ziet een ander als resultaat van op gevoels
overwegingen berustende waandenkbeelden. Ik mag misschien 
onderstaande zinnen uit "The Economist" van 18 Februari 1950 
aanhalen: 

"A sound approach to economic policy is today obstructed by a 
number of deeply cherished sentimental delusions - that a nat ion 
can be richer aftel' an exhausting war than before, that even if 
the nation is poorer the great majority of individuals can be bet
ter off, th at consumption and capital investment can both be in
creased, that fuIl employment can be guaranteed by Act of ParI ia
ment, th at the state can spend the people's money better than 
they can themselves, th at men are as naturaIly efficient as they 
are naturaIly virtuous and need neither incentives nor sanctions 
to be so, that penalising the successful is the best way to assist 
the unfortunate".5) 

Neemt men, gelijk Dl' VAN DEN BERGE terecht doet, aan, dat 
onze rechts beschouwing in laatster instantie beslissend wordt be
invloed door onze wereld- en levensbeschouwing, dan zal men, 
bij een volslagen gebrek aan eenheid van overtuiging als zich in 
onze huidige maatschappij voordoet, ook alleen kunnen verwach
ten, dat bepaalde rechtsregelen, voorzover zij althans de princi
piële grondslagen raken, alleen overtuigend kunnen zijn voor de
genen, die de levensbeschouwing van de parlementaire meerder
heid, die den regel tot stand bracht, delen. En dan is het een illusie 
te menen, dat er een algemeen geldend voor een ieder aanvaard
baar rechtsbewustzijn zou zijn. 

Bij de discussies over de prae-adviezen heb ik als mijn over
tuiging uitgesproken, dat wanneer men de beginselen alleen aan 
den mens wil ontlenen, men altijd tot relativisme zal komen 
en dat alleen hij, die kan belij den, dat de rechtsbeginselen 

j) Een verstandige benadering van de economische politiek wordt tegen
woordig bemoeilijkt door een aantal diep gekoesterde, op gevoel berustende 
waandenkbeelden - dat een natie rijker kan zijn na een uitputtenden oorlog 
dan er voor, dat zelfs al is de natie armer, de grote meerderheid der indi
viduen er beter aan toe kan zijn, dat de consumptie en de kapitaalinves
tering beide kunnen worden opgevoerd, dat door een wet arbeid voor ieder
een verzekerd kan worden, dat de staat het geld van de mensen beter kan 
besteden dan de mensen dit zelf kunnen, dat de mensen van nature even kun
dig zijn als deugdzaam en noch aansporingen, noch beloningen behoeven om 
dit te zijn, dat het straffen van de met succes werkende mensen de beste 
manier is om de minder fortuinlijken te helpen. 
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uit GOD zijn, kan stellen, dat er objectieve b€ginselen zijn. 
Dr VAN DEN BERGE heeft daarop geantwoord, dat hij als vrij

zinnig christen minder ver van mij afstond dan ik meende, terwijl 
ik vergat, dat het opsporen van het Goddelijk recht toch mensen
werk was en dus de uitkomsten van dit onderzoek eveneens van 
relatieve waarde zouden zijn. 

Onze tegenstelling kan ik misschien het beste duidelijk maken 
door de mening van VAN DER BRUGGHEN aan te halen, welke ik 
vond in de studie Gerechtigheid en Recht van wijlen Prof. Mr P. 
SCHOLTEN. 

"Zonde is wel de mening, dat naar willekeur of bij meerderheid 
uitgemaakt zou kunnen worden, wat recht is -- een zonde die zowel 
die der vorsten als van de volken kan zijn. Zonde, want het is 
een uit de leugen des harten voortkomende mening, dat vorst of 
volk de eeuwige beginselen van recht en gerechtigheid, die uit 
God zijn, zouden mogen terzijde stellen." 

Ik ben er van overtuigd, dat Dl' VAN DEN BERGE mij zal ant
woorden, dat hij allerminst de eeuwige beginselen van recht en 
gerechtigheid wil terzijde stellen. Maar dan verliest hij toch m. i. 
uit het oog, dat de leer van het rechtsbewustzijn en het aan
vaarden van Goddelijke rechtsbeginselen onverenigbaar zijn. Het 
vaststellen van de normen van recht en gerechtigheid bij meerder
heidsbesluit is een met laatstgemelde opvatting volkomen strijdig 
naturalisme. Toegegeven moet natuurlijk worden, dat wij zondige 
mensen zullen kunnen dwalen bij het opsporen van de beginselen 
van het Recht. Maar dit neemt niet weg, dat naar onze niet nader 
te bewijzen geloofsovertuiging deze beginselen (-- en nu waarlijk 
objectief, immers niet aan den mens ontleend --) bestaan. 

Wij vinden deze opvatting in het Oude Testament. MOZES ge
bood de door hem benoemde rechters: 

"Hoort de geschillen tussen twee broederen en richt rechtvaar
dig de geschillen tussen den man en tussen zijnen broeder en 
tussen deszelfs vreemdeling; gij zult het aangezicht in het gericht 
niet kennen, gij zult den kleine zowel als den grote horen, gij zult 
niet vrezen voor iemands aangezicht, want het gericht is Godes." 
Deuteronomium 1 : 16 en 17. 

En als W. FRIEDMANN, die voorzover uit zijn boek Legal TheoTy 
valt af te leiden, zeker niet op chrîstelijk standpunt staat, in één 
van de laatste hoofdstukken The seaTch for cibsolute ideals of 
justice G) de resultaten van zijn onderzoek nagaat, komt ook deze 
tot de conclusie: "What emerges from all these varying attempts 

H) Het onderzoek naar absolute idealen van gerechtigheid. 
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is the utter failure to establish absolute standards of justice except 
on a religious basis." 7) 

Afgezien van deze principiële bezwaren is het m. i. "graue 
Theorie", dat de wetgever zich zou laten richten door het rechts
bewustzijn van het volk. Natuurlijk ontken ik geen ogenblik het 
bestaan van het rechtsbewustzijn, maar dit uit zich toch hoofd
zakelijk, wanneer er maatregelen genomen worden, die met dit 
rechtsbewustzijn in strijd komen. En bij een zo uiterst technische 
en ingewikkelde materie als het belastingrecht zijn het de des
kundigen, die de koers bepalen, al menen zij dan wellicht vol
komen bona fide, dat zij overeenkomstig het rechtsbewustzijn van 
de ingezetenen handelen. 

Dl' VAN DEN BERGE heeft gesteld, dat elke werkzaamheid van 
de Overheid en dus ook de belastingheffing gericht moet zijn 
op "creating and maintaining the world we want" . Wanneer men 
nagaat, in welk verband RANDOLPH PAUL deze woorden gebruikt, 
dan vindt men: 

"We may mud dIe through without wisdom, but the safer procedure 
wil! be to plan our tax future upon the basis of a careful advan
ce examination of the economie effects of the taxes we impose. 
What is required is th at we build a tax system which is intelli
gently directed toward creating and maintaining the kind of world 
we want." 8) 

Hieruit blijkt, dat PAUL de belastingheffing zeer sterk econo
misch beschouwt. VAN DEN BERGE daarentegen ziet de belasting
heffing als een daad van de als staat georganiseerde gemeenschap 
jegens de individuele burgers, als een verhouding welke door het 
recht wordt beheerst en derhalve is z. i. de vraag of en in hoe
verre de belasting "verantwoord", "behoorlijk" is, in laatster in
stantie een rechtsfilosofisch probleem. 

Prof. KREUKNIET stelt, dat men veelal als voornaamste doel der 
belastingheffing ziet het dekken van de kosten der overheidspro
ductie van goederen en diensten, die tot bevordering van het alge
mene welzijn plaats vindt. Daarnaast kunnen belastingen worden 
geheven, 

7) Wat uit al deze wisselende pogingen naar voren komt is de totale mis
lukking om een absolute maatstaf van rechtvaardigheid vast te stellen, uit
gezonderd op een godsdienstigen grondslag. 

S) Wij kunnen verder modderen zonder wijsheid, maar de veiliger methode 
zal zijn onze toekomstige belastingpolitiek te baseren op een voorafgaand 
zorgvuldig onderzoek van de economische uitwerking van de belastingen, 
die we heffen. Wat vereist wordt is, dat wij een belastingsysteem opbouwen, 
dat er met verstand op gericht is die wereld te scheppen en in stand te hou
den, die wij wensen. 
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a. om bepaalde handelingen te onderdrukken of te stimuleren, 
waarbij dus de opbrengst dezer belastingen geheel op den achter
grond staat: de niet-fiscale belastingen. 

b. om de gerechtigheid te dienen. 
Het voornaamste gebied waarop de belastingen de sociale ge

rechtigheid z. i. kunnen dienen, is het gelijkmatig verdelen van 
de inkomens. Het uitgangspunt voor deze herverdelende taak der 
belastingen is de mening, dat de inkomensverdeling, die voort
vloeit uit het vervullen van bepaalde functies onder het prij s
vormingsproces in een vrij e economie, niet zou leiden tot een 
rechtvaardige inkomensverdeling, zodat er uit het oogpunt der 
gerechtigheid aanleiding zou z\in in deze verdeling in te grijpen. 

Twee punten trekken hier de aandacht: 
1. dat hier zonder veel motivering als eis van gerechtigheid 

gesteld wordt het ingrij pen in de inkomensverdeling, 
2. dat aan de rechtmatigheid van dit ingrijpen geen woord 

wordt gewijd. 
Het is opvallend, met welk een gemak in de litteratuur van de 

laatste jaren hetgeen men maatschappelijk of sociaal wenselijk 
vindt als eis van gerechtigheid wordt geponeerd. Wat men onder 
gerechtigheid verstaat realiseert men zich veelal niet eens. 

Bij de Rooms-Katholieke schrijvers wordt verdedigd, dat sociale 
gerechtigheid en bonum commune identiek zouden zijn. Veel ver
der komt men daarmede niet en de geschiedenis is daar om te 
bewijzen, hoe men onder het mom van algemeen welzijn, salus pu
blica, bonum commune de meest tegenstrijdige doelstellingen heeft 
nagestreefd. SCHOLTEN zegt in zijn rectorale oratie Recht en Ge
rechtigheid: 

"Van recht is evenmin een definitie mogelijk als van kunst of 
van wetenschap, van gerechtigheid evenmin als van zedelijkheid en 
waarheid." 

Als aanduiding - die dus geen definitie poogt te zijn - van 
gerechtigheid geeft hij: "gerechtigheid is het behoren naar inner
lijke overtuiging." 

Zou Prof. KREUKNIET gesteld heben, dat naar zijn innerlijke 
overtuiging het ingrij pen in de inkomensverdeling behoort te ge
schieden, dan komt men er eerder toe deze overtuiging critisch te 
bezien, dan wanneer dit ingrijpen als eis van gerechtigheid wordt 
gesteld. Men verschijnt nu eenmaal niet graag als bestrijder van 
de gerechtigheid ten tonele. 

Laat ons dus eens nagaan of de innerlijke overtuiging van Prof. 
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KREUKNIET op een behoorlijke basis berust. Welnu deze basis is, 
dat de inkomensverdeling, welke door het prij svormingsproces in 
een vrij e economie wordt bereikt, aan niets de kenmerken vermag te 
ontlenen van de rechtvaardigste personele inkomensverdeling, zodat 
er uit het oogpunt der gerechtigheid aanleiding is in te grijpen. 

Men kan bij deze stelling den nadruk leggen op "een vrij e econo
mie" en dus veronderstellen, dat aan een inkomensvorming in 
een niet vrije economie minder gebreken zouden kleven. De erva
ring van de laatste jaren heeft ons echter wel geleerd, dat de 
prij sbeheersing gewild of ongewild tot een nog veel willekeuriger 
en ongerechtvaardigder inkomensverdeling leidt. In sommige be
drijven maakt men overmatige winsten (bijv. exportbedrijven, die 
profiteerden van de kunstmatig laag gehouden lonen hier te 
lande), aan anderen werd opzettelijk een redelijke winstmarge 
onthouden, bijv.levensmiddelendistribuanten en huizenexploitanten. 

Maar zelfs al zou men erkennen, dat aan de rechtvaardigheid 
van de inkomensverdeling veel ontbreekt, dan zou men toch mogen 
verwachten, dat eerst gepoogd zou worden, vast te stellen, wan
neer en onder welke omstandigheden een inkomen als ongerecht
vaardigd zou worden beschouwd, en dat men daarna zou ingrij pen. 
Maar neen, zonder enige redelijke motivering wordt het verwerven 
van een hoger inkomen als op zichzelf ongerechtvaardigd beschouwd. 

De socialist, W. A. LEWIS, stelt bijvoorbeeld in zijn overigens 
zeer lezenswaardig boekje The Principles of Economic Planning: 
"No man is worth ~ 10.000 a year, and, in our present state of 
poverty, with the great majority of the people earning Ie ss than 
~ 6 a week, only a few very exceptional men deserve to exceed 
~ 2000 a year".9) 

Enige motivering van deze bedragen wordt niet gegeven en het 
feit, dat men waarlijk goede leiders met graagte veel hogere in
komens biedt, wordt genegeerd. 

Deze zelfde schrijver schrijft: "A passion for equality is the one 
thing that links all socialists ; on all others they are divided." Hl) 

Steeds duidelijker begint te worden, dat de uit deze passie voor 
gelijkheid voortvloeiende maatregelen dermate het persoonlijk ini
tiatief belemmeren, dat uiteindelijk allen dreigen er op achteruit 
te gaan. 

9) Niemand is ~ 10.000 per jaar waard en in onzen tegenwoordigen staat 
van armoede, waarin de grote meerderheid van de bevolking minder dan 
~ 6 per week verdient, behoren slechts enkele zeer uitzonderlijke mannen 
maar den ~ 2000 per jaar te verdienen. 

10) Een hartstocht voor gelijkheid is het enige, dat alle socialisten ver
bindt; op alle andere punten zijn zij verdeeld. 
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Dat e€n tot het uiterste opgevoerde progressie, die zonder reke
ning te houden met de wijze, waarop het inkomen wordt verdiend, 
tot een rechtvaardiger inkomensverdeling zou leiden, kan alleen 
diegene geloven die me€nt dat ieder hoog inkomen, ook als het 
door noeste vlijt en grote bekwaamheid wordt verdiend, ongeoor
loofd is. Ter voorkoming van misverstand wil ik hier gaarne aan 
toevoegen, dat een hoge progressie momenteel natuurlijk onver
mijdelijk is en dat iedere progressie in de inkomensverdeling in
grijpt. Waar ik bezwaar tegen maak is, dat men het doet voor
komen alsof de inkomensnivellering, zoals deze thans geschiedt, 
tot een rechtvaardiger inkomensverdeling zou leiden. Wij krij gen 
nu genivelleerde willekeur. 

KEYNES heeft in de crisisjaren de spreiding van de inkomens 
verdedigd om de consumptieve vraag op te voeren. Dat kan uit 
e€n oogpunt van conjunctuurbeleid natuurlijk volkomen gerecht
vaardigd zijn. Maar dit was geen recept voor alle tijden en zeker 
niet voor een tijd, waarin men vrijwel eenstemmig van oordeel 
is, dat de consumptie in verhouding tot de productie te groot is. 

In de tweede plaats vroeg ik de aandacht voor het feit, dat aan 
de rechtmatigheid van dit ingrijpen geen woord wordt gewijd. Het 
grondbezit is zeer ongelijk verdeeld. Men kan economisch zowel 
verdedigen, dat een meer gelijkmatig bezit wenselijk zou zijn, als 
dat meerdere concentratie voor een meer efficiente bewerking 
aanbevelenswaardig zou zijn. Zou men het dan geoorloofd vinden, 
dat de staat zonder schadeloosstelling maar aan het herverdelen 
of onteigenen ging? 

Ik breng dit punt naar voren om aan te tonen, dat men tegen
woordig de belastingheffing al te veel bekijkt van de subjectief 
als wenselijk geachte economische gezichtspunten uit, terwijl ik 
mij geheel schaar aan de zijde van VAN DEN BERGE, die de belas
tingheffing als een juridisch vraagstuk ziet. Men zal zich dan 
tenminste de moeite moeten getroosten, voor de steeds verder 
voortschrij dende nationalisatie van onze persoonlijke arbeids
kracht deugdelijke rechtsgronden aan te voeren. Dan komt men 
ook meteen voor de -fundamentele en uiterst moeil~ike vraag van 
den omvang en begrenzing van de staatstaak. 

Het ingrijpen van den staat, ook op economisch terrein, zal 
altijd juridisch gefundeerd moeten zijn. De staat zal nimmer een
zij dig naar enig belang mogen zien, maar zal altij d alle betrokken 
belangen moeten afwegen en in het algemeen slechts moeten in
grijpen, als het particulier initiatief niet in staat of bereid is 
een noodzakelijke taak te vervullen of wanneer niet te dulden mis-
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standen bestaan of dreigen te ontstaan. Men kan zich dan inder
daad omstandigheden indenken, die een sterke overheveling van 
inkomsten noodzakelijk maken. Maar in ieder geval zal de staat 
eerst mogen ingrij pen na afweging van alle belangen pro en 
contra en deze zal zich niet mogen laten leiden door de "passion 
for equality". 

De opvatting van VAN DEN BERGE, dat beginselen niet anders 
zijn dan regels en dus geen fundamentele waarheden, heeft de 
opzet van zijn boek sterk beïnvloed. Uit het in den aanvang ge
geven korte overzicht blijkt, dat de schrijver na zijn opvatting 
omtrent de beginselen uiteengezet te hebben, overgaat tot de be
handeling van de in theorie en practijk toegepaste regels ten aan
zien van het financiële, economische en belastingtechnische aspect 
van de belastingheffing, om dan tenslotte op de betekenis van het 
rechtsbewustzijn in deze materie te wijzen. 

Ongeveer ge lij ktij dig met het geschrift van VAN DEN BERGE 
verscheen het eerste deel van de Verz,ameld,e Geschriften van wij
len Prof. Mr. PAUL SCHOLTEN. Daarin komt diens voordracht voor 
de Koninklijke Academie van Wetenschappen in 1935 over Rechts
beginselen voor. SCHOLTEN onderscheidt daarin de rechtsbeginse
len in "voorstellingen omtrent wat behoort van primairen aard, 
die zich van zelve opdringen", en "de meer concrete rechtsregels". 
Daarin komt z. i. het tweeledige karakter van het recht tot uiting, 
n.l. deel van ons geestelijk leven, tegelijk historisch bepaald maat
schappelijk verschijnsel. 

Hier treft onmiddellijk het verschil in opzet. Ook SCHOLTEN 
erkent het bestaan van concrete rechtsregels in hun relativiteit 
van historisch bepaald maatschappelijk verschijnsel, maal' daar
naast zijn el' de rechtsbeginselen van primairen aard. Hij noemt 
el' vier, twee paren van twee, alle vier tenslotte gedragen door een 
vijfde, primair ook tegenover de andere. Het beginsel der persoon
lijkheid tegenover dat der gemeenschap. 

Het beginsel der gelijkheid tegenover dat van het gezag. Ten
slotte - of in den beginne - dat van de scheiding van goed en 
kwaad, waarin alle recht wortelt. 

Ik zal de verleiding weerstaan te trachten een korte samen
vatting van het schone en diepzinnige betoog te geven. Het zou 
jammer zijn er iets aan af te doen. Laat mij slechts den slotzin 
aanhalen: 

"De beginselen zelf worden in verschillend licht gezien; reeds 
als wij er over spreken wordt de grondslag zichtbaar waarop wij 
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staan; vragen wij waartoe zij leiden in een historisch bepaalde 
situatie, dan geeft altijd en voor ieder het antwoord zijn houding 
tegenover de meest fundamenteele vraag, waarvoor de mensch kan 
worden gesteld: die van het geloof.' ' 

In het geloof aanvaarden wij de absoluutheid der beginselen 
van recht en gerechtigheid. Dit behoeft en mag echter niet leiden 
tot de aanvaarding van een onveranderlijk voor alle tijden geldend 
recht. De historie toont wel aan, hoe veranderlijk het recht is en 
dit zal het ook blijven. Dus toch weer: alles relativiteit wat de 
klok slaat. Misschien mag ik mijn ontkennend antwoord door 
een beeld verduidelijken. Voor den zeeman is het vuurtorenlicht 
een vast punt, waarop hij koers zet. Maar dat wil niet zeggen, dat 
hij ongeacht de weersomstandigheden, de windrichting en stroom
sterkte, zandbanken en welke andere omstandigheden ook, altij d 
op dezelfde wijze naar de haven koerst. En toch verkeert hij onder 
geheel andere omstandigheden dan degene, die dit licht zou moe
ten missen. Ook bij de belastingheffing zijn er vaste beginselen, 
maar niettemin zal een grote mate van relativiteit blijken te be
staan bij het vaststellen van de regels. 

Ik mag dit misschien aan de hand van een citaat uit de eerste 
deputatenrede van COLIJN duidelijk maken, waarmede ik dan 
tevens aantoon, dat deze reeds in 1920 niet afwijzend stond tegen
over belastingheffing met een niet-fiscaal doel. 

• "De productie is, zoo als wij zagen, veel geringer dan voorheen. 
De consument daarentegen toont, tengevolge vooral van de grootere 
ruimte aan geld neiging tot groot er verbruik en wel op het terrein 
van het niet volstrekt noodzakelijke. Die neiging moet, zoals wij 
reeds zeiden, worden ingetoomd, en het is de belastingwetgeving 
die ten deze een werkzamen invloed kan uitoefenen door een belang
rijke heffing op de weelde en op alle niet noodige vertering. Wij kun
nen hier niet behandelen hoe zulk een belasting behoort te worden in
gericht, maar wel kunnen wij uitspreken dat een heffing van en
kele percenten niet helpen zal. Een heffing als deze moet drastisch 
zijn wil ze uitwerking hebben. Haar doel moet niet zijn om geld in 
de schatkist te brengen, maar om, in een bepaalde richting, krach
tigen economischen invloed uit te oefenen." 

Men ziet dus, dat COLIJN in overeenkomstige na-oorlogse om
standigheden met de hem eigen zin voor realiteit beperking van 
de consumptie bepleitte. Wanneer de belastingheffing tevens zal 
dienen om de conjunctuurgolven te vervlakken, dan is het zonder 
meer duidelijk, dat een uiterst beweeglijke belastingheffing ge
boden is. Daarbij zullen grondige kennis van onze beginselen, van 
wetenschap en van de practijk van het leven ons moeten leiden. 
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J. A. H. J. S. BRUINS SLOT, Bezinning en Uitzicht. De 
motieven der huidige wereldontwikkeling en onze 
roeping daarin. Wageningen, (1949); 186 blz. Geb. 
f 5.90. 

Temidden van de verschrikkingen van den laatsten wereldoorlog heb
ben velen steun gevonden in hoopvolle verwachtingen omtrent de toe
komst. Deze toekomst dacht men zich dan niet alleen in tegenstelling 
tot de donkere wereld waarin men toen leefde maar ook tot de periode 
tussen de beide wereldoorlogen. De jaren na de beëindiging van den 
oorlog hebben echter in vele opzichten bittere teleurstelling gebracht: 
de zo vurig gehoopte verbetering in de verhouding tussen de mensen 
en de volkeren bleef uit. En ook bleef uit de oplossing van zovele vraag
stukken, waar de na-oorlogse wereld mee te worstelen kreeg. Slechts 
ten dele gaat het hierbij om moeilijkheden die een direct gevolg zijn 
van den oorlog. Vele van de vragen waar wij heden voor staan begonnen 
reeds lang voor 1940 actueel te worden, maar de diepgaande verande
ringen die de Tweede Wereldoorlog met zich bracht maakten een spoe
dig antwoord dringend nodig. 

Welnu, voor hen die de kentering der tijden met gespannen belang
stelling volgen en zich bewust zijn daarin een roeping te moeten ver
vuIlen, heeft Dr BRUINS SLOT zijn boek geschreven. Hij kent hun moei
lijkheden en tracht hun daarin den weg te wijzen. De lezers zullen 
zijn betoog ongetwijfeld geboeid volgen: hij weet hen van het begin tot 
het einde vast te houden door zijn pittige uitdrukkingen en zijn ver
rassende wendingen in de ontwikkeling der gedachten. 

De auteur geeft niet alleen een knappe ontleding van de wereldsi
tuatie, en hij stelt zich niet tevreden met voor de hand liggende oplos
singen, maar hij tracht uitzicht te krijgen door de werkelijkheid te zien 
in het licht der Heilige Schrift. Onomwonden spreekt hij uit, dat de 
christen die politiek bedrijft de feiten slechts mag benaderen geleerd 
door de Heilige Schrift en geleid door den Geest Gods (blz 8). En wan
neer de auteur dan nog verzekert dat de christen te midden van de 
moeilijkheden in menig opzicht zijn onwetendheid en onvermogen zal 
moeten erkennen, dan heeft hij de juiste geesteshouding gevonden voor 
het schrijven van een boek dat zulke belangrijke onderwerpen aansnijdt 
als: het primaat der buitenlandse politiek, de ontwikkeling der machts
idee, Nederland en de internationale politiek, het federalisme, het ka
rakter van den staat, maatschappelijke hervorming en christelijk partij
wezen. 

De grote kracht van dit boek ligt in de situatie-tekening, die vaak 
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meesterlijk is. De auteur yerkijkt zich niet op détails, maar ziet de 
grote lijnen. In zijn tekening komt een diep perspectief doordat hij de 
geschiedenis op verantwoorde wijze weet te benutfen en innerlijken sa
menhang in de historische gebeurtenissen ziet. 

Hoe belangrijk het werk van Dr BRUINS SLOT ook is en met hoeveel 
instemming we zijn uiteenzettingen doorgaans konden volgen, ten aan
zien van enkele punten menen we onze bezwaren niet te moeten onder-

drukken. 
We merkten boven op, dat het boek daarom zo boeit omdat het den 

lezer telkens weer plaatst voor een verrassende wending in den gedach
tengang van den schrijver. En zozeer weet hij de aandacht van den 
lezer onmiddellijk op de nieuwe lijn in zijn betoog te vestigen, dat deze 
meestal eerst later bemerkt, dat er in het betoog hiaten zijn, of dat de 
voorgestelde oplossing zich niet geheel dekt met de opgeworpen pro
bleemstelling, of dat een bepaald vraagstuk nog niet tot zijn wortel her-

leid is. 
Tot staving van deze beweringen mogen de volgende kanttekeningen 

dienen. 
Dl' BRUINS SLOT ziet in het federatieve streven een noodsprong. We 

zijn door de totalitaire machten in zulk een gevaarlijke situatie geraakt 
dat alleen door bundeling van machten tot een groter en sterker geheel 
vertreding onder bruut geweld en tergend onrecht voorkomen kan wor
den. Later maakt de auteur de federatieve gedachte echter los uit de 
exclusieve binding aan de huidige of toekomstige noodsituatie door de 
federatieve beweging te zien als een "ombuiging der ontwikkelingslijnen 
in een richting, die in de historie mede besloten ligt" (blz. 87). Dit 
werkt de schrijver dan nader uit in dezen zin, dat, zal een West-Euro
pese federatie slagen, een gemeenschappelijke cultuurbasis nodig is. En 
deze is aanwezig, dank zij het christendom, want "er is, verzwakt en 
verloochend, door saecularisatie gehavend, een West-Europa nog steeds 
beheersende Christelijke cultuurgemeenschap". 

De betrekking der christelijke waarden tot het wordend federalisme 
is dus van tweeërlei aard: enerzijds vormt de federale staat een be
schermende muur om de christelijke vrijheid tegen de totalitaire mach
ten, andererzijds is de federale staat niet denkbaar zonder een waarlijk 
gelovige christenheid, daar Europa in de christelijke cultuurgemeen
schap nog steeds één harer duidelijk aanwijsbare wortels bezit. 

Door de verhouding tussen christelijk geloof en het federalisme alzo 
te omschrijven heeft de schrijver wel het doel aangegeven (zij het in 
zeer algemenen zin) en ook de geestelijke krachten waarover een (W est-) 
Europese federatie uiteindelijk nog kan beschikken, maar hij laat op 
den achtergrond, welke betekenis toekomt aan het christelijk geloof en 
de christelijke waarden bij den internen opbouw van de federatie. 

Juist hier zal de waarde der christelijke principes moeten en kunnen 
blijken. We denken met name aan de verhouding van macht en recht, 
die èn in de moderne structuur van den staat èn in de betrekkingen 
tussen de staten onderling zulk een belangrijke rol speelt. Voor christe
lijk denken en handelen opent zich een rijk arbeidsveld wanneer de op
lossing van deze en verwante vraagstukken wordt gezocht. 

In de tweede plaats wijzen we op het hoofdstuk dat handelt over de 
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maatschappelijke hervorming. Men heeft de opmerking gemaakt, dat het 
niet past in het kader van dit boek. Onzes inziens vormt het er echter 
een wezenlijk bestanddeel van. Want na over de handhaving van de 
Westerse wereld naar buiten gehandeld te hebben moet de schrijver 
wel de vraag opwerpen of onze ~amenleving nog zodanig is of kan wor
den dat ze de moeite van de verdediging waard is. 

Toch kunnen we wel begrijpen, dat men bezwaar gemaakt heeft tegen 
het opnemen van dit hoofdstuk, aangezien de auteur al schrijvende het 
probleem van de maatschappelijke hervorming is gaan verengen tot een 
op zichzelf belangrijk, maar toch niet meer dan een bepaald aspect van 
het sociale vraagstuk. Hij zet fors en breed in door ons in de massa
lisering het voornaamste actuele symptoon van de ziekte onzer maat
schappij te tekenen, een ziekte, die, naar hij terecht accentueert, niet 
beperkt is tot de arbeiderswereld, hoewel ze daar de meeste slachtoffers 
maakt, maar gehele groepen intellectuelen en middenstanders aangrijpt. 
De auteur eindigt echter met de aanbeveling van een geneesmiddel dat 
in feite alleen maar aan één categorie van mensen uitkomst zou kun
nen bieden, n.1. aan arbeiders en dan nog niet eens aan alle arbeiders, 
daar de hervormingen voornamelijk de structuur der grote ondernemin
gen zullen betreffen. Dl' BRUlNS SLOT ziet de uitkomst dan hierin, dat 
aan hen mede-verantwoordelijkheid voor den gang van zaken in de 
onderneming ,,,"ordt toegekend, daar op deze wijze het proces der massa
lisering en proletarisering in beginsel zou worden doorbroken. 

De auteur vergeet echter dat zo geen oplossing wordt geboden aan 
hen die ondanks het feit dat zij reeds verantwoordelijkheid dragen toch 
door de massalisering worden bedreigd of reeds zijn aangetast. Onzes 
inziens is de grote maatschappelijke nood van onzen tijd, het bestaan 
van de massa, niet, zelfs niet in beginsel, te lenigen door aan een belang
rijke categorie mensen mede-verantwoordelijkheid toe te kennen. En 
wel hierom niet, omdat tegenwoordig het werk zelf, ook dat op hoog in
tellectueel niveau geschiedt, het worden tot massa-mens in de hand werkt. 
In het huidige arbeidsleven worden in sterke mate openbaar de gevolgen 
van wat Prof. DOOYEWEERD noemt de heerschappij van het wetenschaps
ideaal. Het gaat in het sociale vraagstuk, dat Dl' BRUINS SLOT 
ons zo treffend uiteenzet, om de grondrichting onzer cultuur, die de 
West-Europese mens nu reeds eeuwen lang welbewust kiest, hoezeer 
hij zich ook beangst gevoelt onder de gevolgen van zijn keuze. 

In verband hiermede maken we nog een derde opmerking. De auteur 
tracht steeds weer bij zijn uiteenzettingen den weg te wijzen dien het 
christelijk geloof ons wijst. Dit streven heeft onze volle sympathie. 

Telkens drong zich bij ons echter de vraag op: wat zal er van de 
christelijke levensvormen terecht komen in een wereld die reeds zover 
ontkerstend is en wier geestelijke verwording steeds verder voort
schrijdt? Wij vonden deze vraag wel meer dan eens aangeroerd, maar 
niet uitvoerig en diepgaand behandeld. En toch achten wij haar van 
wezenlijk belang. Men krijgt uit het boek den indruk dat de auteur 
tamelijk optimistisch denkt over de verwezenlijking van de door hem 
voorgestane (christelijke) denkbeelden omtrent de reformatie der levens
verhoudingen. Zo ziet hij bv. de maatschappelijke hervorming in belang
rijke mate als een kwestie van zelfopvoeding. 



176 BOEKBESPREKING 

Hoewel de betekenis hiervan niet mag worden onderschat, blijft dan 
toch nog de vraag of en hoe een samenleving, die hoe langer hoe meer 
aan het christendom ontzinkt, hervormingen en oplossingen die aan het 
christelijk geloof ontsprongen zijn, zal of kan aanvaarden. 

Deze vraag klemt te meer, wanneer de schrijver de verwachting uit
spreekt dat onze samenleving dan sterk is - in het bijzonder tegen het 
communisme -, wanneer de mensen daaraan uit verbondenheid trouw 
blijven, omdat die samenleving hun alles waard is. Aan deze factor in 
de zelfhandhaving van het Westen is niet alle waarde te ontzeggen, 
doch men verlieze niet uit het oog, dat men zich niet eerst dan inner
lijk met een samenleving verbonden gevoelt, wanneer die zo goed moge
lijk is, maar dan wanneer men zich één weet met de principes en waar
den die in haar zijn verwerkelijkt. Dit is in onzen tijd juist het be
angstigende voor de Westerse cultuur dat grote groepen van haar hui
dige dragers er geen innerlijk geestelijk contact meer mee hebben en 
ook niet zullen hebben hoe voortreffelijk ze nog mocht worden. 

Dit boek zal door velen worden gelezen en een aanbeveling te voegen 
bij de vele gunstige beoordelingen is overbodig. Onze critische opmer
kingen zijn geschreven in de hoop, dat de auteur zijn belangwekkende 
beschouwingen nog verder zal uitwerken en het hier te berde gebrachte 
in overweging zal willen nemen. M. C. SMIT 



DE INVLOED DER STATEN-GENERAAL OP HET BESTUUR 
V AN DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 1) 

1. Het probleetn. 

Met name in den huidigen tij d van veelvuldige en veelzij dige 
internationale betrekkingen komen internationale, doch ook de 
eigen staat bindende regelingen veelal eerst dan in de Staten
Generaal, nadat in onderhandelingen van de zij de der Regering 
alles of nagenoeg alles reeds is komen vast te liggen. Van de 
Staten-Generaal wordt dan verwacht, dat zij wel zo goed willen 
zijn, de afsluiting van internationale overeenkomsten niet ten 
zeerste te bemoeilijken. Er rest gewoonlijk de Kamer weinig 
meer dan hetgeen haar wordt voorgelegd zonder meer te aan
vaarden. Ook tot amendering bestaat immers niet de gelegenheid. 
Wat dan ook opvalt, is dat de invloed der Staten-Generaal ge
ringer schijnt te worden in de mate, waarin de internationale 
regelingen veelvuldiger worden. 

Duidelijker is, dat de democratische, in openbaarheid werkende 
parlementaü'e staat, die dezen naam ook waard wil zijn, op deze 
wijze in moeilijkheden geraakt. Taak en plicht van de Staten
Generaal met betrekking tot steeds belangrijker onderdelen van 
het regeringsbeleid zijn hier in het geding. 

Niet voldoende is het, wanneer de Staten-Generaal de richting 
van het buitenlands beleid zouden behoren aan te geven. Arti
kel 58 der Grondwet bepaalt, dat het opperbestuur van de buiten
landse betrekkingen bij den Koning berust. Zegt men - Minister 
STIKKER deed zulks in de Tweede Kamer op 23 November 1949, 
Handelingen blz. 652 - dat de Staten-Generaal de richting van 

1) De Calvinistische Juristenvereniging stelde dit rapport, aan haar uitge
bracht door een commissie, bestaande uit haar leden Mr J. TERPSTRA, voor
zitter, Dr W. P. BERGHUIS, Dr J. A. H. J. S. BRUINS SLOT, Prof. Mr A. M. 
DONNER, Mr A. A. HEBLY, Mr C. M. WIMMERS en Dr E. DIEMER, secretaris, 
ter beschikking van de redactie van A. R. S., welke gaarne voldoet aan het 
verzoek der C. J. V., dit belangrijke rapport te publiceren. 
A. S. XX-6 13 
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het buitenlands beleid aangeven, dan maakt men van den bewinds
man weinig meer dan een mandataris van het parlement. Intus
sen blijkt uit het verband wel, dat de minister zijn standpunt 
wellicht aldus gelezen wil hebben, dat een kabinet, welks opvat
tingen bij de Staten-Generaal niet voldoende steun vinden, na 
korter of langer tij d zal moeten heengaan. Men zie de correctie. 
welke de minister zelf heeft aangebracht op blz. 8 der Memorie 
van Antwoord op het Voorlopig Verslag der Eerste Kamer over 
Hoofdstuk III der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1950. 

Ook ten aanzien van het buitenlands beleid hebben de Staten
Generaal eigen taak en eigen plicht. Is dit in het algemeen reeds 
het geval, het geldt wel in bijzondere mate, nu de internationale 
regelingen in vele gevallen ook het beleid bepalen met betrekking 
tot aangelegenheden, welke voorheen uitsluitend of overwegend 
in nationaal verband werden behandeld en tot dusver niet in ver
band met de buitenlandse betrekkingen. Het zal duidelijk zijn. 
dat ook in de onderhavige nota het buitenlands beleid steeds ge
nomen wordt in ruimen zin. 

Als - overigens willekeurig gekozen - voorbeeld van steeds 
verder gaande internationalisering kan worden genoemd het be
leid met betrekking tot de defensie. Ook dit dreigt zich al sterker 
aan den invloed der Staten-Generaal te gaan onttrekken. In over
leg met andere regeringen worden de bijdragen bepaald welke 
Nederland "zal hebben te leveren"; deze woorden zijn zonder meer 
ontleend aan de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer bij 
de Begroting van Oorlog voor 1949. Dat de Staten-Generaal bij 
dit alles op den achtergrond dreigen te geraken, wordt door des
kundigen op militair-politiek gebied toegegeven; men zie het 
artikel Collectieve defensie in het maandblad A. R. Staatkunde 
van Januari 1950 (in het bijzonder blz. 32 e. v.). Het afscheid 
van de neutraliteitspolitiek heeft ook de Staten-Generaal voor een 
totaal nieuwen toestand geplaatst. 

Daarnaast zouden te noemen zijn onderwerpen van economi
schen aard, de Marshall-hulp (zowel de verdeling over de verschil
lende landen als ook de besteding ervan), van landbouwkundigen 
aard; kortom, op steeds meer gebieden hadden en hebben de 
Staten-Generaal op te komen voor hun rechten en bevoegdheden, 
werden en worden zij in het defensief gedrongen, en het feit, dat 
zulks evenzeer door de Regering wordt erkend en betreurd, bood 
op zichzelf geen oplossing, al maakte het wel het zoeken naar cor
recties gemakkelijker. 

Zo is door deze verschillende oorzaken allengs een situatie ont-
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staan, welke, wijl zij te weinig perspectief biedt, als een toestand 
van onbehagen wordt ervaren. Dat de belangstelling voor het 
buitenlands beleid sterk aan het toenemen was, achtte de Troonrede 
van September 1949 nog een feit, dat tot voldoening moest stem
men. Inderdaad is er ook voor voldoening ruimte, maar de Staten
Generaal zouden toch gaarne aan deze voldoening uiting willen 
geven op een wij ze, welke op haar beurt de voldoening slechts kan 
verhogen. Voorshands moesten de Kamers nog haar troost putten 
uit de verzekering der Regering, dat deze een nauwere samen
spreking gaarne zou bevorderen. Een gemengde staatscommissie 
werd in uitzicht gesteld 2). 

Het probleem is dus, dat bij de toenemende vervlechting van 
nationale en internationale vraagstukken en bij de groeiende in
tel'l1ationale samenwerking eigen taak en functie van de Staten
Generaal in het gedrang dreigen te komen. Dit betekent natuur
lijk niet, dat dan maar van die groeiende internationale samen
werking moet worden afgezien, gesteld dat dit zou kunnen. Zowel 
die samenwerking als aard en functie van de Staten-Generaal 
zijn belangr\ik genoeg om te doen zoeken naar een verhouding, 
welke geen uitholling betekent van de parlementaire democratie, 
maar welke ook hier de mogelijkheden van de democratie zo vol
ledig als het kan benut. 

2. De oorzaken. 

Bij de omschrijving van het probleem konden enkele oorzaken, 
welke tot het ontstaan ervan hebben geleid, reeds niet onbespro
ken blijven. Het loont intussen de moeite, op de oorzaken nog iets 
nader in te gaan, ook, omdat dit het probleem zelf nog iets scher
per aangeeft. 

Om te beginnen zal men goed doen te bedenken, dat de moeilijk
heden bij het zoeken naar een juiste verhouding tussen het be
stuur der buitenlandse betrekkingen enerzijds en rechtmatigen 
volksinvloed anderzijds, niet dateren van vandaag of gisteren. 
Terecht heeft in de vergadering der Tweede Kamer van 18 No
vember 1949, Handd. blz. 612, de heer SCHMAL er aan herinnerd, 
hoe reeds v\jftig jaar geleden DE SAVORNIN LOHMAN de opmer
king maakte, dat het volk weinig invloed had op de leiding van 
de buitenlandse politiek. Bij deze uitspraak zouden die van vele 

2) Bij gemeenschappelijke beschikking der ministers van Algemene, van 
Buitenlandse en van Binnenlandse Zaken d,d. 25 April 1950, TIr 23361, is 
inmiddels een commissie ter zake ingesteld onder voorzitterschap van Prof. 
Jhr MI' Dl' W. J. M. VAN EYSINGA. 



180 INVLOED STATEN-GENERAAL OP BUITENLANDSE BETREKKINGEK 

anderen kunnen worden gevoegd. En ook nadat de Tweede Kamer 
in 1917 besloten had tot de benoeming van een vaste commissie 
voor Buitenlandse Zaken - de Commissie zelve dateert van 1919 
-- ging er nauwelijks een jaar voorbij, waarin niet de klacht werd 
geuit, dat de Staten-Generaal op het gebied van de buitenlandse 
politiek voor voldongen feiten werden geplaatst. 

Terecht merkt STRUYCKEN (Het Bestuur der Buitenlandsche 
Betrekkingen, 1918, blz. 20 v.) op, dat de bevoegdheden, welke 
de Kamers bezitten, om haar recht - verantwoording van de 
Regering te eisen en invloed op haar beleid te oefenen - te doen 
gelden en kracht bij te zetten, ten opzichte van het binnenlands 
en het buitenlands beleid geheel dezelfde zijn. 

De rechts- en machtsverhouding tussen Regering en volksver
tegenwoordiging, zo constateert hij, is grondwettelijk in ieder op
zicht op eenzelfde wijze bepaald, onverschillig of het gaat om het 
buitenlands dan wel om het binnenlands bestuur. Wanneer, zo 
vervolgt hij, dan toch de verhouding bij het buitenlands beleid in 
werkelijkheid een andere is, wanneer hier het parlementaire stel
sel niet anders is dan schijn, waaronder zich een zelfstandige 
macht ten opzichte van het buitenlands beleid verbergt, die zelfs 
in den loop der 1ge eeuw niet van karakter is veranderd, dan ligt 
volgens STRUYCKEN de oorzaak in de omstandigheid, dat het 
buitenlands beleid niet is gedemocratiseerd. En dit wijt hij weer 
voor een belangrijk deel aan het feit, dat de volksvertegenwoordi
ging te weinig belangstelling toont voor de concrete buitenlandse 
politiek. Wanneer, vervolgt hij, echter de volksvertegenwoordiging 
wel degelijk ook op de buitenlandse betrekkingen haar invloed 
wilde oefenen, dan zou geen Regering, geen departement, geen 
diplomatie tegen haar opgewassen zijn. Het is, meent hU, niet 
alleen een kwestie van kunnen, maar ook van durven. De volks
vertegenwoordiging moet met de Regering de verantwoordelijkheid 
durven delen. 

Ook nog in 1923, in zijn geschrift De Hoofdtrekken van Nede1'
Zands buitenlands beleid, dringt STRUYCKEN op actiever belang
stelling van de zijde der Staten-Generaal aan. De Tweede Kamer 
bezit dan sinds enkele jaren haar commissie voor Buitenlandse 
Zaken, waarvan STRUYCKEN zelf de instelling had aanbevolen. 
Maar hij moet nu constateren, dat de Kamer er weinig baat bij 
heeft gevonden. De beraadslagingen zijn niet op hoger peil ge
komen. De commissie zelve legt geen groter kennis en belang
stelling aan den dag en degenen, die van de commissie geen lid 
.zijn, schijnen niets te vernemen van wat er in de commissie om-



INVLOED STATEN-GENERAAL OP BUITENLANDSE BETREKKINGEN 181. 

gaat. STRUYCKEN wil nu nog heil zoeken in het voor de commissie 
verplicht stellen van een jaarlijks verslag en in een periodieke 
wisseling van haar samenstelling. Om invloed te oefenen, zo ver
klaart hij met nadruk, is morele kracht nodig, en wanneer de 
Kamers zich deze ten aanzien van het buitenlands beleid niet kun
nen of willen eigen maken, acht hij in dit opzicht de zaak der 
democratie verloren. STRUYCKEN - het blijkt telkens weer -
zoekt de voornaamste oorzaak van den gebrekkigen invloed der 
volksvertegenwoordiging in gebrekkige belangstelling en in een 
niet-durven, ook met betrekking tot het buitenlands beleid zich
zelf te zijn. 

Sindsdien is een aantal jaren verlopen. In die jaren heeft de 
Tweede Kamer met de commissie voor Buitenlandse Zaken erva
ring opgedaan. Deze commissie had bij haar instelling in 1.919 tot 
taak gekregen "het bevorderen van een geregelde gedachtenwis
seling over zaken van buitenlandsch beleid tusschen de Regeering 
en de Kamer. Zij vraagt van de Regeering de inlichtingen, die 
zij gewenscht acht en overlegt met deze over al datgene, waar
omtrent de Regeering haar wenscht te hooren." 

Kan men nu zeggen, dat deze commissie als middel doeltref
fend is geweest? KRANENBURG merkt nog zelfs in den zesden druk 
van Het Nederlandsch Staatsrecht, eerste deel, 1947, blz. 427 v., 
op, dat daarvan in het openbaar niet veel is gebleken. Hij wijt dit 
aan het feit, dat er bij "de voorzichtige staatkunde, die voor ons 
is aangewezen," zéker minder reden is voor gedachtenwisseling 
met de Staten-Generaal of met een Kamercommissie dan in grote 
staten het geval is. "Maar dat neemt niet weg, dat meermalen in 
voor ons land relatief belangrijke aangelegenheden de Minister 
blijkbaar niet noodig heeft gevonden de Commissie op de hoogte 
te stellen ... " 

Inmiddels is de vraag gewettigd, of ook thans nog gelden kan 
de stelling van STRUYCKEN, dat de volksvertegenwoordiging veel 
meer zelf moet durven, dat de moeilijkheden dus minder liggen 
in het kunnen dan in het durven. En dan schijnt het wel duide
lijk, dat de situatie intussen ingrijpend is gewijzigd. Want bij de 
Staten-Generaal leeft nu stellig de oprechte begeerte, ook op het 
terrein der internationale politiek hun taak uit te oefenen, maar 
thans is het accent verschoven naar de vraag, in hoeverre zij dit 
kunnen. 

Gebleven is de omstandigheid, dat het buitenlands beleid het 
minst van geheel het regeringsbeleid zich leent voor medezeggen
schap van de zijde der Staten-Generaal. De redenen, welke LOCKE 
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naast wetgevende en uitvoerende macht een derde macht deden 
onderscheiden, de "federative power", hebben nog niet alle be
tekenis verloren. En voor het overige heeft zich in de moeilijk
heden een verschuiving voorgedaan. Moest STRUYCKEN nog opmer
ken, dat het buitenlands beleid zich mede kenmerkt door een zeker 
egoïsme in het naar voren brengen en behartigen van de eigen 
belangen, daarbij heeft zich een ander element gevoegd, de nood
zaak namelijk van internationaal overleg en van internationale 
samenwerking op grote schaal. 

Zoals te verwachten was, zijn - hoezeer hier gesproken mag 
worden van een wending in de goede richting - uit deze ontwik
keling voor de Staten-Generaal nieuwe moeilijkheden voortge
komen. Wanneer twee of meer regeringen langs den weg van mis
schien moeizame en langdurige en technische besprekingen tot 
overeenstemming zijn gekomen, vereist het van een volksvertegen
woordiging wel bijzonderen moed om in volle vrijheid het be
reikte resultaat te gaan beoordelen. Werd haar eens te weinig 
durf verweten, thans schijnt ingetogenheid een bij uitstek parle
mentaire deugd te moeten worden. Onwillekeurig zullen de Staten
Generaal de gedachte aan de moeizame onderhandelingen in hun 
overwegingen gaan betrekken en teneinde de Regering in dezen 
een zo groot mogelijke vrijheid te laten, zullen zij geneigd zijn, 
met inperking van eigen vrijheid genoegen te nemen. Maar zij 
zullen dit niet doen zonder uiting te geven aan de gevoelens van 
onbehagen, waarmede datgene wat onder omstandigheden als poli
tieke wijsheid en bedachtzaamheid mag worden aangemerkt, ge
paard gaat. Het is duidelijk, dat dit niet leidt tot een zuivere 
beoordeling en tot een zuiver oordeel. 

Wanneer desondanks de volksvertegenwoordiging tot een zo 
zuiver mogelijke beoordeling zou wensen te komen, is de Regering' 
spoedig geneigd, met een herinnering aan de moeizaamheid der 
onderhandelingen, in de weegschaal, welke in haar nadeel dreigde 
door te slaan, het voor haar gunstige gewicht bij te brengen. 

Typerend waren in dit verband de ervaringen, in de Eerste 
Kamer op 22 April 1949 opgedaan bij de machtigingswet in ver
band met de grenscorrecties. Toen de Kamer het wetsontwerp 
scheen te zullen verwerpen, stelde de minister van Buitenlandse 
Zaken de kabinetskwestie, onder meer met het motief, dat bij 
verwerping van dit wetsontwerp het prestige der Regering in 
de internationale onderhandelingen op het spel zou komen te 
staan. Hij zeide met zoveel woorden, dat de Regering zich door 
een afwijzend votum der Kamer of zelfs door schorsing of uitstel 



INVLOED STATEN-GENERAAL OP BUITENLANDSE BETREKKINGEN 183 

"verlamd zou gevoelen in haar internationale onderhandelings
mogelij kheden op ruimer terrein, dan alleen ten aanzien van deze 
grenscorrecties" (Handd. blz. 520). 

Inderdaad zal het voor het prestige der Regering bij onder
handelingen bevorderlijk zijn, dat zij zoveel mogelijk door de 
Staten-Generaal wordt gesteund. Aan den anderen kant kan het 
op bezwaren stuiten, wanneer de Regering door een uitspraak 
vooraf van de Staten-Generaal zou worden gebonden. Dan zal 
immers van onderhandelingen geen sprake meer kunnen zijn. (In
tussen kan het onder omstandigheden voor de onderhandelings
positie der Regering ook van grote waarde zijn, dat zij zich op 
het bestaan ener krachtige oppositie kan beroepen.) 

Doen al de hier geschetste moeilijkheden zich reeds voor bij het 
totstandkomen van internationale regelingen, niet minder, mis
schien zelfs meer, zal dit het geval zijn, indien in de getroffen 
regelingen wijzigingen noodzakelijk blijken. Maar buitendien, het 
internationale contact loopt niet altij d uit op concrete overeen
komsten, het wil veelal juist zijn een voortdurende samenwerking 
in wellicht voortdurend wisselende omstandigheden met steeds 
wisselende eisen. Hoe zal die samenwerking tussen regeringen op 
internationool niveau mogelijk laten een samenwerking tussen 
Regering en volksvertegenwoordiging op nationool niveau? 

3. Mogelijkheden. 
Uiteraard is de eerste vraag, welke thans rijst, of het dan 

mogelijk is de Staten-Generaal in overeenstemming met onze con
stitutionele verhoudingen groter invloed te verschaffen op het 
buitenlands beleid in het algemeen en op de voorbereiding, tot
standkoming en wijziging van internationale regelingen in het 
bijzonder. 

I. Allereerst is daar de vraag, of dit mogelijk is voor de Staten
Generaal, indien zij normaal, dus in het openbcw.r, werken. Hier
voor zijn de volgende mogelijkheden aanwezig: 

a. Ook buiten de jaarlijkse behandeling van de begrotingen 
zou, al naar gelang van de eisen der omstandigheden, een algemeen 
debat, een Z.g. full dress-debate, over de buitenlandse politiek ge
houden kunnen worden, hetzij 1. naar aanleiding van een nota 
der Regering over het gehele terrein der buitenlandse politiek, 
hetzij 2. naar aanleiding van een nota der Regering over een meer 
speciale aangelegenheid; te denken ware aan onderwerpen als de 
Benelux, Duitsland, grenscorrecties enz. 
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Ad 1. De Regering kan in deze nota, dus ook buiten de be
handeling van de begroting en los van een bepaald wetsontwerp, 
allerlei actuele problemen in algemenen zin aan de Staten-Gene
raal voorleggen, hen daaromtrent inlichten en hun de gelegenheid 
schenken, van eigen gevoelens te doen blijken. Al kan op deze 
wijze het probleem in genen dele afdoende worden opgelost, zo 
liggen hier toch stellig mogelijkheden voor een beter en bevredigen
der algemeen contact tussen Regering en volksvertegenwoordi
ging. Regering en Kamers zullen goed doen, dezen weg te be
wandelen. Intussen is dit middel vrijwel uitsluitend van waarde, 
voorzover het zich juist wil richten op het buitenlands beleid in 
algemenen zin. Gaat het zich richten op onderwerpen, waarom
trent de Regering in bijzonderen zin een beslissing heeft te nemen, 
dan zal het veelal de moeilijkheden niet kunnen wegnemen, waarop 
hieronder, bij de overweging van andere mogelijkheden, nog nader 
zal worden teruggekomen. 

Ad 2. De bespreking van deze meer speciale aangelegenheden 
zal dan wellicht toch een meer algemeen karakter dragen. De 
Staten-Generaal kunnen langs dezen weg uitvoerig worden inge
licht en kunnen zich eveneens uitvoerig uitspreken. Maar ook 
hier geldt, dat het middel met name van waarde is, voorzover het 
algemene beschouwingen mogelijk maakt. Ook hier zullen de 
moeilijkheden zich juist voordoen, wanneer de Staten-Generaal 
de Regering ten aanzien van een mogelijk op handen zijnde be
slissing zouden willen binden, waar de Regering integendeel een 
zekere - grotere of minder grote - mate van vrijheid wil be
houden. Intussen zullen Regering en Staten-Generaal goed doen, 
de mogelijkheid ook van dit middel, waar zulks slechts enigszins 
pas geeft, te benutten, zoals trouwens reeds enkele malen is ge
schied (deviezennota, nota over Duitsland). 

b. De Regering kan tijdens aan den gang zijnde internationale 
besprekingen over een bepaalde aangelegenheid de Staten-Gene
raal in algemenen zin over deze aangelegenheid raadplegen. Op 
zichzelf kan men zich inderdaad de mogelijkheid denken, dat dit 
geschiedt, maar aangenomen moet worden, dat het hier bedoelde 
contact wellicht slechts in besloten vergadering der betrokken 
Kamer kan worden onderhouden. Juist immers in het stadium 
van voorbereiding ener internationale regeling kan reserve op 
het gebied van de ruchtbaarheid noodzakelijk worden geacht. 
Buitendien wordt dusdoende niet het nadeel ondervangen, dat ook 
die leden der volksvertegenwoordiging op de hoogte komen, ten 
aanzien van wie het landsbelang kan vergen, dat hun kennis om-
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trent het buitenlands beleid enigermate beperkt blijft. Zo onttrekt 
zich dit middel veelal aan de normale, wijl openbare, werking 
van het parlementaire stelsel. 

c. De Regering kan met betrekking tot een bepaalde aange
legenheid of een complex van aangelegenheden, waarover inter
nationale onderhandelingen op handen of reeds gaande zijn, een 
uitspraak der volksvertegemvoordiging vragen, waardoor zij zich 
bij haar af te sluiten overeenkomsten van dezer instemming ver
zekerd weet. Na het bovenstaande zal het duidelijk zijn, dat ook 
dit middel een betrekkelijke waarde heeft. Als zodanig zou het, 
al naar gelang van de omstandigheden, kunnen worden gebezigd. 

II. N a deze overweging van mogelijkheden van betel' contact 
tussen Regering en Staten-Generaal op normale wijze, althans in 
het openbaar, rijst de vraag naar de mogelijkheden van beter 
contact, niet in het openbaar onderhouden. 

Gezien in het kader van het parlementaire stelsel betekent zulks 
stellig reeds een terugtred. Terecht worden de begrippen parle
mentair stelsel en openbaarheid beschouwd als vrijwel bij elkander 
behorende. Openbaarheid moet regel zijn bij de parlementaire be
handeling. Intussen is het niet zo, dat het parlementaire stelsel 
met de openbaarheid staat of valt. Ook STRUYCKEN, die toch, als 
weinigen, gepleit heeft voor uitbanning van nodeloze geheim
zinnigheid uit het buitenlands beleid, erkent, dat vergelijking met 
het overige regeringsbeleid hier niet zonder meer mogelijk is. 
(Zie zijn Het Bestuur der Buit:enlandsche Betrekkingen, vooral 
blz. 68 v .. ) Zulks geldt temeer, nu het buitenlands beleid van 
te groter importantie is geworden en dit beleid mede wordt be
paald na en door overleg met andere staten. 

Ongetwijfeld verdient ook hier openbare behandeling, waar deze 
mogelijk is, de voorkeur. Het beslissende punt is echter niet, of 
het contact tussen Regering en Staten-Generaal in het openbaar 
wordt uitgeoefend, maar dat dit contact - al dan niet in het 
openbaar - wordt uitgeoefend. De Staten-Generaal, als behoeders 
van het grote goed der openbaarheid, zullen el' op hebben toe te 
zien, dat aan de openbaarheid niet meer tekort wordt gedaan 
dan juist in het belang van het buitenlands beleid geboden is. 
Zij zullen zich de waarschuwing dienen te herinneren tot welke 
THORBECKE kwam (zie diens Over plaatselijke begroting, 1847), 
dat openbare behandeling van 's lands zaken aan het peil del' 
parlementaire behandeling ten goede komt. Zulk een waarschu
wing lijkt ook voor onzen tijd niet overbodig, waarin de Regering" 
A. S. XX-6 14 
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wel wat veelvuldig stukken bij de Griffiers der Kamers deponeert 
"ter vertrouwelijke kennisneming van de leden". (Men zie ook 
enkele niet-onbedenkelijke uitlatingen van socialistische zijde in 
de Tweede Kamer, 12 Juli 1949, Handd. blz. 1656 v., bij de vraag, 
of de Regering een verklaring inzake Indonesië in comité-generaal 
diende af te leggen.) 

Na deze inleidende opmerking over een niet-in-het-openbaar 
onderhouden contact tussen Regering en Staten-Generaal dienen 
te dezen aanzien de volgende mogelijkheden te worden vermeld: 

a. Geregeld overleg tussen de Regering en een of meer Kamer
commissies zowel over het beleid in het algemeen als met betrek
king tot bijzondere overeenkomsten, welke aanstaande zijn of 
wijziging behoeven. Reeds werd gememoreerd, dat, nadat in de 
Tweede Kamer in 1917 een desbetreffend besluit was gevallen, in 
1919 een vaste Kamercommissie in het leven werd geroepen "tot 
het bevorderen van een geregelde gedachtenwisseling over zaken 
van buitenlandsch beleid tusschen de Regeering en de Kamer". 
Wij zagen reeds, dat het bestaan van zulk een commissie de 
klachten over geringen invloed van de Staten-Generaal op het 
buitenlands beleid niet heeft doen verstommen. De vraag kan 
intussen worden gesteld, of hier geen verbetering in de situatie 
kan worden bereikt door een veelvuldiger en diepgaander overleg 
met deze commissie. (Van belang was de mededeling van den 
minister van Buitenlandse Zaken in de Eerste Kamer, 25 April 
1950, dat hij elke veertien dagen een bespreking met de Commissie 
heeft.) 

Bedacht dient overigens te worden, dat zulk een commissie 
naar haar aard de Kamer niet kan binden. Zij vertegenwoordigt 
de Kamer niet. Haar samenstelling bedoelt ook niet te zijn een 
weerspiegeling van de samenstelling der Kamer; integendeel, het 
is alleszins mogelijk, uit een Kamerfractie, welker kennis van 
het buitenlands beleid men in 's lands belang beperkt wenst te 
houden, geen lid in de Kamercommissie te benoemen. Men kan 
dit een inbreuk noemen op de democratie. Maar wanneer alleen 
zulk een inbreuk de doorwerking van den invloed der Staten
Generaal mogelijk maakt, verdient zij onder omstandigheden over
weging. 

Naar haar aard is een Kamercommissie een adviescommissie. 
Zij kan kennis nemen van de motieven, welke de Regering bij de 
bepaling van haar buitenlands beleid leiden en zij kan, waar dit 
pas geeft, de fracties of de leiders der fracties van deze motieven 
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op de hoogte brengen. Aan den anderen kant geeft zij de Regering 
de gelegenheid enigszins te peilen wat er omtrent haar beleid in 
de volksvertegenwoordiging leeft. 

Aan het bestaan dezer commissie ware stellig meer relief te 
verlenen, hoewel dit er niet toe zou mogen leiden, dat het zwaarte
punt van het contact tussen Regering en Staten-Generaal in feite 
naar deze commissie zou worden verlegd. Ondersteuning verdient 
de gedachte van Prof. ANEMA (Dictaat Staatsrecht blz. 27), dat 
de Commissie voor Buitenlandse Zaken als zodanig een plaats 
krijge in de Grondwet. Deze gedachte ware uit te breiden tot de 
onderscheidene Kamercommissies, welker betekenis en karakter, 
voor wat internationale aangelegenheden aangaat, die der Com
missie voor Buitenlandse Zaken vooral de laatste jaren is nabij 
gekomen 

b. Inschakeling van Kamerleden bij de onderhandelingen zelf. 
Het is duidelijk, dat van dit "middel" een spaarzamelijk gebruik 
behoort te worden gemaakt. Moet reeds van Kamercommissies 
worden gezegd, dat zij niet de Kamer zelve representeren en 
evenmin treden in de specifieke rechten der Kamer, zulks geldt 
nog meer voor Kamerleden, die deel uitmaken van delegaties bij 
onderhandelingen. Het is waar, dat op deze wijze Kamerleden 
dichter bij het Regeringsbeleid worden betrokken. Hun kijk op 
het buitenlands beleid kan er door aan betekenis winnen. Het 
zal aan de zelfstandigheid der Staten-Generaal echter niet ten 
goede komen, wanneer Kamerleden - zij het misschien niet als 
zodanig - aan het voorbereiden van beslissingen, welke tot de 
taak der Regering behoren, deel hebben gehad. 

Voor wat overigens ons onderwerp aangaat, al moge het lid
maatschap ener delegatie van een Kamerlid, nu zulk een lid daarin 
in geen enkel opzicht de Kamer vertegenwoordigt, al geen ge
vaar vormen voor het recht der Regering, aan den anderen kant 
strekt zijn lidmaatschap van de delegatie al evenmin tot vol
doening aan het recht der Staten-Generaal. 

C. Naast de ambtelijke internationale onderhandelingen is er 
de mogelijkheid van internationaal overleg over bepaalde aange
legenheden op parlementair niveau, dus van commissies of ver
tegenwoordigingen van de parlementen der onderhandelende 
staten tezamen. Gedacht moet hierbij worden aan samenwerking 
als tussen de Beneluxlanden wordt nagestreefd. 

Na ministeriële besprekingen te Luxemburg op 13, 14 en 15 
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October 1949 werd een protocol gepubliceerd, waarin werd mede
gedeeld: "De Drie Regeringen (van de Benelux-landen), welk!? 
gaarne nauwere samenwerking verwezenlijkt zouden zien tussen 
de drie parlementen voor een meer doeltreffende samenwerking 
der drie landen, met name ten aanzien van vraagstukken, voort
vloeiende uit een Europese samenwerking, zullen binnen korte 
tijd te dien aanzien nader overleg plegen." 

Het is dus duidelijk, dat men hiermede, voor wat betreft den 
parlementairen invloed op het buitenlands beleid, in een nieuw 
stadium zou kunnen belanden. Toch rijzen hierbij enige belang
rijke kwesties. 

Allereerst de vraag, of alleen de Tweede Kamer dan wel óók 
de Eerste Kamer in dit overleg moet worden betrokken. Voor 
ons land zou men wellicht geneigd zijn, zich tot de Tweede Kamer 
te beperken, daar alleen zij het recht van amendement heeft. 
Voor België ligt deze zaak echter anders: de Belgische Senaat 
bezit nI. genoemd recht ook. Intussen zou men zich, wat dit laatste 
betreft, misschien op het standpunt kunnen stellen, dat de Belgen 
zelf maar moeten uitmaken, hoe zij hun parlementaire commissie 
willen samenstellen. 

Een tweede vraag is of het interparlementair vóóroverleg zal 
moeten plaats vinden tezamen met de van weerszij den erbij be
trokken ministers. De commissie is geneigd, deze vraag bevesti
gend te beantwoorden, omdat de Regeringen tenslotte het beleid 
dienen te bepalen. De ministers zijn niet bloot de uitvoerders van 
de beslissingen, door de gezamenlijke commissies buiten hen om 
genomen. 

Tenslotte rijst de vraag op welke wijze men tot beslissingen 
zal kunnen geraken. Zal er gestemd worden en hoe zal er gestemd 
worden? Zullen de aanwezigen bij zulk een stemming individueel 
hun stem uitbrengen? Of zal elke commissie als een eenheid 
worden beschouwd na (eventueel door stemming in eigen kring) 
haar standpunt te hebben bepaald? Zullen België en Luxemburg 
als één gezamenlijke commissie worden beschouwd? Het tegen
overgestelde zou niet onbedenkelijk kunnen z\in voor de Neder
landse belangen. 

De commisie vestigt de aandacht op deze moeilijkheden zondel' 
de pretentie te koesteren voor al deze vragen het goede antwoord 
gereed te hebben. ZÓ eenvoudig liggen deze zaken niet. 

In het voorafgaande constateerden wij een intensivering van 
de buitenlandse betrekkingen, een intensivering, welke de natio-
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nale parlementen in de vervulling van hun taak voor bijzondere 
moeilijkheden plaatst. 

Die intensivering van het buitenlands beleid, welke op tal van 
gebieden doorwerkt, wij st in de richting van een federatieven 
staatsvorm. Hierover verder te handelen, valt, naar zij meent, 
buiten de taak der commissie. Op haar advies heeft het Bestuur 
der Calvinistische Juristen-Vereniging aan haar lid, Dr BRUINS 
SLOT, verzocht, hierover een afzonderlijk referaat te leveren. 

De commissie wil haar uiteenzetting beëindigen met uit te spre
ken, dat ook in onzen tijd, moge zij al bepaalde kenmerken ver
tonen van een overgangsstadium, de Staten-Generaal toch zoveel 
als slechts enigszins mogelijk is in hun rechten en bevoegdheden 
behoren te worden gekend. 

In het voorgaande moge zijn aangetoond, dat hiervoor nog ver
scheidene mogelijkheden zijn, welke zoveel als mogelijk is dienen 
te worden benut. Mede omdat ook bij een mogelijk voortschrij
dende verwerkelijking van de federatieve gedachte nationaal de 
in dit rapport behandelde problemen, zij het dan op beperkter 
terrein, zullen blijven bestaan. 

* 



HET RAPPORT VAN DE COMMISSIE-LANGEMEYER INZAKE 
HET POLITIEVRAAGSTUK 

DOOR 

DR J. R. STELLINGA 

Op 1 October 1948 werd onder voorzitterschap van Prof. Mr 
G. E. LANGEMEYER ingesteld een commissie om binnen drie 
maanden een oplossing van het probleem van de organisatie del' 
politie te ontwerpen. Het eerste thans verschenen rapport del' 
commissie, dat ondertekend blijkt te zijn in October 1949, is een 
boekdeel van 588 bladzijden geworden. De indeling is zeer in het 
kort als volgt: Inleiding; Deel I: de politie zoals zij leeft en 
werkt; Deel II: bevoegdheden van de Commissaris der Koningin 
en de Procureur-Generaal ten aanzien van de politie; Deel lIl: 
beschouwingen der commissie in het algemeen; Deel IV: het voor
stel der commissie; Deel V: het voorstel van de minderheid; Deel 
VI: afzonderlijke ontwerpen (VAN ASCH VAN WIJCK, VAN DULLE
MEN, MOOLENAAR); Deel VII: financiële rapporten; Deel VIII: 
bijlagen. 

Door de wijze, waarop de commissie haar taak heeft opgevat, 
hebben we, behalve de eigenlijke voorstellen, mede een boek ver
kregen, waarin alles wat op de politie betrekking heeft, is neer
gelegd. Uit een oogpunt van staatsrechtsstudie is het rapport 
derhalve reeds van grote betekenis. 

We willen in het hiervolgende de beschouwingen der commissie 
en haar voorstellen aan een onderzoek onderwerpen. 

De commissie gelooft in overgrote meerderheid, dat een alge
mene formule de politietaak dekt, wanneer gezegd wordt, dat de 
politietaak is de zorg voor de daadwerkelijke handhaving der 
rechtsorde, dus voor het doen naleven van de eisen der rechts
orde, zowel in het belang van de samenleving als in het belang 
van de bescherming der traditionele vrijheden van de burgers in 
onzen democratischen staat (blz. 102-103). Nu lijkt deze om
schrijving ons te ruim en daardoor ondeugdelijk. Aan de hand-
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having van de rechtsorde werkt toch zeker ook de rechter mede, 
en in zekeren zin ook de wetgever. Men vraagt zich voorts af, of 
de commissie door het gebruik van het woord "daadwerkelijk" niet 
de preventieve politietaak, waarbij veelal juist niet gehandeld 
wordt, heeft uitgeschakeld. Op deze formule wordt nog terug
gekomen. 

Sprak de commissie hier over de politietaak, even verder ge
waagt zij van de "functie der politieorganen" (blz. 103). Dit is 
weinig nauwkeurig, omdat we nu eenmaal in ons staatsrecht niet 
voor elke functie afzonderlijke organen hebben. Wel zijn er spe
ciale organen, welke hoofdzakelijk met de politiefunctie zijn be
last, maar men vergete niet, dat er ook andere organen zijn, in 
wezen met een andere hoofdtaak belast, die ook politie-bevoegd
heid bezitten, zoals Gedeputeerde Staten, b. en w., de burge
meester alleen enz .. De commissie wijst er voorts zelf nog op, dat 
allerlei ambtenaren deelnemen aan de vervulling van de politie
taak, zonder onder de benaming "politie-organen" te worden ge
rangschikt. Dit geldt bijv. voor de ambtenaren van de arbeids
inspectie, en voor de zelf aan de opsporing en bestrijding van 
strafbare feiten deelnemende ambtenaren van het O.M. (blz. 131). 

In de theorie is het een van de kwesties, of de politie een af
zonderlijke functie is naast wetgeving, bestuur en rechtspraak, of 
dat zij een onderdeel is van de bestuursfunctie. De commissie 
spreekt als haar mening uit, dat de politiefunctie een onderdeel is 
van de algemene bestuursfunctie (blz. 131). Dit neemt niet weg, 
dat de commissie andererzijds zelf het bijzondere van de politie
functie zeer wel blijkt in te zien. Zo lezen we, dat het in den 
aard der politie-taak ligt, dat zij minder dan andere overheids
taken doel op zichzelf is (blz. 104). 

Het lijkt mij het meest verantwoord, met wijlen Prof. VAN 

VOLLENHOVEN van de Leidse universiteit aan te nemen, dat de 
politie een afzonderlijke overheidsfunctie is, te omschrijven als 
overheidstoezicht op en overheidsdwang tot naleving van geldend 
recht. In alle bescheidenheid geloof ik, dat door dezen kijk op den 
aard van het politiewerk ook het probleem van de organisatie der 
politie wordt beïnvloed. Wie in de politie-functie een tak van het 
(gewone) bestuur ziet, zal het niet zo vreemd vinden de politie 
onder te brengen bij het departement van Binnenlandse Zaken, 
dat immers een groot deel van het binnenlandse bestuur verzorgt. 
Heeft men echter oog voor het bijzondere van de politie-functie, 
welke haar steeds betrekking doet hebben op onregelmatige ge
dragingen van den burger, dan lijkt als vanzelf een brengen van 
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de politiezorg onder het departement van Justitie meer aan
gewezen. 

De keuze tussen deze beide departementen is nu eenmaal een 
van de grote moeilijkheden, welke zich bij de politie-affaire voor
doet. De rivaliteit tussen deze beide departementen is vooral na 
het einde der bezetting naar voren gekomen. Ook uit het rapport 
van de commissie blijkt weer van dezen strijd. Zij redeneert, zoals 
reeds bleek, dat de politie minder dan andere overheidstaken doel 
op zichzelf is. De politie zal h. i. dus altijd in vrij sterke mate 
afhankelijk blijven van het inzicht van buiten haal' staande orga
nen van uitvoerende en rechterlijke macht. Als zodanig noemt 
de commissie als traditioneel met gezag over de politie beklede 
organen den burgemeester en het O.M. Daarnaast worden dan nog 
de Commissarissen der Koningin vermeld (blz. 107). Elders rept 
het rapport van de verantwoordelijkheid tegenover de Staten
Generaal en dan veronderstelt het drie mogelijkheden: de minister 
van Justitie is verantwoordelijk, de minster van Binnenlandse 
Zaken of beiden. 

Met betrekking tot den minister van Binnenlandse Zaken wordt 
erkend, dat deze geen enkele bevelsmacht over welke politie dan 
ook bezit, maar zijn verantwoordelijkheid wordt geconstrueerd 
met behulp van den invloed, welke hem tegenover de burgemees
ters (via de Commissarissen der Koningin) toekomt. 

Hier ziet men dus alle gegadigden voor invloed op de politie 
ten tonele gevoerd. M. i. zijn hun papieren niet alle even goed! 
Het creëren van de verantwoordelijkheid van den minister van 
Binnenlandse Zaken vooral is weinig geslaagd. De burgemeester 
is nu eenmaal in ons staatsrecht een autoriteit met een in de wet 
vastgelegde taak, zonder dat hij een hiërarchisch en chef boven 
zich heeft. De Commissaris der Koningin moge wel aan de bevelen 
van de Regering zijn onderworpen (art. 16 zijner Instructie), dit 
geldt niet voor den Burgemeester, ook niet "via den Commis
saris" ! Nu is de minister van Binnenlandse Zaken wel voor het 
optreden van een burgemeester inzoverre aansprakelijk als op 
hem de verantwoordelijkheid voor diens benoeming rust, maar 
het is duidelijk, dat dit geen vergaande aansprakelijkheid kan 
zijn. Zij is even groot als bijv. die van den minister van Justitie 
voor wat betreft de rechtspraak der onder zijn verantwoordelijk
heid benoemde leden van de rechterlijke macht. Dit geldt van elk 
politie"'systeem, dat tot nu toe hier te lande heeft bestaan, ook 
van het vigerende krachtens het helaas nog steeds geldende Politie
besluit 1945. En het zal blijven gelden, zolang de positie van den 
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burgeme€ster in den huidigen vorm wordt gehandhaafd. Of moet 
men uit het steeds meer naar voren schuiven van den minister 
van Binnenlandse Zaken in de politie-aangelegenheid en uit de 
grote rol, welke diens departement in dezen gaat spelen, afleiden, 
dat de burgemeesterspositie zich ontwikkelt van die van een zelf
standig magistraat naar die van een afhankelijken Rijksfunctio
naris ? Als het waar is, dient het onzerzijds te worden betreurd, 
omdat een zodanige toeneming van de centralisatie allerminst ver
antwoord lijkt. 

Hoe het ook zij, volgens het thans nog geldende staatsrecht is 
er voor een vergaande verantwoordelijkheid, en dus voor een 
grote bevoegdheid van den minister van Binnenlandse Zaken, geen 
plaats. En ook uit practisch oogpunt is het niet aanbevelenswaard, 
dat naast den minister van Justitie ook nog die van Binnenlandse 
Zaken een leidende rol inzake de politie heeft te vervullen, zoals 
het Politiebesluit 1945 dat heeft ingesteld. 

Het blijkt uit het rapport der commissie-LANGEMEYER, dat zij 
dit bezwaar heeft ingezien. Zij wijst er op, dat men zo lang moge
lijk in de richting van een eenhoofdige leiding is blijven zoeken. 
"Immers ontegenzeggelijk zal een stelsel, waarbij één instantie 
de eigenlijke leiding heeft, het vlotst werken ... " Maar even ver
der leest men dan: "Het is echter de geschiedkundige ontwikke
ling van het vraagstuk ten onzent, welke zich tegen een dergelijke 
oplossing verzet" (blz. 108). Het is de commissie gebleken, dat 
alle€n een stelsel kan slagen, dat aan alle betrokkenen daadwerke
lijke waarborgen geeft voor hun in het bijzonder ter harte gaande 
belangen. Deze overwegingen hebben de commissie gebracht tot 
een systeem, dat el' op gericht is aan alle autoriteiten, die invloed 
op de gestie der politie behoeven te hebben, bevoegdheden te 
geven, die zij slechts in samenwerking zullen kunnen uitoefenen 
en haar daardoor tot samenleving dwingen (blz. 108-109). De 
commissie ziet de nadelen van deze oplossing zeer goed in: wrij
ving en stroefheid en dientengevolge gevaar voor tekort aan be
sluitvaardigheid. Zij meent echter deze nadelen voldoende te heb
ben ondervangen door de noodzakelijkheid tot gezamenlijk be
slissen in hoofdzaak slechts in het leven te roepen aan den top, 
t. w. bij de betrokken ministers. 

Hier blijkt dus, dat de oplossing, waartoe de commissie ten
slotte gekomen is, sterk het karakter draagt van een compromis. 
Zij is er niet aan kunnen ontkomen om èn het departement van 
Justitie èn dat van Binnenlandse Zaken over de politie te laten 
heersen. Dit is te betreuren, omdat dit uit organisatorisch oogpunt 

A. S. XX-6 1.5 
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natuurlijk nooit goed kan zijn. Vooral een tak van dienst als de 
politie, welke dikwijls snel moet kunnen ingrijpen en behoorlijk 
en doeltreffend georganiseerd behoort te zijn, dient geen twee 
heren te hebben. De redenering van de commissie, dat zij het 
gezamenlijk beslissen slechts aan den top wenst, d. w. z. door de 
beide ministers, houdt natuurlijk geen steek, en wel hierom niet, 
omdat dit toch betekent, dat de twee ambtelijke departementale 
apparaten er aan te pas moeten komen. Een minister kan nu 
eenmaal niet zonder ambtelijke voorbereiding en voorlichting, ge
heel buiten zijn departement om, beslissingen nemen. Dit zou 
reeds uit hoofde van de bestuurlijke continuiteit niet door den 
beugel kunnen. En schakelt men het ambtelijk apparaat in, dan 
gaan natuurlijk de door de commissie zelf gevreesde nadelen toch 
welig tieren. 

Dit kan ook niet worden voorkomen met behulp van het door 
de commissie voorgestelde art. 5: "Onze ministers van Justitie 
en van Binnenlandse Zaken in het bijzonder waken, dat de gelijk
matige voorziening in alle onderdelen van de politietaak en de 
eenheid in optreden van de gehele politie zijn gewaarborgd." Hier 
heeft men weer te maken met een gezamenlijk optreden, waarin 
dus ook weer de kiem ligt voor tweespalt. 

Volgens hetgeen de commissie zelf opmerkt (blz. 125), bindt dit 
artikel beide ministers op het hart, dat tekortschieten in dit 
opzicht beider verantwoordelijkheid in het geding brengt, gelijk 
die verantwoordelijkheid voor elk van beiden het gehele gebied 
der politie-taak bestrijkt. Een scheiding is h. i. hier niet te maken, 
omdat zij tot verlamming van de ministeriële verantwoordelijk
heid op dit gebied zou leiden. Elk der ministers zal dus ten volle 
verantwoordelijk zijn voor alles, wat bij de volbrenging der politie
taak wordt gedaan of nagelaten. 

Zien we goed, dan zou men hier te maken krijgen met een 
nieuwe staatsrechtelijke figuur: twee ministers, met elk hun eigen 
departement, moeten zoveel mogelijk gemeenschappelijk een over
heidsdienst gaan leiden en beheren, en zijn daarvoor collectief 
verantwoordehik. Nu bestaat er inderdaad in ons staatsbestel een 
collectieve ministeriële verantwoordelijkheid, maar deze betreft 
dan het algemeen regeringsbeleid, waarvan de artt. 2 en 3 van 
het Reglement van Orde voor den ministerraad spreken. Bij de 
politie zou men volgens het voorstel van de commissie een ge
zamenlijke verantwoordelijkheid van twee ministers krijgen op 
een bepaald terrein. Men zou hier derhalve de figuur scheppen 
van een speciale gemeenschappelijke verantwoordelijkheid binnen 
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het raam van de verantwoordelijkheid van het gehele kabinet. 
Het kan haast niet anders, of hier moet een bron liggen voor aller
lei moeilijkheden en conflicten, vooral als men weer bedenkt, dat 
het hier gaat om twee departementen, die met elkaar moeten 
kunnen werken op één speciaal terrein. 

Maal' de commissie, althans een deel van haar, heeft ook hier 
weer een oplossing. "Naar de mening van een deel der commissie 
zal de beste vorm, waarin de ministers deze samenwerking kunnen 
verwezenlijken, zijn het instellen van een Staatssecretariaat bij 
elk van beide departementen, beide te bezetten met dezelfde per
soon, een figuur, die de memorie van antwoord tot het betreffende 
ontwerp van wijziging der Grondwet uitdrukkelijk heeft voorzien 
(art. 79 Grondwet)" (blz. 126). 

Ook dit middel is weer een lapmiddel. Het kan den schijn wek
ken, alsof dit de steen der wijzen is, maar het is er m. i. verre 
vandaan. Er zijn in het kort twee mogelijkheden. Volgens de eerste 
brengt de staatssecretaris de vereiste eenheid inderdaad tot stand, 
maar dan zijn de beide boven hem staande ministers Of meegaande 
lieden, die zich gemakkelijk met het beleid van den staatssecretaris 
kunnen verenigen Of het zijn flinke bewindslieden met eigen kijk 
op de zaak, maar waartussen de staatssecretaris uitstekend weet 
te bemiddelen. De tweede mogelijkheid is, dat de staatssecretaris 
er niet in slaagt de nodige eenheid tot stand te brengen, waardoor 
het gehele middel dus geen baat brengt. Dit zou bij het eerste 
wel het geval zijn, maar men zie niet over het hoofd, dat dan 
de voorwaarde vervuld moet zijn van een staatssecretaris, die de 
lakens uitdeelt, en twee ministers, die het toekijken hebben. 

Zeer terecht heeft dan ook de minderheid, bestaande uit de 
leden der commissie ELSEN, VAN HARINXMA THOE SLOOTEN, HAS
PELS, MOOLENAAR en MIJNLIEFF, haar stem tegen dit gemeen
schappelijk staatssecretariaat verheven (blz. 265 v.). Deze minder
heid kan in het voorstel van de meerderheid niet anders zien dan 
een v lucht uit het probleem: zal de politie allereerst een verleng
stuk zijn van het openbaar ministerie bij de gerechten Of zal zij 
in de eerste plaats worden gezien als het uitvoerend orgaan voor 
de voor het volk zichtbare bestuurlijke Overheid (blz. 267). 

Men wordt nieuwsgierig naar de oplossing, welke de minder
heid der commissie dan wel aan de hand wil doen. Deze bestaat 
nu geenszins hierin, dat men de politie onder één minister brengt, 
zoals zij dat tot 1940 practisch was, t. w. onder den minister van 
Justitie, maal' dat zij tot een splitsing komt tussen twee politie
taken: een Rijkspolitietaak en een plaatselijke politietaak, daarbij 
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dus handhavende het bij het Politiebesluit 1945 in dit opzicht in
gevoerde stelsel. Men ziet dit uit de artt. 7 en 10 van het minder
heidsontwerp. Het eerstgenoemde artikel wil onder .iustitiële 
politietaak verstaan: de politiële handhaving van wettelijke voor
schriften met de uitvoering waarvan de minister van Justitie is 
belast en in het bijzonder de opsporing van strafbare feiten en 
de executie van gerechtelijke beslissingen. Daarnaast wil art. 10 
onder plaatselijke politietO!ak verstaan: de politietaak in de ge
meente, voorzover niet betreffende de justitiële politietaak, en in 
het bijzonder de handhaving van de openbare orde en de zorg voor 
de naleving van gemeentelijke verordeningen. In mijn eerder arti
keI over de politie in dit tijdschrift (jaargang 1949, blz. 89 v.) 
heb ik naar aanleiding van hetzelfde stelsel in het Politiebesluit 
1945 reeds gewezen op de onhoudbaarheid van zulk een splitsing 
tussen twee politietaken. Handhaving van de openbare orde en 
rust is nu eenmaal niet te scheiden van de handhaving der wetten. 

Betreft het hier nu niet een theoretisch bezwaar en heeft de 
praktijk na 1945 inderdaad wel moeilijkheden opgeleverd? Wat 
het laatste aangaat, zou men natuurlijk een insider in de politie
praktijk moeten zijn om deze vraag te beantwoorden. Maar af
gedacht hiervan, bedenke men, dat de splitsing van politietaken 
niet heeft geleid tot een verzorging van elk dezer taken dool' 
een afzonderlijk corps. De Rijkspolitiezorg wordt immer volgens 
het Politiebesluit 1945 in gemeenten met gemeentepolitie mede 
door deze uitgeoefend, en andererzijds werd de handhaving van 
de openbare orde onder leiding van den burgemeester mede door 
de eventuele onder diens bevelen staande Rijkspolitie verricht. 
Voornamelijk door dit systeem zullen grote ongelukken in de 
praktijk wel voorkomen zijn, maar de splitsing in de leiding en 
verantwoordelijkheid (de minister van Justitie voor de ene, de 
burgemeester voor de andere taak) blijft een gevaar opleveren 
voor juiste politiezorg. 

Het is daarom te betreuren, dat de minderheid blijkens haar 
voorstel deze, helaas in 1945 ingevoerde splitsing wil gecontinueerd 
zien. Zij heeft het bezwaar van de splitsing ook wel gevoeld, 
want zij acht zich geroepen een juiste omschrijving van het begi"Ïp 
üpenbare orde te geven. 

In de eerste plaats omvat het h. i. de handhaving van het nor
male rustniveau. Dit houdt in het regelend optreden in het open
baar niet tegen de individu, die mog!illijk een overtreding zal be
gaan, maar t'en behoeve van de zich in het openbaar bevindende 
collectiviteit. Voorts de bestrij ding van het gevaar voor het rust-
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niveau, zolang dat niet als gedraging van een bepaald individu, 
bekend of onbekend, is onderkend. En tenslotte het krachtiger 
optreden onder bijzondere omstandigheden, wanneer de openbare 
orde ernstig wordt verstoord. 

Daarnaast zou staan, hoofdzakelijk krachtens het Wetboek van 
Strafvordering, het aanwenden van dwang- en machtsmidde
len tegen bepaalde individuen, wat tot taak der justitie behoort, 
mits onder individuen worden verstaan de bekende of onbekende 
personen, op goede gronden verdacht van het plegen of van het 
voornemen tot het plegen van een strafbaar feit. 

Als men dit goed bekijkt, dan valt het op, dat het gehele onder
scheid afhangt van dat tussen bekende individuen en onbekende 
collectiviteit. Ik geloof, dat hiermede de onhoudbaarheid van dit 
onderscheid reeds voldoende in het licht is gesteld. In een onbe
kende collectiviteit of massa zullen zich bij ordeverstoringen toch 
juist de strafbare feiten plegende individuen bevinden. Hoe kan 
men dan van de ene politietaak in de andere vervallen, alleen 
omdat deze individuen uit de massa naar voren komen? En het 
kan toch ook zijn, dat zij ondanks hun strafbaar optreden in de 
massa verborgen blijven! 

De minderheid heeft ons door deze nadere omschrijving eigen
lijk haars ondanks den dienst bewezen, dat we nu meer dan te
voren inzien, dat de bedoelde splitsing practisch niet te maken is ! 
Het is dan ook de grote verdienste van het meerderheidsrapport, 
dat het deze erfenis van het Politiebesluit 1945 niet wil aan
vaarden. Zij geeft in haar art. 1 alleen in het algemeen de taak 
der politie aan. Daarnaast wordt dan het oude begrip gemeente
politie uit de Gemeentewet gehandhaafd: het handhaven der ge
meentelijke verordeningen. 

Het evengenoemde art. 1 vereist nog een nadere beschouwing. 
Deze bepaling van het meerderheidsvoorstel luidt aldus: 

"De taak van de politie (hierna te noemen politietaak) is de 
daadwerkelijke handhaving der rechtsorde, hieronder begrepen het 
waken VQor de veiligheid van de staat en het verlenen van hulp 
aan hen, die deze behoeven, alles in overeenstemming met die 
rechtsorde en in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag. Bij 
wettelijke regelingen kunnen daarnaast aan de politie andere taken 
worden opgedragen en kunnen andere ambtenaren met een onder
deel van de hier omschreven taak worden belast." 

Hier raakt men aan de moeilijke kwestie van de bevoegdheid 
der politie, welke in het kort hierop neerkomt, of de politie alleen 
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mag optreden ter handhaving van de bestaande wet dan wel daar
nevens tot méér bevoegd is. De overgrote meerderheid van de 
schrijvers is van oordeel, dat het eerste het geval is, zoals ik in 
mijn eerder artikel reeds heb aangegeven. De vraag rijst, welke 
nu de betekenis is van een algemeen artikel als hier door de com
missie voorgesteld. (In het minderheidsvoorstel komt een over
eenkomstige bepaling voor.) Men ziet hier naast de speciale wette
lijke voorschriften, welke de politie autoriseren tot optreden, een 
algemene bevoegdheidsformule geplaatst. In de toelichting wordt 
betoogd, dat men niet bedoeld heeft aan de politieautoriteiten 
nieuwe rechten te geven, maar dat de commissie slechts wil be
vestigen, dat de uitoefening van de functie der politieorganen ge
bonden is aan de beperking, dat alle uitoefening moet liggen bin
nen de sfeer van het handhaven van de eisen der rechtsorde. Zij 
wil, zoals zij het zelf uitdrukt, het tot nu toe ongeschreven politie
recht codificeren. 

De bedoeling, welke hier kennelijk voorzit is deze, dat men 
het bezwaar, dat de politie in voorkomende gevallen zou moeten 
optreden, zonder dat de wettelijke regel er al is, wil ondervangen 
door voor dergelijke gevallen de algemene bevoegdheid van het 
onderhavige art. 1 te ontwerpen. Dit zou dus betekenen, dat de 
politie nooit meer onrechtmatig zou behoeven op te treden, doordat 
haar optreden ter handhaving van de rechtsorde bij voorbaat zijn 
wettelijke basis vindt in art. 1 van de voorgestelde Politiewet. 
Hierin zit iets aanlokkelijks, maar er is eveneens een groot ge
vaar, t. w. dat de politie een veel grotere bevoegdheid verkrijgt 
dan zij ooit heeft gehad. De commissie moge wel bedoelen de 
enkele lacune aan te vullen, welke het gevolg is van het ten 
achter zijn van den wetgever, maar doordat zij daarvoor den 
vorm kiest van een algemene bevoegdheidsformule, bestaat de 
mogelijkheid van groter en veelvuldiger ingrijpen door de politie. 
Ik zie niet over het hoofd, dat de commissie in art. 1 en even
zeer in haar art. 21) het optreden van de politie aan beperkingen 

1) Art. 2 luidt aldus: 
1. Tot de uitvoering van de politietaak heeft de politie de bevoegdheden, 

welke haar bij wettelijk voorschrift zijn toegekend, alsmede de bevoegdheid 
om datgene te doen, wat in elk gegeven geval ter uitvoering van die taak doel
matig is te achten en tevens geen rechtsbelangen schaadt tenzij zodanige welke 
kennelijk minder gewichtig zijn dan die, welke daardoor worden gediend. Bij 
de beoordeling daarvan zijn letter en geest van de wet leidraad. 

2. Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken gezamenlijk 
kunnen binnen de grenzen van het bij het eerste lid bepaalde nadere algemene 
regelen tel' zake geven. 
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binden wil, maar dit kan niet wegnemen, dat de politie zich veel 
meer dan tot dusver vrij zal kunnen bewegen. Een aan verschil
lende voorwaarden gebonden algemene bevoegdheid is altijd méér 
dan een reeks van nauwkeurig opgesomde speciale bevoegdheden. 
Ik geloof dat men in dit opzicht het voorstel van de commissie 
bezwaarlijk zal kunnen volgen. 

Nu komt nog een zeer belangrijk punt aan de orde, t. w. de 
vraag hoeveel politie's naast elkaar dienen te bestaan. Het is 
bekend, dat het Politiebesluit 1945 ingevoerd heeft het stelsel, dat 
er slechts in de bij K.B. aangewezen gemeenten gemeentelijke 
politie zal zijn, terwijl de overige gemeenten worden bediend door 
Rijkspolitie. In mijn eerder artikel is reeds uiteengezet, dat zich 
hiertegen een sterke oppositie van de zijde der gemeentebestuur
ders richt. 

Het voorstel van de commissie-LANGEMEYER komt er toe, dit 
bestaande stelsel nagenoeg te handhaven. Zij wil blijkens haal' 
art. 3 de politie doen bestaan uit: a. de algemene politie, b. de 
gemeentepolitie in de krachtens art. 18 der voorgestelde wet aan
gewezen gemeente, c. de Koninklijke Marechaussee, d. bepaalde 
aangewezen burgerlijke of militaire korpsen. In art. 7 wordt nader 
aangegeven, wat de algemene politie omvat: a. het Corps Rijks
politie; b. de commissarissen van algemene politie, de waterschou
ten en andere bijzondere ambtenaren van algemene politie, c. de 
onbezoldigde ambtenaren van algemene politie. 

De commissie deelt in haar rapport mede, dat bij vele politie
autoriteiten het ideaal van een eenheidspolitie leeft: "er zij in 
beginsel slechts één burgerlijke politie in Nederland". De com
missie acht dit ideaal voor het ogenblik echter onvervulbaar, als 
gevolg van de constellatie der politieke krachten, van welke het 
tot stand komen van een regeling h. i. tenslotte afhangt, onver
vulbaar mede als gevolg van psychologische factoren, welke ver
dienen ontzien te worden ter wille van het werken onder een 
zekere algemene welwillendheid, dat elk nieuw st€lsel zal behoeven 
om een succes te worden. Die psychologische factor is h. i. de 
sterke en eervolle traditie, welke de gemeentepolitie vooral in 
de grote gemeenten in haar voordeel heeft (blz. 144-145). Hier
aan wordt nog toegevoegd door een grote meerderheid der com
missie, dat zij hoopt, dat de werking van haar voorstellen deze 
zal zijn, dat onder den indruk van àe nog grotere efficientie van 
de Algemene (Rijks-)politie het aantal gemeenten met gemeente
politie voortdurend zal teruglopen, totdat alleen de grote steden 
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overblijven. Een deel del' commissie zou zelfs als eind ideaal willen 
stellen, dat ook daar de gemeentepolitie uiteindelijk verdwijnt. 

Het lijkt alleszins reëel, dat de commissie nagenoeg het be
staande stelsel, t. w. dat van het Politiebesluit 1945, op dit punt 
wil continueren. Het spreekt vanzelf, dat een terugkeer tot den 
toestand van vóór 1940: in alle gemeenten eigen gemeentelijke 
politie, niet meer mogelijk is. De verplaatsing van de politie van 
de locale naar de algemene sfeer is te ver voortgeschreden, en 
wordt voorts in verband met de noodzakelijkheid van uitgebreide 
technische outillage en ook specialistische vakkennis zozeer ge
eist, dat reeds hierom voor een terugzetten van de klok geen 
plaats kan zijn, nog daargelaten de organisatorische moeilijk
heden, welke dit zou opleveren. 

Al spreekt het rapport uit, dat de commissie unaniem van 001'

deal is, dat tot het stelsel van de gemeentelijke politie in elke 
Nederlandse gemeente niet moet worden teruggekeerd (blz. 203), 
deze eensgezindheid bestaat helaas niet naar den positieven kant, 
nI. met betrekking tot de kwestie welk stelsel moet worden aan
geraden. Stelt de meerderheid voor, zoals bleek, handhaving van 
den status quo, met den nieuwen naam "algemene politie", de 
minderheid (ELSEN, VAN HARINXMA THOE SLOOTEN, HASPELS, 
MOOLENAAR en MIJNLIEFF) denkt hierover anders. Zij wil voor
eerst het aantal gemeenten met eigen politie enigszins uitbreiden. 
Niet in de wet zelf, maar in de M. v. T. wil zij voorts tot uitdruk
k,ing zien gebracht, dat er gemeentelijke politie zal zijn in de 
navolgende categorieën van gemeenten: alle gemeenten met meer 
dan ongeveer 15.000 zielen; gemeenten met een stedelijke kern 
en een bevolking van meer dan ongeveer 7000 zielen; gemeenten 
met meer dan 10.000 zielen, waar ordeverstoring meer dan elders 
te duchten is; gemeenten, die met één of meer grotere gemeenten, 
waar gemeentepolitie is, een conglomeraat vormen. 

Ten aanzien van de politie in de overige gemeenten wil de 
minderheid komen tot gewestelijke politie. Volgens art. 17 van 
haar ontwerp zal in de door de Kroon, op voordracht van den 
minister van Binnenlandse Zaken aan te wij zen gemeenten de 
politietaak worden vervuld door gewestelijke politie, waarvan de 
indeling en de sterkte door den Commissaris der Koningin wor
den bepaald. Bij het beheer en de organisatie van de gewestelijke 
politie zou de Commissaris worden bijgestaan door een inspectie, 
welker hoofd door de Kroon wordt benoemd (art. 18). De Com
missaris der Koningin zou de overige ambtenaren dezer politie 
benoemen, bevorderen en ontslaan. Hun standplaats zou hij aan-
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wijzen, den burgemeester gehoord (art. 19), en voorts hun in
structie vaststellen (art. 20). 

De minderheid geeft toe, dat materieel deze gewestelijke politie 
geen provinciale en geen gemeentelijke politie is, maar algemene 
politie. Maar het beheer berust h. i. geheel in de gedecentraliseerde 
bestuurlijke sfeer bij den Commissaris der Koningin, die de be
hoeften van den burgemeester begrijpt en beantwoordt en wiens 
begrip voor de juiste bestuurlijke verhoudingen een waarborg is, 
dat aan deze gewestelijke politie, zoveel slechts enigszins mogelijk 
is, een gemeentelijk karakter wordt toegekend. Andererzijds geeft 
h. i. de gewestelijke organisatie den politieambtenaar het vereiste 
kader, onder den Commissaris der Koningin dat, door de ver
zorging van een goede opleiding enz., kan zorgen, dat de geweste
lijke politie geheel voor haar taak berekend is (blz. 276). 

De leden van de minderheid wijzen er ook nog op, dat volgens 
hun voorstel de politie-organisatie ten plattelande meer in over
eenstemming wordt gebracht met onze bestuurlijke verhoudingen 
en er een einde komt aan de huidige uitholling van de juist ten 
plattelande zo sterk sprekende positie van den Nederlandsen 
burgemeester. 

Overziet men dit voorstel, dan springt aanstonds het grote 
bezwaar in het oog van een drieledige politie: Rijkspolitie, ge
westelijke politie, gemeentelijke politie. In dit verband trekt de 
aandacht de noot geplaatst bij de handtekening van het lid 
MOOLENAAR onder het minderheidsvoorstel: "Het commissielid 
MOOLENAAR tekent, verwijzende naar zijn eigen nota en onder 
voorbehoud, dat hij een tegenstander is van meer dan één soort 
politie." Als men dit goed begrijpt, dan moet het blijkbaar be
tekenen, dat de heer MOOLENAAR niet gevoelt voor een afzonder
lijke gewestelijke politie, zodat hij dus wat dit punt betreft, eigen
lijk aan den kant van de meerderheid staat! En m. i. terecht, want 
de verwarring, uit een zodanig stelsel voortvloeiend, lijkt niet zo 
gering. 

En bovendien vraagt men zich af, of met die gewestelijke politie 
het doel nu wel wordt bereikt. De klacht is immers, dat de burge
meester als plaatselijk gezagsdrager het eigen politie-apparaat 
mist, wanneer hij geen gemeente-politie heeft. Maar bezit hij dat 
dan wèl, als er gewestelijke politie in zijn gemeente dient? De 
minderheid moge nu wel betogen, dat de Commissaris der Konin
gin zo goed de behoeften van den burgemeester begrijpt (blz. 276), 
maar het water van de zee wast toch niet af, dat gewestelijke 
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politie geen eigen gemeentelijke politie is. Bij de huidige Rijks
politie is ook niet de klacht, dat de minister van Justitie of de 
Algemene Inspecteur de burgemeesterlijke positie niet begrijpt, 
maar dat dit euvel zich voordoet bij de in een bepaalde gemeente 
dienstdoende Rijkspolitieambtenaar (blz. 264). Ondanks alle begrip 
bij den Commissaris der Koningin kan er derhalve toch ook wrij
ving ontstaan tussen den burgemeester en de in zijn gemeente 
geplaatste gewestelijke politie-dienaren! 

Ook dient nog dit te worden bedacht. Wanneer de (gewestelijke) 
politie zou komen onder het beheer van den Commissaris der 
Koningin, die rechtstreeks staat onder den minister van Binnen
landse Zaken en mede aan diens bevelen is onderworpen, dan zou 
er van de burgemeesterlijke positie wel eens veel minder kunnen 
overblijven dan wanneer men het stelsel van Rijkspolitie zou 
handhaven, welke staat onder den minister van Justitie, een 
autoriteit, die met de burgemeesters in veel mindere mate in aan
raking komt dan de Commissaris del' Koningin en zijn ambt
genoot van Binnenlandse Zaken, en dus veel minder in de gelegen
heid is invloed op de burgemeesters uit te oefenen. 

Voorts denke men er niet gering over, dat volgens dit voorstel 
er 11 nieuwe politie-apparaten in ons land zullen moeten worden 
opgebouwd, terwijl bovendien de organisatie der Rijkspolitie zou 
moeten worden veranderd en ingekrompen, en in de gemeenten 
(behalve die met gemeentepolitie) de politie zou dienen over te 
gaan van Rijks- naar gewestelijke politie. 

Het is uiteraard niet mogeHik het gehele rapport met alle voor
stellen en op alle onderdelen hier te behandelen. In het voor
gaande is getracht de belangrijkste punten naar voren te halen 
en nader te beschouwen. 

De eindindruk, welke het Rapport der onderwerpelijke com
missie maakt, kan helaas niet onverdeeld gunstig zijn. Als ik het 
goed zie, zijn er twee gewichtige resultaten aan te wijzen: het 
priisgev1en van de verdeling in iustitiële en plaatseliike politie
zorg, en de erkenning, dat de gemeentepolitie niet meer in alle 
gemeenten kan terugkeren. Als men hieraan blijft vasthouden, dan 
is er reeds veel gewonnen. 

Onbevredigend doet aan de handhaving van de tweehoofdige 
leiding: minister van Justitie en minister van Binnenlandse Zaken, 
vooral omdat deze laatste eigenlijk slechts invloed kan uitoefenen 
ten detrimente van de staatsrechtelijke positie van den burge
meester. Diens rol in de politie-aangelegenheden zal men moeten 
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zien in het juiste licht van de ontwikkeling op dit tel'l'ein. Toen 
de politie nog plaatselijk was en kon zijn, was de burgemeester 
het aangewezen hoofd ervan. 

Maar sindsdien is de politie uit de locale sfeer gaan groeien 
naar de algemene Rijkssfeer. Het eenvoudigste zou nu zijn: Of 
den Burgemeester geheel uit de politie-aangelegenheid te elimi
neren, Of hem hiërarchisch in het algemene politie-apparaat in 
te schakelen. Beide mogelijkheden zijn op dit ogenblik en volgens 
ons huidig staatsbestel zekel· niet als reëel te beschouwen. Daar
om is de enige mogelijke oplossing, den burgemeester zijn zelf
standige positie te doen behouden, maar hem in de kleinere ge
meenten het Rijksapparaat ter beschikking te stellen, zoals het 
Politiebesluit van 1945 dat doet en zoals de commissie-LANGE
MEYER in meerderheid wil handhaven. Zij, die hiermede niet 
kunnen medegaan, zien wel in, dat "gemeentelijke politie in alle 
gemeenten" niet doenlijk meer is, en zij komen daarom met hun 
standpunt: gewestelijke politie. Waarom dit onaanvaardbaar is, 
bleek reeds hierboven. 

Laat ik mogen eindigen met aan te halen de uitspraak van 
Dr VERKERK, waarmede het rapport der commissie-LANGEMEYER 
aanvangt: wij moeten van het Politie-vraagstuk af, niet partieel, 
maar geheel. 

* 



CULTUUR BEVORDERING DOOR HET ONDERWIJS 
IN INDONESIË 
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Het is nog niet zo lang geleden, dat de overgrote meerderheid 
der Indonesische samenlevingen een statisch karakter vertoonde 
en nog is meermalen dit karakter de grondtoon der samenleving. 

Hierin verandering brengen, zodat het behoudende, afgesloten 
karakter zich wijzigt, en de mens nieuwe, de samenleving op
bouwende krachten toelaat en aanvaardt is een cultuurbevorde
rende arbeid, waaraan in Indonesië zowel het Zendings- als het 
Regeringsonderwijs krachtig heeft medegewerkt. 

Trachten we ons een beeld te vormen van dit onderwijs en zijn 
betekenis in Indonesië. 

* * * 
De geschiedenis van het onderwijs in Indonesië is vrij ingewik

keld en kan hier slechts kort worden gereleveerd. 
In de eerste helft der 1ge eeuw werd het onderw\is voor een 

groot deel aan de Zending overgelaten, vooral dat aan de gewone 
bevolking. De Zending was hierin vrij actief. Wel was het pro
gramma beperkt, doch het bracht de bevolking in elk geval de 
mogel~ikheid kennis te nemen van Gods Woord en daardoor een 
diepgaande beïnvloeding te ondergaan, die haar vrijer maakte ten 
opzichte van de oude verhoudingen en langzaam deed opgroeien 
en inleven in een andere gedachtenwereld. Hoezeer deze arbeid 
der Zending heeft ingewerkt, toont de geheel eigen houding, die 
de Minahassa, de Molukken, Timor, in de Indonesische samen
leving steeds hebben ingenomen en die o.a. gekenmerkt werd door 
een gemakkelijker aanvaarden van gewijzigde levens- en maat
schappijverhoudingen. 

Van Regeringszijde werd in dien tijd onderwijs gegeven, voor
namelijk voor enige opleiding aan kinderen van vooraanstaanden 
met het oog op hun toekomstige maatschappelijke functie in de 
bestuursorganisatie. 



CULTUURBEVORDERING DOOR HET ONDERWIJS IN INDONESIË 205 

Na 1848 ontwikkelden zich in Nederland nieuwe denkbeelden 
die in de richting gingen van onderwijs aan het gehele volk. In 
het Regeringsreglement van 1854 werd vastgelegd dat de Gouver
neur-Generaal zorgt voor de oprichting van scholen ten dienste 
der Inheemse bevolking. Dan begint ook de hervorming van het 
Inlands onderwij s en na veel onderzoek en overleg kon in 1873 
het gereorganiseerde onderwijs beginnen. De activiteit laat zich 
en,igszins afmeten aan het feit, dat de kosten snel stegen van 
.f 25.000 tot Va millioen. 

Van Inheemse zij de stelde men dit onderwij s voorlopig volstrekt 
niet op hogen prij s. Absenteïsme en afvloeiing waren zeer groot 
en zachte dwang moest vaak de scholen bevolken. 

Dat dit onderwijs niet tot volksonderwijs uitgroeide lag, behalve 
aan de geringe belangstelling, ook aan de te hoog gestelde eisen 
waaraan men niet kon voldoen en die dit onderwijs duur maakten. 
Heel wat wijziging was hiervan het gevolg, die o. a. daarin resul
teerde, dat er in 1893 een 1e klasse en een 2e klasse school kwam. 
De eerste werd in het bij zonder bestemd voor de kinderen van In
landse hoofden en andere aanzienlijken, en werd dus een standen
school, terwijl de 2e klasse school de eigenlijke volksschool werd 
met een eenvoudig programma voor lezen, schrijven en rekenen. 

In het begin der 20ste eeuw heeft heel wat wijziging der in
zichten omtrent onderwij s plaats. 

Dit geschiedt enerzij ds doordat op politiek terrein het ethisch 
inzicht mede door het werk van VAN DEVENTER, ABENDANON e. a., 
veld wint. De erkenning, dat de Regering het welzijn en de toe
komst van de gehele bevolking heeft te bevorderen, stimuleert de 
onderwijsverstrekking. Andererzijds groeit in de Inheemse wereld 
een begeerte naar onderwijs, vooral Nederlands onderwijs, om 
deel te kunnen nemen aan het werken in de zeer snel uitbreidende 
overheidsadministratie. 

Het onderwij s ondergaat ingrij pende wij zigingen door de in
voering van Nederlands op de 1e klasse school, waardoor de weg 
naar voortgezette studie geopend wordt, en voorts wordt ernstig 
gezocht naar een westerse volksschool. 

Omstreeks 1907 is het onderwijsstelsel als volgt ingericht: 
1. De dessaschool. Dit type, door den G.-G. VAN HEUTZ inge

voerd, bedoelde het eenvoudige onderwijs een eigen, vaste plaats 
te geven in de brede onderlaag der bevolking. Het zullen een
voudige dorps schoolt jes moeten worden door de geringe draag
kracht der dessagemeenschappen, welke haar in principe bekosti
gen, al is van dit principe vaak afgeweken. 
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2. De 2e klasse school. die alleen daar zou zijn, waar de een
voudige school niet voldoende onderricht gaf V001' de behoeften 
der bevolking. 

3. De Ie klasse school, latei' Hollands-Inlandse school geheten, 
die aansluiting gaf aan het voortgezet onderwij s. 

In de eerste twee typen was de moedertaal voertaal. Het onder
wijs was eindonderwijs op twee niveaux. Het hoogste niveau gaf 
toegang tot de eenvoudige administratieve betrekkingen waarvoor 
de Inheemse taal voldoende was. 

De (veelvuldige) wijzigingen na 1907 hebben dit gl'ondschema 
niet aangetast. Wel werd herhaaldelijk de kwaliteit verbeterd, en 
uiteindelijk dool' invoering van tussen- en overgangstypen de 
(theoretische) mogelijkheid geschapen voor elke Inheemse leer
ling, van de dessaschool af de universiteit te bereiken. 

Dit summiere overzicht moge enig idee geven over de belang
rijke plaats die het ondel'wijs in het Indische regeringsbeleid in 
toenemende mate heeft gehad. 

Wij laten nu enige getallen volgen om een en ander omtrent 
betekenis en omvang van dit onderwijs nader toe te lichten. 

Volgens publ. 8 van de Hollands-Inlandse Onderwijs-Commissie 
bedroeg het totaal aantal leerlingen op volks- en tweede klasse 
scholen in 

scholen 
leerlingen 

1900 

1383 
106531 

1911 

5130 
387903 

1920 1929/,30 1938/,39 

11551 
777780 

18477 
1482402 

20000 
2102834 

Deze cijfers tonen niet alleen de sterke toeneming van aantallen 
scholen en leerlingen, doch ook een betere bezetting per school, 
wat wij st op toenemende waardering voor onderwij s. Dit is te 
meer duidelijk als we bedenken, dat bij uitbreiding van het 
scholental meer achteraf gelegen plaatsen nu ook een school kregen. 

Eenzelfde tabel voor het lager onderwij smet Nederlands als 
voertaal geeft het volgende beeld: 

scholen 
leerlingen 

1900 

191 
18992 

1911 

242 
30716 

1920 1929/'30 1938/,39 

510 
82831 

739 
128012 

728 
149893 

Tot deze scholen behoren ook de Europese en tot de leerlingen 
dus ook Europeanen en andere niet-Inheemse groepen. 

Van de leerlingen waren in 1929/,30 62796 Inheemsen en in 
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19381'39 91591, waaruit dus een sterk toenemend aandeel der 
Inheemsen in het Westers lager onderwijs blijkt. 

Geven we nu ook nog enige cijfers over de onderwijsuitgaven 
voor Inlands onderwij s en voor Westers lager onderwij s, dan 
vinden ,ve volgens begroting: 

1911 1920 1929 

Inlands onderwij s .f 3.515,603 .f 10.462,580 f 17.188,900 
id. inspectie 

" 
150,300 

" 
746,380 

" 
1.352,500 

Westers lager onderwijs " ·1.216,790 " 
9.986,422 " 15.722,300 

id. inspectie 
" 

53,400 
" 

126,930 
" 

257,800 

Ook deze cijfers tonen de grote toeneming van het onderwijs, 
terwijl de sterke stijging der inspectie-uitgaven zeker mag worden 
beschouwd als een indicatie voor de kwaliteitsverbetering van 
het Inlands onderwij s. 

Wij merken reeds op, dat de bevolking aanvankelijk volstrekt 
niet begerig was naar onderwijs. De toenemende betekenis der 
school was vr~jwel geheel te danken aan het initiatief van Rege
ring, Zending en Missie. 

De KAT ANGELINO in zijn Staatkundig beleid en bestuuTszoTg in 
Nederlands-Indië I, haalt met instemming aan uit A. HOWARD, 
Indian AgTiculture: "Een poging om onderwijs op te dringen aan 
een onwillige en vijandige bevolking zou alleen uitloopen op een 
mislukking en leiden tot geldverspilling op enorme schaal. De be
volking moet leeren zelf onderwijs te wenschen voor haar kinderen 
en betere dorpen voor zich zelf: zij moet daarom ook een gedeelte 
der kosten bijdragen." 

Reeds vroeg heeft de Zending dit begrepen en zij trachtte dan 
ook op verschillende zendingsterreinen de bevolking er toe te bren
gen zelf een school te vragen en materiële hulp te verlenen. De 
Regering onder den G-G. van Heutsz ging ook consequent tot deze 
gedachte over bij de instelling van het dessa-onderwijs, waarbij 
mede het zelfbekostigingsprincipe door de dessagemeenschap voor
zat, al was dit b~jdragen uit dessa- en landschapskassen nog niet 
hetzelfde als bijdragen door de bevolking rechtstreeks voor hun 
school. 

Enkele getallen over het verloop der leerlingen mogen de ge
l·inge medewerking en begeerte der bevolking illustreren. 

In 1865 bezocht 56 % van de leerlingen der Inlandse school deze 
gedurende slechts één jaar. In 1882 is 69 % der leerlingen uit de 
eerste klas vertrokken. In 1913 verdween 42% na één jaar. 



208 D. J. BOSMAN 

In 1923 was dit tot 31 % gedaald (zie publ. 10 der Hollands
Inlandse Onderwijscommissie blz. 38 e. v.). Uit de daling der per
centages moge een verbetering blijken; toch zijn ze buitengewoon 
hoog. De eigen wens der bevolking naar onderwijs blijkt niet 
groot te zijn geweest, al nam ze toe. Stimulansen van buitenaf 
moesten het schoolbezoek bevorderen. 

We willen nu trachten ons een beeld te vormen van de waarde 
van dit onderwijs voor de gehele gemeenschap. Het is welhaast 
traditioneel daarbij in de eerste plaats te letten op het analpha
betisme en de mate waarin dit afneemt. 

Er is nog wel enig verschil van mening over de waarde van 
dezen maatstaf. Voor een deel hangt dit samen met de vraag in 
hoeverre ieder die lezen en schrijven kan, deze kundigheden 
onderhoudt. 

Zeker is wel dat de basis van de moderne ontwikkeling in onze 
samenleving mede ligt in de kunst van lezen en schrijven en dat 
het streven naar opbouw ener dynamisch gerichte samenleving 
dit onderricht niet kan missen. 

Toch zal ieder wel instemmen met de KAT ANGELINO "dat alpha
betisme aleen ons geen stap verder zou brengen; karaktervorming, 
gewoonte om samen te werken, belangstelling voor de verbetering 
van dorpstoestanden, dat alles is in de eerste plaats vereischt." 

Hoe stond het in Indonesië met deze bestrij ding? 
In publ. 7 der Hollands-Inlandse Onderwijs-commissie blz. 20 

e.v. wordt aangetoond, dat de uitbreiding der schoolbevolking bij 
het dessa-onderwijs van 1920-1928 zo groot is geweest, dat deze 
het accres van de overeenkomstige bevolkingsgroep overtrof. Dat 
(3 jarig) onderwijs ging dus wat bestrijding van het analpha
betisme betreft in de goede richting. Hier is ook duidelijk toe
neming van de bevolkingsmedewerking te constateren. 

Een andere kijk geven de cijfers van de volkstelling 1930 voor 
Java. 

De toegepaste test was niet al te simpel. Zij noemde alphabeet 
hen, die aan een kennis een briefje konden schrijven over een alle
daags onderwerp. Leerlingen van de 3e klasse ener lagere school 
af werden als alphabeet erkend. Het cijfer voor alphabeet is niet 
opgedreven door de eisen al te laag te stellen. 

De cijfers der volkstelling zijn weinig gespecificeerd, omdat de 
vaststelling der leeftijden nog steeds een (moeilijk) vraagstuk is. 
Daarom onderscheidde men slechts drie groepen nl. : 

1. zij die nog niet lopen konden, dus van 0 tot -t- 1 t jaar 
waren; 
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1e 
2e 
3e 

2. zij die nog niet huwbaar of geschikt voor gebruikelijk werk 
waren, dus tot ongeveer 15 jaar; 

':> 0. de rest, de volwassenen. 
De getallen die hierbij behoren zijn: 

alphabeet analphabeet totaal 

groep -,- 2.244.418 2.244.418 
groep 799.864 13.679.567 14.479.431 
groep 1.437.126 22.661.752 24.098.87R 

Het is duidelijk dat de 1e en 2e groep geen juist beeld vertonen 
wat betreft de verhouding alphabeetjanalphabeet. In de 2e groep 
bevindt zich ook dat deel der bevolking van -I- 1-! tot 9 jaar (de 
leef tij d der 3e klassers ) die uiteraard nog analphabeet zijn. Schat
ten we dit aantal op 4t X de eerste groep, dan zijn we vermoede
lijk niet aan den hogen kant. Dit is rond 9,9 millioen. Het deel der 
2e groep, dat op grond van leeftijd alphabeet kon zijn, is dan 
ongeveer 4t millioen .. Hiervan zijn dan 799.864 alphabeet, dus 
-+- 17,5 %. Van de 3e groep is dit percentage 5,5 %. Hieruit blijkt 
dus wel dat het analphabetisme onder de jongere generatie snel 
afneemt en dat dus het onderwijs sterk in betekenis heeft ge
\vonnen. Er is geen reden, aan te nemen dat na 1930 deze gang 
yan zaken veranderd zou zijn. 

Op sterk voortgaande vermindering van het analphabetisme 
wijst ook dat in 1928 30 % der bevolkingsgroep van 6 tot 9 jaar 
een school bezocht en 20 % der groep van 9 tot 11 jaar. Wel een 
enorme vermeerdering vergeleken bij 1900, toen deze percen
tages resp. 2,4 en 1,5 waren. 

Men mene niet, dat wij hiermede tevredenheid te kennen geven. 
Tevredenheid kan er pas zijn als elk kind zijn hem passende kan
sen krij gt. 

Doch deze cijfers drukken de groeiende betekenis uit die het 
onderwij s in het volksleven heeft gekregen en geven een aan
,,-ijzing voor de mate waarin volkswelzijn wordt nagestreefd, niet 
langs de oude statische wegen, doch op de nieuwe dynamische 
banen der huidige moderne maatschappij. 

Hebben we in het voorgaande vooral de cijfers laten spreken 
en tevens aangetoond welke waarde het lager onderwij s heeft ge
had voor den strijd tegen analphabetisme, de vraag dient gesteld 
te worden, welke cultuurvormende waarde dit onderwijs had 
buiten het terrein der kennisvermeerdering. 

Hiermede komen we op het gebied der karaktervorming, der 
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gewoontevorming en -omvorming, der beïnvloeding van de geestes
houding. Cijfers spreken hier niet en het is moeilijk de betekenis 
van het onderwijs op deze gebieden van het menselijk leven duide
lijk te maken. 

Wat betekende het als een Idonesisch kind de school in de dessa 
ging bezoeken? Het eiste van het gezin een offer. De hulp, die als 
karbouwenhoedertje, als hulp bij kleine karweitjes, gebruikt kon 
worden, viel tijdens den schooltijd weg. Men denke zich de wijzi
ging in, die in de opvattingen der ouders over hun kinderen moest 
ontstaan. Het belang van het kind, van zijn toekomst, prevaleerde 
boven de directe dagelijkse belangen. Er kwam een vraagstuk in 
het gezin, in de familie, dat men vrijwel niet kende en zeker niet 
in dezen vorm. Men moest zich inspannen om zoon of dochter te 
laten "studeren", d.w.z. te laten uitgroeien boven de bestaande 
verhoudingen, naar een nieuwe wereld, die men zelf vrijwel niet 
kende. Dit alles was fel in tegenstelling met de oude traditie; deze 
daad betekende een diep ingrijpen in wat tot nu toe juist, goed 
werd geacht. 

De school stelde eisen aan kleding, aan tijdsbepaling, die onge
woon waren. Lezers, die de lagere school in Indonesië kennen, 
weten op welke onmogelijke uren de kinderen soms al op het 
schoolplein waren! 

In één woord, een school in de dessa bracht een geheel nieuwe 
wereld binnen den engen gezichtskring, dwong de oude statische 
levensgewoonten tot afwijking van allerlei, elk voor zich kleine 
zekerheden van allen dag. Niet ten onrechte zag de Zending al 
vroeg in, dat een school in de dessa de hefboom was, die de oude 
heidense vastigheden uit hun plaats bewoog en zeer geleidelijk 
openheid bracht voor een andere levenshouding en -beschouwing. 

En het kind zelf? Het leerde orde, regel, werken op tijd. Hard 
werken, zwaar werk was in de dessa niet onbekend. Doch de uit
voering, de tijd en wijze werden vrijwel bepaald door onnaspeur
lijke machten. Men kon de meest noodzakelijke arbeid toch niet 
beginnen, als de tekenen niet gunstig waren? De school kende 
geen tekenen! Ze deed haar werk volgens vaste, zelf vastgestelde 
regels en tij den. En deze orde en regel drongen zelfs het gezin 
binnen en spraken mee in de belangen der dessagemeenschap. 

Het kind leerde hygiëne kennen. Er werd gelet op schone han
den, schone nagels, schone kleren. De school werd schoon ge
houden en heel vaak hielpen de leerlingen daarbij mee. 

En dan het schoolwerk. De dingen moeten ordelijk gedaan wor
den. Geen lawaai, geen rumoer. Allen gel~ik en niet ieder op eigen 
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houtje. Rustig de school in- en uitgaan. En goede leerlingen waren 
ze. De glans van het nieuwe, het ongewone, trok! 

Deze beïnvloeding werkte langzaam, doch zonder ophouden. Als 
we ons indenken hoe diep deze school in het leven van allen dag 
ingreep, wordt het begrijpelijk dat verzuim en de school tussen
tijds verlaten zo groot waren. Maar dan verstaan we ook, dat 
daling van dit cijfer de uitdrukking is van diepgaande omvorming 
der levensopvatting in de dessa. De toegankelijkheid voor andere 
nieuwigheden nam er door toe en de weg voor landbouwvoorlich
ting, hygiënische voorlichting, ziektebestrij ding, werd er mee door 
geëffend. 

Uitermate belangrijk was de vertelling en in de eerste plaats 
de Bijbelse vertelling. Ze bracht als een radiotoestel de wereld 
in het eng begrensde huis! 

Het is hier niet nodig de waarde van het Bijbelverhaal op school 
te betogen. Maar wel moeten we bedenken, dat deze betekenis in 
Indonesië nog groter is dan in Nederland. 

Vele Bijbelse waarden zijn onze kinderen tengevolge van den 
eeuwenouden invloed daarvan, bekend. Doch in Indon~sië stellen 
de geschiedenissen der Bijbelfiguren en bovenal de geschiedenis 
van Christus, zich tegenover de moraal, die in de eigen wajang
verhalen wordt geleerd. Ze dwingen bij het ouder worden tot ver
gelijking, tot oordeelvorming, vaak tot keuze. 

Al deze beïnvloeding werkte langzaam. Ze brak het oude ver
trouwde niet in stukken, maar weekte los. En ze bood tegelijker
tijd nieuw houvast voor het leven, dat zonder houvasten niet staan 
kan. Terwij I van buitenaf vaak door dwang een verandering na
gestreefd werd, die dan ook steevast op taaien weerstand kon 
rekenen, bracht de school verandering, die door haar geleidelijk
heid innerlijk kon worden aanvaard. 

De grote cultuurvormende waarde der school moet hieruit wel 
duidelijk worden wanneer we bedenken dat het bovenstaande voor 
elke school geldt en er duizenden waren! 

Hoe diep de inwerking der school op de omgeving was laat 
zich afleiden uit het aandeel dat de meisjes hadden in het leer
lingen-aantal. Terwijl van 1913 tot 1926 het aantal jongens op 
de volksscholen steeg van 218.000 tot 672.000, steeg het meisjes
aantal van 14.500 tot tot 116.000. dus veel sneller dan dat der 
jongens. Deze toeneming die zich ook op andere schooltypen toont, 
drukt voor wie de verhoudingen kent wel een sterke verandering 
uit van de positie van het meisje. In 1913 is het aantal meisjes nog 
vrij gering, en wat anders dan een diepgaande verandering in 
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de innerlijke houding ten opzichte van de plaats der vrouw in de 
samenleving kan deze toeneming verklaren? Dat deze groei zich 
na 1913 demonstreert moet o. i. aan de geleidelijke daaraan voor
afgaande beïnvloeding mede door de school toegeschreven worden. 
'Vanneer deze invloed een zo sterke verandering als een toenemen
de opheffing van de vrouw bereikt dan moet deze school wel een 
krachtige greep in de bestaande sociale verhoudingen hebben ge
had, en daardoor ook op dit terrein den weg hebben bereid voor 
een nieuwe levenshouding. 

Het werk van RADEN KARTINI, die in haar Van Duisternis tot 
licht opkwam voor onderwijs aan haar goedgesitueerde lotgenoten 
in de regentenwoningen, blijkt door de school in de massalagen te 
zijn verricht. 

Zeer zeker zijn de hiervoor genoemde wijzigingen in de levens
houding niet alleen door de school bewerkt. Zending en Missie 
en ambtelijke invloed hebben evenzeer hier een taak verricht. Doch 
ook zij gebruikten voor het bereiken van resultaten heel vaak 
de school. 

Wij hebben ons tot nu toe bezig gehouden met den directen in
vloed van de lagere school op de samenleving in haar omgeving. De 
indirecte invloed is echter evenzeer van de grootste betekenis. Wij 
bedoelen het afleveren van leerlingen aan het voortgezet algemeen 
en technisch onderwijs. Deze taak is in de eerste plaats verricht 
door het Westers georiënteerde onderwijs, zowel met de Inheemse 
als met de Nederlandse taal als voertaal. 

Dit Westers onderwijs bood de voorbereiding voor velerlei func
ties in de maatschappij, zowel ambtelijke als particuliere. 

Dit Westers georiënteerde onderwijs plaatste zijn leerlingen in 
geheel nieuwe levensverhoudingen, die op de Westerse opvattingen 
waren afgestemd en bereidde hen krachtdadig voor om in eigen 
land mee te werken aan nieuwe cultuurvormen en diepgaande 
wijzigingen der oude tradities. Welk een omvang dit onderwijs 
verkreeg blijkt o. a. daaruit, dat de Regering in 1927 de Hollands
Inlandse Onderwijs-commissie instelde om na te gaan welke de 
behoefte der arbeidsmarkt was aan afkomelingen van dit onder
wijs, daar het scheen dat deze onverzadigd raakte. Men mag het 
met dit standpunt al of niet eens zijn, het demonstreert in elk 
geval, in hoe sterke mate dit onderwijs groeide. En hoewel dit 
onderwijs zich in de jaren na 1930 in veel trager tempo uit
breidde, zo kon toch de arbeidsmarkt vóór den Japansen oorlog 
alle abituriënten (zij die eindexamen aan een Middelbare School 
gedaan hebben) niet opnemen, wat o. a. blijkt uit het toen ontstane 



CULTUURBEVORDERING DOOR HET ONDERWIJS IN INDONESIË 213 
-- - ------------- --------

vrije onderwijs, dat geen subsidie van de Regering genoot. In snel 
tempo nam dit onderwijs toe en bood een, vaak zeer bescheiden, 
bestaan aan vele Westers opgeleiden. Maal' ook bevorderde dit 
onderwijs, dat aan duizenden gegeven werd de cultuurvorming 
in Westerse richting. En daarmee groeide sterk het aantal der
genen, die in de eigen samenleving naar niemve of vernieuwde cul
tuurvormen zochten. 

Wanneer we heden zien, dat de souvereiniteit aan Indonesië is 
overgedragen en daarmee de Nederlandse Regering en haar mede
standers uitspreken, dat in Indonesië in beginsel de krachten aan
wezig zijn om dit gezag te dragen, dan mag hierin in elk geval 
de erkenning gezien worden, dat het dool' Nederland verstrekte 
onderwijs rijke vruchten heeft gedragen. 

Tenslotte. Willen wij met het bovenstaande beweren, dat de cul
tuur-bevorderende taak van het onderwijs in Indonesië ons tot 
volle tevredenheid stemt? Zeel' zeker niet. 

Er werd in het oude Indië vaak fel gestreden over de vraag 
hoe het onderwij s het beste de belangen van land en volk kon 
dienen. El' was vaak grote ontevredenheid over wat geboden werd. 

Maar, el' werd dan ook gestreden! En el' werd door ernstig 
praktijk-werk zowel door Regering als particulieren naar ver
betering gestreefd. Een ernstig werkende Inspectie streefde onop
houdelijk naar kwaliteitsverbetering en wist zich daarbij gesteund 
en gecritiseerd door een toegewijd onderwijspersoneel. 

Het stemt tot blijdschap dat het Christelijk onderwijs op het 
gehele terrein van het lager en op verschillende delen van het 
voortgezet onderwijs een eervolle plaats innam, zowel wat aantal 
als kwaliteit betreft. 

Gebrek aan ruimte dwingt ons, hier niet op de betekenis en om
vang daarvan in te gaan. 

Wij willen het voorgaande aldus samenvatten. 
Het dool' Nederland in Indonesië gegeven ondel'wij s heeft niet 

alleen medegewerkt om daal' den wil tot zelfstandigheid te doen 
groeien, maar ook om in de samenleving velerlei krachten te wek
ken, die kunnen medewerken om land en volk in deze niemv ge
wonnen zelfstandigheid tot zijn welzijn te dienen. 

* 



VRAAG EN ANTWOORD 

VRAAG: 

Van de zijde der "Jehovah's getuigen" ("Bijbelgenootschap De Wacht
toren") is aan b. en w. toestemming tot het houden van "openlucht Bijbel
lezingen" verzocht, alsmede een localiteit, welke eigendom der gemeente 
is en waar verschillende corporaties vergaderen, voor bepaalde avond
uren te mogen huren voor het geven van een "Bijbelcursus". 

Kunnen b. en w. deze verzoeken op wettelijke gronden weigeren? 
Komen er in de geschriften der Jehovah's getuigen uitdrukkingen voor, 
welke aangemerkt kunnen worden als te zijn "staatsgevaarlijk"? 

Voor gewone kerkelijke straatprediking is te onzent steeds toestem
ming gegeven. 

ANTWOORD: 

De Jehovah's getuigen (Ernstige Bijbelonderzoekers, Russellianen) 
zijn aanhangers van een wonderlijke Amerikaanse secte, wier leer vooral 
afkomstig is van haar stichter CHARLES TAZE RUSSELL (1852-1916) 
en zijn opvolger, een zekeren rechter RUTHERFORD. Zij verwerpen de Drie
eenheid, beschouwen den Heiligen Geest slechts als een onpersoonlijke 
van God uitgaande werking, en Jezus Christus als het eerste door 
God geschapen geestelijk wezen. De mens Jezus onderging den dood 
teneinde voor de gehoorzamen der mensheid den loskoopprijs voor de 
gevallen mensen te verschaffen. God wekte hem daarna op in de godde
lijke natuur. Hij is nu bekleed met alle macht in hemel en op aarde 
en is de Eerste Uitvoerende Dienaar van Jehovah. De oude wereld is 
in 1914 geëindigd, de Here Jezus Christus is door J ehovah op den 
troon gezet, heeft den satan uit den hemel geworpen en is thans bezig 
de "nieuwe orde" van de Nieuwe Wereld op te richten. Met den dood 
eindigt de mens, behalve dat er 144.000 vergoddelijkt zullen worden, 
terwijl een tweede groep, die der goedwillenden, degenen, die aan den 
oproep der Jehovah's getuigen gehoor geven, de nieuwe, eeuwige aarde 
in gelukzaligheid zullen bewonen. 

Deze secte geeft zich over aan de wonderlijkste Schrift"verklaringen", 
die J ehovah in hun blad "De Wachttoren" heet te openbaren. Een kras 
staaltje is de uitleg, die in J ehu een type van Christus ziet en in 
Jonadab, die bij hem op den wagen steeg, de verpersoonlijking der met
gezellen van de leden van Christus, die hopen het einde van de boze 
wereld als gezegenden van den Vader te zullen overleven, degenen, 
die straks de nieuwe aarde zullen bewonen. De "J onadabs" zijn "de 
mensen van goeden wille". Dezen mogen b.v. wel aan het "gedachtenis
rnaaI" deelnemen, maar de symbolen van ongezuurd brood en wijn 



STRAATPREDIKING EN VERHUUR GEMEENTE-LOCALITEIT 215 

mogen alleen worden genuttigd door de koninkrijksklasse, het kleine 
kuddeke der 144.000, die tot het "lichaam van Christus" behoren. 

De Jehovah's getuigen zijn "geheel vrij en afgescheiden van alle gods
diensten, partijen, secten of andere wereldse organisaties". Vooral op 
de Roomse Kerk hebben zij het zeer gemunt. 

Gelijk bekend had het nationaal-socialisme een groten hekel aan hen: 
ze vormden in de concentratiekampen een afzonderlijke groep met eigen 
kentekenen. Ze beroemen zich hier zeer op, achten zich, evenals de 
communisten, de enige echte anti-nazi's, en vertellen allerlei wonderlijke 
verhalen over wonderlijke bescherming en uitredding, die zij in onder
scheiding der zogenaamde officiële Christenen van J ehovah zouden heb
ben ontvangen. 

Voor een bredere uiteenzetting moge ik uw aandacht vestigen op de 
brochure van Ds F. C. ZWAAL Jr, getiteld De dwaalleer der z.g. "Je
hovah-getuigen" (aangekondigd in A. R. S. XIX, blz. 190). 

"Staatsgevaarlijk" in den zin van actueel-revolutionnair lijken mij 
noch hun leer noch hun optreden, althans niet in sterkere mate dan die 
van andere secten, wier optreden hier te lande niet wordt bemoeilijkt. 

Intussen is het op zichzelf niet vereist, dat de leer der Jehovah's ge
tuigen staatsgevaarlijk zou moeten zijn om tot het beletten van straat
prediking hunnerzijds of tot weigering van verhuur aan hen van een 
gemeentelijke lokaliteit over te gaan. 

Wat het eerste betreft, de door hen als "openlucht Bijbellezingen" 
betitelde samenkomsten zullen in feite wel straatprediking zijn. 

Nu is volgens art. 177, tweede lid, der Grondwet de openbare gods
dienstoefening buiten de gebouwen en besloten plaatsen geoorloofd, waar 
zij in 1848 was toegelaten, behoudens de nodige maatregelen ter ver
zekering der openbare orde en rust. 

Volgens een circulaire van Minister DONKER CURTIUS uit 1855 was 
daarvan z. i. sprake "zodra de toegevloeide menigte buiten gebouwen 
of beslotene plaatsen godsdienstige gezangen aanheft, gebeden uitstort 
of zodra er te dezer gelegenheid predikatiën worden gehouden". Dan zou 
dus ook straatprediking als "openbare godsdienstoefening buiten ge
bouwen en besloten plaatsen" zijn aan te merken. 

Echter moet reeds volgens THORBECKE het woord "openbaar" in art. 
177 niet worden opgevat als "voor ieder toegankelijk", maar als "ker
kelijk, genootschappelijk" tegenover "huiselijk". Dit is wel de algemeen 
aanvaarde opvatting. 

Zich daarbij aansluitend achtte Prof. Buys straatprediking op dien 
grond althans in den regel niet als openbare godsdienstoefening aan 
te merken. Daaruit volgt, dat het voor haar grondwettelijke geoorloofd
heid er niet toe doet, of zij in 1848 ter plaatse reeds toegelaten, d. w. z. 
gebruikelijk en wettelijk geoorloofd was. Is de geoorloofdheid van straat
prediking dus z. i. niet aan den grondwettelijken status quo van 1848 
gebonden, andererzijds was Buys evenzeer van mening, dat het recht 
van straatprediking niet grondwettelijk gewaayborgd is, zodat z. i. "het 
gedogen van de straatprediking eenvoudig afhankelijk (blijft) van het 
voorschrift der wet of van de inzichten der politie". 

De R. K. schrijver BORRET heeft zich ongeveer 35 jaar geleden bij 
Buys' opvatting aangesloten, er daarbij echter op wijzende, dat er vol-
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gens Buys kennelijk ook wel straatprediking denkbaar is, welke wel als 
"openbare godsdienstoefening" is aan te merken. 

De keuze tussen DONKER CURTIUS ener- en Buys en BORRET anderer
zijds is niet eenvoudig. Voor het standpunt van eerstgenoemden minister 
pleit wat hij met juistheid aangaf als doel der grondwettelijke beperking 
van de vrijheid van processie (een processie is, mits het een "echte" pro
cessie betreft, stellig wel een "openbare godsdienstoefening"): "Het doel 
van dit voorschrift was blijkbaar om, bij de grootste leerstellige onenig
heid, de burgerlijke verdraagzaamheid en de orde te kunnen handhaven, 
door openbare botsingen te voorkomen." 

Het standpunt BuYs-BORRET verdient, gelet op systeem en geschie
denis der grondwettelijke terminologie, de voorkeur, maar helaas verlost 
het niet van de noodzaak, van geval tot geval te onderzoeken of een 
bepaalde straatprediking al dan niet het karakter draagt van een "ker
kelijke, genootschappelijke", d. i. m. i. "ambtelijke" godsdienstoefening. 
En welke maatstaf moet daarbij gelden: die van de desbetreffende reli
gieuze gemeenschap? of een door de Overheid zelf geformuleerd krite
rium? en welk dan? 

Vervolging of veroordeling ter zake van ongeoorloofde straatpredi
king is nooit voorgekomen. 

Intussen is de betekenis van art. 177, lid 2, GW sterk verminderd. 
men mag wel zeggen: geheel illusoir geworden, sinds de jurisprudentie 
ging vorderen, dat het Openbaar Ministerie moet bewijzen, dat de gods
dienstoefening in de openlucht in 1848 tel' plaatse niet geoorloofd was. 
De kans op vrijspraak is sindsdien veel grooter en die op vervolging veel 
geringer geworden. Dat geldt dus ook ten aanzien van straatprediking. 

Van belang is nog het slot van art. 177, lid 2. Ook waar "de openbare 
godsdienstoefening binnen de gebouwen en besloten plaatsen" geoor
loofd is, is ze dat slechts "behoudens de nodige maatregelen ter ver
zekering der openbare orde en rust". Valt straatprediking onder art. 
177, lid 2, dan geldt dit dus ook te haren aanzien. Valt ze er niet onder, 
dan geldt het - ik stem dit Buys toe - evenzeer. En inderdaad is mij 
bekend, dat Gereformeerde straatprediking op de Grote Markt in 's Gra
venhage lange jaren door het gemeentebestuur werd toegestaan, totdat 
de burgemeester in de herrie, die opgeschoten lummels en andere onver
schillige of zelfs godloze lieden er bij maakten, aanleiding vond die 
straatprediking op die plaats niet verder toe te staan. .Minister DE 
WILDE heeft zich toen op verzoek van den kerkeraad nog met den burge
meester in verbinding gesteld. 

Zo kan ook het bevoegde orgaan van uw gemeentebestuur, voorzover 
te uwent een verordening bestaat, krachtens welke voor "openlucht
Bijbllezingen" als de beoogde uit een oogpunt van bescherming der 
openbare orde een vergunning wordt vereist, deze weigeren uit over
weging, dat moet worden gevreesd, dat daarbij de openbare orde zal wor
den verstoord of dat zij tot verstoring der openbare orde aanleiding 
zullen geven. Zelfs al is die vergunning wel verleend, dan heeft nog de 
burgemeester op grond van zijn algemene politiebevoegdheid krachtens 
art. 221 der gemeentewet de bevoegdheid deze "Bijbellezingen", wan
neer hij dool' of naar aanleiding daarvan verstoring del' openbare orde 
vreest, te verbieden. 
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Het in de voorgaande alinea gestelde is in een procedure over de 
Hasseltse politieverordening betwist. Daar werd de onverbindendheid 
betoogd ener bepaling, welke het houden van toespraken aan den open
baren weg verbood, omdat zij godsdienstige toespraken niet uitzonderde. 
Het in deze zaak gevelde arrest van den Hogen Raad van 1 November 
1949, N. J. 1950, 119, A. R. B. 1950, blz. 422, Off. Bek. der Ver. v. Ned. 
Gem. no 7022/50, rubr. IX, 2, zie ook De Ned. Gem. van 10 Febr. 1950, 
blz. 76, bracht dool' zijn motivering helaas geen principiële beslissing 
inzake de vraag of bij politieverordening ook het houden van godsdien
stige toespraken aan den openbaren weg kan worden verboden. 

Het onbevredigende in zulk een verbod of in zulk een weigering der 
vergunning bij voorbaat is uiteraard, dat men zich moet afvragen, of 
het niet veeleer de taak der Overheid is de rustverstoorders met geweld 
te verwijderen dan de bijeenkomst te verbieden of onmogelijk te maken. 
Natuurlijk kunnen de saamgekomenen het er zelf naar maken, en dan 
staat de zaak anders, maar dat weet men van te voren niet met zekerheid. 

Waar u mij alleen vraagt naar wettelijke gronden, waarop een weige
ring van toestemming tot straatprediking kan worden gebaseerd, kan 
ik met het vorenstaande volstaan. 

Wat den verhuur van een gemeentelijke lokaliteit aan de J. G. betreft 
mag ik u verwijzen naar mijn advies in De Magistratuur van Mei 1948, 
waarin ik, ervan uitgaande, 

dat zo lang niet de publieke rechtsorde, welker handhaving der Over
heid als taak is opgedragen, haar noodzaakt onderscheid te maken, de 
Overheid de burgers op voet van gelijkheid dient te behandelen, 

bepleitte, dat een gemeentelijke lokaliteit zou worden beschikbaar ge
steld zonder onderscheiding te maken ten aanzien van persoon of doel, 

behalve ten behoeve van zodanige bijeenkomsten, waaraan de Over
heid uit hoofde van haar plicht tot handhaving der publieke rechts
orde geen medewerking behoort te verlenen. Daaraan voegde ik nog het 
volgende toe: 

"Ook ten aanzien van bijeenkomsten, waarvan dool' de reactie der 
bevolking orde-verstoring valt te vrezen, zij men voorzichtig. Een abso
luut weigeren van beschikbaarstelling daarvoor is m. i. niet op zijn 
plaats; u bedenke b.v., dat ook het optreden van het Leger des Heils 
aanvankelijk tot veel reactie leidde en dat Bonifacius zelfs werd ver
moord!" 

Ik meen, dat in het gestelde een richtsnoer ligt voor uw geval. Meent 
het gemeentebestuur of de burgemeester de toestemming voor "open
lucht-Bijbellezingen" aan de J. G. te moeten weigeren om in die}' 
Jehovah's Getuigen eigen optreden gelegen oJn8tandigheden, dan kan 
zij hun m. i. ook zonder bezwaar de desbetreffende gemeentelijke locali
teit weigeren. Weigert men de bedoelde toestemming vanwege de reac
ties, welke men vreest, dan behoeft daarin op zichzelf nog geen reden 
tot weigering van verhuur der gemeentelijke lokaliteit te zijn gelegen. 

G. 
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BOEKBESPREKING 

GROEN'S Ongeloof en Revolutie, een bundel studiën, Zomer 
en Keuning, Wageningen 1949. 

Deze bundel is uitgegeven ter gelegenheid der honderdjarige herden
king van het verschijnen van het werk, dat in de geschiedenis der 
Nederlandse politiek zijn onvergankelijke betekenis zal behouden. Het 
moet in zekeren zin symptomatisch voor onzen tijd worden geacht, dat 
zulk een herdenking in haar belangrijksten sector is uitgevallen als een 
onderzoek op de wetenschappelijke mérites (zie den bundel blz. 24). 
Een boek, dat het signaal van appèl heeft geslagen voor allen, die als 
evangeliebelijders den strijd tegen de Revolutie hadden aan te binden, 
een geloofsboek dus in eerste instantie, op wetenschappelijke mérites 
beoordelen, is een hachelijke zaak. Niet dat GROEN aan de wetenschap 
geen grote plaats in het werk had gegeven; niet dat op zijn weten
schappelijke visie geen ernstige critiek zou moeten worden uitgeoefend. 
Dit zeer zeker wel en op vele punten is de bundel daarin stellig ge
slaagd. Echter hopen wij van harte, dat de aandacht van Nederland's 
antirevolutionaire intellectuelen hierdoor nu niet zal blijven hangen aan 
datgene wat GROEN minder goed heeft gedaan doch voor hem geen 
hoofdzaak was. Wif hopen het. 

Want wij hebben in dezen tijd niet in de eerste plaats gebrek aan 
wetenschapsbeoefening van christelijke zijde; analytisch onderzoek is 
er. Wat wij nodig hebben, is de geloofsbezieling van GROEN, zondel' 
welke het meest diepgaande onderzoek, ook van christenen, in intellec
tualistische verstarring verloopt. 

"De grote betekenis van de zgn. Christelijk-historische richting in de 
staatsleer, die hier te lande in GROEN VAN PRINSTERER haar geestelijken 
vader erkent", aldus vangt Prof. Dl' H. DOOYEWEERD zijn bijdrage ln 
den bundel (blz. 118) aan, "laat zich in twee punten samenvatten: haar 
ontdekking van het innerlijk verband tussen het ongeloof en de revolutie
beginselen en die van den historischen grondslag van ieder concreet 
staatswezen". De behandeling van het tweede punt is in den bundel 
aan Prof. DOOYEWEERD zelf toegevallen en het is levenseis voor de 
doorwerking der antirevolutionaire beginselen, dat daarin - ook en 
juist tegenover de historische gebondenheid van GROEN VAN PRINSTE
RER'S beschouwingswijze - helderheid wordt verkregen. Zulks is in 
de bijdrage van Prof. DOOYEWEERD dan ook in hoge mate het geval. 

Nu vormt het echter een oorzaak van teleurstelling, dat in den bun
del voorts, voorzover dit in geding kwam, slechts door een tweetal schrij
vers recht is gedaan aan GROEN'S betekenis ten aanzien van het eerste 
door Prof. DOOYEWEERD vermelde punt, doch dat wij bij enkele anderen 
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zelfs een streven menen te moeten opmerken om aan te tonen, dat 
GROEN niet alleen in de historische demonstratie doch ook in het punt 
in kwestie zelf zou hebben gefaald. Er staan op de bladzijden 26, 92, 
95 uitdrukkingen, die wij in dit verband moeilijk kunnen verstaan en 
die ons bovenal duidelijk maken, hoe niet alleen GROEN'S christelijke be
oefening van de wetenschap der geschiedenis, maar ook onze huidige, 
aan haar boven-vakwetenschappelijke vooronderstellingen dient te worden 
getoetst. 

Het hoofdonderwerp is in den bundel aan Prof. Dl' A. M. DONNEr~ 

toegewezen. Deze stond hiermee voor een delicate taak, doch bij de 
lezing der bijdrage groeit gestaag ons besef, dat hij in de vervulling 
er van niet alleen is geslaagd, maar ook ons inzicht daadwerkelijk verder 
gebracht heeft. En dat is toch juist hetgeen van dergelijken herdenkings
bundel behoort te worden verwacht. 

"Wat GROEN had willen geven als een resultaat van zuiver historische 
studie", aldus Prof. DONNER (blz. 143), ""is niet anders dan de his
torische vormgeving van een religieus gegrepen samenhang, en de 
levensbeschrijving van de Revolutie is niet het verhaal van den vak
historicus, maar van den Evangeliebelijder, "die nergens in begeert tE' 
roemen dan in Christus en Dien gekruist."" Wij geloven, dat hier het 
knooppunt ligt inzake de rond "Ongeloof en Revolutie" voor ons rijzende 
vragen. Wat de schrijver bedoelt, adstrueert hij blz. 152 met deze woor
den: "Naarmate men het wezen van staat en staatkunde beter begrijpt 
en er de eigenwettelijkheid van erkent, zal de neiging verminderen om 
de tegenstellingen in enkele luttele vormen of regels samen te vatten 
en het accent vaak meer op de toepassing komen te liggen, maar daar
door snijdt men ook de kans op een dode principe-orthodoxie beter af. 
Theoretisch wordt dan de afstand tot de religieuze kern langer en 
krijgt men den indruk, dat de verbinding tussen Godsdienst en staat
kunde bijna doorgesneden is, maar in de praktijk blijkt het juist omge
keerd te wezen". Recensent vergunne ons deze aantekening: GROEN heeft 
de bedoelde verbindingslijn menen aan te wijzen, zij het dan te kort 
en te simplistisch, maar principieel onomstotelijk juist. Aan ons nu de 
taak, de lengte en ingewikkeldheid van haar beloop na te speuren met 
de middelen, waarmede God de christelijke wetenschaps beoefening onzer 
dagen boven die ten tijde van GROEN van PRINSTERER heeft begiftigd. 
Want het is in de "toepassing" dat het principe duidelijk moet worden. 

Aanhef blz. 150 spreekt Prof. DONNER over erkenning van de wezen
lijkheid van factoren als "de wetmatigheid van het historisch gebeuren 
en de onvermijdelijkheid van zekere staatkundige wijsheden en staats
rechtelijke grondslagen", en merkt naar aanleiding daarvan op: "Het 
blijkt hier wel zeer duidelijk, dat het verband van religieus beleven 
en historisch gebeuren wederkerig is: niet slechts is het christelijk 
levensbesef een bepalende factor van de geschiedenis, ook en vooral 
het losgeslagen christelijk bewustzijn wordt door den gang van het 
gebeuren beïnvloed, kan van dat gebeuren zelfs de speelbal worden". 

GROEN VAN PRINSTERER heeft over "geloof" en "ongeloof" gesproken. 
Met de door Prof. DONNER geuite critiek op de beperktheid ook van 
deze termen, met zijn appèl op de "openbaringsgenade" (blz. 149) en 
op de bEkering van het hart als vereiste tot het verstaan der historie 
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(blz. 142) menen wij accoord te moeten gaan. Doch: wat bedoelt de 
schrijver tegen dezen achtergrond met de "wederkerigheid" van "reli
gieus beleven" en historisch gebeUl'en ? Het religieus beleven, waarop 
hij hier (en nogmaals op blz. 153) het oog heeft, mag toch niet worden 
vereenzelvigd met het door GROEN VAN PRINSTERER bedoelde "geloof" 
in zijn praegnanten zin als definitieve en alles beslissende uitgang van 
het herboren mensenhart naar den Vader in den hemel? Want, hoe ook 
in zijn activiteit en distinctie gebonden aan hetgeen tot dezen tijd be
hoort, in zijn richting is geen omkeer mogelijk. "Ideeën", "begrippen", 
"theorieën", en heel de levenspraktijk komen uit dit geloof of ongeloof 
eerst te voorschijn. 

Intussen menen wij, dat Prof. DONNER den aandachtigen lezer zelf 
het antwoord op deze vragen geeft op de laatste bladzijde (154) van 
zijn betoog, dat ons, om de belangrijkheid er van, tot uitvoerigheid 
noopte, en in welks slot hij juist dit albeheersend geloof-uit-het-hart 
aanwijst als de oorzaak der samenbinding tussen den gelovigen historie
vormer GROEN VAN PRINSTERER en het late nageslacht. 

Ons scharend aan de zijde der medewerkers DOOYEWEERD, DONNEl? 
en SNELLER, menen wij, een woord van waarschuwende critiek niet te 
mogen onthouden aan de inkleding der bijdrage van Dl' J. C. H. DE 
PATER. 

Reeds op blz. 103 wordt onze aandacht getrokken door het bezigen 
van den term "mechanisch idealisme" om GROEN'S stelling, dat de 
"ideeën" aan de handelingen der mensen haar richting geven, te 
etiquetteren. Prof. SNELLER heeft deze uitdrukking (blz. 162) "wel wat 
sterk" genoemd. Na instemming met Dl' DE PATER'S oppositie tegen het 
historistisch element bij GROEN (blz. 107) stuiten wij op blz. 108/09 op 
een o.i. hoogst bedenkelijke uitlating: " "Groen schakelt den invloed der 
personen op de gebeurtenissen geheel uit en verwart daardoor oorzaak 
en gevolg. Men kan evengoed de stelling verdedigen: De ingang, dien 
de revolutionaire denkbeelden vonden, had zijn oorzaak in de slappe 
regering, die nooit den weg vond om een eind te maken aan het "despo
tisme" der Parlementen en bevoorrechte standen. Daardoor kregen de 
verlichte schrijvers de kans om een mentaliteit te scheppen, waardoor de 
Revolutie mogelijk werd" ". 

Meent de schrijver dit? Als wij de laatste drie zinnen van zijn artikel 
doordenken, zouden wij zeggen: hij kàn het niet menen. Maar als wij 
even daarboven de geestelijke (?) factoren met de sociaal-oeconomische 
op één horizontale lijn zien gesteld; als wij blz. 114 tegen het vermeend 
mechanisch idealisme de "waarde der persoonlijkheid in de geschiede
nis" in het veld zien gevoerd; wanneer Dl' DE PATER schijnbaar niet 
moede wordt, GROEN'S met name voor onzen tijd zo evidente these over 
de schuldige zwakheid van den tegenstand tegen de revolutie aan te 
vallen; wanneer de schrijver iijn - hoezeer historicaal niet ongerecht
vaardigde - uiteenzetting omtrent GROEN'S verwaarlozing van de soci
aal-oeconomische factoren bekroont met de uitspraak (blz. 115), dat 
de Revolutie, als staatkundige beweging begonnen, "eindigde in een 
sociaal-economische beweging, die ... leidde tot een ontkerstening van 
de religieuze verhoudingen" (curs. van ons, 1\1.); - dan vrezen wij, 
dat hij het wel heeft gemeend. 
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In dat geval behoort de spits van onze critiek te zijn gericht tegen 
de uitdrukking "evengoed" (blz. 108, 4e r.v.o.). Hij, die over weten
schappelijk vernuft beschikt, kan "evengoed" iedere stelling verdedigen. 
Maar het is ons bezwaar tegen de recensie van Dl' DE PATER, dat hij 
juist dit voorbijziet. GROEN hééft geen wetenschappelijke stelling ver
dedigd, en als hij den schijn daarvan wellicht heeft aangenomen en wij 
tegen de onvolledigheid zijner methode bezwaren moeten opperen, dan 
dienen wij, strenger dan hij, te waken tegen onvolledigheid naar de 
andere zijde. Dan behoort onzerzijds alle schijn te worden vermeden, 
alsof ooit de geldigheid van GROEN'S, door Prof. DOOYEWEERD blz. 118 
vermelde, grondthese van den toets der historisch-wetenschappelijke be
wijsvoering afhankelijk zou kunnen worden gesteld. Wij verwijzen ten 
deze naar de bijdrage DONNER (slot blz. 142): " "Men heeft hier te doen 
met een verband dat religieus van aard is. En "de gewichtigste les der 
historie" is slechts leesbaar door den bril der Goddelijke Openbaring" ". 
Dr DE PATER heeft hiervan, blijkens den aanhef van zijn artikel, onge
twijfeld iets gezien. Maar in onzen tijd van zwakheid tegenover de 
Revolutie behoort op dit punt de bazuin een zeker geluid te geven en 
blijve bij de tegenpartij geen ruimte voor misverstand inzake het recht
lijnig karakter van onze anti-Revolutionaire eenheid met den vader der 
calvinistische politiek in Nederland. 

Er is in de afgelopen maanden, naar aanleiding van een aan de V.U. 
verschenen GROEN-dissertatie, een kleine polemiek gaande geweest tus
sen het Gereformeerd Weekblad en het blad Polemios. In verband met 
het bovenstaande menen wij het verloop van deze pOlemiek te moeten 
betreuren. Ons uiteraard onthoudend van inmenging in de materie, 
moet het ons van het hart, dat wij bij den jongen Polemios-schrijver 
niets hebben kunnen bespeuren van een "krampachtige strijdhouding" 
als waarop het Gereformeerd Weekblad doelt. Dat onze jongeren stu
dent zijn om te "leren", is toch buiten kijf. Zij moeten zelfs leren, op 
den duur het beter te doen dan GROEN VAN PRINSTERER in zijn tijd 
het kàn doen. Maar wanneer wij bij hen de geestdrift ontwaren, welke 
duidt op innerlijke eenheid met diens gelooJ, iets wat niet aan te 
leren valt, dan is er reden tot blijdschap voor de anti-revolutionaire 
richting in Nederland. Dan is het vaandel overgenomen en met de ver
ruiming van inzicht zal het wel in orde komen, ook al lopen wij oude
ren onderwijl eens een standje op. Want, al of niet ten spijt van veel 
hedendaagse critiek op GROEN, de beginselen hebben de leiding in de 
levensontplooiing van mens en wereld! 

MEKKES 

MI' J. A. DE WILDE en C. SMEENK, Het volk ten baat; de 
geschiedenis van de .4 .. R. partij. N.V. Jan Haan, 
Groningen. 

Sinds de aankondiging der beide eerste afleveringen van dit werk in 
A. R. S. XIX, blz. 356 v.v. en 456 v. verschenen reeds weer een aantal 
afleveringen, zodat het werk nu gevorderd is tot blz. 432, in het zesde 
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hoofdstuk, dat de periode van KUYPER's heengaan en COLIJN'S optreden 
behandelt. 

In aflevering 3 bevinden we ons nog in de beginperiode der partij
geschiedenis. Van periode tot periode worden telkens de vraagstukken, 
welke een rol speelden, behandeld. Het bezwaar van zulk een "gelijk-op
methode" is uiteraard, dat een chronologisch overzicht van de ontwik
keling ener bepaalde aangelegenheid moeilijk wordt verkregen. In deze 
aflevering treffen belangwekkende schetsen van de verhouding KUYPER
LOHMAN en van de figuur KEUCHENIUS. De Kamerfractie blijkt nog geen 
hechte eenheid te vormen. Ook de verhouding van club tot partijleiding 
baarde, mede doordat Kuyper geen zitting had in de Kamer, wel moei
lijkheden. Verder vinden we het optreden van den kiezers bond Marnix 
vermeld 1). Het zou wenselijk zijn, dat aan dezen bond eens een afzon
derlijke verhandeling werd gewijd: in het huidige Gereformeerd Poli
tiek Verbond bevinden zich vooraanstaande personen, die met een 
zekere voorliefde herinneren aan het optreden van bedoelden kiezers
bond. 

"Moeilijke woorden" als quatenus en qnippe op blz. 110 en nee plU8 
ultra op blz. 111 hadden wel verklaard mogen worden: quippe zal zelfs 
voor vele Latinisten het raadplegen van een woordenboek nodig 
maken 2). Wanneer op blz. 117 melding wordt gemaakt van het "adres
debat" ware een verklaring, wat dat was, ook op zijn plaats. (Tussen 
haakjes zij hier vragend gesuggereerd of herstel van dit debat geen aan
beveling zou verdienen, zodat de algemene beschouwingen over het 
Regeringsbeleid bij die gelegenheid in plaats van bij de behandeling 
van Hoofdstuk I der Rijksbegroting zouden kunnen gehouden) 3). 

De in deze en volgende afleveringen voorkomende naam RÖELL 
hoort het teken ", dat hier geen deelteken is, maar van oorsprong een 
Duitse "Umlaut", niet op de e, maar op de 0 te hebben. 

In aflevering 4 komt de historie der breuk van 1894 aan de orde. De 
behandeling der kieswet-Tak-historie had, naar het mij voorkomt, hel
derder gekund. Intussen dient bedacht, dat niet behandeling der par
lementaire geschiedenis doel der schrijvers is, maar deze slechts ter 
sprake komt in zoverre zij voor de geschiedenis der A. R. partij bepaalde 
momenten oplevert. De aanvang van het optreden der Vrij-Antirevolu
tionairen en de vorming van een Commissie van advies als hun eerste 
concentratie-punt worden gememoreerd, alsmede de pogingen, welke de 
eerste jaren tot herstel der breuk werden gedaan. 

De verkiezingen van 1901 hadden het optreden van een kabinet
KUYPER ten gevolge. In deze aflevering wordt de vorming van dat 
kabinet behandeld, alsmede de vraag, of KUYPER er wel op had ge
rekend, zelf tot het ministerambt te worden geroepen. 

In aflevering 5 volgt dan eerst een behandeling van de voornaamste 
wederwaardigheden van en tijdens het kabinet-KuYPER. Het spoor der 

1) Vgl. ook DI' A. GOSLlNGA, Het kabinet-Mackay, A. R. S. 3-m., IX, blz. 15, 
en het Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan [van den] 
Schoolraad voor de scholen met den Bijbel, vervaardigd door Dr D. LANGE
DIJK, blzz. 9 en 23. 

2) Voor Mr DE WILDE niet; tenslotte is hij ook nog candidaat in de klas
sieke letteren! 

3) Aldus ook Mr P. J. OUD in zijn werk Het jongste verleden, blzz. 71 en 72. 
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partü'-geschiedenis wordt daar dus weer voor enigen tijd verlaten. Wat 
het ministerie aan sociale wetgeving had voorbereid, zijn bemoeiingen 
ter zake van het onderwij s - met name de pensionnering der onder
wijzers en het scheppen van de mogelijkheid der verlening van den 
effectus civilis aan de door bijzondere universiteiten verleende academi
sche graden -, en vooral vrij uitvoerig de spoorwegstaking van 1903 
en de er op gevolgde wetgevende maatregelen vinden behandeling. Ge
concludeerd wordt, "dat KUYPER's optreden in 1903 er in belangrijke 
mate toe heeft medegewerkt, dat de ontwikkeling der Nederlandse vak
beweging zich meer en meer in constructieve richting ging bewegen." 
Deze episode wordt geïllustreerd met een reproductie van de beruchte 
worgplaat van den socialistischen caricaturist uit die dagen HAHN. 
Ook overigens is deze aflevering met enige reproducties van politieke 
spotprenten verlucht. 

Amusant is de drukfout op blz. 199, waar de onderkruipers tot onder
duikers worden. 

Is het niet wat boud gezegd, dat het staken van het bloedvergieten 
in Zuid-Afrika aan KUYPER's bemiddeling was te danken? Er is in het 
Kuyperarchief een dossier, dat op deze aangelegenheid betrekking heeft, 
maar ik heb daaruit deze conclusie niet durven trekken. 

De omschrijving van het begrip "effectus civilis" op blz. 219 lijkt 
mij juister dan die op blz. 215. 

Niet de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, maar de Stich
ting tot oprichting en instandhouding van bijzondere leerstoelen voor 
Calvinistische Wijsbegeerte en verwante vakken aan openbare en andere 
universiteiten en hogescholen (Stichting Bijzondere Leerstoelen voor 
Calvinistische Wijsbegeerte) maakte gebruik van de door KUYPER in 
de hogeronderwijswet gebrachte mogelijkheid, bijzondere leerstoelen aan 
openbare universiteiten te vestigen (blz. 221). 

Belangwekkend is hetgeen wordt medegedeeld omtrent de moeilijk
heden, welke in de jaren 1901-1905 werden teweeggebracht, doordat 
De Standaard privé-eigendom van Dl' KUYPER was en door diens moei
lijk verdedigbare houding met betrekking tot de vervulling van het voor
zitterschap van het C. C. in die jaren. 

Het optreden van het kabinet-KUYPER kwam het politieke medeleven 
in eigen kring en daarbuiten ten goede. Dat de liberalen het moeilijk 
konden verkroppen, dat hun overheersing ook in de ambten werd ge
broken, leidde aan die zijde tot een genadeloze hetze, welke haar diepte
punt vond in den verkiezingsstrijd van 1905. Aan de nederlaag van dat 
jaar waren echter ook dissidenten in eigen kamp CA. P. STAALMAN) 
en het den liberalen in de kaart spelende optreden van geestverwante 
groepen (Fries Christelijk Historischen, verwant aan HOEDEMAKER) 
schuld. 42-48 werd de uitslag. Slechts 199 kiezers in het gehele land 
hadden anders behoeven te hebben gestemd, dan ware de rechtse meer
derheid behouden gebleven! Daarmede was "KUYPER d'r uit". 

Hoofdstuk IV behandelt de jaren 1905-1913, die van HEEMSKERK en 
TALMA. 

Aan de omstandigheid, dat ter Deputatenvergadering van 1907 een 
uitspraak aangaande het kiesrecht werd gedaan knopen de schrijvers 
een beschouwing over KUYPER's denkbeelden omtrent het kiesrecht vast. 
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De chronologie, die hoofdzakelijk wordt aangehouden, raakt hierdoor 
wel weer enigszins in het gedrang. 

De wassende rechtse invloed - belangwekkend is de opsomming van 
de jaren, waarin onderscheidene Staten-colleges "om" gingen, op blz. 
238 - geeft ook aanleiding tot de stichting van een Bond van A. R. 
Gemeenteraadsleden, bij wiens wieg Dl' KUYPER over "zelfstandig ge
meentewezen" sprak. 

Daarmede sluit deze aflevering en eindig ik voor ditmaal mijn aan
kondigende bespreking, waaruit wel blijkt, dat wie zich globaal wil 
oriënteren omtrent het verleden onzer partij in dit werk der heren 
SMEENK en DE WILDE met vrucht terecht kan. G. 
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DOOR 

MR J. TERPSTRA 

De positie van het bijzonder onderwijs in Nederland is uniek in 
de gehele wereld. Niet alleen kennen wij reeds een eeuw lang vrij
heid van onderwijs, maar hieraan is voor ons als iets van zelf 
sprekends verbonden de subsidieverlening uit de overheidskas. Ten
gevolge van deze subsidie-politiek heeft het bij zonder onderwij s 
hier te lande een vlucht genomen als in geen ander land. 

Men behoeft slechts kennis te nemen van de moeilijkheden, 
waarmede de voorstanders van het bijzonder onderwijs in Duits
land, België, Engeland, Frankrijk, de Verenigde Staten te kampen 
hebben, om tot de gevolgtrekking te komen, dat wij in Nederland 
wel in een zeer bevoorrechte positie verkeren. Dit voorrecht is 
ons, gelijk bekend, niet zó maar in den schoot geworpen. Ge
durende tientallen van jaren moest daarvoor gestreden en slechts 
stuksgewij s kon dit terrein veroverd worden. Mede als gevolg 
hiervan vertoont het samenstel der regelingen voor de subsidie
verlening een onderling zeer onderscheiden beeld. ZÓ onderschei
den, dat het zelfs wat sterk schijnt nog van één geheel te spreken. 
Dit zal blijken, als wij de verschillende takken van onderwijs eens 
nagaan 1). 

Van onderen op beginnend, bezien wij dan eerst het bewaar
school-, voorbereidend lager- of kleuteronderwij s. Volgens een 
arrest van den Hogen Raad van 17 December 1934 valt het onder 
den term "onderwijs" van artikel 201, lid 2, del' Grondwet. 

Het is dus, en dat geldt evenZ6) voor de andere takken van 
onderwijs, tot het hoger onderwijs toe, "voorwerp van de aan
houdende zorg der Regering" (een bepaling die overigens weinig 
zegt). Het geven van dit kleuteronderwij s is vrij behoudens het 
toezicht der Overheid, bij de wet te regelen. 

1) Dit overzicht kan, om niet te uitvoerig en te gedétailleerd te worden, 
niet volledig wezen. Het buitengewoon lager onderwijs b.v. moest om deze 
redenen buiten beschouwing gelaten worden. 
A. s. XX-7 16 
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Dit toezicht is geregeld en wel in een tweetal artikelen van de 
Lager-onderwijswet 1920: het omvat het toezicht op de lokalen 
met het oog op de eisen der volksgezondheid (art. 189 juncto 
art. 7) en het algemeen toezicht der inspectie van het lager onder
wijs, waarvoor de scholen altijd toegankelijk moeten zijn en aan 
welke de verlangde inlichtingen steeds moeten worden gegeven 
(art. 179). De laatste bepaling geldt eveneens voor "alle inrich
tingen voor opleiding van onderwijzeressen bij het voorbereidend 
onderwijs". Voor het toezicht op het kleuteronderwijs zijn in den 
laatsten tij d een achttal vrouwelijke schoolopzieners aangesteld. 

Ondanks herhaalden aandrang uit de Tweede Kamer is tot dus
ver nog geen wet op het kleuteronderwij s tot stand gekomen. Het 
is bekend, dat de Staatscommissie-Bos, de z.g. Bevredigingscom
missie, in 1916 een ontwerp-Bewaarschoolwet heeft voorgesteld. 
Zij deed dit, niet slechts omdat de leemte van een wettelijke rege
ling haars inziens niet langer bestendigd mocht blijven, maar ook 
omdat anders "een kiem voor nieuwen strijd (zou) blijven be
staan" 2). Daarom stelde zij "gelijke grondslagen voor ontwikke
ling" voor: een verplichte jaarlijkse geldelijke bijdrage voor de 
gemeente aan het bijzonder bewaarschoolonderwijs. 

Men kan het juiste inzicht der Staatscommissie slechts prijzen. 
Niet alleen bestaat er wat de overheidsfinanciën betreft een 
grievende ongelij kheid tussen het openbaar en het bij zonder 
kleuteronderwijs, maar de ervaring leert bovendien met eIken dag 
duidelijker, dat door deze achterstelling van het bijzonder kleuter
onderwijs ook de positie van het bijzonder lager onderwijs ernstig 
benadeeld wordt: de openbare kleuterschool is dikwijls het voor
portaal van de openbare lagere school. 

De Regering heeft het tot stand brengen van een wettelij ke 
regeling tot dusver in hoofdzaak nagelaten om financiële redenen. 
De aandrang uit de Kamer heeft intussen tot de toezegging geleid, 
dat een wetsontwerp "spoedig" zal worden ingediend. Aan enige 
wettelijke regelen omtrent de opleiding en de bevoegdheden der 
onderwijzeressen bestaat dringend behoefte. Ten aanzien van de 
financiële gelijkstelling zou voorgeschreven kunnen worden, dat 
de gemeente openbaar en bijzonder kleuteronderwijs op gelijken 
voet dient te behandelen. 

In de overgrote meerderheid behoren de kleuterscholen tot het 
bijzonder onderwijs. Op 31 December 1948 3

) waren van de 2663 
scholen 237 openbaar, 691 Prot. Chr., 1146 R. K., 589 overig bij-

2) Blz. 5 van het Verslag der commissie. 
3) Zie Meded. Centr. Bur. voor de Stat., Afd. Culturele Statistiek, no. 7312, 
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zonder. Van de bijna 290.000 leerlingen bezochten bijna de helft 
R.K. scholen, ongeveer 1/7 openbare en bij na 1/4 ehr. scholen. Een 
ruwe berekening leert, dat ongeveer de helft van het aantal kin
deren, dat hiervoor in aanmerking zou komen, kleuterscholen be
zoekt <J). 

Een groot aantal van de bijzondere kleuterscholen is nog on ge
subsidiëerd, namelijk in 170 van de 768 gemeenten, waar bijzon
dere kleuterscholen gevestigd zijn. In meer dan de helft der ge
vallen, waarin de gemeenten subsidie verlenen, is hieraan geen 
enkele voorwaarde verbonden. Omtrent de wijze van subsi
diëring bestaan de grootste verschillen en natuurlijk ook in de 
bedragen. Er zijn gevallen, dat de gehele jaarlijkse subsidie slechts 
f 50.- per school bedraagt 4). 

Het Rijk geeft alleen enkele kleine subsidies aan een paar 
"vormscholen" voor de opleiding van onderwijzeressen voor dit 
onderwij s en in de kosten van de examens, in totaal nog geen 
f 30.000 (voor 1950). 

* * 
Ik kom thans tot het lager onderwijs in zijn verschillende vor

men: gewoon lager onderwijs, voortgezet gewoon lager onderwijs 
enz. Een uiteenzetting van de geldende subsidie-regeling behoef 
ik, gezien de uitstekende voorlichting, welke de onderwijsbureau's 
reeds sinds jaren op dit gebied verstrekt hebben, zeker niet te 
geven. 

Hier, op het terrein van het lager onderwijs, is met name de 
strijd om de vrijheid van onderwijs tegenover den Staat ingezet 
en uitgestreden. Waarom juist hier? Niet omdat de andere tak
ken, middelbaar en hoger onderwijs bijvoorbeeld, van minder be
lang zouden zijn. Voor die andere takken van onderwijs heeft de 
overwinning, bij het lager onderwij s behaald, zeker ook gevolgen 
gehad. De verschillende onderwijsterreinen zijn niet afzonderlijke 
polders, die de een na den ander ingedijkt worden, zonder dat de 
droogmaking van de eerste noemenswaardige gevolgen heeft voor 
de bedijking van de volgende. In den strijd der beginselen heeft 
het principe van de vrijheid de overwinning behaald, eerst bij het 
lager onderwij s en, zoals de beroering van het water zich naar alle 
richtingen voortplant, heeft die overwinning geholpen om ook op 
andere terreinen van onderwijs de weerstanden tegen het door
breken van de vrijheid te verzwakken . 

. J) Zie Centr. Bur. voor de Stat.: De verhouding van gemeenten en kleu
ter-onderwij s 1948. 
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Dat de strijd hier werd ingezet, kwam omdat het hier ging om 
het onderwijs dat, ook afgezien van den leerplicht, voor alle kin
deren nodig is. En omdat de grote meerderheid van ons volk er 
geen vrede mee kon hebben dat het onderwijs, van overheidswege 
aan zijn kinderen verstrekt, een anti-christelijken geest ademde. 
Prof. KOHNSTAMM, geen tegenstander overigens van het openbaar 
onderwijs, schreef in Juni 1947 in Wending 3): "De geestelijke 
tegenstellingen gedurende de tweede helft der negentiende eeuw 
waren van dien aard, dat voor de overgrote meerderheid van de 
Christen-ouders de Openbare School geen aannemelijke school VOOl" 
hun kinderen mocht worden genoemd. Het toenmalige Humanisme 
werd in het algemeen gekenmerkt door anti-christelijke geest." 
.Meer dan honderd jaar eerder had GROEN VAN PRINSTERER in zijn 
bekende Kamerrede op 31 Augustus 1840 de toenmalige open
bare school, óók als er nog uit den Bijbel werd verleId, anti
Christelijk genoemd. 

Die strijd om de vrijheid van onderwijs werd in den aanvang 
gevoerd om de vrijheid van oprichting van bijzondere scholen. 
Daarnaast hebben GROEN en anderen langen tijd geijverd voor de 
gedachte van facultatieve splitsing der overheidsscholen. Door de 
macht der omstandigheden, of liever: door de leiding des Heren 
is de worsteling hoe langer hoe meer geworden de strij d voor de 
vrij e bij zondere school. 

In 1848 kwam de vrijheid van schoolstichting in de Grondwet, 
iiÎ 1857 volgde de erkenning ervan in de organieke wet. Daarna 
werd de strijd om subsidie ingezet; ik volsta met het noemen van 
slechts drie jaartallen: 1889 (wet-MACKAY), 1917 (Grondwets
herziening) en 1920 (wet-DE VISSER). In laatstgenoemd jaar 
kwam voor het lager onderwijs de financiële gelijkstelling voor 
de overheidskassen tot stand. 

Deze gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs voor de 
overheidskassen, na 1920 nog verschillende malen herzien, is 
thans op een in het algemeen bevredigende wijze in de wet ge
regeld. Zij bracht een groot aantal regels en voorwaarden voor de 
bijzondere school met zich mede, voorschriften die zowel de admi
nistratie als de schoolbesturen binden. Wijlen de heer WIRTZ, die 
van een "onbevredigende bevrediging" sprak, heeft zich destij ds 
de moeite getroost ze alle op te noemen en te tellen. Er zijn óók 
in dat opzicht in den loop der jaren ten gunste van het bijzonder 
onderwJBs enige correcties aangebracht: ik denk aan de uitsluiting 

5) In een artikel over Sc. 001 en OpvoedJing. 
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van den officiëlen invloed der Rijksinspectie bij de benoeming van 
onderwij zers, aan de regeling van de schoolgelden, aan de ge
meentelijke vergoeding voor exploitatiekosten der bijzondere 
scholen. Voor het recht van bruikleen der schoolgebouwen, zoals 
de Bevredigingscommissie wilde, kwam (reeds bij de wet van 
1920) het eigendomsrecht van de schoolbesturen in de plaats. 

Bij de regeling der drie soorten vergoedingen: voor de geb ou
\ven, voor de salarissen der onderwijzers en voor de overige exploi
tatiekosten, is van de zijde der voorstanders van het bijzonder 
onderwijs steeds gestreden voor z.g. objectieve voorwaarden. Men 
wilde niet afhankelijk worden van subjectieve beoordeling en be
slissing door overheidsorganen en -instanties. Voor wat de ver
goeding voor schoolgebouwen betreft, werd daarom krachtig stel
ling genomen tegen stopwetten en stopbesluiten met subjectief ver
leende ontheffingen. Inmenging van de gemeentebesturen in de 
gewone exploitatie der bijzondere school werd met energie afge
wezen. Voor de beoordeling van het ongevraagd ontslag (later ook 
van andere straffen) van onderwijzers aan bijzondere scholen 
werden reeds in 1905 op gelukkig initiatief van Minister KUYPER 

eigen commissies van beroep gevormd. 
De statistiek ü) leert, dat het bijzonder lager onderwijs zich 

onder deze voorschriften voorspoedig ontwikkeld heeft. Van de 
leerlingen, die op 31 December 1948 de scholen voor gewoon en 
voortgezet gewoon lager onderwijs bezochten (ruim 1.164.000 
te zamen) gingen naar het openbaar onderwijs 27 %, naar het 
Christelijk onderwijs 27,3 %, naar het R. K. onderwijs 43,8 %, 
terwijl slechts 1,9 % de overige bijzondere scholen bezochten. 

Bezien wij thans het onderwijs, volgend op het lager en vooraf
gaand aan het hoger onderwij s en dat men wel met de gemeen
schappelijke benaming "voortgezet onderwijs" pleegt aan te 
duiden. In tegenstelling met het lager vertoont dit voortgezet 
onderwijs een bonte verscheidenheid. Naar gelang van de doel
stelling dezer scholen zijn de leerstof en de inrichting verschil
lend en zo is een groot getal schooltypen ontstaan. Sommige van 
deze scholen verstrekken eindonderwij s aan haar leerlingen: de 
kweekscholen voor onderwijzers bijvoorbeeld, de drie- en vier
jarige handelsscholen en de handelsavondscholen, de middelbare 

6) Zie M eded. Centr. Bur. voor de Stat., Afd. Culturele Statistiek, no. 7323. 
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meisjesscholen, de nijverheidsscholen en de land- en tuinbouw
scholen. Andere leiden op voor verdergaand onderwij s zoals het 
gymnasium, of dragen in dit opzicht een gemengd karakter, zoals 
de hogere burgerscholen. 

Met enkele onderdelen van dit voorgezet onderwijs heeft de 
Overheid tot op heden geen of nagenoeg geen bemoeienis. Ik denk 
hier b.v. aan de talrijke particuliere cursussen en opleidingen voor 
diverse kundigheden en beroepen. Zij ontvangen geen of nagenoeg 
geen steun uit overheidskassen en missen een van overheidswege 
erkend diplomeringsrecht. 

In verreweg de meeste gevallen is dit echter anders. De middel
baar-onderwij swet, de hoogeronderwij swet (voor de gymnasia en 
de gymnasiale afdelingen van de lycea), de Nijverheidsonderwijs
wet, de Lager-onderwijswet 1920 (voor de ulo-endekweekscholen) 
bevatten, met de erop steunende algemene maatregelen van be
stuur en ministeriële beschikkingen, een dikwijls tot in détails af
dalend samenstel van regelen voor de verschillende soorten van 
scholen. De handelsscholen zijn eerst in 1937 in de wet (en wel in 
de middelbaar-onderwijswet ) opgenomen. De middelbare meisjes
scholen waren aanvankelijk eveneens geregeld bij ministeriële be
schikking, echter zonder Rijkssubsidie te ontvangen. In 1948 heb
ben ook deze scholen in de middelbaar-onderwijswet erkenning 
gevonden. 

De voorschriften, welke het Rijk voor al deze scholen geeft, 
hebben ten dele betrekking op de einddiploma's, welke zij na "aan
wijzing" uitreiken. Teneinde de gelijkwaardigheid dezer diploma's 
te waarborgen, stelt het Rijk eisen betreffende het eind-examen, 
het leerplan en het onderwij zend personeel. 

Voor hogere burgerscholen en kweekscholen geldt, dat zij hetzij 
alleen subsidie, hetzij alleen de aanwij zing, hetzij beide kunnen 
verkrijgen. 

Voor de gymnasia en de gymnasiale afdelingen der lycea is dit 
niet zo: zij kunnen wel aangewezen zijn zonder subsidie te verkrij
gen, maar subsidie zonder aanwijzing wordt niet verleend. 

Ten aanzien van de voorwaarden voor subsidie-verlening be
staat tussen de verschillende regelingen een groot onderscheid. Bij 
sommige subsidiëert alleen het Rijk, b.v. de bijzondere kweek
scholen. Bij andere is subsidie van gemeenten toegelaten, b.v. de 
bijzondere hogere burgerscholen en gymnasia. Bij weer andere, 
de bijzondere nijverheidsscholen, is de gemeente, als het Rijk sub
sidiëert, verplicht, een subsidie van 25 O/C, soms 30 % te betalen. 

Bij alle onderling verschil hebben alle subsidie-regelingen één 
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belangrijk punt gemeen: anders dan bij het lager onderwij s wordt 
de subsidie nimmer automatisch verleend als aan bepaalde objec
tieve voorwaarden is voldaan. Slechts de bijzondere uloscholen 
maken hierop een uitzondering. 

De subsidie kan worden verleend, als aan de daarvoor gestelde 
voorwaarden wordt voldaan. Of zij zal worden verleend, hangt 
van de beslissing van den minister af. 

Dit is een zwak punt in deze subsidie-regelingen, dat tot moei
lijkheden aanleiding geeft en dat tot onbillijkheden kan leiden. 
Ik onthoud mij ervan voorbeelden te noemen. Telkens weer stuit 
men op reeds bestaande of nog op te richten bijzondere scholen, 
die in een dringende behoefte voorzien of zouden voorzien en die, 
bij vergelijking met openbare of andere bijzondere scholen, zeker 
VOOr subsidie in aanmerking zouden behoren te komen, maar aan 
wie deze geweigerd is. Niet slechts voor kweekscholen, gymnasia, 
hogere burgerscholen en lycea geldt dit bezwaar. De opmerking 
geldt evengoed, ja in nog meerdere mate, vOOr de Christelijke 
land- en tuinbouwscholen en vooral voor de nijverheidsscholen, 
die bijna alle tot het bijzonder onderwijs behoren. In een adres 
van 2 Mei 1950 7

) aan den minister van Onderwijs klaagt 
het Bestuur van den Bond van Verenigingen voor Christelijk 
Nijverheidsonderwijs erover, dat er van de 164 ambachtsscholen 
112 z.g. algemeen, 40 R. K. en slechts 12 Protestants-Christe
lijk zijn. 

Dit alles is zeker onbevredigend. Het enige wat men bij dit 
"systeem" doen kan is, er bij den minister op aan te dringen aan 
de wensen van de Christelijke groepen meer aandacht te schenken. 
Doch als een minister, al zou hij dit misschien niet zeggen, daar 
nu eens weinig voor gevoelt? 

In dit opzicht zou méér bevredigend kunnen zijn een stelsel 
van automatische subsidieverlening gelijk men dit bij het lager 
onderwijs kent: voldoe aan de wettelijke eisen en ge hebt recht 
op subsidie. De erbij betrokken minister zou dan van het nemen 
van allerlei subjectieve beslissingen, die licht den schijn van par
tij digheid wekken, af zij n. 

Intussen is de oplossing van dit vraagstuk niet gemakkelijk. 
De zaak ligt hier anders dan bij het lager onderwij s. 

Van het lager onderwij s kan men zeggen, dat het voor alle 
kinderen nodig is. 

Voor het voortgezet onderwijs geldt dit niet. De kinderen, die 

7) Opgenomen in Ons Nifverheidsonderwifs van 19 Mei 1950. 
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dit onderwij s zullen ontvangen, gaan verschillende kanten uit: de 
een naar de hogere burgerschool, de ander naar de huishoud
school, een derde naar de ambachtsschool. Het objectief consta
teren van de behoefte aan een bepaalde school levert hierdoor 
moeilijkheden op, vooral wanneer men dient te letten niet slechts 
op de behoefte van het ogenblik, maar ook op die van de toekomst. 
Bovendien geldt soms dat, indien in een plaats eenmaal een be
paalde school gevestigd is, deze voldoende in de gebleken behoefte 
van die gemeente, vaak ook van de omgeving erbij, kan voorzien. 
Voorts spreekt hier, het laatste niet het minst, ook sterk de finan
ciële factor mee. 

Het voorgaande moge juist zijn, de bijzondere uloscholen die 
wat leerlingen en leerplan betreft, óók tot het voortgezet onder
wijs behoren, hebben toch wèl kunnen profiteren van de gunstige, 
automatisch werkende regeling van het lager onderwijs. 

Dit brengt mij tot een ander gezichtspunt. Naar mijn mening 
hebben wij het onbevredigende van het ontbreken van een be
hoorlijke regeling mede te wijten aan het niet voldoende door
denken van dit vraagstuk in eigen kring. Ik vrees, dat dit on
vriendelijk lijkt tegenover onze organisaties voor het voortgezet 
onderwij s. Zo is het zeker niet bedoeld; veeleer als het consta
teren van een nalatigheid van ons allen. 

Bij het lager onderwijs is de goede regeling ook maar niet in
eens uit de lucht komen vallen. Vóór de Bevredigingscommissie 
aan den arbeid toog en ook nog, toen zij beraadslaagde, is er in 
onzen kring in verschillende Z.g. wetscommissies duchtig voor
bereidende arbeid verricht. 

Deze zaak dient zeker ernstig overwogen te worden en wel op 
korten termijn. Zij kon wel eens spoedig officiëel aan de orde ge
steld worden. Het zal goed zijn, dat men in onze onderwijskringen 
deze kwestie rijpelijk overweegt. 

Een andere vraag is of - als er in een plaats of streek 
slechts één school van een bepaald type nodig is - dit per se een 
Z.g. neutrale school moet wezen. Mijn mening is, dat deze opvat
ting dient te worden afgewezen. Het karakter der school behoort 
af te hangen van de overwegende richting der bevolking, welke 
zij dienen moet. Is die bevolking in meerderheid Orthodox-Protes
tants, dan is een Christelijke school op haar plaats, niet een neu
trale, aangenomen althans, dat de Protestantse groepen in dit 
opzicht tot samenwerking kunnen komen. Hetgeen gelukkig bijna 
steeds het geval is. 
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Ik stap thans van dit punt af en wens nog een paar algemene 
opmerkingen te maken over de overige subsidie-voorwaarden bij 
het voortgezet onderwijs. Zoals ik reeds opmerkte, beogen deze 
dikwijls een dubbel doel: waarborging van een gelijke waarde 
van het einddiploma en daarnaast garantie voor goed onderwijs 
en voor de efficiente besteding van de overheidsgelden. 

De benoeming van (bevoegde) leraren is bij bijzondere kweek
scholen, middelbare scholen, gymnasia en lycea geheel vrij. Bij 
het nijverheidsonderwijs geldt, dat de benoeming geschieden moet 
uit een door den minister goedgekeurde voordracht. Sinds 1931 
is hieraan echter toegevoegd, dat deze goedkeuring slechts wordt 
geweigerd, indien een of meer voorgedragenen niet voldoen aan 
de door de wet gestelde eisen voor benoembaarheid. 

Wat de salarissen der leraren betreft, geldt voor de bijzondere 
kweekscholen, dat zij niet lager mogen zijn dan volgens Rijks
regeling, voor hogere bedragen wordt geen subsidie verleend. 

Voor de bijzondere middelbare scholen, gymnasia en lycea geldt, 
dat de salarisregeling door den minister goedgekeurd moet worden. 
In de practijk is dit geworden dat de Rijksregeling volledig moet 
worden gevolgd. 

Voor het bijzonder nijverheidsonderwijs en de uloscholen is kort
weg bepaald, dat de salarisregeling bij algemenen maatregel van 
bestuur wordt vastgesteld 8). 

Voor alle genoemde takken van bijzonder onderwijs geldt, dat 
de leraren en onderwijzers bij ontslag enz. recht van beroep heb
ben op een eigen commissie van beroep als bij het lager onderwij s. 
Bij het nijverheidsonderwijs moest dat beroep tot 1931 worden in
gesteld bij de Kroon. 

Het leerplan en de lesrooster zijn bij de middelbare scholen, 
wat de urentabel betreft, in zeer sterke mate gebonden aan het 
bij algemenen maatregel van bestuur vastgestelde algemene leer
plan voor de openbare scholen. Bij het gymnasium is die band iets 
losser, bij de kweekscholen is een behoorlijke vrijheid (hier werkt 
de schoolstrijd bij het lager onderwijs blijkbaar het sterkst na). 
Dit laatste is ook het geval bij de uloscholen. 

Voor het bijzonder nijverheidsonderwijs geldt, dat het leerplan, 
het eventueel prospectus, de lesrooster, de lij st van leerboeken, de 
schoolgeldregeling, de reglementen, de instructies voor direc-

") De onderwijzers aan uloscholen mogen, evenals die der scholen voor 
gewoon lager onderwijs, toelagen van hun bestuur ontvangen voor niet-wette
lijke akten enz. Zie artikel 89, vijfde lid, L.-o.wet 1920. 



234 MR J. TERPSTRA 

teuren, leraren en beambten, zomede natuurlijk alle wijzigingen 
daarvan goedkeuring behoeven van den minister!J). 

De begroting van inkomsten en uitgaven behoeft bij de bijzon
dere kweekscholen niet in den eigenlijken zin goedgekeurd te wor
den, bij de middelbare scholen en gymnasia helaas wèl, en bij het 
nijverheidsonderwijs, de lezer zal wel niet anders verwacht hebben, 
natuurlijk ook. 

Het is, als men zo het geheel overziet, geen opwekkend beeld 
van de toepassing van de vrijheid. 

~, * 
* 

Tenslotte het bijzonder hoger onderwijs. 
Bij de veelomstreden herziening van de hogeronderwijswet in 

1905 onder Minister KUYPER werd de "aanwijzing" van bijzon
dere universiteiten mogelijk gemaakt, tengevolge waarvan de door 
haar verleende graden en getuigschriften gelijke rechten zouden 
geven als die, uitgereikt door de Rijksuniversiteiten (de Z.g. effec
tus civilis). In 1937 is hetzelfde bepaald voor de bijzondere eco
nomische hogescholen. 

Subsidie werd in 1905 noch in 1937 toegekend. Tenzij men als 
zodanig zou willen aanmerken het geringe bedrag van f 4000,-, 
in eerstgenoemd jaar aan de aangewezen bijzondere universiteiten 
verleend als jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten van voor
ziening in onderwij slokalen. 

Eerst de wet van 3 Juni 1948, Stbl. no I 231, bracht - met 
terugwerking tot 1 Januari 1947 - Rijkssubsidie aan de bijzon
dere universiteiten en hogescholen. Evenals bij de gymnasia is 
het aangewezen-zijn eerste voorwaarde voor deze subsidie; zelfs 
moet deze aanwijzing tien jaren (zonder subsidie) geduurd heb
ben, voordat de tegemoetkoming verleend kan worden. 

Opmerkenswaard is, dat geen subsidie van 100 % der kosten ge
geven wordt en blijkbaar door het bijzonder hoger onderwijs ook 
niet begeerd is. In de Memorie van Toelichting bij het ontwerp der 
wet van 3 Juni 1948 leest men: "Een tegemoetkoming tot 100 
perct. kan niet worden aanvaard, omdat het Rijk in dat geval 
een zo grote controle op de besteding der gelden zou moeten uit
oefenen, dat de vrijheid van onderwijs onvermijdelijk zou wor
den aangetast. Voor de offervaardigheid wordt aldus tevens ruim
te gelaten". 10) 

9) Zie voor deze zeer vergaande inmenging van het Departement van 
Onderwijs artikel 2 van het K.B. van 28 Mei 1936, Stbl. no. 364. 

10) Zie wetsontwerp 545, zitt. 1947-'48, Mem. van Toel. blz. 7. 



OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS 235 

De wet is nog te kort in werking om een oordeel te kunnen 
geven omtrent de practische werking van dit gekozen uitgangs
punt. Behoudens ten aanzien van de tegemoetkoming in de kosten 
van huisvesting, waar de goedkeuring van den minister vereist 
is op de plannen voor den bouw, verbouw, inrichting en verande
ring van inrichting, is bij de subsidie-verlening de inmenging van 
overheidswege inderdaad tot het minimum beperkt. De vrijheid 
van het bijzonder hoger onderwijs is hierdoor, in overeenstem
ming met het door de Regering aanvaarde beginsel, bij de samen
stelling van de wet zoveel mogelijk onverlet gebleven. Niet ge
heel is dit gelukt: ik wees reeds op het vereiste van goedkeuring 
op de plannen voor huisvesting. Toegegeven moet echter worden, 
dat hier het gevaar voor verkeerde inmenging van de Overheid het 
minst groot is en dat een andere oplossing, waarbij met de be
langen van 's Rijks schatkist voldoende rekening wordt gehouden, 
moeilijk te vinden was. Minder duidelijk is evenwel, waarom het 
nodig was, aan het bij zonder hoger onderwij s te verbieden hogere 
salarissen aan de docenten en beambten uit te keren dan het Rijk 
(resp. de gemeente Amsterdam) betaalt. 

Aan het vooropgestelde doel om de vrijheid der bijzondere uni
versiteiten zoveel mogelijk te ontzien, is te danken de bepaling, dat 
de theologische faculteit buiten het subsidieverband gelaten wordt. 
Een voorschrift, waartegen ik niet het minste bezwaar heb, al 
voeg ik hieraan meteen toe, dat voor ons besef de andere facul
teiten niet minder principieel kunnen en behoren te zijn dan die 
der theologie 11) . 

'-, * 
* 

Overzien wij nu nog eens het geheel, dan blijkt in de eerste 
plaats, en dat is verblijdend, dat de relatieve betekenis van de 
overheidsschool in ons land terugloopt. Het sterkst spreekt dit bij 
het lager onderwij s, waaromtrent ik de percentages vermeld heb. 

Maar ook bij het voortgezet onderwij s is dit, zij het niet zó 
duidelijk, het geval. Bij het nijverheidsonderwijs is het recht
streekse overheidsonderwijs nimmer belangrijk geweest. De 
Nijverheidsonderwijswet heeft zich in 1919 welbewust aange
sloten bij den toen bestaanden toestand dat dit onderwijs geheel 
bij zonder onderwij s was, en in de Memorie van Toelichting op 
het ontwerp van die wet heeft Minister DE VISSER op luiden toon 

11) Ook de wet van 1905 maakte voor "de faculteit der godgeleerdheid", 
wat de aanwijzing betreft, een uitzondering. Zie artikel 200 der h.o.wet. 
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den lof gezongen van het particulier initiatief. Bij de nadere uit
werking is evenwel van de handhaving en versterking van dit 
particulier initiatief niet veel terecht gekomen. Bij het nijverheids
onderwijs vooral, maar toch ook bij het middelbaar onderwijs, 
stuit men telkens op ingrijpende en naar mijn mening veel te 
ver gaande bemoeiingen van de Overheid met het interne leven 
van de scholen. 

Dit is ten dele gevolg van het gekozen stelsel van subsidiëring: 
voor elke school afzonderlijk wordt de jaarlijkse begroting van 
uitgaven aan een onderzoek onderworpen en is goedkeuring van 
deze begroting vereist. Niet aldus bij het lager onderwijs, de 
kweekscholen en het hoger onderwij s. Bij de eerstgenoemde twee 
takken wordt jaarlijks een bedrag per leerling beschikbaar ge
steld voor de exploitatie. Aan het einde van het jaar volgt dan 
een contróle of de beschikbaar gestelde gelden inderdaad voor de 
school besteed zijn. 

Was dit stelsel voor het gehele voortgezet onderwijs niet over 
te nemen geweest? Voorzover mij bekend, is dit nimmer voldoende 
onderzocht. Zulk een onderzoek zou zeker nuttig kunnen zijn. 

In ieder geval is het terugdringen van de overheidsbemoeiingen, 
wam' dit mogelijk is zonder wezenlijke belangen te schaden, in 
hoge mate wenselijk. De toestand is met name bij het nijverheids
onderwijs thans ZÓ, dat men hier met enige schijn van recht kan 
spreken van een bijzondere school als: een overheidsschool, waar
aan enkele voorrechten zijn toegekend. 

Intussen hangt hiermede iets anders samen. Het minder naar 
voren komen van de Overheid en het méér overlaten aan de be
sturen is all één mogelijk, als metterdaad deze laatste voldoende 
zorg en energie betonen. Hieraan heeft, in tegenstelling met het 
htger en het hoger onderwij s, bij verschillende andere takken van 
onderwijs in 't verleden nog wel eens wat ontbroken en ontbreekt 
nog te veel. Ik zou typische voorbeelden hiervan kunnen geven. 

OES oog dient er voor geopend te zijn, dat er van de overheids
bemoeiing ook in zóverre op de bijzondere scholen een ongunstige 
werking uitgaat dat, indien de Overheid de verzorging zo goed 
als geheel aan zich trekt, het reeds zwakke particulier initiatief 
nog meer wordt verdoofd. ZÓ wordt het een vicieuse cirkel: het 
steunen op den staat verlamt de energie en dit laatste roept des 
te meer overheidsingrijpen op 12). 

Vrijheid en zelfstandigheid der bijzondere school én te ver 

12) Vergelijk Prof, Dr J, WOLTJER, Wat is het doel van Christelijk Natio
naal Schoolonderwijs?, blz. 136. 
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gaande overheidsbemoeiing staan tegenover elkaar. Zij zijn als de 
twee armen van de weegschaal. Is de ene schaal te licht, zo wint 
de andere het. Komen bij het bijzonder onderwijs misbruiken of 
verkeerde toestanden voor, dan zal het overheidsingrijpen onmid
dellijk toenemen. Ontbreekt bij het bijzonder onderwijs voldoende 
particulier initiatief, verslapt het meeleven van den kring, waar
uit de school haar levenssappen moet ontvangen, houdt u er dan 
van verzekerd, dat het gevaar van overheidsbemoeiing dreigender 
wordt. 

Bij het ontwerpen of wijzigen van subsidie-regelingen voor het 
bijzonder onderwijs met deze gevaren rekening te houden, is eis 
van wijs beleid. Bij de subsidie-wet voor het bijzonder hoger 
onderwijs (de het laatst tot stand gebrachte regeling) is hiernaar 
zoveel mogelijk gestreefd. De tijd zal moeten leren of in dit opzicht 
het juiste midden is gevonden 13). 

Niemand onder ons zal willen ontkennen, dat de Overheid met 
betrekking tot het onderwijs een belangrijke taak te vervullen 
heeft. Hoever deze taak zich behoort uit te strekken, is een vraag 
waarvan de beantwoording valt buiten het kader van deze bij
drage. Doch althans dit principe zal onder ons wel geen tegen
spraak ontmoeten, dat die taak eerst daar aanvangt waar "ont
stentenis van veerkracht bij de burgerij hiertoe noodzaakt" (art. 
XIII van het A. R. Program van beginselen). 

3 Juni 1950. 

* 

1:3) Intussen heeft het gekozen stelsel van subsidiëring voor het bijzonder 
hoger onderwijs een geheel ander gevaar opgeroepen, komende uit een g:ans 
anderen hoek. Het gevaar nl., dat de particuliere bijdragen voor de bijzon
dere universiteiten niet op peil blijven doch verminderen, terwijl bij de voor
genomen uitbreiding van het getal en de inrichting der faculteiten juist ver
meerdering van die contributies noodzakelijk i~. Die uitbreiding zal zeer grote 
sommen oosten, waarvan een deel ten laste der besturen blijft. In dezen eersten 
overgangstijd zou zo de subsidieverlening tot een crisis voor de bijzondere 
universiteiten kunnen leiden, die alleen door een intensieve propaganda onder 
de voorstanders van het bijzonder hoger onderwijs voorkomen kan worden. 
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DOOR 

R. GOSKER 

De sociale politiek der Antirevolutionaire partij is steeds ge, 
dragen geworden door de Christelijk sociale gedachte van "vrij
making van den arbeid", zoals deze met name door SIKKEL in zo 
bewogen woorden werd gepropageerd, door Dl' KUYPER werd uit
gewerkt in brochure, dagbladartikel en parlementaire redevoe
ring, terwijl TALMA als minister getracht heeft aan deze gedachte 
vorm en inhoud te geven in de wet. 

Het ideaal, dat den ouden voortrekkers hierbij voor ogen stond, 
was, dat tenslotte een zodanige maatschappelijke organisatie zou 
moeten worden verkregen, dat de arbeiders en de ondernemers 
in gemeenschappelijk overleg en in organisch verband de sociaal
economische vraagstukken tot een oplossing zouden kunnen bren
gen, zonder dat de Overheid gedwongen zou zijn regelend en 
ordenend in te grijpen. De sociale kwestie werd van meet af als 
een rechtskwestie gesteld. 

Deze gedachtengang heeft er toe geleid, dat de Antirevolutio
naire Partij haar volle medewerking heeft verleend aan de tot
standkoming der verplichte sociale verzekering voor de arbeiders, 
ook al ging het initiatief daarbij uit van de Overheid, omdat het 
maatschappelijk leven op eigen kracht daartoe niet had kunnen 
komen. Maar dit ingrijpen van de Overheid werd toch steeds als 
een noodoplossing gezien en aanvaard. Het ideaal werd daarmede 
echter niet bereikt. 

Vandaar dan ook, dat juist in den Antirevolutionairen kring 
reeds vroeg de gedachte der bedrijfsorganisatie tot ontwikkeling 
kwam. Vele malen is daarover in boek en brochure geschreven. 
Telkens weer greep men op de gedachte der bedrijfsorganisatie 
terug, ook al maakte de verwezenlijking daarvan in de praktijk 
slechts weinig vorderingen. 

De opvatting van de souvereiniteit in eigen kring speelt in 
dezen gedachten gang een grote rol. GOD de HERE heeft voor eIken 
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levenskring Zijn ordinantiën, Zijn wetten gegeven. Dat geldt ook 
voor het leven van de maatschappij, in die maatschappij voor den 
afzonderlijken bedrijfstak en in dien bedrijfstak voor de enkele 
onderneming. Wanneer nu in iederen kring de levenswetten, die 
GOD daarvoor stelde, worden gehoorzaamd en nageleefd, zullen 
die levenskringen eerst recht tot volledige ontwikkeling kunnen 
komen en dan zullen in hen recht en gerechtigheid worden ge
vonden. 

Het gaat naar het woord van Ds J. C. SIKKEL om de vrijheid 
van den arbeid. 

"Vrij van een tyrannieke, verwoestende arbeidersbeweging, vrij 
van staatsexploitatie, vrij van een woekerende kapitaal-heerschap
pij, innerlijk vrij door eigen, zich ontwikkelende levenskracht, in 
gemeenschap, in recht. We moeten den arbeid vrijmaken door 
recht, in overeenstemming met de eischen van het eigen, vrije, 
menschelijke leven, maar ook in overeenstemming met de eischen 
van de levensgemeenschap in den arbeid, met de eischen van het 
gezag en de vrijheid in overeenstemming met de eischen der liefde, 
van het Woord en de ordinantiën, van het werk en de eere Gods." 

Dit was steeds de kerngedachte, welke ten grondslag lag aan 
de sociale politiek, welke door de Antirevolutionaire Partij werd 
gevoerd. 

Deze kerngedachte moet worden bewaard. 
Dit uitgangspunt dient onverkort te worden gehandhaafd. 
De uitwerking van deze gedachte moge thans in sommige op

zichten verschil opleveren met vroegere opvattingen in onzen kring 
wel gehuldigd; de aanpak der problemen moge in verband met 
de gewijzigde omstandigheden nu anders zijn dan voorheen, maar 
het ideaal blijve ongerept. 

De sociale kwestie is niet in de allereerste plaats een materiële 
kwestie, maar het gaat om den vrijen arbeider en zijn recht. Door 
de zaak zo te stellen, wordt ook aanstonds positie genomen tegen
over de naoorlogse leuze van "sociale zekerheid". Het is goed 
ons daaromtrent duidelijk uit te spreken, zodat misverstand wordt 
voorkomen. En misverstanden dreigen van allen kant. Want wan
neer wij de leuze "sociale zekerheid" sceptisch nemen, zal de 
tegenstander, tuk op goedkoop succes, niet aarzelen daaruit een 
wapen te smeden om tot ons het verwijt van conservatisme te 
richten en ons te beschuldigen van reactionnaire opvattingen, die 
nu weer eens duidelijk aan den dag treden. 

De leuze van "sociale zekerheid" heeft als zodanig een bedenke-
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lij k karakter, omdat zij, dank zij de socialistische propaganda, 
vastgekoppeld is aan den eis van socialisatie der productiemid
delen en ten nauwste samenhangt met de gehuldigde opvattingen 
over de "geleide economie" in den zin van een dool' de Overheid 
gedirigeerde economie. 

Geleide economie, socialisatie en sociale zekerheid, zoals deze 
trits in de na-oorlogse verhoudingen wordt gepropageerd, leveren 
gezamenlijk het gevaar van een steeds dieper ingrijpend en alle 
persoonlijke verantwoordelijkheid ondermijnend staatssocialisme. 

Tegen dit staatssocialisme moet de Antirevolutionaire Partij 
zich scherp keren. Zij ducht daarvan grote gevaren voor het ge
hele Nederlandse volk; zij vreest, dat de werkelij ke volkskracht 
daardoor wordt verzwakt en dat zeer in het bij zonder de arbeiders 
de nadelige gevolgen daarvan zullen ondervinden. Zij ducht daar
van niet alleen een bedreiging voor de geestelijke vrijheid, maal' 
eveneens een aantasting van de economische veerkracht der natie 
en daarmede gepaard gaande op den duur een daling van het 
levensniveau van het volk. 

Wie zou niet wensen, dat alle burgers in het genot zijn van 
een behoorlijk inkomen, waarvan zij op redelijk verantwoorde 
wijze kunnen leven, dat behoorlijke voorziening getroffen wordt 
bij ziekte en ongeval en dat ook de levensavond zonder zorg kan 
worden tegemoet gezien? Wanneer men dit onder "sociale zeker
heid" verstaat dan bestaat daartegen geen bezwaar. Wanneer het 
zo wordt gesteld is de Antirevolutionair het daar kennelijk mee 
eens. Maar de term "sociale zekerheid" heeft een bepaalde gevoels
waarde gekregen. Het is een politiek begrip geworden. Het is een 
politieke leus. Ons bezwaar gaat daartegen, dat "principieel" de 
Overheid verantwoordelijk wordt gesteld voor het waarborgen van 
deze Sociale zekerheid. Die verantwoordelij kheid kan en mag de 
Overheid niet aanvaarden. Zij mag en zij moet meewerken wan
neer de rechtshandhaving in het geding is. Maar de maatschappij 
is de eerst aangewezene om aan allen op genoegzame wijze levens
onderhoud te verstrekken. 

Alleen de socialistische propaganda is oorzaak, dat in de hoof
den en in de harten totaal verkeerde gedachten worden gewQkt, 
alsof nl. het verkrijgen van "sociale zekerheid" slechts een kwestie 
is van organisatie van het bedrijfsleven onder leiding en verant
woordelijkheid van de Overheid. 

Het is tegen deze opvatting, dat te velde moet worden getrokken. 
Sociale zekerheid kan alleen worden verkregen, wanneer een 

volk een zeker welvaartspeil heeft bereikt. 
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Welnu, dat welvaartspeil wordt wel mede bepaald door het op
treden van de Overheid, al zal een socialistisch bewind daar als 
regel niet bevordelijk voor zijn, want er is nog geen land ter we
reld tot welvaart gekomen onder een socialistisch bewind, tenzij, 
zoals in Zweden, bijzonder gunstige omstandigheden de voorwaar
den daartoe schiepen. Tegenover Zweden kunnen echter tal van 
landen worden genoemd, waar de sociaal-democratie de zaak een
voudig heeft laten liggen; men lette slechts op Duitsland na 1918, 
op Frankrijk vóór den tweeden wereldoorlog en op het Engeland 
van heden. 

De Overheid oefent door haar maatregelen wel degelijk invloed 
uit op het welvaartspeil - een invloed ten goede of ten kwade -, 
maar het welvaartspeil bepalen kan zij nooit. En daarin schuilt het 
verkeerde van het schermen met de leuze "sociale zekerheid". Aan 
die zonde mag de Antirevolutionaire Partij zich niet schuldig maken. 

Zij weet, dat GOD regeert. Zij weet, dat GOD het leven der vol
ken stuurt en beheerst. Zij weet en wil belijden, "dat de almach
tige en alomtegenwoordige kracht GODS, door welke Hij hemel en 
aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog 
onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, 
vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en 
krankheid, rijkdom en armoede, niet bij geval, maar van Zijn 
vaderlijke hand ons toekomen". Een Overheid, die zich opmaakt 
aan de burgers, waarover zij het gezag uitoefent, sociale zeker
heid te waarborgen, van de wieg tot het graf, miskent haar ver
antwoordelijkheid tegenover GOD, en een politieke partij, welke 
deze leuze in haar vaandel schrijft, doet beloften, waarvoor zij 
niet kan instaan en doet mitsdien onrecht tegenover het volk, dat 
op deze wijze door haar wordt misleid. 

Aan die volksmisleiding hebbe de Antirevolutionaire Partij 
geen deel. En alleen om deze reden staan wij sceptisch tegenover 
de leuze "sociale zekerheid". Sociale zekerheid kan geen doel zijn, 
waarnaar door een politieke partij wordt gestreefd; sociale zeker
heid kan alleen zij n een genadegift van GOD aan een volk, dat in 
gehoorzaamheid aan Zijn geboden leeft. 

Maar hoe het welvaartspeil ook zij - hetzij dan laag, hetzij dan 
hoog -, naar de vrijmaking van den arbeid te streven blijft plicht 
en is eis van hoger roeping. 

Vrijmaking van den arbeid is mogelijk door een krachtigen uit
bouw van het systeem der sociale verzekeringen en dool' den op
bouw van een goede bedrijfsorganisatie. Die bedrijfsorganisatie 
worde met de uitvoering der sociale verzekering belast. Dit is de 
A. S. XX-7 17 
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korte inhoud van het sociaal program der Antirevolutionaire 
Partij. In dit artikel wordt dan in het bijzonder gehandeld over 
de financiering der sociale verzekering. Dit vraagstuk is uiter
mate ingewikkeld. In en na den oorlog is het aan de orde gesteld. 
De verwachting bestaat, dat het nu niet zo lang meer zal duren 
of beslissingen daaromtrent zullen door de Regering worden ge
nomen en dan moet de Volksvertegenwoordiging daarin worden 
gekend. Mede daarom is het wellicht niet ondienstig een samen
vattende beschouwing over dit vraagstuk te leveren. 

Wat de financiering der sociale verzekering betreft, bestaan er 
in hoofdzaak een drietal methoden, nl. 

1. het stelsel van de kapitaaldekking van aanspraken, ook wel 
het premiestelsel of de fondsvorming genoemd. 

2. het stelsel van de kapitaaldekking van rente, of het rente
dekkingstelsel ; 

3. het omslagstelsel. 
De eerste methode is het stelsel van loapitaaldekking van aan

spraken, waarbij, indien het stelsel volledig is doorgewerkt, de 
grootte van het belegd vermogen op ieder ogenblik gelijk moet 
zijn aan de wiskundige reserve. Onder de wiskundige reserve wordt 
dan verstaan de contante waarde van de aanspraken uit hoofde 
van verzekering, verminderd met de contante waarde der toe
komstige premiën. Of anders gezegd: Het kapitaaldekkingsstelsel 
is het stelsel, waarbij de voor de gezamenlijke verzekeringen op 
te brengen premiën en de daarvan te kweken rente het kapitaal 
zullen vormen, dat nodig is om de in uitzicht gestelde uitkeringen 
te betalen. De moeilijke financiële toestanden, welke het gevolg 
waren van de economische crises in de jaren 1922 en 1929, hebben 
er toe geleid, dat de Regering eigenlijk reeds in 1924, maar meer 
nog in 1935, zich genoopt zag, teneinde den omvang der begro
tingstekorten te beperken, althans tijdelijk de vereiste stortingen 
achterwege te laten. Dit heeft er onbedoeld toe geleid, dat het 
premiestelsel werd verlaten en dat men is overgegaan tot een 
gematigd omslagstelsel, waarbij de reeds aanwezige fondsen wer
den gehandhaafd maar nieuwe fondsvorming niet en althans in 
onvoldoende mate plaats vond. Deze maatregelen droegen overi
gens een tijdelijk karakter en het was de bedoeling om het kapi
taaldekkingsstelsel te handhaven. 

Toch is het goed, aandacht te besteden aan de voor- en nadelen 
van de drie genoemde stelsels. Ongetwijfeld heeft, naar velen oor
delen, het premiestelsel alleen maar theoretische waarde meer. 
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:Maar afgezien van de principiële voorkeur voor het omslagstelsel 
spelen daarbij de financiële moeilijkheden van dit ogenblik een 
grote rol. Andererzijds echter blijven in de kringen der vak
wetenschap velen van oordeel, dat het omslagstelsel bij een ver
zekering van langen duur volkomen ondoelmatig is. Het is niet 
de bedoeling in dit artikel concreet antwoord te geven op de vraag, 
welke methode straks moet worden toegepast. Er kunnen zich 
omstandigheden voordoen, dat met het mindere genoegen moet 
worden genomen, omdat het meerdere eenvoudig niet te verwezen
lijken is en daarbij spelen natuurlijk ook politieke invloeden een 
grote rol. De beschouwingen in dit artikel ten beste gegeven dra
gen daarom een algemeen karakter. 

Het ideaal, dat bij toepassing van het kapitaaldekkingsst€lsel 
\vordt nagestreefd, is, dat uiteindelijk een zodanig evenwicht wordt 
bereikt, dat het belegde vermogen, gelijk aan de wiskundige reser
ve, constant blijft en de jaarlijkse interest-opbrengst daarvan, ver
meerderd met de jaarlijkse premie-ontvangst, voldoende is voor 
de in een bepaald jaar te betalen renteuitkeringen. Uit den aard 
der zaak zal deze ideale toestand nimmer effectief intreden, aan
gezien de bevolking noch in haar omvang, noch in haar samen
stelling een constante grootheid is. Bovenstaande formulering 
draagt dan ook een enigszins theoretisch karakter. 

Zowel de Staatscommissie-VAN VUUREN (1924) als de Staats
commissie-VERRIJN STUART (1939) adviseerden aan de Regering, 
het stelsel van de kapitaaldekking van aanspraken, ook wel het 
premiestelsel genoemd, voor de uitvoering van de Invaliditeits
en Ouderdomswet te handhaven. 

Het voordeel van fondsvorming is, dat de grootst mogelijke 
zekerheid wordt verkregen voor de rechten der verzekerden. Dit 
element wordt in de beschouwingen van den laatsten tij d maar al 
te veel uit het oog verloren. Vooral MI' Dl' J. VAN BRUGGEN heeft 
in zijn referaat, gehouden in een vergadering van het Algemeen 
Bestuur van het Christelijk Nationaal Vakverbond op 12 Decem
ber 1938, aandacht geschonken aan de zienswijze, dat de renten 
welke uit de sociale verzekering worden genoten, het karakter 
dragen van uitgesteld loon. In zijn verhandeling legde hij er dan 
ook terecht groten nadruk op, dat het beginsel der preferentiële 
loon positie ook logisch bij de sociale verzekering moet worden ge
handhaafd, wanneer het gaat om de uitgekeerde renten. Het waren 
vooral TALMA en AALBERSE, die in de theorie van het rechtvaar
dig arbeidsloon hun uitgangspunt namen, toen zij aan de arbeiders 
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bij de wet de verplichting oplegden, een gedeelte van hun loon te 
reserveren voor den ouden dag in den vorm van een premie voor 
de sociale verzekering. Dit is, naar zijn oordeel, "het" fundament 
van de Invaliditeitswet. 

Hieruit volgt echter, zo betoogde hij, dat de preferentiële 100n
positie evenzeer bij den opbouw van het financiële stelsel der soci
ale verzekering niet uit het oog mag worden verloren, d. w. z. dat 
zij als het ware tot fondsvorming dwingt. Vermenging van 's Rijks 
kas met de sociale verzekeringsfondsen moet worden vermeden. 
Waarborgen moeten worden geschapen, dat de Staat en het orga
nisme der sociale verzekering essentiëeel naast elkaar blijven 
staan. De pensioenen mogen niet uit de staatskas worden betaald. 
Organisatorisch niet, maar ook financieel niet. Dit arbeidsrechte
lijk argument van het uitgesteld loon is van zeer grote betekenis. 

Als bij zonder voordeel wordt voorts aangevoerd, dat door het 
stelsel van fondsvorming aan de verzekerden enkele baten ten 
goede komen, waardoor hun positie aanmerkelijk wordt versterkt, 
nl. de rentewinst en onder bepaalde omstandigheden, koerswinst. 
Maar bovendien komen hun ten goede enkele voordelen uit het 
verzekeringssysteem zelf voortvloeiend, nl. sterftewinst, roye
mentswinst. Daar staat tegenover, dat sommige verliezen te hun
nen laste komen (oninbare premies). 

Het gaat daarbij over enorme bedragen. De Staatscommissie
VAN VUUREN berekende immers destijds, dat, wanneer de even
wichtstoestand zou zijn bereikt, gerekend moest worden op een 
jaarlijksen last van het fonds aan uitkeringen van rond 
.f 127.000.000,-, terwijl de premieontvangsten, wanneer de econo
mische ontwikkeling niet al te ongunstig werd beschouwd, 
.f 42.000.000,- zouden bedragen, zodat niet minder dan 
J 85.000.000,- zou worden verkregen uit de rente van het geaccu
muleerd vermogen, hetwelk dus, gerekend naar 3t %, in het totaal 
ongeveer .f 2.250.000.000,- groot zou zijn. Dit zijn dan de cijfers, 
die in 1924 werden begroot. 

Veel houvast geven deze cijfers nu overigens niet meer. 
De Heer K. LINDNER berekende immers voor de Commissie

VERRIJN STUART in 1939, dat eerst in 1990 een evenwicht zou 
worden bereikt, waarbij de wiskundige reserve ongeveer zou 
bedragen .f 3.750.000.000,-. Dit kapitaal zou dan circa 
.f 147.500.000,- aan rente opbrengen, terwijl uit de premies 
.f 52.500.000,- zou worden verkregen. De uitkeringen werden be
groot op .f 200.000.000,-. 
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Thans is het vrijwel onmogelijk voor de toelwmst een schatting 
te doen, welke kans biedt de werkelijkheid te zullen benaderen. 
Zoveel is zeker, dat de bedragen nog aanmerkelijk hoger zullen 
moeten worden gesteld, ook wanneer dit stelsel voor de gesplitste 
In validiteits- en Ouderdomsverzekering wordt gehandhaafd 1), de 
uitkeringen worden verhoogd en de kring der verzekerden wordt 
uitgebreid met de kleine zelfstandigen. 

Aangevoerd wordt verder, dat fondsvorming leidt tot verster
king van de economische weerbaarheid der gemeenschap en meer 
in het bijzonder nog der verzekerde volksgroepen zelf, want de 
gespaarde en belegde kapitalen zijn bevorderlijk voor de stijging 
van het volksinkomen, ook al worden daar tal van argumenten 
tegenin gebracht. 

Premiebetaling betekent tenslotte verminderde consumptie in 
het heden van een deel van het inkomen, teneinde in de toekomst 
over deze uitgestelde consumptie te kunnen beschikken. Maar 
goederen, die voor consumptie worden verbruikt, kunnen alleen 
worden betrokken uit de opbrengst van goederen en diensten, 
welke in die toekomst aanwezig zullen zijn of ter beschikking zul
len staan. Dit geldt voor iederen vorm van sparen of verzekeren. 
Dat de ondernemer veelal de premie betaalt is daarbij van geen 
betekenis. Lonen en sociale lasten zijn economisch beschouwd 
grootheden van dezelfde orde en tussen het geld loon en de sociale 
lasten bestaat een zekere samenhang in dezen zin, dat de te be
talen premie steeds een druk op de loonhoogte uitoefent. Het 
economisch argument houdt overigens ten nauwste verband met 
de beleggingsmoeilijkheden, waarover bij de bezwaren tegen dit 
stelsel geopperd, nader zal worden gesproken. 

Tegenover deze bezwaren moge nu reeds worden opgemerkt, 
dat de fondsvorming, indien in overheid spa pier wordt belegd, zoal 
niet direct dan toch indirect de economische weerbaarheid ver
sterkt, omdat de Overheid daardoor de middelen ontvangt allerlei 

1) Er is thans een duidelijke .stroming, de invaliditeits- en de ouderdoms
verzekeringen van elkaar te splitsen. De invaliditeitsverzekering zal uit de 
Invaliditeitswet *) moeten worden gelicht en voorzover het blijvende invalidi
teit als gevolg van een ongeval betreft worden ondergebracht in de Onge
vallenwet en voorzover het blijvende invaliditeit als gevolg van ziekte betreft, 
in de Ziektewet. Voor de ongevallenverzekering geldt het rentedekkingsstelsel. 
Voor de ziekteverzekering het omslagstelsel. 

*) Men bedenke, dat in de bestaande Invaliditeitswet de verzekeringen zowel in geval van 
invaliditeit als bij ouderdom zijn geregeld. Zou de eerste uit deze wet worden gelicht, dan ZUil 

ze uiteraard beter Ouderdomswet kunnen heten. (Alsdan wel te onderscheiden van de huidige 
Ouderdomswet, waarin alleen de 'ürijwillige ouderdomsverzekering bij de Rijksverzekeringsbank 
is geregeld). 
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maatregelen te nemen ten behoeve van de volksgezondheid, van 
het onderwijs en wat dies meer zij, waartoe zij anders waar'schijn
lijk niet zou kunnen besluiten, of, zoals de Staatscommissie-VAN 
VUUREN het formuleerde: "Fondsvorming opent de mogelijkheid 
gelden te besteden ten bate van de volksgezondheid in het alge
meen en om maatregelen van preventie te nemen, welke anders 
wellicht achterwege zouden blijven." 

Dat deze maatregelen ook de economische weerbaarheid van de 
samenleving ten goede komen, zal vermoedelijk geen tegenspraak 
ontmoeten. 

Als vierde argument pro moge voorts worden aangevoerd, dat 
de fondsvorming voor de ouderdomsvoorziening veel punten van 
overeenstkomst heeft met de privaatrechtelijke pensioenverzeke
ring. 

Het rapport Fondsvorming door de Overheid, in 1938 gepu
bliceerd, stelt evenwel, dat een publiekrechtelijke verzekering op 
een andere wijze kan en moet beoordeeld worden. Het rapport be
toogt: "Zij, die aan de sociale verzekeringen rechten op uitkerin
gen ontlenen, krijgen daarmede een aanspraak, niet op een of 
ander particulier lichaam, maar op de gehele gemeenschap, die 
deze aanspraken als zodanig ook op zich neemt en garandeert." 
En de financiering daarvan zou dan evengoed zonder als met 
fondsvorming kunnen plaats vinden. 

Evenwel zo goed als degene, die een lijfrenteverzekering sluit 
bij een levensverzekeringmaatschappij, zijn spaarpenningen veilig 
belegd weet voor de toekomst, zo moet ook de arbeider het besef 
hebben, dat de premie door hem betaald, vermeerderd met de ge
kweekte rente, hem straks wordt terugbetaald in den vorm van 
pensioen. 

Tegenwoordig bestaat in brede kringen voortdurend de neiging, 
wanneer het financiën betreft, een tegenstelling te maken tussen 
de publieke huishouding en de private huishouding. Ook voor de 
sociale verzekering geldt deze neiging. De gewone verzekering, 
zo zegt men, is gegrond op een overeenkomst, dus een uit vrijen 
wil der partijen aangegaan contract. De vrije wilsuiting ontbreekt 
echter bij de verplichte sociale verzekering, want het is de wet, 
die tot verzekering verplicht. Bovendien betaalt de staat een bij
drage en in de derde plaats ontbreekt het medisch onderzoek. Naar 
deze opvatting is de sociale verz01'ging primair en is de sociale 
verzekering, zijnde slechts de vorm, waarin de sociale verzorging 
wordt gegoten, secundair. 
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Vanzelfsprekend de verschilpunten erkennend, is het toch ove
rigens niet duidelijk, waarom deze aanleiding zouden kunnen 
geven den financieringsgrondslag een andere te doen zijn. 

Merkwaardig is het overigens, dat een man als K. LINDNER in 
dit opzicht steeds een zo duidelijk standpunt innam. Toen in 1933 
het rapport verscheen van de Commissie van onderzoek inzake 
het huidig systeem van belegging van de gelden der rijksfondsen, 
diende hij een minderheidsnota in, waarin hij betoogde: "Aan de 
belegging der vermogens van het Algemeen Burgerlijk Pensioen
fonds en van de vier fondsen der sociale verzekering zouden in 
vorenomschreven gedachtengang dezelfde eisen moeten worden 
gesteld als aan de belegging van de premiereserve en van de 
overige reserves ener Maatschappij van levensverzekering." 

Wij mogen niet voorbijzien, dat in de beschouwing van het 
bovengenoemde rapport de "vermaatschappelijking van het pro
ductieproces", zoals de socialisten dat leren, een rol speelt. Alles 
wordt sociaal-economisch beschouwd en de privaat-economische 
factoren worden voortdurend uitgeschakeld. Dit heeft tot gevolg, 
dat niet alleen de particuliere onderneming wordt uitgehold, maar 
dat evenzeer de sociale rechten en aanspraken der arbeiders wor
den ondermijnd. 

Tegen het stelsel van fondsvorming worden ook tal van be
zwaren aangevoerd. In de eerste plaats wordt opgemerkt, dat het 
stelsel een dubbele last legt op de thans levende generatie. Het 
stelsel zou immers, strikt genomen, pas volledig in werking kun
nen treden 45 jaar na de invoering, wanneer nl. de arbeiders van 
20 jaar 65 jaar zijn geworden. Daarop waren de premies bere
kend. Maar ook de overbrugging, de "back-service", moest worden 
gefinancierd, want in de eerste plaats werden bij de invoering 
van het stelsel, krachtens de overgangsregeling, reeds direct ren
ten aan oude en invalide arbeiders toegekend, hoewel deze rente
trekkers nimmer premie hadden betaald. Dat noemde TALMA de 
inkoopsom van het tegenwoordig geslacht. Deze inkoopsom moet 
komen voor rekennig van den staat en uit belasting worden ge
kweten. Maar deze bedragen moeten eveneens door de huidige 
generatie worden opgebracht. Teneinde deze renteuitkeringen te 
kunnen financieren aanvaardde de staat de verplichting geduren
de 75 jaar een annuïteit van f 21.500.000,- per jaar te betalen. 
Daar kwamen in 1926 bovendien bij de stortingen van staatswege 
ten behoeve van de arbeiders, die 35 jaar en ouder waren en die dus 
nooit voldoende premie zouden kunnen betalen voor hun eigen 
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pensioen. Ook deze bedragen moesten uit de belastingopbrengst 
worden verkregen. Dit kostte den staat f 31.500.000, -per jaar. 

Fondsvorming betekent inderdaad gedwongen sparen. Wanneer 
evenwel de staat de reeds genoemde inkoopsom van het tegen
woordig geslacht, aldus een tweede bezwaar, financiert met ge
leend geld, zodat wel de fondsvorming in den vollen omvang plaats 
vindt, maar tevens de staatsschuld vermeerdert, wordt het finan
cieel gezien niet anders dan een kwestie van vestzak, broekzak, 
al behoudt het arbeidsrechtelijk argument dan toch zijn volle 
waarde. 

De uitkeringen krachtens de overgangsregeling worden immers 
uit belasting, c. q. uit lening gekweten. Wanneer die staatsbij
drage uit belastingopbrengst wordt voldaan, drukt de dubbele last 
inderdaad op de dan levende generatie. Gaat de staat geld lenen 
om de vereiste stortingen in de sociale fondsen te kunnen doen, 
dan worden reeds verkregen besparingen aangewend. Op zich
zelf bestaat daartegen geen bezwaar maar rente en aflossing moe
ten dan toch weer uit belastingopbrengst worden verkregen en het 
komt dus in feite hierop neer, dat de dubbele last naar een volgen
de generatie wordt verschoven. Dat zulks gedeeltelijk gebeurt, zal 
overigens geen bezwaar ontmoeten. Er zijn zelfs enkele argumen
ten aan te voeren ten gunste daarvan, want de aanvaarding van 
het premiestelsel betekent inderdaad het op zich nemen van een 
zwaren last. Dat die last niet op één generatie wordt gelegd, maal' 
over meel' generaties wordt verdeeld, verdient aanbeveling. Dit is 
dan ook in feite de bedoeling geweest bij de invoering van het 
stelsel. 

In de derde plaats wordt tegengeworpen, dat het rentepercen
tage geenszins een vaststaande grootheid is. Vroegere berekenin
gen van de wiskundige reserve vonden plaats op basis van 4 %. 
De Staatscommissie-VAN VUUREN adviseerde tot vermindering 
der staatsbijdragen, omdat de rentebasis toen o. a. 5 % bedroeg. 
In 1939 ging men evenwel de zaak opnieuw opzetten op den grond
slag van 3t %. Thans is wellicht een basis van 3 % gemotiveerd. 
Dit doet twijfel ontstaan of wel ooit een toestand van evenwicht 
zal kunnen worden bereikt, want een verschil van 1 % op een 
kapitaal van f 2.250.000.000,- betekent reeds een vermindering 
van inkomsten met f 22.500.000,- per jaar en dat kan onder be
paalde omstandigheden inderdaad fnuikende gevolgen hebben. 
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Voorts levert het beleggingsprobleem grote moeilijkheden op 
door de begrenzing van het beleggingsgebied. Teneinde immers 
een zo groot mogelijke zekerheid te verkrijgen, werd tot nog toe 
de praktijk gevolgd, vrijwel alleen in overheidsobligaties te beleg
gen en niet in aandelen of obligaties van ondernemingen, met alle 
gevolgen van dien, want de eventuele waardevermindering van 
het geld kan op deze wijze onmogelijk worden opgevangen. De 
monetaire geschiedenis leert nu, dat in den loop der eeuwen het 
geld steeds in waarde daalt. Een verschijnsel, dat zich in de twin
tigste eeuw in zeer versterkte mate voordeed. Andererzijds dient 
echter te worden bedacht, dat belegging in aandelen een zeer 
speculatief karakter draagt, vooral omdat het om zulke enorme 
bedragen gaat. Ook buitenlandse fondsen en binnenlandse parti
culiere obligaties en aandelen brengen zo grote risico's met zich, 
dat men tot nog toe van oordeel was deze niet of slechts bij uit
zondering te mogen aanvaarden. 

De beleggingsbezwaren worden nog versterkt, omdat gewoonlijk 
op grote schaal in binnenlandse overheidsleningen met overheids
garantie wordt belegd en dat betekent, dat het goeddeels crediet
verlening is voor niet-productieve uitgaven. Het beoogde doel van 
de meerdere zekerheid voor de belanghebbenden wordt dan niet 
bereikt, want de rente van deze leningen moet dan immers toch 
uit de belastingopbrengst worden verkregen. Het resultaat is dan, 
dat de particuliere consumptie wordt geremd om overheidscon
sumptie te bevorderen. Dan wordt bovendien het economisch argu
ment voor de fondsvorming van minder betekenis, want daardoor 
wordt naar veler mening de economische weerbaarheid der ge
meenschap insteê van versterkt, eerder verzwakt, en zo wordt het 
paard achter den wagen gespannen. Het rapport van de Maat
schappij voor Nijverheid en Handel verklaarde dan ook: "Dit be
tekent, dat de garantie welke het in het fonds geaccumuleerde 
vermogen moet verschaffen voor de in de toekomst te betalen uit
keringen aanmerkelijk in betekenis wordt verzwakt." De staat 
toch garandeert aan de uitkeringsgerechtigden de betaling van 
het geld, waarop zij krachtens de verzekering aanspraak hebben 
en vormt daarom een fonds, voor welks waarde in hoofdzaak deze 
zelfde staat en de gemeente garant moeten blijven. M. a. w. de 
verdubbeling van de garantie, welke in dat fonds gelegen zou 
moeten zijn, is slechts schijn; in feite betekent fondsvorming, zo 
concludeert dit rapport, een simpele herhaling van de betalingsbe
lofte, welke de staat, toen de verplichte verzekering werd inge
voerd, al reeds aan de verzekerden heeft gedaan. 
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Als bezwaar wordt verder aangevoerd, dat er nog steeds grote 
tekorten zijn. In 1939 werden deze op rentebasis van 4 % be
rekend op f 1.144.000.000,- en op rentebasis van 3t % op 
f 1.326.200.000,-. Vóór den oorlog was de Overheid reeds niet 
bij machte aan haar verplichtingen te voldoen. En dat niet sedert 
1935; want reeds in 1924 noopte de ongunstige toestand der Rijks
financiën de Regering er toe haar verplichte bijdragen in het 
Invaliditeitsfonds te verminderen en in de jaren dertig noopte de 
nood van de schatkist opnieuw tot verlaging der verplichte stor
tingen. Dit is te ernstiger, omdat de Staatscommissie-VERRIJN 
STUART berekende, dat op een rentebasis van 3t % door nieuwe 
toetreding van verzekerden het fonds voortdurend wordt ver
zwakt, terwijl de rentebasis thans reeds tot 3 % is gedaald. Het 
vorig jaar is verschenen de "Balans van het Invaliditeits- en 
Ouderdomsfonds op 31 December 1944". Bij een rentevoet van 
3t % bedroeg de contante waarde van de verplichtingen van den 
staat f 1.352.325.000,- en bij een rentevoet van 4 % zou de con
tante waarde daarvan bedragen f 1.109.390.000,-. Sedert 1939 
is er dus niet veel veranderd. De tekorten zijn ongeveer dezelfde 
gebleven. Daarbij verdient het de aandacht, dat in de periode 
van 1934-1939, door de Overheid in het ,totaal f 80.183.000,
werd gestort, hetgeen dus neerkomt op ruim f 16.000.000,- per 
jaar. In de periode van 1939-1944 werd evenwel f 204.322.000,
betaald en dit is ruim f 40.000.000,- per jaar. Ondanks het feit, 
dat de Overheid dus 2t X zoveel per jaar bijdroeg, daalde de 
contante waarde van haar verplichting ternauwernood. Hieruit 
blijkt duidelijk dat de sombere voorspelling van de staatscommis
sie-VERRIJN STUART is bewaarheid. 

De verhoogde uitkeringen die nu in uitzicht worden gesteld en 
die welke reeds door de Noodvoorziening Ouden van Dagen zijn 
gerealiseerd, benevens de eventuele uitbreiding voor nieuwe groe
pen van verzekerden, zullen de reeds bestaande tekorten ontzag
lijk vermeerderen. Voegt men daar nog aan toe dat, volgens be
rekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, er in 1970 
zullen zijn 1.128.000 mannen en vrouwen van 65 jaar en ouder 
tegenover 625.000 in 1945, hetgeen een vermeerdering betekent 
van 80 % en houdt men dan bovendien nog rekening met de ver
arming van Nederland en de devaluatie van de gulden, dan moet 
men wel tot de conclusie komen, dat hier een aantal factoren 
samenwerken, die het onvermijdelijk maken de financiële ontwik
keling der sociale verzekering met de grootste zorg gade te slaan. 

Het is waarschijnlijk op grond van deze moeilijkheden, dat op 
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de staatsbalans zowel de bezittingen der sociale fondsen als de 
verplichtingen voor "pro memorie" staan vermeld. Wanneer men 
"sociale zekerheid" als eis stelt, dient echter toch wel in de eerste 
plaats juist deze post op de staatsbalans te worden genoemd. Want 
nu worden, en dat door een zo progressief minister, de recht
matige aanspraken der arbeiders tot sluitpost op de staatsbalans 
gemaakt. 

Het rentedekkingsstelsel vordert minder kapitaalvorming dan 
het stelsel van kapitaaldekking van aanspraken. Het rente dek
kingssysteem vereist "slechts" een vermogen ter grootte van de 
wiskundige reserve der verzekeringen, waarvoor de renteuitkering 
reeds plaats heeft, zodat buiten beschouwing blijven de verzeke
ringen, ter zake waarvan nog geen toekenning van rente heeft 
plaats gevonden. De voor dit stelsel benodigde kapitalen zullen 
grosso modo 40 % bedragen van die ingevolge het stelsel van kapi
taaldekking der aanspraken. 

Dit stelsel heeft dus de voor- en nadelen van het eerstgenoemde, 
maar in verminderde mate. Het argument, dat er gewoonlijk voor 
wordt aangevoerd is, dat de verplichte verzekering tot in het 
"oneindige" automatisch en regelmatig telkenjare een nieuw ge
slacht van verzekerden toevoegt aan de reeds eerder verzekerden. 

Omgerekend in de reeds eerder genoemde cijfers, betekent de 
toepassing van dit stelsel, dat voor de f 127.000.000,-, welke 
nodig zijn voor de renteuitkeringen, f 42.000.000,- wordt gevon
den uit de premiën, f 34.000.000,- uit interest van geaccumu
leerd kapitaal, terwijl f 51.000.000,- zal moeten worden bijge
dragen door de Overheid, of gevonden zal moeten worden uit ver
hoogde premies, welke daarvoor meer dan verdubbeld zouden 
moeten worden. 

Overigens wordt gewoonlijk aan dit stelsel veel minder aan
dacht geschonken, aangezien het een overgang betekent naar het 
omslagstelsel. 

Intussen moge er de aandacht op worden gevestigd, dat het in 
feite toepassing vindt bij de uitvoering del' Ongevallenwet 1921. 
Wanneer zich nl. een ongeval voordoet, dat er toe leidt, dat aan 
een verzekerde een blijvende rente wordt toegekend, moet door 
den risicodrager, de werkgeversbedrijfsvereniging, bij de Rijks
verzekeringsbank ten bate van het Ongevallenfonds een bedrag 
worden gestort ter waarde van de contante waarde van deze rente. 

Bij het omslagstelsel is er van fondsvorming in het geheel geen 
sprake. Het komt eenvoudig daarop neer, dat de bedragen, die in 
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een bepaald jaar aan renten moeten worden uitgekeerd, omge
slagen worden over alle verzekerden. De reeds eerder ge
noemde getallen handhavend, betekent het, dat bij een jaarlijks 
totaal van .f 127.000.000,- aan renteuitkeringen de Overheid 
.f 85.000.000,- moet bijpassen, of dat de premie zal moeten 
worden verdrievoudigd, om de verzekering self-supporting te 
maken. 

De financiële opzet van de Ziektewet is o. a. op dit systeem 
gebaseerd. Daar ontmoet de toepassing van dit stelsel trouwens 
weinig bezwaar, omdat de uitkeringen krachtens de Ziektewet niet 
alleen een tijdelijk karakter dragen, maar ook, omdat het te dek
ken risico vrijwel constant is. Ook voor deze verzekering bleek 
het evenwel gewenst een schommelfonds, een zekerheidsreserve, 
te vormen voor tijden, waarin zich meer ziektegevallen dan ge
woonlijk voordoen. 

In concreto wordt, zoals b.v. in het rapport van de Nederlandse 
Maatschappij voor Nijverheid en Handel in 1938 uitgebracht, bij 
dit stelsel voor de ouderdomsvoorziening uitgegaan van den huidi
gen financiëlen toestand van het Invaliditeits- en Ouderdoms
fonds, zuiver gewaardeerd als praktisch gegeven, waarbij men de 
verdere financiering wil bewerkstelligen zonder voortgaande ver
mogensvorming, terwijl het reeds aanwezige vermogen als schom
melfonds of zekerheidsreserve kan dienen. 

Door de toepassing van het omslagstelsel schept men een toe
stand, waarbij iedere generatie eenvoudig de lasten draagt van 
haar eigen oude en invalide arbeiders. De premiebedragen, die 
worden opgebracht, worden ook aanstonds voor renteuitkering 
verbruikt. De premiebetaling schept evenwel voor iederen ver
zekerde een recht op gemeenschap. Kort geformuleerd betekent 
de toepassing van dit stelsel, naar de voorstanders betogen, een 
billijke herverdeling van het volksinkomen tussen de werkers 
enerzijds en de oud-werkers en invaliden andererzijds. 

Het bezwaar, aan het omslagstelsel verbonden, is nu echter, dat 
het toekomstige geslacht ten gunste van de voorafgaande gene
ratie van verzekerden wordt belast. Het houdt dus in een ver
schuiven van lasten naar de toekomst. En dit zal duren, zolang 
het aantal renten, dat per jaar nieuw wordt toegekend en uitge
keerd, groter is dan het aantal rentetrekkers, hetwelk in dat jaar 
overlijdt. 

Een kort maar helder résumé van de bezwaren aan het omslag
stelsel verbonden, gaf W. DOBBERNACK: 
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"Het omslagstelsel voert in den loop van den tij d tot bij dragen, 
die wegens hun buitengewone hoogte door hen, die te betalen heb
ben, niet meer kunnen worden gedragen. 

"Het omslagstelsel verlicht in den eersten tij d der verzekering 
de economische draagkracht, het draagt echter van het begin af 
aan de kiem van een financiële déblacle der verzekering in zich, 
welke zich moet vertonen, zodra de bij drage voor den omslag de 
grenzen die getrokken zijn door de ijzeren economische wetten, 
te boven gaan. 

"Het omslagstelsel voert praktisch tot den onhoudbaren toe
stand, dat bij volle ontplooiing van de verzekering de dan aan
wezige verzekerden bijdragen moeten opbrengen, die belangrijk 
hoger zijn dan die, welke deze voor zich alleen onder aftrek van 
de door de voorgaande verzekerden ontstane lasten bij een nieuwe 
invoering der verzekering zouden hebben moeten betalen. 

"Het omslagstelsel heeft, indien de bij dragen van de verzeker
den individueel verband houden met de lonen, nog het volgend 
ernstige nadeel: stijgt het aantal verzekerden en neemt het loon
niveau toe, dan daalt de omslag; bij een afname van het aantal 
verzekerden en een daling van het loonniviau daarentegen stijgen 
de bij dragen voor den omslag plotseling en snel. 

"Bij economische wisselingen, die worden gekenmerkt door een 
op elkander volgen van hoog-conjunctuur en depressie, weerspie
gelt zich deze wisseling in een tegenovergesteld springen van de 
bijdragen voor den omslag, die het mogelijk maken het bedrag, 
nodig voor de sociale verzekering, bij het vaststellen der productie
kosten in rekening te brengen. 

"Daarbij komt de economische dwaasheid, dat de bij dragen voor 
den omslag bij een vooruitgaande economische conjunctuur dalen 
en bij economische crisis stij gen. 

"Het omslagstelsel is op deze gronden bij een verzekering van 
langen duur volkomen ondoelmatig. 

"De enige gezonde gedachte, die het omslagstelsel heeft en die 
daarin bestaat, dat de bij het begin der verzekering aanwezige 
aanvangsgeneratie met haar onvoordelige leef tij dsverdeling op 
kosten van de jongere generatie wordt ontlast, kan ook bij andere 
dekkingsmethoden in aanmerking komen." 

DOBBERNACK's conclusie is dan: 
"Het spreekt derhalve vanzelf, dat voor den (eersten: G.) 

wereldoorlog bijna alle Europese staten bij hun sociale verzeke
ringswetgeving het omslagstelsel als dekkingsmethode hebben ver
worpen. 
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,,\Vanneer in den tijd na den eersten oorlog soms - zo met 
name in Duitsland - het omslagstelsel werd ingevoerd, zo moet 
dit slechts als een noodmaatregel als gevolg van het kapitaalverlies 
veroorzaakt door de ontwaarding van de munt worden beschouwd, 
een noodmaatregel, die slechts geheel voorbijgaande mocht worden 
in stand gehouden." 

Op zichzelf genomen schuilt er wel een goede en Christelijke 
gedachte in, dat iedere generatie zorg draagt voor haar eigen oude 
en invalide arbeiders. De generatie, die zelf zorg draagt voor haar 
ouden van dagen en haar invaliden, heeft later ook moreel aan
spraak op eenzelfde verzorging. Meer dan een morele aanspraak 
kan het dan evenwel niet zijn. Dit moet men zich terdege waar 
maken. De overgang van het premiestelsel naar het omslagstelsel 
brengt inderdaad een principiële verandering mee voor de rechts
positie der verzekerden. Of en tot welk bedrag straks ouderdoms
pensioenen zullen kunnen worden verstrekt, wordt dan geheel 
afhankelijk van de financiële positie van het ogenblik en van de 
economische draagkracht op een bepaald moment. Het beginsel 
der verzekering is hierbij praktisch uit de sociale verzekering ver
dwenen. Niet in dezen zin, dat geen premie wordt betaald, want 
de premies zullen juist zeer moeten worden verzwaard. Maar deze 
premies dienen niet tot veiligstellen van het eigen pensioen in de 
toekomst, dienen niet tot het kweken van een reserve, maar zijn 
een bijdrage tot het levensonderhoud van anderen in het heden. 
Een voortdurend geschilpunt met de Staatkundig Gereformeer
den is dan wellicht uit den weg geruimd, want de onzekere toe
komstfactoren spelen immers geen rol meer. Het volk leeft bij 
den dag en op ieder moment moet worden bepaald, wat er voor 
de invaliden en voor de ouden van dagen kan worden gedaan. 
Bovendien kan men er op wijzen, dat er bij toepassing van het 
omslagstelsel in een zeker opzicht minder gelegenheid is voor 
demagogie. Bij de fondsvorming gaat het immers om zo grote be
dragen, dat de werkelijke financiële toestand voor den gewonen 
man dikwijls versluierd is, zodat demagogen het maar al te ge
makkelijk kunnen doen voorkomen, alsof verhoging der uitkerin
gen mogelijk zou zijn. Bij het omslagstelsel moeten de jaarlijkse 
uitgaven en de jaarlijkse ontvangsten nagenoeg met elkaar in 
overeenstemming zijn. 

De vraag, die nu aan de orde wordt gesteld is deze, of straks 
ook voor het ouderdomspensioen de fondsvorming en dus het 
premiestelsel moet worden losgelaten en dus het omslagstelsel 
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moet worden toegepast. Met niet genoeg nadruk moet echter wor
den bepleit, dat voorzover het de ouderdomsvoorziening betreft 
meerdere zekerheid moet worden verkregen dan het omslagstelsel 
bieden kan. Het gaat echter niet alleen om het verkrijgen van 
meer zekerheid in het belang van de verzekerde arbeiders, het 
gaat ook over verkregen rechten, die in het geding zijn. 

Het versterken van de waarborgen in het belang van de ver
zekerde arbeiders en de handhaving der verkregen rechten, waar
mede niet luchthartig mag worden omgesprongen, brengen dan 
de noodzakelijkheid met zich dat de aanwezige tekorten in de 
sociale fondsen worden aangezuiverd. Overeenkomsten moeten 
worden nageleefd. Bij de totstandkoming van de Invaliditeitswet 
- waarin ook de ouderdomsrente is geregeld - is immers aan de 
arbeiders een bepaalde toezegging gedaan. Hun rechten werden 
vastgelegd. Zij hebben sedertdien nu reeds ongeveer dertig jaar 
hun verplichte bijdragen geleverd. De Overheid is daarin echter 
tekort geschoten. En hoe ongunstig de staatsfinanciën er nu ook 
voorstaan en met hoe grote moeilijkheden de schatkist te worste
len heeft, uitsluitend in die omstandigheden aanleiding en reden 
vinden, de aangegane verplichtingen tegenover de verzekerde ar
beiders niet na te komen, is onrechtvaardig. 

Men kan stellen, dat door de vermogensheffing-ineens een bij
drage is gevraagd van een bepaalde groep der bevolking om de 
budgetaire moeilijkheden te overwinnen, en, toepassend den regel 
"gelijke monniken, gelijke kappen", ook van de verzekerde arbei
ders een offer vragen in dien zin, dat wegen en middelen worden 
beraamd om de overheidsbij dragen voor de fondsvorming te ver
minderen, maar het premiestelsel radicaal over boord te werpen, 
de fondsvorming eens en voorgoed te beëindigen, is een maatregel, 
die onrechtvaardig is tegenover de reeds verzekerde arbeiders, 
zodat zij zich met de Antirevolutionaire opvatting kwalijk ver
draagt. 

Hier wordt trouwens een principiële kwestie aangeroerd. Het 
gaat daarbij nl. over de vraag, of de in den loop der jaren ge
vormde fondsen der sociale verzekering zoal niet in juridschen 
dan toch in morelen zin het eigendom zijn van de verzekerden, 
welke vraag vaak ontkennend wordt beantwoord, terwijl dan 
tevens wordt gesteld, dat de verzekerden hun rechten op uit
keringen ontlenen aan de wet. Stelt men zich op het laatste stand
punt, dan heeft de Overheid inderdaad een grote mate van be
wegingsvrijheid, omdat zij zich dan ontslagen kan achten van de 
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verplichting speciale maatregelen te treffen tot het veilig stellen 
van de aanspraken der verzekerden. Dan blij ft voor haal' alleen 
en uitsluitend een garantieplicht tegenover de verzekerden, en 
voorzover er dan nog fondsen zijn of worden gevormd, moet zulks 
alleen als een financieringsmaatregel worden beschouwd, waaraan 
evenwel door de verzekerden geen aanspraken kunnen worden 
ontleend. De rechten del' verzekerden zijn in dezen gedachtengang 
met het al of niet aanwezig zijn der fondsen niet gemoeid. 

Intussen valt het niet moeilijk enkele regeringsverklaringen te 
citeren, waaruit blijkt, dat de Regering inderdaad het standpunt 
innam, dat el' wel degelijk van een morele aanspraak sprake is. 
Wel zeel' sprekend is de verklaring van den minister van Arbeid. 
Handel en Nijverheid in 1932: "Wat het toekomstige geslacht be
taalt, - dus datgene wat betaald wordt door degenen, die bij den 
aanvang der verzekering nog geen 16 jaar waren - is in zekeren 
zin het eigendom van de verzekerden en er zouden moreel groote 
bezwaren tegen zij n, om van hetgeen voor het toekomstige ge
slacht is vergaard uit hun loonen iets af te nemen of te dien aan
zien in te houden ten voordele van den Staat." 

Maar al te gemakkelijk is men tegenwoordig geneigd en bereid, 
op grond van nieuw verworven wetenschappelijk inzicht aan offi
ciële verklaringen van dezen aard alle waarde te ontzeggen. 

Het versterken van de waarborgen in het belang van de ver
zekerde arbeiders en de handhaving der verkregen rechten, waar
mede niet luchthartig mag worden omgesprongen, brengen dan 
de noodzakelijkheid met zich, dat de aanwezige tekorten in de 
sociale fondsen worden aangezuiverd. 

De noodzakelijke aanvulling van het fonds, VOorzover het deze 
achterstallige stortingen betreft, behoeft evenwel niet in den 
vorm van een subsidie te worden verleend. De staat is in gebreke 
gebleven. Hij is dus schuldenaar van het fonds. Voor die schuld, 
welke hij niet kan betalen, geve hij een schuldbekentenis af en hij 
bet ale daarvoor interest. Die schuldbekentenis kan ook worden 
afgegeven in den vorm van obligaties. Indien inderdaad tot deze 
maatregel wordt besloten, betekent het de introductie van pas
sieve fondsvorming, het kweken n1. van een administratieve 
reserve. Deze methode wordt in het bedrij fsleven wel meer toe
gepast. In feite is deze reservering niet anders dan een registra
tie van een schuld. "Het passief", de reserve, zoals Dl' H. L. DROST 
in zijn werk "OuderdotnSvoorzieningen en belastingen" betoogt, 
is als een administratief fonds te beschouwen, waarvan de uit
keringen aan verzekerden kunnen worden afgeboekt. Op deze 
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wijze is het mogelijk met handhaving van recht en billijkheid 
orde op zaken te stellen. 

Voorts moet aandacht worden gegeven aan het Algemeen Bur
gerlijk Pensioenfonds, hetwelk in 1939 een bedrag van 
f 860.000.000,- had belegd en aan de Indische Pensioenfondsen 
die in dit jaar een belegde reserve hadden van ongeveer 
f 380.000.000,-. In vergelijking met deze bedragen maakten de 
f 410.000.000,- van het Invaliditeitsfonds wel een pover figuur. 
Daar komen dan voorts nog bij het spoorwegpensioenfonds en het 
Algemeen Mijnwerkersfonds, hetwelk in 1935 wettelijk werd ge
regeld (Mijnwerkersinvaliditeitswet ). 

In dat verband moet worden gewezen op een zekere inconsequ
entie bij de krachtdadige vertogen tegen de fondsvorming voor 
de sociale verzekeringen. Wanneer men tegen deze fondsvorming 
het zware geschut van de beleggingsmogelijkheden in stelling 
brengt, is het nodig het schootsveld enigszins te verbreden en 
dan ook de andere fondsen onder vuur te nemen. 

Ongetwijfeld is de positie der ambtenaren, spoorwegmannen en 
mijnwerkers een andere dan die der arbeiders in de vrije be
drijven. De verhouding, waarin zij staan tot de Overheid, in dit 
geval de Overheid als werkgever, is er een van anderen aard, 
Maar de argumenten tegen het kapitaaldekkingsstelsel van aan
spraken als zodanig blij ven voor deze fondsen dezelfde en de be
dragen, er mede gemoeid zijn nog groter van omvang. Het Rap
port van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel berekende 
in 1938, dat, wanneer voor alle fondsen het evenwicht zou zijn 
bereikt, het Invaliditeitsfonds zou zijn aangegroeid tot 
f 2.225.000.000,- maar de andere fondsen, ongerekend het Alge
meen Mijnwerkersfonds, zouden tesamen beschikken over een 
reserve van f 2.378.000.000,--. 

Intussen is er sedert 1939 wel een en ander veranderd. Immers 
voor zoveel het de Indische Pensioenfondsen betreft zijn de zgn. 
Eigenpensioenfondsen geheel uitgeput, bedragen de reserves voor 
de Weduwen en Wezenfondsen nog slechts .f 187.000.000,- terwijl 
er voorts nog een reserve aanwezig is van f 60.000.000,- voor 
Indische ambtenaren en militairen. De tekorten van deze fondsen 
zijn nu enorm groot. De reserves voor het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds zijn inmiddels gestegen tot rond f 1250.000.000,
maar desondanks is er een tekort ontstaan, dat becijferd wordt 
op f 800.000.000.- à f 1.000.000.000,-. De reserves van het In
validiteitsfonds zijn toegenomen tot f 675.000.000,- en blijven 
A. S. XX-7 18 
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dus nog beduidend achter bij die van het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds. 

Voor dit laatste fonds is de positie thans ook precair geworden, 
al staat het er met de Indische Pensioenfondsen nog wanhopiger 
voor. Een half jaar geleden is er een staatscommissie benoemd tot 
herziening van de Pensioenwet onder voorzitterschap van Prof. 
VAN POELJE. Deze commissie zal zich tevens moeten beraden over 
de kwestie van de fondsvorming. Tot welke conclusie deze com
missie komen zal ? 

Wanneer voor dit fonds de kapitaalsaccumulatie blijft gehand
haafd, teneinde de rechtsverkrijgenden, het overheidspersoneel, 
de grootst mogelijke zekerheid te waarborgen, ontstaat er wel 
een zeer schril contrast met de sociale verzekering. Deugt de 
fondsvorming niet voor de sociale verzekering, dan dient zij con
sequent ook voor de Pensioenfondsen te worden verworpen. Zijn 
evenwel de bezwaren aan de fondsvorming verbonden niet van 
doorslaggevenden aard, dan kan het omslagstelsel voor de sociale 
verzekering alleen worden aanvaard op grond van het financieel 
onvermogen van den staat. Maar dan moeten wij ons ook ter dege 
realiseren, dat het omslagstelsel geen verbetering brengt voor de 
arbeiders, maar dat het hun rechtspositie ondermijnt, hun 
sociale zekerheid doet wankelen en dat hun onrecht wordt aan
gedaan. 

Tot nog toe werden voornamelijk de argumenten pro en contra 
besproken, zoals zij in de vooroorlogse literatuur in het geding 
werden gebracht. De na-oorlogse situatie moet echter eveneens 
onder de loupe worden genomen. Nieuwe factoren spelen een rol. 
Met name moet worden gewezen op de enorm toegenomen staats
schuld, de bevolkingspyramide, de bedrijfsorganisatie, de wijzi
gingen in de maatschappelijke structuur, de conjunctuurpolitiek 
en de zware belastingheffing. Oppervlakkig gezien wijst dit alles 
op een versterking van de argumenten voor het omslagstelsel, 
maar een nadere analyse leert, dat integendeel fondsvorming de 
aangewezen methode is, onder dit voorbehoud, dat op uitbreiding 
der beleggingsmogelijkheden worde aangedrongen. 

Op uitbreiding der beleggingsmogelijkheden moet dus worden 
aangestuurd. Tot op den dag van vandaag werden daartegen grote 
bezwaren geopperd. Die bezwaren moeten ook niet gering worden 
geacht. Wanneer men er inderdaad toe zou overgaan de gelden 
der sociale fondsen ook te beleggen in obligaties en aandelen van 
ondernemingen, in woningbouwverenigingen enz., dan moet men 
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zich wel zeer bewust zijn, dat daarmede grote risico's worden 
aanvaard. Toch zal men hieraan niet kunnen ontkomen. Er waren 
immers niet zo weinigen van oordeel, dat de fondsen straks tot 
zo grote bedragen zouden oplopen, dat het zelfs moeilijkheden 
zou opleveren, daarvoor de nodige staatspapieren als beleggings
object te verkrijgen en daaruit werd dan mede een argument ge
smeed, de fondsvorming zelve af te schaffen en over te gaan 
tot het omslagstelsel, omdat tenslotte ook de belegging in staats
papieren geen voldoende zekerheid biedt. 

Dit was tot op zekere hoogte nog wel het geval, zolang de Over
heid in haar belastingpolitiek het plafond nog niet had bereikt. 
In de vorige eeuw was de belastingdruk lang niet zo groot als 
vandaag. Maar de moderne staat met zijn ontzaglijke bedrijven, 
met zijn legers van ambtenaren, met zijn steeds groter wordende 
bemoeienis met allerlei sectoren van het brede mensenleven en 
bovenal met zijn geweldige schuldenlast, heft nu belastingen tot 
30 % en meer van het nationaal inkomen. Daarmede is de grens 
toch wel zo ongeveer bereikt. De boog is nu op zijn strakst ge
spannen. Maar daarmede is ook de reserve verdwenen, die de 
staatsfondsen een zo grote soliditeit waarborgen. Men wist, dat, 
wanneer de Overheid haar aangegane verplichtingen niet zou kun
nen nakomen, altijd de belastingschroef nog kon worden aan
gedraaid en deze "Steuerfundation" was de reden, waarom de 
staatsfondsen als beleggingsobject, met name voor de sociale fond
sen, zo aantrekkelijk waren. Zij boden inderdaad de meeste zeker
heid. Of dit nog in die mate het geval is en straks het geval zal 
zijn, valt zeer te betwijfelen. 

Bovendien moet er op worden gewezen, dat de sociale fondsen 
voor een belangrijk gedeelte, circa 35 %, werden belegd in ge
meenteleningen. Maar ook de toestand der gemeentefinanciën is 
over het algemeen verre van rooskleurig, zodat er zeer zeker geen 
aanleiding toe is de zekerheid, welke deze bieden, zo hoog aan 
te slaan, dat haar leningen nu bij uitstek geschikt moeten worden 
geacht als beleggingsobject. 

In 1933 werd aan den Centralen Beleggingsraad geadviseerd 
een gereserveerde houding jegens het gemeentecrediet aan te 
nemen, omdat de credietwaardigheid en de solvabiliteit van ver
schillende gemeenten toen in twijfel getrokken werd. Momenteel 
is dit wellicht wat beter. 

Een staat en een gemeente gaan niet gemakkelijk failliet. Dat 
geldt ook voor den modernen staat en voor de moderne gemeente. 
Maar voor de moderne groot-onderneming geldt hetzelfde. Philips 
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en de Bataafse, de K.L.M. en de Hoogovens mogen zo nu en dan 
een paar slechte jaren hebben, maar failliet gaan zullen ze niet 
gemakkelijk. In ieder geval mag de conclusie worden getrokken, 
dat de zekerheid, welke de staatsfondsen tot nu toe boden, deva
lueerde, terwijl die der groot-ondernemingen relatief toenam. 

Uit den aard der zaak zullen het met name de obligaties en de 
aandelen der groot-ondernemingen zijn, welke als beleggingsobject 
worden gezocht. Het ligt nu niet bepaald voor de hand, dat de 
beheerders der sociale fondsen zich direct met riskante onder
nemingen zullen inlaten. 

Daar is evenwel nog een ander argument, dat voor uitbreiding 
der beleggingsmogelijkheden pleit. 

Wij beleven immers een merkwaardigen tijd. De nieuwe econo
mie deed ADAM SMITH volkomen in de ban. ADAM SlVIITH leerde, dat 
sparen en niet arbeid de onmiddellijke oorzaak was van de toe
neming van kapitaal en dat uitbreiding van het productieapparaat 
alleen door sparen kon worden verkregen. Sparen was de deugd 
bij uitnemendheid. Wel werd deze deugd reeds door LAUDERDALE 
als een "baseful passion" geminacht, maar de aanhangers van 
de klassieke school bleven hun meester trouw. De nieuwe economie 
daarentegen oordeelde deze opvatting eenvoudig kleinburgerlijk 
en bekrompen. Het was met name KEYNES, die de doodsklok 
luidde over de klasse der kapitaalbezitters en de "euthanasia", de 
zachte dood der renteniers voorspelde, omdat er geen in de struc
tuur der maatschappij gelegen redenen meer zouden zijn voor de 
schaarste aan kapitaal. 

De naoorlogse periode leert evenwel iets anders. De deugd van 
het sparen wordt opnieuw aangeprezen. Het is het tragische lot 
van den tegenwoordigen minister van Financiën, dat hij dwars 
tegen de leerstellingen van zijn professol'alen katheder in, niet 
alleen mee moet zingen in het koor van hen, die den lof van het 
sparen verkondigen, maar dat hij zelfs als dirigent van dat koor 
moet optreden, doordat juist hij het initiatief nam tot wettelijke 
maatregelen, teneinde het sparen te bevorderen. Dit hem be
schoren lot is te tragischer, omdat hij nu geesten, mede door hem 
zelf opgeroepen, moet gaan bezweren, want tot nog toe is het niet 
nodig geweest tot dit doel wetten in het leven te roepen. 

Gedurende de laatste jaren speelde in de economische literatuur 
het vraagstuk van sparen en investeren een grote rol. Een warm, 
wetenschappelijk dispuut werd daarover gevoerd. Maar meer hou
vast dan deze wetenschappelijke vertogen geeft het jaarverslag 
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van de Nederlandse Bank over 1947. De president van onze natio
nale bankinstelling betoogde daarin het volgende: 

"Door de zeer hoge progressieve belastingen zijn de grote pri
vate inkomens als bron van besparingen sterk in betekenis ver
minderd en zullen de besparingen bij de institutionele beleggers 
2n in de ondernemingen zelf de middelen moeten opbrengen, waar
uit de investeringen worden gefinancierd. 

"Nu ligt het vraagstuk voor de institutionele beleggers zo, dat 
zij inderdaad door den aard van hun bedrijf wel permanent ver
mogen aan de ondernemingen kunnen afstaan, maar dat zij zulks 
slechts kunnen doen, indien zij zekerheid hebben van hun beleg
ging een inkomen te trekken. Hun beleggingen kunnen dus geen 
risicodragend karakter - aandelen - hebben, doch moeten steeds 
in den vorm van credieten worden gegeven. 

"En hierdoor ontstaat een merkwaardige contradictie: in een 
samenleving, welke gebaseerd is op de ondernemingsgewijze pro
ductie, bestaat aan den enen kant behoefte aan besparingen, 
welke bereid zijn het risico der productie te aanvaarden door het 
beleggen in aandelen, niet terwille van het risico, maar omdat 
de spaarders de onzekerheid van het wisselende inkomen prefe
reren boven het vaste inkomen. Aan den anderen kant leiden hoge 
progressieve belastingen en andere maatregelen, welke onzeker
heid scheppen op financieel of monetair gebied of met betrekking 
tot de toekomst er toe, dat niet voldoende kan worden of wordt 
gespaard en dat dus uit dezen hoofde onvoldoende risico-dragend 
vermogen ter beschikking van het bedrijfsleven kan worden ge
steld. 

"De institutionele beleggers zullen van een geschapen onzeker
heid ook den invloed ondergaan, maar van hoge progressieve 
belastingen eerder een stimulans ondervinden, zodat dan hun be
legging zoekend vermogen toeneemt; zij mogen dit echter niet 
alleen niet als risicodragend vermogen afstaan, maar moeten zich 
van de menselijke zekerheid van het (vaste) rendement verzeke
ren en zij mogen dus bovendien dit vermogen zelfs niet toe
voeren aan die bedrijfstakken, welke niet geschikt zijn voor obli
gatiefinanciering. 

"Hier ligt dus een kloof, die slechts door nieuwe maatregelen 
kan worden overbrugd. De moeilijkheden worden nog groter, in
dien zoals thans, een der belangrijke bronnen voor directe of 
indirecte belegging - de woningbouw - onvoldoende mogelijk
heden biedt, terwijl de aard van het bedrijf der institutionele 
beleggers dwingt tot investeren van braakliggend vermogen. Dan 
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ontstaat het gevaar, dat men zich tot belegging in onjuiste rich
ting laat drijven, met later alle narigheid van dien." 

Zo staat het probleem. 
Hoe zal het worden opgelost? 
Door de nu zo progressieve belastingen te verminderen? 
Waarschijnlijk zijn er niet velen in Nederland, die in dit opzicht 

thans hoopvolle gedachten koesteren. Men kan zich vermeien met 
den zoeten droom, dat straks de belastingen zullen worden ver
laagd, maar van veel betekenis zal deze verlaging niet zijn. In
dien dan langs dezen weg geen oplossing kan worden verkregen, 
zal het dan geen aanbeveling verdienen den institutionelen beleg
gers ruimer armslag te geven? Of het een of het ander. 

Zou men echter noch het een noch het ander doen, dan kleurt 
zich de toekomst wel zeer donker. 'Wanneer particuliere vermogens 
niet in staat blijken de vereiste besparingen op te brengen, terwijl 
voorts de institutionele beleggers zo goed als uitsluitend voor 
de belegging van hun verkregen middelen op de staatsfondsen 
aangewezen zouden blijven, dan zal de ontwikkeling der dingen 
tot een verder ingrijpend staatssocialisme moeten leiden, omdat 
dan de staat de credieten aan het bedrijfsleven moet gaan ver
schaffen. Daar is geen ontkomen aan. Vooral wanneer men 
bedenkt hoeveel er wel zal moeten worden gespaard. 

Dit probleem wordt te ernstiger, omdat de opbouw van de 
bevolkingspyramide juist aan de besparingen grote eisen stellen 
zal. En dat niet alleen, omdat de gemiddelde leeftijd steeds toe
neemt, waardoor het aantal ouden van dagen nog voortdurend 
groeit. Op de betekenis van deze cijfers werd reeds gewezen. 
Maar als storend element treedt nu ook op de merkwaardige toe
neming van het geboortecijfer van na den oorlog. In de jaren 1965 
tot 1970 zullen de nieuwe lichtingen, die zich aanmelden voor het 
productieproces, zeker 50 % groter zijn dan in de daaraan-vooraf
gaande jaren. Het geboortecijfer steeg immers in 1946 van 180.000 
tot 280.000. Over 1947 trad een daling in, die zich in 1948 en 
1949 voortzette, hoewel het vooroorlogse cijfer nog niet is bereikt. 
Maar intussen dienen straks deze nieuwe generaties zich aan 
en zij vragen om tewerkstelling, d. w. z. om kapitaalsinvestatie 
en daarna vragen zij om huizen, meubelen, dus om duurzame 
verbruiksgoederen, die met kapitaalgoederen gelijk te stellen 
zijn. 

Er is dus alleszins reden om op sparen en spaarzaamheid aan 
te dringen. 

Dit is in de eerste plaats een reden te meer om zo enigszins 
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mogelijk voor de ouderdomsvoorziening op het kapitaalsdekkings
stelsel van aanspraken aan te dringen. Maar in de tweede plaats 
om het pleit te voeren voor de uitbreiding der beleggingsmogelijk
heden. 

Reële besparingen moeten voorts reëel worden geïnvesteerd. 
Dat is eis van een gezonde economie. Wanneer dus enerzij ds 
spaarbronnen opdrogen, omdat de particuliere vermogens in be
tekenis dalen, moeten andererzijds nieuwe bronnen worden aan
geboord. En dat zijn dan de institutionele beleggers, dus de be
heerders van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, het Mijn
werkersfonds, het Invaliditeitsfonds etc. De risico's die de 
sociale fondsen in dat geval moeten aanvaarden zullen daar
door groter worden. Maar andererzij ds worden daardoor enkele 
bezwaren, die tegen de fondsvorming worden aangevoerd, onder
vangen. Fondsvorming betekent dan niet zonder meer dat aan 
de Overheid steeds nieuwe bedragen toevloeien en dat dientenge
volge reële besparingen niet reëel worden geïnvesteerd, maar voor 
consumptieve doeleinden worden aangevoerd. 

De gebezigde uitdrukking, dat reële besparingen ook reëel moe
ien worden geïnvesteerd kan tot misverstand aanleiding geven. 
Sommigen zijn immers van mening, dat fondsvorming, economisch 
beschouwd, alleen dan werkelijk betekenis heeft, wanneer zij er 
toe leidt, dat additionele besparingen in additionele investaties hun 
tegenhanger vinden. Met andere woorden, dat de toepassing van 
dit systeem nieuwe besparingen ten gevolge moet hebben, die 
zonder dit systeem niet zouden zijn ontstaan en dat daardoor 
gelden vrij komen voor nieuwe investaties, die anders achterwege 
zouden moeten blij ven. Tegen de fondsvorming werpt men hU 

tegen dat zij economisch geen betekenis heeft, omdat de premie
bedragen, de spaargelden, worden verkregen hetzij ten koste van 
de winsten der ondernemers, hetzij ten koste van het consume
rende publiek, zodat er niet nieuwe besparingen plaats vinden, 
want de bedragen die nu door middel van de sociale fondsen 
worden bespaard zouden anders door de ondernemers of door het 
consumerend publiek zijn op zij gelegd om te worden geïnvesteerd. 

Economisch is dit inderdaad een belangrijk vraagstuk. Het gaat 
namelijk over de vraag, in hoeverre de premiebedragen als deel 
van het arbeidsloon kunnen worden afgewenteld. Het is voor ons 
doel echter niet noodzakelijk dit probleem diepgaand te onder
zoeken. Al zou nI. het volle premiebedrag inderdaad volledig wor
den afgewenteld, hetzij op de ondernemers, hetzij op de consumen-



R. GOSKER 

ten, dan nog is het voor de arbeiders van grote betekenis, dat 
fondsen worden gevormd. Men kan vechten over de vraag of 
fondsvorming voor de ouderdomsvoorziening inderdaad wel dwingt 
tot nieuwe en dus tot additionele besparingen, en bij ontkennend 
antwoord dus concluderen dat zij economisch beschouwd zonder 
betekenis is en zij eigenlijk een fictief, een denkbeeldig karakter 
draagt, niet kan worden ontkend, dat premiebetaling reële be
sparingen oplevert, onverschillig uit welke bron die premie in 
werkelijkheid wordt verkregen, en dat zelfs, wanneer de premie
opbrengst in overheidsobligaties of schatkistpapier wordt belegd, 
onder beding van een verantwoord overheidsbeheer, er van een 
reëele investatie sprake is, ook al zou deze niet een additioneel 
karakter dragen. 

Het gaat bij de fondsvorming in feite niet en althans niet in de 
eerste plaats, om de vraag of, gezien van uit het standpunt der 
volkshuishouding er van netto-besparingen en netto-investeringen 
sprake is en of - want dat is de kern van het vraagstuk - over
dracht van baten naar de toekomst wel tot de economische moge
lijkheden behoort. Deze vraag kan overigens, althans tot op zekere 
hoogte, wel degelijk bevestigend beantwoord worden, maar dit 
antwoord is niet van beslissende betekenis, aangezien desondanks 
aan de fondsvorming zou moeten worden vastgehouden, omdat 
de materiële en de rechtspositie der arbeiders er door wordt ver
sterkt. En dit is een kwestie van zo grote betekenis, dat al zou 
het uit economisch oogpunt geen enkel voordeel opleveren, het 
toch nog aanbeveling verdient de fondsvorming voor te staan. 
Niet het economisch argument mag den doorslag geven, maar het 
sociaal rechtelijk argument. 

De strekking van het omslagstelsel is economisch beschouwd: 
herverdeling van het inkomen. De fondsvorming voor de ouder
domsvoorziening brengt tevens mede een herverdeling van het 
vermogen. Dit is fundamenteel haar betekenis. Deze herverdeling 
is evenwel niet een direct, maar een indirect resultaat van een 
overheidsvoorschrift, want zij is een gevolg van de wijze, waarop 
deze sociale verzekering wordt gefinancierd. 

Het stelsel van fondsvorming verdient dus niet aanbeveling 
boven het omslagstelsel, omdat straks, wanneer het evenwicht zal 
zijn bereikt de pensioenuitkeringen uit de te verkrijgen interest 
zullen worden betaald, want dit is, gezien van het standpunt der 
volkshuishouding, inderdaad niet van zo grote betekenis, maar 
omdat het de rechtspositie der arbeiders versterkt. 
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Voorts brengt de fondsvorming consequenties mede voor de 
monetaire politiek, welke door de Regering wordt gevoerd. Dit 
spreekt overigens wel van zelf. Toch is het goed op dezen factor 
de aandacht te vestigen. In den strij d, dien Dl' COLIJN voerde 
voor de waardevastheid van den gulden, speelde het argument 
van de sociale fondsen, immers goeddeels in obligaties belegd, 
steeds een voorname rol. Waardedaling van het geld, welke prij s
verhoging met zich brengt, betekent immers juist voor deze vaste 
rentedragende beleggingsstukken een groot nadeel. Obligatie
houders en zij, die een vast inkomen hebben, staan wat dat be
treft op één lijn. Devaluatie betekent voor deze groepen der 
bevolking een zwaren slag. Met name aan de verzekerden wordt 
grote schade toegebracht. 

Wordt nu het omslagstelsel over de gehele linie toegepast, dan 
heeft de Overheid een argument minder bij de hand om een 
solide en verantwoorde monetaire politiek te verdedigen. Dit argu
ment is haar dan ontvallen. Een zogenaamd vooruitstrevend be
wind, dat met name voor de belangen der arbeiders heet op te 
komen, kan dan de belangen der kapitaalbezitters gemakkelijk 
uitspelen tegen de vermeende belangen der arbeiders. 

Dit moet worden voorkomen. En dat kan alleen door er voor 
te zorgen, dat ook de arbeiders deel hebben aan het bezit, dat 
wil dus zeggen, dat ook de arbeiders zullen wortelen in de maat
schappelijke organisatie, waarin de onderneming, of zo men wil. 
het vrije bedrijf of de bedrijfsorganisatie, nog een zelfstandige 
bestaansmogelijkheid heeft. De generale toepassing van het om
slagstelsel betekent, dat er van de spreiding van het bezit niets 
terecht komt. En hoewel dus enerzijds op grond van andere over
wegingen de demagogie wellicht enigszins zal worden ingeperkt, 
moet andererzij ds worden gevreesd, dat er een andere en in wezen 
een veel gevaarlijker demagogie zal opduiken, waarbij tegenover 
de belangen der bezitters zullen worden gesteld de eisen der geheel 
bezitloze arbeiders. Dit zal den drang naar verdere socialisatie 
doen toenemen in kracht. Want de arbeiders zullen zich in steeds 
mindere mate direct verbonden voelen aan de bestaande maat
schappelijke orde. 

Een goede antirevolutionaire politiek dient er op gericht te 
zijn de arbeiders ook daadwerkelijk deel te doen hebben aan het 
bezit, maal' dan moeten ook niet alle banden worden doorgesneden, 
die hen aan de maatschappelijke orde binden. Dit is dus een reden 
te meer om voor fondsvorming te pleiten, maar ook, om een lans 
Ü~ breken voor de uitbreiding der beleggingsmogelijkheden, zodat 
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ook in obligaties en aandelen van ondernemingen kan worden 
belegd. Daardoor worden de banden tussen de arbeiders en de 
ondernemingen versterkt en daardoor krijgt de leuze van het 
Christelijk Nationaal Vakverbond "Allen werk, allen verantwoor
delijkheid" dieper zin en reëler betekenis. 

Het was DE SAVORNIN LOHMAN, die in 1914, bij de behandeling 
van het wetsontwerp-TREUE tot het kosteloos verlenen van ouder
domsrente aan de behoeftige zeventigjarigen, verklaarde: "En 
nu komt het mij voor, dat dit door sommigen onzer dikwijls uit 
het oog is verloren (n.l. dat de arbeiderswereld een samenhangend 
geheel vormt). Ook een van de meest bekende sociaal-democraten 
heeft mij duidelijk gemaakt, dat de arbeidersstand als stand moet 
worden gereleveerd; dat die stand moet hebben een goede econo
mische basis; dat hij moet steunen op zichzelf. Ik zou er daarom 
willen bijvoegen, dat die stand ook in het bezit moet zijn van 
een gemeenschappelijk kapitaal, hetwelk door de gezamenlijke 
bijdragen ontstaat en tot nuttige doeleinden gebezigd kan 
worden." 

Dit was dus toen reeds een argument tegen het premievrij 
staatspensioen. Dit argument heeft op heden niets van zijn kracht 
verloren. Integendeel! 

Gestreefd moet worden naar een zo groot mogelijke spreiding 
van het bezit. Alleen, wanneer het bezit in voldoende mate onder 
de inwoners van een land is verdeeld, kan de individuele econo
mische zelfverantwoordelijkheid worden gewaarborgd en vermag 
de burgerzin zich te handhaven. Dit wordt steeds minder de alge
mene karakteristiek. Karakteristiek voor de huidige maatschappij 
is de loonarbeider, de arbeider die werkt in dienst van een werk
gever en die werkgever beheerst de productiemiddelen. Dat de 
loonarbeider de karakteristieke figuur is geworden, wijst op een 
misstand in de samenleving en is een aanduiding, dat de maat
schappij niet meer gezond is. Economische vrijheid en burgerzin 
geven niet langer den toon aan en kunnen dat niet, omdat zij, 
die bezitten, reeds sedert lang worden overstemd door hen, die 
niets bezitten dan hun arbeidskracht. Er zijn te weinig vrije 
eigenaren. Dit alles zou minder bezwaar ontmoeten, wanneer de 
massa der arbeiders voldoende in staat was met het verdiende 
loon normaal in haar behoeften aan woning, kleding en voeding 
te voorzien, dat wil dus zeggen: wanneer een redelijk inkomen in 
voldoende mate was gewaarborgd. 

Daarom is het een eis van een goede sociale politiek dat de 
spreiding van het bezit wordt bevorderd. 
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De gedachte der bezitspreiding wint gedurende den laatsten tijd 
meer en meer veld en wordt steeds krachtiger gepropageerd. Pro
fessor ROMME heeft aan dit onderwerp indertijd een brochure 
gewij d. Een staatscommissie is bezig deze zaak ernstig te be
studeren. Het eigendomsvraagstuk wordt ook in onzen kring aan 
een nieuw onderzoek onderworpen. In zijn boek "The restoration 
of property" (Het herstel van den eigendom) stelt HILAIRE BEL
LOC tegenover elkaar het communisme en het kapitalisme als twee 
uitersten en als enige aanvaardbare oplossing ziet hij "the pro
perty state" waarin het bezit evenwichtiger is verdeeld over de 
burgers van den staat, waardoor de nu al te grote sociale span
ningen worden opgevangen. 

In zijn "The Road to Serfdom" (De weg naar slavernij) wijst 
F. A. HAYEK op de enorme betekenis van het privaat bezit: "Slechts 
door dat het bezit van de productiemiddelen verdeeld is over vele 
mensen, die onafhankelijk van elkaar handelen, heeft niemand 
de volledige beschikking over ons, zodat wij als individuen zelf 
kunnen beslissen wat wij willen doen". Dezelfde gedachte wordt 
weergegeven in het boek Civitas Humana van WILHELM RÖPKE, 
wanneer deze schrij ft "Juist dat doet men, wanneer men vaststelt, 
dat het probleem van het proletariaat ons op den langen duur 
slechts de keuze laat tussen twee wegen: 1 of wij laten het toe. 
dat allen proletariërs worden, hetzij op revolutionnaire manier 
van vandaag of morgen (zoals in Rusland) hetzij van stap tot 
stap, zoals in de meeste overige landen, of 2 wij maken de prole
tariërs tot bezitters en bewerken dat, wat de pauselijke encycliek 
"Quadragesimo Anno" zo treffend de vrijmaking van het prole
tariaat noemt. In zijn positief program neemt dan ook "die Wie
derherstellung des Eigentums" (het herstel van den eigendom) 
een grote plaats in, waarin hij het woord van BACON citeert: 
"Wealth is like muck. It is not good, but if it be spread" (Rijkdom 
is als mest. Het is slechts goed als het behoorlijk is verspreid). 
Maar dan moet ook ernst worden gemaakt met de ,,\Viederher
stellung des Eigentums". 

Wanneer nu de bedrijfsorganisatie tot stand komt, krijgt dit 
alles bovendien dieper relief. Het zullen de bedrijfstakverzeke
ringsfondsen zijn, die de sociale verzekering verzorgen. Dit brengt 
ondernemers en arbeiders in de bedrijfsgemeenschap dichter tot 
elkaar. Ook daardoor, dat de gemeenschappelijk bespaarde be
dragen voor den eigen bedrijfstak zullen kunnen worden aange
wend. Niets is beter in staat de arbeiders aan het bedrijf te 
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binden. De goede gang van zaken in het bedrijf wordt hun be
lang. Zij hebben er de€l aan in veel directer zin dan zij thans 
veelal gevoelen. Het gemeenschapsbesef zal daardoor worden 
versterkt. De ervaringen met copartnership en met winstdeling 
opgedaan wettigen ten aanzien van dit punt geen overdreven ver
wachtingen. Maar de aanpak kan in dit geval forser zijn, omdat 
er tenslotte een element van dwang in is verdisconteerd en boven
dien geldt het niet een bepaalde onderneming, maar de gehele 
bedrijfstak. En tenslotte de fondsvorming wordt niet bepleit met 
het primaire doel de arbeiders aan het bedrijf te binden, maar 
om hun een inkomen op den ouden dag te verzekeren. Niet een 
utopie wordt nagejaagd, maal' op een gelukkig gevolg van een 
te bepleiten maatregel wordt gewezen. 

Dit heeft mede tot gevolg, dat het opgetaste vermogen niet 
door één enkel orgaan wordt beheerst.2) Het is niet wenselijk, 
dat er een mammouth-instituut ontstaat, dat straks over honder
den millioenen kan beschikken. Het is volkomen begrijpelijk, dat 
de Overheid een dergelijk lichaam met argusogen zou gadeslaan, 
want het zou door allerlei manipulaties de geldmarkt en de kap i
taalsmarkt kunnen ontwrichten. Er moet naar worden gestreefd, 
dat de Overheid juist met deze fondsen zich zo weinig mogelijk 
bemoeit. Maar dan is decentralisatie ook dringend noodzakelijk. 
Dit kan alleen worden verkregen door spreiding van verantwoor
delijkheid, hetgeen tevens betekent spreiding van economische en 
financiële macht. In dit opzicht moet worden gestreefd naar de 
optimale grootte der fondsen, die. immers uit een oogpunt van 
risicoverdeling ook weer niet te klein mogen zijn. Hiervoor kun
nen wel enkele algemene normen worden gesteld, maar overigens 
is het zaak er voor te zorgen, dat de bedrijfstakverzekerings
fondsen baas zijn en baas blijven in eigen huis. 

2) Bij de discussie op de partijconferentie van Januari 1950 te Scheveningen 
heeft de heer MI' MEY~E~, sprekend over de Industrialisatie, betoogd, dat er 
komen moest één centraal kantoor, dat alle beschikbare sociale fondsen zou 
beheren teneinde de industrialisatie daaruit te financieren. Deze opvatting 
sluit zich aan bij de bedoelingen van minister LIEFTINCK. Deze heeft immers 
bij de Algemene Beschouwingen over de Rijksbegroting voor het jaar 1950 
medegedeeld, dat de plannen der Regering gaan in de richting van het aan
trekken der gelden van de institutionele beleggers door een beleggings- en 
financieringsmaatschappij en dat de deelnemingen, welke die maatschappij 
verricht, zullen worden gegarandeerd, zowel voor de hoofdsom als voor een te 
bepalen rendement, waarmede enige inmenging van de zijde van den staat 
zonder twijfel gepaard zal gaan. Maar de minister heeft daaraan gelukkig 
toegevoegd, dat het "vooralsnog" niet in het voornemen van de Regering ligt 
;n dit opzicht dwang uit te oefenen. 
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Nog op een and€re mogelijkheid voor de uitbreiding der be
leggingsmogelijkheden moet worden gewezen. De woningnood, 
vooral onder de arbeiders, is ontstellend groot. Zouden daarom 
de geaccumuleerde kapitalen del' ouderdomsfondsen niet kunnen 
worden aangewend VOOl' den woningbouw? Wij hebben nu een
maal een systeem van sociale verzekeringen. Om aan den klem 
van het staatssocialisme te ontkomen is het nodig de bedrijfs
organisatie met de uitvoering daarvan te belasten, op hope, dat 
dit inderdaad een dam zal opwerpen tegen den stroom van het 
steeds meer en steeds dieper staatsingrijpen op allerlei terrein. 
Maar een systeem van sociale verzekering, hoe prachtig ook uit
gebouwd, kan op zichzelf geen oplossing geven voor de kwalen, 
waaraan de maatschappij lijdt. D€ maatschappij is ongezond. Zo
als reeds eerder werd gezegd: Het is nodig in deze verziekte maat
schappij krachten ter gezondmaking op gang te brengeIl. Door 
de fondsvorming beschikken de arbeiders gemeenschappelijk over 
grote bedragen. Laten deze bedragen ook voor woningbouw wor
den aangewend en dan in een zodanigen vorm, dat de arbeiders 
in de gelegenheid worden gesteld op den duur zelf eigenaar te 
worden. De kapitalen zijn aanwezig. Laten zij dan ook voor dit 
doel worden gebruikt. Arbeiderswoningen moeten toch worden 
gebouwd. Ook dit is reële investering. De vorm, waarin dit moet 
geschieden, is een technische kwestie, waarvoor een oplossing kan 
worden gevonden. Het gaat er hier slechts om, enkele algemene 
richtlijnen aan te geven en op enkele mogelijkheden de aandacht 
te vestigen. 

De eindconclusie, waartoe wij komen, is deze, dat de beleggings
mogelijkheden moeten worden uitgebreid, niet eenzijdig in een 
bepaalde richting, maar juist zo veelzijdig mogelijk, terwijl de 
beschikbare bedragen dan tevens kunnen worden aangewend om 
de arbeiders te binden aan de maatschappelijke structuur, waarin 
we thans lev€n, niet omdat deze structuur nu zoveel toej uiching 
verdient, maar om die structuur door regenererende krachten ge
zond te maken, teneinde de ontzaglijke gevaren van het collecti
visme en van het staatsabsolutisme te ontgaan. 

Met name ten aanzien van deze kwestie heeft de Antirevolu
tionaire Partij het als haar taak en roeping te zien een krachtige 
sociale politi€k te voeren. De ontwikkeling der maatschappelijke 
verhoudingen heeft er toe geleid dat de bezitloze arbeiders kwa
men te staan tegenover de bezitters. De sociale politiek van de 
eerste veertig jaren van d€ze eeuw heeft tal van misstanden doel-
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treffend bestreden. De Overheid heeft in die jaren verstaan, dat 
zij haar schild tot verdediging der economisch zwakken moest 
opheffen. Vandaar, dat de arbeiders door de sociale wetgeving 
werden beschermd, terwijl door de sociale verzekering hun mate
riële positie werd versterkt. In dit opzicht moeten evenwel ver
dergaande maatregelen worden genomen. Spreiding van het bezit 
dient zo krachtig mogelijk te worden bevorderd. Iedere mogelijk
heid, die zich daartoe voordoet, moet worden benut. Het is daar
om van zo grote betekenis, dat het stelsel van fondsvorming worde 
gehandhaafd en dat in verband daarmede de beleggingsmogelijk
heden worden uitgebreid. 

Aan dit laatste zijn verschillende practische bezwaren verbon
den. Het is moeilijk al deze bezwaren te overzien. De zware be
lastingheffing van dit ogenblik dwingt de ondernemers er toe 
eerder een obligatielening af te sluiten dan het aandelenkapitaal 
te vermeerderen en dat zou dus voor het ogenblik in dit opzicht 
een gunstige omstandigheid zijn, althans in zoverre, dat het voor 
de institutionele beleggers, der traditie getrouw, meer aanbeveling 
verdient haar gelden in obligaties dan in aandelen te steken. Maal' 
veel argumenten pleiten er voor, dat ook de mogelijkheid van be
legging in aandelen ernstig wordt onderzocht en zulks vooral in 
verband met de omstandigheden, dat de waardedaling van het 
geld als een gegeven moet worden aanvaard. Met dit verschijnsel 
moet bij een sociale politiek op langen termijn ernstig rekening 
worden gehouden. Bij de sociale verzekering uitgaan van de ge
dachte, dat de waardevastheid van het geld voor een periode van 
zeg 40 jaar wordt gehandhaafd, is, gezien de monetaire ontwik
keling in den loop der geschiedenis, niet verantwoord. Met een 
zekere waardedaling moet worden gerekend, althans met de moge
lij kheid daarvan. 

Toen in het begin van deze eeuw de noodzakelijkheid van ouder
domsvoorziening voor de arbeiders werd ingezien en men de plan
nen beraamde om daartoe te komen, heeft men aan dit vraagstuk 
in onvoldoende mate aandacht geschonken. Sedert dien zijn de in
zichten op dit stuk van zaken wel enigszins veranderd. In steeds 
breder kring is men gaan inzien, dat het dynamisch karakter van 
den huidigen maatschappijvorm mede een voortdurende vermin
dering der koopkracht van het geld tengevolge heeft. Ongetwijfeld 
zijn er ook krachten werkzaam, die een meerdere stabilisatie waar
schijnlijk maken, terwijl een toenemende arbeidsproductiviteit 
zelfs een deflatoiren invloed heeft. Het blijft natuurlijk steeds de 
plicht van iedere Regering de waardevastheid van haar wettig 
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betaalmiddel te handhaven. Dit is eis van regeerbeleid. Dat be
vordert de rechtszekerheid. Dat is economisch gewenst, omdat 
daardoor calculaties over langen termijn mogelijk zijn, hetgeen 
de juiste prijsvorming bevordert. 

Dat fondsvorming daarbij aan de Regering een argument aan 
de hand doet, ook in het belang der arbeiders, die waardevast
heid veilig te stellen, werd reeds betoogd. Maar de sociale verzeke
ring kan niet uitsluitend worden gebouwd op een norm, welke 
de Overheid heeft te eerbiedigen. Juist omdat er een causaal ver
band tussen de huidige productiemethode en de geldontwaarding 
wordt aangenomen, is het te meer nodig met de eventuele ge
volgen daarvan te rekenen. Hieraan moet worden toegevoegd de 
opmerking, dat fondsvorming zelve de strekking heeft enigermate 
deflatoir te werken, hetgeen althans voor deze naoorlogse periode 
een gunstigen invloed uitoefent. 

Aangezien nu de gevolgen van de waardedaling van het geld 
voor aandelen lang niet zo ernstig zijn als voor obligaties, 
is het te verdedigen, dat de institutionele beleggers de aandelen 
als beleggingsobject niet voorbij gaan. Hun beleggingspolitiek zal 
dus overeenkomst moeten vertonen met die der administratiekanto
ren. Zij zullen zowel overheidspapier als aandelen en obligaties van 
ondernemingen moeten kunnen verwerven. Dit heeft, zoals de 
praktijk trouwens leert, zekere compenserende invloeden tot ge
volg, zulks vooral in verband met het conjunctuurverloop. Vanzelf
sprekend legt dit een grote verantwoordelijkheid op hen die met 
het beheer zijn belast. Het ligt evenwel voor de hand, dat specu
laties zoveel mogelijk moeten worden verhinderd, door hen, die 
de verantwoordelijkheid daarvan dragen, aan bindende voorschrif
ten te onderwerpen. 

Uit de voorgaande beschouwingen is intussen wel duidelijk ge
bleken dat er toch wel zeer ernstige bezwaren bestaan tegen het 
loslaten van het premiestelsel voor de ouderdomsvoorziening. Al
leen wanneer het om financiële redenen werkelijk niet anders kan, 
mag daartoe worden overgegaan, en dan moet daarbij nadrukke
lijk op den voorgrond worden gesteld, dat deze maatregel zeer 
zeker niet is in het belang van den werknemer. 

Het is om deze redenen dat nog de aandacht wordt gevestigd 
op een systeem, dat met name in het Amerikaanse bedrijfsleven 
veel toepassing vindt en dat eenvoudigheidshalve wordt aangeduid 
met den naam "koopsommenmethode" . Naar den vorm vertoont 
deze methode enige overeenkomst met het rentedekkingsstelsel, 
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maar de totale stortingen welke worden vereist zij n ongeveer ge
lijk aan die van het kapitaaldekkingsstelsel van aanspraken. Bij 
de koopsommenmethode wordt ieder jaar opnieuw voor elke ver
zekerde pensioen geboekt. Elk jaar staat daarbij op zichzelf. Dit 
systeem brengt met zich, dat het in elk jaar verzekerde pensioen
deel nauw verband houdt met het in dat jaar werkelijk verdiende 
loon, maar in de tweede plaats brengt het met zich, dat met name 
voor de jongere leeftij dsklasse de jaar lij kse koopsommen veel en 
veel lager zijn dan de premies V001' het stelsel van fondsvorming 
en eerst op lateren leef tij d worden deze koopsommen hoger dan de 
premies. Ieder jaar wordt dus de koopsom hoger en eerst in de 
latere jaren worden de premies overtroffen. Het totaal-bedrag, 
dat betaald moet worden, is voorts iets minder, omdat de kosten
opslag voor contracten met langen kooptij d hoger is dan bij de 
koopsommenmethode, welke immers jaar voor jaar afrekent. In 
den aanvang wordt dus minder betaald, terwijl bij de premie
betalende methode als het ware wordt vooruit betaald. Vooral in 
het begin betekent dit aanmerkelijk verschil, nl. circa 40 á 
50 %. Dit systeem brengt dan met zich dat eerst na verloop van 
25 á 30 jaar aan koopsommen een bedrag moet worden betaald 
gelijk aan de premie van het fondsvormingsstelsel. Dit betekent 
dan voor deze periode een aanmerkelijke verlaging van lasten, 
terwijl principieel wordt vastgehouden aan het kapitaaldekkings
stelsel. De practijk zal dan later moeten leren, of dit stelsel con
sequent zal kunnen worden volgehouden. 

Uitgewerkte statistische gegevens zijn evenwel voor dit systeem 
niet aanwezig. Voor een nadere beoordeling zouden daarom nauw
keurige berekeningen zijn vereist. 

Tenslotte - de handhaving van de fondsvorming gepaard met 
uitbreiding der beleggingsmogelijkheden, ingepast in het kader 
der bedrijfsorganisatie betekenen dat nieuwe wegen worden in
geslagen. Niet aanstonds zullen de vruchten daarvan ,vorden ge
zien. Maar een proces wordt in beweging gezet, dat op den duur 
een verandering in de maatschappelijke structuur als ook in de 
bezitsverhoudingen zal kunnen teweeg brengen. Maar dan niet 
onder leiding en verantwoordelijkheid van den almachtigen staat 
en zijn bureaucratie, maar door de maatschappelijke organisatie 
zelf. Dan is niet vooruit te berekenen wat hieruit zal groeien. 
Dan is er geen vier- of vij f-j aren-plan. Maar dan werkt er in de 
maatschappij een kracht, die betere verhoudingen scheppen kan. 

Het was FERDINAND LASALLE, die met name de "Ausssichtslosig-
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keit":J) voor de arbeiders heeft aangeklaagd. "Voor u, arbeiders, 
immer de levensnooddruft ; voor den ondernemer altij d datgene, 
wat daarboven uitgaat en door uw arbeid is gewrocht." Die "Aus
sichtslosigkeit" ondermijnde den zin van hun bestaan. De sociale 
politiek der Antirevolutionaire Partij dient er op gericht te zijn 
ook voor den arbeider "uitzicht" te openen. 

Voorts moet nog worden opgemerkt, dat het omslagstelsel nog 
een ander groot gevaar met zich brengt. Het stelsel dwingt er 
straks als het ware toe, dat het verband tussen premie en pen
sioen wordt verbroken. De periode tussen de beide wereldoorlogen 
heeft ons wel geleerd dat men er noodgedwongen toe kwam de 
verplichte stortingen voor de sociale verzekering enige jaren uit 
te stellen als gevolg van de financiële moeilijkheden. Wanneer 
de financiële moeilijkheden nog groter worden, zal men tenslotte 
moeten gaan bezuinigen. De gemakkelijkste methode is dan, ook 
wanneer men is uitgegaan van het verband tussen premie en 
pensioen, om de hogere pensioenen te gaan verminderen. Nood 
brak wet. Nood zal ook dan wet breken. En de oplossing ligt dan 
als het ware voor het grij pen. 

Dit alles overziende verdient het omslagstelsel inderdaad geen 
aanbeveling. Men kan zonder meer speculeren op de toekomstige 
welvaart en optimistisch gestemd zijn over de arbeidsproductivi
teit, die zal toenemen, over het volksinkomen, dat zal stijgen, over 
de toenemende welvaart en zich dus stellen op het standpunt, dat 
voor de sociale verzekering ieder jaar de ontvangsten gelijk moe
ten zijn aan de uitgaven. Maar sedert BÖHM BAWERK zijn kapitaal
rente theorie ontwikkelde en de Oostenrijkse school haar waarde
theorie fundeerde, is het een communis opinio, dat de mens steeds 
de neiging heeft het tegenwoordig goed hoger te waarderen dan 
het toekomstig goed en omgekeerd meent de lasten in de toekomst 
gemakkelijker te kunnen dragen dan in het heden. De optimis
tische verwachtingen worden te dikwijls beschaamd. 

Geen omslagstelsel dus, waardoor de "Vermassung" en de pro
letarisatie zal worden bevorderd, maar fondsvorming gepaard met 
reële investatie zij, indien slechts enigszins mogelijk, de inzet van 
de antirevolutionaire sociale politiek. 

* 
3) Zonder uitzicht zijn. 

A. s. XX-7 19 



VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 

Gedeputeerde Staten stellen voor een provincialen cultuur-prijs in te 
stellen, welke zal kunnen worden toegekend voor al zulke kunstwerken 
of (cultuur- ) prestaties, welks auteur of onderwerp op ruim te inter
preteren wijze met onze provincie is verbonden. 

De beoordeling der kunstwerken en prestaties zal dienen te geschieden 
door een commissie van advies, waarin alle schakeringen der bevolking 
zullen zijn vertegenwoordigd. 

Voorgesteld worden een prijs voor beroepskunstenaars en een voor 
dilettanten. Niet alleen natuurlijke personen, maar ook groepen, vereni
gingen en gezelschappen zullen in aanmerking kunnen komen. 

Ik meen te weten, dat bij dit laatste ook aan het dilettanten-toneel 
wordt gedacht. 

Gaarne verneem ik uw oordeel. 

ANTWOORD: 

Voor de principiële fundering van het door mij verdedigde standpunt 
inzake cultuur-subsidies moge ik u verwijzen naar A.R.S. XIX, blzz. 52 
v.v., 116 v.v., 219 v. Onder het daar als punt van uitgang aanvaarde 
aspect kunnen ook subsidies voor culturele doeleinden verdediging vin
den, al zal tegenover allerlei moderne tendenties met name ook ten aan
zien van deze doeleinden de nadruk steeds sterk moeten worden gelegd 
op den voorrang, die aan de zelfwerkzaamheid der burgerij toekomt, en 
op den plicht tot zulke zelfwerkzaamheid ter ontplooiing van het ganse 
scheppingsleven, welke op haar rust. 

Overheidsprijzen voor de kunst meen ik wel met subsidies te mogen 
gelijkstellen: zij vormen a. h. w. een subsidie achteraf, als erkenning van 
reeds gebleken verdiensten. Zij kunnen dus op dezelfde gronden en bin
nen dezelfde grenzen verdediging vinden als subsidies. De cultuurbe
oefening, waardoor de Nederlandse samenleving wordt verrijkt en Ne
derlands positie temidden der volkeren mede wordt gehandhaafd, wordt 
er door aangemoedigd. 

Nu zijn naar mijn mening cultuur-prijzen vooral op haar plaats, als 
het gaat om scheppende kunst, minder waar het gaat om uitvoerende 
kunst. De laatste subsidiëre men - eventueel; te denken valt hierbij 
in het bijzonder aan muziekgezelschappen. 

M. a. w., zonder nu te blaken van enthousiasme voor de instelling van 
cultuur-prijzen en zonder nu de betekenis daarvan hoog aan te slaan, 
komt het mij voor dat er geen bezwaar tegen een bescheiden begrotings
post voor dit doel behoeft te bestaan, maar als voonvaarde zou ik daar-
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aan willen verbinden, dat de prijzen alleen kunnen worden toegekend 
voor scheppende kunst: letterkundige werken, schilderijen, beeldhouw
werk en ceramiek, muzikale composities. 

Beperkt men het hiertoe, dan zal m. i. ook het samenstellen van een 
gevariëerde beoordelingscommissie gemakkelijker vallen. Want ook dit 
is een belangrijk ding: dat de samenstelling van zulk een commissie van 
dien aard zij, dat een verkapte overheids-cultuurpropaganda worde ver
meden. En bij de voorgestelde beperking zal de commissie allicht ook 
gemakkelijker tot overeenstemming kunnen komen, hetgeen aanmerke
lijk moeilijker zal zijn, wanneer men het terrein, waarop prijzen kunnen 
worden toegekend, onbegrensd zou laten: immers dan zouden er ook 
takken van kunst-beoefening onder vallen, waar tegen zeer veel of mis
~chien wel alles wat daar wordt geboden van reformatorische zijde al
toos bezwaar zou moeten worden gemaakt, het voor bekroning in aan
merking te brengen. G. 

2. VRAAG: 

Scholen voor nijverheidsonderwijs zijn óf bijzondere óf openbare. De 
openbare zijn óf Rijks- óf gemeentelijke scholen. Bijzondere en gemeen
telijke scholen kunnen door het Rijk worden gesubsidieerd. Daartoe moet 
eerst de gemeenteraad - na zoveel mogelijk de belanghebbende organi
saties van patroons en werklieden te hebben gehoord - zijn oordeel te 
kennen geven of de school nodig is. Spreekt de raad de noodzakelijkheid 
uit, dan beoordeelt nog de Kroon, den Onderwijsraad gehoord, gelet op 
de behoefte aan de school en de daaraan verbonden verhoging der Rijks
uitgaven, of zij kan worden gesticht en voor subsidie in aanmerking ge
bracht. Echter, óók wanneer de raad, voorzover het een bijzondere school 
betreft, weigert de noodzakelijkheid uit te spreken, kan de Kroon des
niettemin, Gedeputeerde Staten en den Onderwijsraad gehoord en gelet 
op de boven reeds vermelde overwegingen, de oprichting der school goed
keuren en haar voor subsidie in aanmerking brengen. 

Nu wordt in een vroeger prae-advies van b. en w. onzer gemeente 
aan den raad betoogd, dat de gemeenteraad bij het uitspreken van zijn 
oordeel aangaande de noodzakelijkheid van een school voor nijverheids
onderwijs de belangen van economischen aard den doorslag moet laten 
geven. Daarbij wekt het prae-advies den indruk, dat er in dit opzicht een 
verschil bestaat tussen het nijverheids- en de andere takken van onder
wijs. 

Over beide verneem ik gaarne uw oordeel. 

ANTWOORD: 

Bij het antwoord op beide vragen dient allereerst in het oog te wor
den gehouden het onderscheid tussen het algemeen vormend lager onder
wijs en alle andere onderwijs. 

Alleen ten aanzien van het eerste schrijft de Grondwet voor, dat in 
elke gemeente van Overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend 
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onderwijs moet worden gegeven in een genoegzaam aantal scholen, een 
eis, waarvan slechts volgens bij de wet te stellen regels afwijking kan 
worden toegelaten, en dan nog alleen, mits tot het ontvangen van zoda
nig onderwijs gelegenheid wordt gegeven. De Grondwet kan uiteraard 
niet voorschrijven, dat alom in het Rijk voldoend bijzonder algemeen vor
mend lager onderwijs in een genoegzaam aantal scholen moet of zal 
worden gegeven. Maar de wetgever heeft wel bevorderd, dat ook dit 
zoveel mogelijk het geval zal zijn, door voor het recht dier scholen op 
subsidiëring uit de openbare kassen betrekkelijk lage aantallen leerlin
gen als voorwaarde te stellen. 

Waarom dit alles? Omdat algemeen vormend lager onderwijs voor 
iedereen nodig is. Maar niet iedereen heeft behoefte aan hoger, gymna
siaal, algemeen vormend middelbaar, handels-, vak- of landbouw-onder
wijs. Hetzelfde geldt voor kweekschool- en voor buitengewoon lager 
onderwijs. De behoefte aan scholen op die gebieden hangt af van aard, 
dichtheid en samenstelling der bevolking, van haar economische en 
sociale structuur e.d., alsmede voor de behoeften der maatschappij zo
wel naar plaats als naar tijd en omstandigheden. 

Voor de stichting van openbare en de subsidiëring van bijzondere 
scholen op die gebieden gelden dan ook andere voorschriften. Ik beperk 
mij daarbij tot de subsidiëring van bijzondere scholen en daarvan nader 
tot het gymnasiaal, algemeen vormend middelbaar en nijverheidsonder
wijs. Het handels-onderwijs volgt algemeen den regel van het a. v. m. o. 
en voor het landbouwonderwijs, dat onder het departement van Land
bouw valt, gelden geheel afwijkende regelingen. Het hoger onderwijs 
kan uiteraard ook terzijde blijven. 

Bij de bijzondere gymnasia is het momenteel zo, dat zij door de Kroon 
kunnen worden aangewezen als bevoegd einddiploma's met civiel effect 
uit te reiken (art. 157 hoogeronderwijswet). Aan aangewezen gymnasia 
wordt, mits zij aan zekere voorwaarden voldoen, volgens art. 168, Rijks
subsidie verleend. Evenwel - sinds 1924 geldt de zgn. stopwet, waarbij 
is verlengd en aangevuld een reeds in 1922 gegeven voorschrift, volgens 
hetwelk geen subsidie wordt verleend aan na 6 October 1921 geopende 
gymnasia - ook al zijn deze "aangewezen" -, behoudens de bevoegdheid 
der Kroon in bijzondere gevallen een uitzondering te maken. Daarmede is 
de Regering dus geheel vrij in het subsidiëren geworden, een vrijheid, 
die zij aldus hanteert, dat zij een geleide uitbreiding van het aantal bij
zondere gymnasia mogelijk maakt. 

Bij de bijzondere h.b.s.sen ligt de zaak een weinig anders. "Aanwij
zing" (art. 45tredecies middelbaar-onderwijswet en subsidiëring (art. 
45bis) staan hierbij los van elkaar en er wordt slechts bepaald, dat sub
sidie uit 's Rijks kas kan worden toegekend. Intussen geldt ook voor deze 
scholen de stopwet. Lycea zijn combinaties van gymnasium en h.b.s. 

Toen de Nijverheidsonderwijswet in 1919 tot stand kwam, bevatte art. 
25 alleen het voorschrift, dat de gemeente, alvorens tot subsidiëring over 
te gaan, de plaatselijke organisaties van patroons en werklieden moest 
horen omtrent de noodzakelijkheid der school voor n.o. en dat als zij 
30 % betaalde het Rijk met 70 % subsidieerde. 

In 1921 werd het Rijkssubsidie rechtstreeks van de noodzakelijk-ver
klaring door den raad afhankelijk gesteld. Verder werd de goedkeuring 
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van Gedeputeerde Staten op die noodzakelijk-verklaring voorgeschreven. 
Van niet-noodzakelijk-verklaring door den raad stond beroep open. 

In 1931 kwam de huidige regeling tot stand, waarbij G.S. alleen 
worden ingeschakeld, als de gemeenteraad niet tijdig een beslissing 
heeft genomen, maar normaliter de Onderwijsraad wordt ingeschakeld 
en de Kroon niet meer gebonden is aan de noodzakelijk-verklaring of 
aan de weigering daarvan door den raad. 

Het verschil met de regeling ten aanzien van het gymnasiaal en 
algemeen vormend middelbaar onderwijs schuilt dus alleen hierin, dat 
plaatselijke organisaties en de plaatselijke Overheid zijn ingeschakeld 
bij de beoordeling van de noodzakelijkheid en daarmee indirect bij de 
beslissing omtrent de subsidiëring der school. De Kroon blijft echter 
geheel vrij. En deze hanteert bij dezen tak van onderwijs, even goed 
als bij de beide andere genoemde en evenals de minister van Landbouw 
ten aanzien van het landbouwonderwijs, een kriterium, volgens hetwelk 
de telken jare nieuw te verlenen subsidies volgens een zekeren maatstaf 
over de scholen van onderscheiden richting worden verdeeld. 

* * * 
In het Rapport der vermaarde Ineenschakelingscommissie, uitgebracht 

in 1910, dl I, blz. 329 v. leest men wel beschouwingen omtrent het plaatse
lijk C.q. streekkarakter van het vakonderwijs en wordt gezegd, dat "het 
moet voortkomen uit de behoefte, die in de gemeente aan zulk onderwijs 
gevoeld wordt", maar deze opmerking wordt daar gemaakt ter in
leiding van een betoog, dat niet alleen het Rijk, maar ook de gemeente 
behoort te subsidiëren. Over de vraag, aan de hand van welke maatstaven 
de aanwezigheid der behoefte moet worden geconstateerd, wordt daar 
niet gehandeld. 

N och de Kamerstukken, noch de Handelingen betreffende de totstand
koming der N.o.wet bevatten iets bijzonders aangaande de bedoelingen 
bij de totstandkoming van art. 25. Bij de wijziging in 1931 wordt naast 
den factor der bekendheid met de plaatselijke omstandigheden ook die 
van de geestesrichting der ouders genoemd. 

Wat nu de behoefte aan vakonderwijs betreft, die wordt bij eIken tak 
van onderwijs door een combinatie van factoren bepaald. Algemeen 
vormend lager onderwijs hebben allen nodig, zowel uit godsdienstig, 
zedelijk en cultureel als uit economisch oogpunt, maar voor hen, die 
middelbaar en hoger onderwijs begeren, spreekt het economische element 
uiteraard, naast de overige, evengoed mede. En het ware wel zeer een
zijdig bij het nijverheidsonderwijs het economisch belang als primair 
en doorslaggevend naar voren te schuiven; ook hier gaat het om een 
complex van elementen en belangen, welke de gevoelde behoefte bepalen. 

Dat zijn ook niet alleen belangen der gemeenschap in haar bijzondere 
plaatselijk of regionaal bepaalde sociaal-economische structuur, maar 
evenzeer die der nijverheidsonderwijs begerenden zelf. Die laatste belan
gen spelen, naast de uit de structuur der plaatselijke maatschappij voort
komende overwegingen, evenzeer een rol, zowel bij de keuze van de soort 
van nijverheidsonderwijs als ook bij de bepaling van de richting 
daarvan. Het gaat niet aan, de laatste overwegingen, welke de be
hoefte (let wel: de behoefte!) der onderwijs-begerenden aan n.o. van 
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een bepaalde confessionele richting bepalen, als volkomen secundair te 
beschouwen. De wet dwingt daartoe niet en de ontwikkeling sinds 1919 
is evenmin zo geweest. 

Juist is, dat de economische structuur van plaats en streek een belang-
rijke rol speelt bij de Keuze van de soort van n.o. 

Juist is ook, dat na het financiële enthousiasme van na 1918 al spoedig 
een ontnuchtering optrad en sindsdien bij alle subsidiëring de toestand 
der overheidsfinanciën een duchtig woord is gaan meespreken. 

Maar onjuist is, dat bij de subsidiëring en bij de daaraan vooraf
gaande overweging der noodzakelijkverklaring deze beide juistheden 
de enige of de doorslaggevende rol zouden moeten spelen. Alle elementen, 
welke behoefte en voorkeur zowel van de onderwijs-begerenden als van 
de maatschappij bepalen, moeten, naast haar eigen financiële mogelijk
heden, door de Overheid in rekening worden gebracht bij de bepaling 
van haar oordeel. 

De antirevolutionair weet daarbij, dat alle onderwijs, gelijk al ons 
doen en laten, religieus is bepaald. Ook "neutraal" nijverheidsonderwijs 
is in feite niet mogelijk en nooit meer dan een noodoplossing. Confes
sioneel nijverheidsonderwijs heeft onze voorkeur. Men denke bovendien 
bij dit soort onderwijs vooral niet minder dan bij andere takken van 
onderwijs aan het belang der sfeer, waarin de opgroeiende jeugd haar 
onderwijs geniet. 

En dan alles overwogen hebbende zal de deelhebber aan het overheids
ambt, in casu het raadslid of de wethouder, in concreto zijn verant
woordelijkheid voor een bepaalde beslissing moeten overwegen en bepalen 
en daarnaar zijn stem uitbrengen. 

G. 

* 
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BOEKBESPREKING 

Dr H. J. LANG MAN, Kuyper en de volkskerk. Een dogma·· 
tisch-ecclesiologische studie. Kampen, J. H. Kok N. V., 
1950. 294 blz., geb. f 6,75. 

Het is goed, dat deze aan de Universiteit van Groningen verdedigde 
dissertatie thans ook voor brederen kring verkrijgbaar wordt gesteld. 
Zij verdient het ten volle, niet slechts door theologen, maar ook door 
allen, die een meer dan oppervlakkige belangstelling hebben voor vraag
stukken als de verhouding van kerk en volk en van kerk en staat, ge
lezen en bestudeerd te worden. Een opzettelijke bespreking er van in 
dit maandschrift moet daarom volkomen op haar plaats geacht worden. 

Een summier overzicht van den inhoud ga voorop. Na in een be
knopte inleiding een voorlopige oriëntering gegeven te hebben van zijn 
onderwerp, stelt de auteur in het eerste hoofdstuk aan de orde de volks
kerk, gelijk zij in de theologie van de negentiende eeuw vóór en bij het 
eerste optreden van Dl' A. KUYPER aangetroffen wordt. Hierbij heeft 
hij zich een noodzakelijke, voor mijn besef toch iets te sterke beperking 
opgelegd. Vervolgens krij gen wij in twee hoofdstukken de gedachten van 
KUYPER zelf aangaande de volkskerk uiteengezet. Als scheidslijn tussen 
beide perioden neemt de schrijver aan den tijd vlak na de Doleantie. 
dus omstreeks 1890, terwijl hij met het jaar 1905 het eindpunt van 
KUYPERS ontwikkeling in dit opzicht bereikt acht. De na dit jaar ver
schenen werken worden niet besproken. In elk van deze twee hoofd
stuken komt voor een genetisch gedeelte, dat een analyse biedt van de 
voornaamste geschriften uit de betreffende periode, voorzover zij daar
toe stof leveren, en daarna een samenvattend-critisch gedeelte. Dit con
centreert zich op een drietal kwesties, namelijk op het kerkbegrip in 
het algemeen, op de volkskerk en op de vErhouding van kerk en staat. 
Door deze uiteenzetting wordt bijkans de helft van het boek in beslag 
genomen. Hierbij moet eigenlijk ook nog gerekend worden het vierde 
hoofdstuk, dat tot titel draagt: Achtergronden. Het tracht de wortels 
van KUYPERS kerkbegrip op te sporen en behandelt de vraag, waaruit 
zijn oppositie tegen de volkskerk is opgekomen. De schrijver zelf con
stateert, dat hij hierin onvolledig is geweest. Reeds hier zij opgemerkt, 
dat ik dit hoofdstuk het minst bevredigend vind van het gehele boek. 
Tot verontschuldiging van den auteur wil ik er terstond aan toevoegen, 
dat hij, blijkens den ondertitel, niet in de eerste plaats bedoeld heeft 
ons een historische studie te bieden. Belangrijk is dan weer het vijfde 
hoofdstuk, dat uitvoerig ingaat op de critiek, die door verschillende 
theologen uitgebracht is op de gedachten van KUYPER aangaande de 
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volkskerk. Achtereenvolgens passeren de revue HOEDEMAKER, KROMSIGT, 
HAITJEMA, VAN RULER en BARTH. Uit den aard der zaak wordt daarbij 
met name brede aandacht gewijd aan HOEDEMAKER, den tegenspeler van 
KUYPER. Het laatste hoofdstuk dient zich aan als een slotbeschouwing 
van den auteur zelf. Het is niet zo, gelijk dit bij sommige dissertaties het 
geval is, dat men dit gerust ongelezen kan laten. Want hier wordt niet 
een herhaling geboden van wat reeds in de voorgaande hoofdstukken 
was betoogd, maar wij ontvangen een zelfstandige, verhelderende uit
eenzetting, die den weg naar een oplossing uit de moeilijkheden poogt 
te wijzen. Het is geen phrase, waarmede de auteur eindigt, als hij den 
wens uitspreekt: "Moge dit werk slechts enige verheldering van in
zicht hebben gebracht en daardoor ook een bijdrage hebben verleend 
tot het zoeken naar herstel van de verbroken eenheid, in het bijzonder 
met die kerken, die mede als gevolg van hun verzet tegen een onjuist 
volkskerkbegrip, tot een breuk met de Ned. Herv. Kerk zijn gekomen." 
Een kort register, uitsluitend van persoonsnamen 1.), besluit het duide
lijk geschreven en goed uitgegeven boek 2). De eerste vraag, die rijst, is 
vanzelf, of Dl' LANGMAN de gedachten van KUYPER juist en volledig 
heeft weergegeven. Ik meen te mogen zeggen, dat hij daarin over het 
geheel aardig geslaagd is. Men kan de vraag opwerpen of het niet dien
stig ware geweest in het aanhalen van KUYPERS geschriften meer de 
volledigheid te betrachten, al zou het slechts zijn door de opgave der 
vindplaatsen in de noten. De controle voor wat betreft de vraag, of de 
schrijver inderdaad aan KUYPER volledig recht heeft laten wedervaren, 
zou daardoor vergemakkelijkt zijn. Ik stem toe, dat een dergelijke meer 
volledige verantwoording in de worsteling van Dl' LANGMAN zakelijk 
weinig of geen wijziging zou hebben gebracht. Maar ik acht het niet 
onmogelijk, dat dientengevolge het accent hier en daar wat anders was 
komen te liggen dan thans het geval is en dat in andere opzichten de 
bewijsvoering nog was versterkt geworden. Node mist men de vermel
ding van werken als Pro Rege en Antirevolutionaire Staatkunde (dl I, 
blzz. 425-428). 

Een fout van ernstiger aard is, dat de auteur niet genoegzaam pro
fijt getrokken heeft van een deel der bestaande litteratuur, die van 
meer of minder nabij zijn onderwerp raakt. Het boek van PRAAMSMA 
over KUYPER als kerkhistoricus kent hij. Het wordt echter slechts een
maal door hem aangehaald. Een verwijzing naar dit werk had op blzz. 
35 en 36, en ook elders nog wel, niet mogen ontbreken. Zo is ook, op 
oncritische wijze, verzuimd de vraag te stellen, of KUYPER À LASCO wel 
juist heeft geïnterpreteerd en of er wel gegronde reden bestaat den 

1) In dit register wordt veelal de voornaam niet vermeld. Dit is een 
gebrek aan nauwkeurigheid, dat bij namen als die van MONOO, DE MOOR, 
LOHMAN, DE VRIES, RIDOERBOS verwarrend werkt. Onberispelijk is voorts 
het register niet. De naam van LEVY (blz. 192) komt er niet in voor, wel 
daarentegen de namen van PLATO en OPZOOMER, die op dezelfde bladzijde 
er onmiddellijk naast staan. Bij LOHMAN moet in plaats van 191 staan 192, 
en bij SERVET 159 in plaats van 160. STAHL heeft een dubbelen voornaam F. J. 

2) De correctie is over het geheel met zorg geschied. Van de weinige 
drukfouten noem ik slechts die op blz. 153, waar in noot 91 de opgave der 
bladzijde niet juist kan zijn; vermoedelijk is in plaats van 28 bedoeld 286. 
In citaten is doorgaans de nieuwe spelling ingebracht, m. i. ten onrechte. 
Bij de titels van geschriften is geen uniforme practijk gevolgd. 
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oorsprong van het denkbeeld van een vrije kerk in den vrijen staat bij 
A LASCO te zoeken (blz. 41). Een bespreking van deze kwestie als zoda
nig had de auteur natuurlijk, als liggende buiten het kader van zijn on
derwerp, kunnen laten rusten. Hij had haar echter duidelijk en opzette
lijk als een disputabel punt behoren te memoreren. Vruchtbaar zou het 
verder zijn geweest, wanneer hij studie had gemaakt van de artikelen, 
welke Ds G. KUYPERS het vorige jaar in het Geref. Theol. Tijdschrift 
gepubliceerd heeft over KUYPER en diens beschouwing over het gezag 
der synoden. Op verschillende punten in het tweede hoofdstuk zou de 
interpretatie van de gedachten van KUYPER er stellig baat bij hebben 
gevonden. En van nog groter betekenis zou het ongetwijfeld zijn ge
weest, wanneer de auteur in zijn onderzoek ook betrokken had het 
inhoudrijke werk, waarop Prof. 1. A. DIEPENHORST gepromoveerd is 
Historisch-critische bijdmge tot de leel' van den christelijken staat. Daar
in wordt niet alleen zeer uitvoerig over KUYPER, maar ook met kennis 
van zaken over GROEN VAN PRINSTERER, over HOEDEMAKER en over 
BARTH gehandeld. Dl' LANGMAN had hier meer dan één aanknopings
punt kunnen vinden voor zijn eigen opmerkingen en zou soms ook 
genoodzaakt zijn geworden tot rectificatie of althans tot nadere ver
antwoording van de door hem gegeven beschouwingen. 

Met de laatste opmerking ben ik onwillekeurig reeds beland bij de 
tweede vraag, die beantwoording vereist. Hoe hebben wij namelijk te 
oordelen over de critiek, die Dl' LANGMAN in zijn boek uitbrengt op de 
gereleveerde beschouwingen? Ik stel hierbij terstond voorop, dat hij 
allerminst op eenzijdige wijze te werk gaat en zich volstrekt niet met 
de tegenstanders van KUYPER vereenzelvigt. Hij heeft integendeel de 
moeite genomen hun oordeel aan een nauwkeurige en scherpe analyse te 
onderwerpen. Resultaat van dit onderzoek is, dat hij het met HOEDEMA
KER en zijn volgelingen lang niet in alles blijkt Eens te wezen. Hij 
meent, dat zij, bij de verdediging van de volkskerkgedachte, de Schrif
tuurlijke gegevens zelfs geweld hebben aangedaan. Ernstige critiek 
oefent hij uit op de beschouwingen van HAITJEMA en vooral op die van 
VAN RULER. Zo maakt hij zich meer dan eens, zonder er doekjes om te 
winden, los van het standpunt van HOEDEMAKER en de zijnen. Daaren
tegen weet hij van waardevolle elementen in het door KUYPER verde
digde standpunt te gewagen. Zo wanneer deze er tegen gestreden heeft 
de geestelijke door de nationale eenheid te laten overwoekeren. Zo wijst 
hij evenzeer met beslistheid af de gedachte. als zou KUYPER voorstander 
van den neutralen staat zijn geweest of ook voor een confessieloze Over
heid hebben geijverd. Ik acht een en ander hoogst belangrijk. Want op 
deze manier wordt de mogelijkheid geopend voor het verkrijgen van een 
vruchtbare dicsussie over de hier aangesneden kwesties. 

Aan den anderen kant wordt aan KUYPER de critiek niet gespaard. 
De rechtmatigheid daarvan zullen wij, mijns inziens, meermalen moeten 
erkennen. En in andere gevallen zullen wij toch voor het minst niet 
mogen aarzelen er ernstig mede rekening te houden en ons af te vragen, 
of herziening van onze opvattingen niet gewettigd moet worden geacht. 
Ik denk, wat het eerste betreft, b.v. aan KUYPER's bestrijding van de 
volkskerk in den zin van nationale kerk, die te kort zou doen aan de 
belijdenis van de ene wereldkerk. Ik denk, wat het tweede aangaat, aan 
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de eenzijdigheid, waarmede hij soms de zelfstandigheid van de plaatse
lijke kerk naar voren gebracht en het organische boven het institu
taire karakter van de kerk verheven heeft. Maar of Dl' LANG MAN in 
zijn critiek op KUYPER wel steeds de billijkheid in acht genomen heeft, 
meen ik te moeten betwijfelen. Soms heeft hij bepaalde uitdrukkingen 
van KUYPER al te sterk beklemtoond en daaruit gevolgtrekkingen ge
maakt, die in het kader van KUYPER's denkbeelden als geheel genomen 
niet passen. Ik denk aan het juridisch confessionalisme, dat hij bij 
KUYPER meent te moeten constateren. 

Maar op deze en andere kwesties kan ik in dit politieke tijdschrift 
niet in den brede ingaan. Ik blijf meer in de goede lijn, wanneer ik aan 
het gezegde nog enige opmerkingen verbind, die speciaal betreffen het 
vraagstuk van de verhouding tussen kerk en staat. Dit is een uiterst 
gewichtig vraagstuk, vvaarover tussen de christelijke partijen in ons 
land verschil van mening bestaat. De uiteenzettingen, die Dl' LANGMAN 
op dit punt biedt, zijn mijns inziens waardevol en kunnen wellicht dienen 
tot bevordering van een overeenstemming der partijen. 

De schrijver betoogt terecht, dat artikel 36 van de Nederlandse Ge
loofsbelijdenis uit den geest van CALVIJN geboren is en dat CALVIJN bij 
de uiteenzetting van zijn gevoelen omtrent dit onderwerp in de stellige 
overtuiging heeft verkeerd geheel uit de Heilige Schrift te putten. Dat 
wij hier te doen zouden hebben met een Roomse rest bij CALVIJN en 
met een element, dat aan het genuine Calvinisme vreemd is, gelijk 
KUYPER het wil doen voorkomen, wordt door hem op goede gronden 
verworpen. Wat de interpretatie betreft van de bekende woorden uit 
artikel 36, die door de synode van Utrecht in 1905 tussen haakjes ge
plaatst zijn, erkent hij, dat het de bedoeling is kerkverwoestende ketterij 
te straffen desnoods met den dood. 

Zowel op het standpunt van KUYPER als op dat van HOEDEMAKER 
oefent Dl' LANGMAN critiek uit, al staat hij zelf dichter bij den laatst
genoemde dan bij KUYPER. Deze heeft volgens hem niet voldoende oog 
gehad voor het specifieke karakter van de roeping der Overheid en 
met name ook in de roeping van de kerk ten opzichte van de Overheid 
zou hij hebben gedwaald. HOEDEMAKER zou in deze roeping der kerk 
een veel juister inzicht hebben gehad. Zijn fout zou evenwel zijn ge
weest, dat hij een veel te enge verbondenheid bepleitte tussen den staat 
en de belijdenis der nationale kerk. In dit opzicht zou hij - in over
eenstemming trouwens met CALVIJN - de Overheid tot een dienares 
GODS in veel te directen zin hebben gemaakt. 

Tot deze critiek komt Dl' LANG MAN van een eigen visie uit, een visie 
afwijkende van de opvatting van CALVIJN en die hij op de Schrift tracht 
te funderen. Hij gaat er van uit, dat staat en Overheid tot het terrein 
van het natuurlijke leven behoren en niet eerst met het intreden van 
de zonde zijn gegeven. Na den zondeval hebben zij een bepaalde taak 
te verrichten gekregen, bestaande in het stuiten van het levenvernieti
gende werk der zonde. Het is de roeping van de Overheid, door hand
having van het recht, de orde te bewaren en het leven te beschermen. 
Dit en meer niet is haar directe taak. Maar door deze taak goed te 
vervullen, zal zij in deze wereld vanzelf ruimte maken voor het werk 
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van GODS genade en zal zij het koninkrijk GODS bevorderen. Hierin 
moet men zoeken de indirecte bedoeling van haar bestaan. 

Wat hier gezegd werd, geldt uit den aard der zaak voor iedere Over
heid. Een christelijke Overheid zal verder gaan. Zij zal, bij de vervulling 
van haar taak, haar wijsheid willen zoeken in de bijzondere Openbaring 
om bij het licht daarvan de problemen tot oplossing te brengen. Zodra 
el' kwesties van geestelijk-zedelijken aard aan de orde komen, zal zij 
niet nalaten het advies der kerk in te winnen. In verband met de ge
deeldheid der kerken rijzen er dientengevolge wel moeilijkheden, maar 
deze worden niet onoverkomelijk geacht. 

Wat de kerk betreft, zij heeft het volgens Dl' LANG1\1Al\: als haal' 
roeping te beschouwen aan de Overheid, hetzij gevraagd hetzij onge
vraagd, den eis van GODS Woord ten aanzien van dergelijke aange· 
legenheden te doen horen. Het maakt daarbij geen onderscheid uit, of de 
Overheid zelve christelijk dan wel niet-christelijk is. 

Gaarne breng ik deze gedachten onder de aandacht van de lezer.3 
van dit tij dschrift. Zij zij n de overweging alleszins waard. 

Met behulp van een boek als dit en als het bovenvermelde werk van 
DIEPENHORST moet het mogelijk zijn de verschillende standpunten, die 
in christelijk Nederland aangetroffen worden, dichter tot elkander te 
brengen. D. NAUTA. 

A. ZULSTRA, Tenzij, Schriftuuriijke beginselen voor het 
staatsleven. L;itg. Buijten & Schipperheijn N.V., Am· 
sterdam, 1950. 

Blijkens titel, ondertitel en "Woord vooraf" bedoelt de schrijver van 
dit boek het staatsleven te plaatsen in het licht van het Woord van 
God als het enige licht, dat ons het verleden, het heden, de toekomst 
en onze roeping kan doen verstaan. Tot de Schrift alsook tot de "Be
lijdenis der vaderen", die haar gehoorzaam naspreekt, wil hij in geloof 
gaan om zich te bezinnen omtrent den weg voor het politieke leven in 
woord en daad, dien de zonen van CALVIJN, de kinderen der Reformatie, 
in dezen dag hebben te bewandelen. Dit in tegenstelling tot de Revo
lutie, die tegenover de veelszins benauwende feiten van onzen tijd slechts 
haal' "apologetisch woord" weet te spreken: het kan niet anders. Met 
DA COSTA wil hij zingen, dat de goden dezer eeuw ons niet zullen heb
ben; echter onder deze voorwaarde, die te meer klemt naarmate de ont
wikkeling der Revolutie sneller voortgaat en de stap van den Antichrist 
steeds dreunender door het gebeuren heenklinkt, dat wij het geloof en 
de trouw van de vaderen der Reformatie niet vergeten. Achter Schrift 
en belijdenis wenst hij tenslotte op te zien tot den Drieënigen God, 
Die alle macht aan den Christus der Schriften gaf, genegeerd door de 
mannen der Revolutie, doch door de gelovigen nederig erkend als de 
Koning der koningen, om zo het geloof te verwerven, dat de wereld over
wint, ook al zijn wij klein van kracht in het oog der mensen. 

Het valt zeker te respecteren en het moet stellig onze sympathie heb
ben wanneer iemand. die onder ons zovele jaren een vooraanstaande po
sitie heeft ingenomen en zich met groten ijver en werkkracht heeft 
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gegeven aan het politieke leven in den strijd voor de anti-revolutionaire 
beginselen, in den hem nog toegemeten levenstijd zich zet tot een ge
loofsgetuigenis omtrent het fundament. waarop alle arbeid van in zich
zelf feilbare, doch door God met een rijk en heerlijk ambt beklede men
sen moet zijn gebouwd. Aan zulk een getuigenis hebben wij te allen 
tijde behoefte, doch des te meer naarmate wij de dagen bozer zien wor
den, zeer boos met name ook hierdoor, dat velen zelfs van hen die zich 
Christenen noemen, aan hun doen en laten in de politiek en elders ten 
grondslag leggen het "beginsel der beginselloosheid", levende, in ge
dachte en metterdaad, naar eigen. al of nïet bewimpelde willekeur. 

Ik heb dit met nadruk voorop willen stellen, omdat er mijns inziens 
op dit boek daardoor een ander licht kan vallen dan wanneer we ter
stond beginnen er het mes van onze critiek in te zetten. De recensie 
zal rechtvaardiger kunnen zijn, en tegelijk ook strenger, wanneer we 
beginnen het boek voor ons te leggen zoals de schrijver het waarschijnlijk 
na de voltooiing van de laatste bladzijde in zijn geest nog eens zal heb
ben overzien. Die laatste bladzijde vat het doel van 's schrijvers arbeid 
nog eens aldus samen: getuigen voor den Koning der koningen en Heer 
der heren, voor de gehoorzaamheid aan Zijn Woord, zolang het dag is, 
opdat in ons volk de geloofskracht der reformatorische vaderen en de 
trouw aan de belijdenis blijve, waarvoor die vaderen aan het eind der 
Dordtse synode zo innig den Here hebben gebeden; opdat er steeds zij 
een waarachtige Schriftuurlijke reformatorische politiek: haar gebed, 
haar woord, haar werk. Als zulk een getuigenis is dit boek bedoeld. 

Dit betekent nu vooreerst, dat wij het boek, ook al is het blijkens 
het "Woord vooraf" kennelijk mede geschreven om te dienen als leidraad 
voor bepaalde (waarschijnlijk "vrijgemaakte") gereformeerde jeugdor
ganisaties, niet in den gebruikelijken zin als een "leerboek" hebben te 
beschouwen en nog minder als een wetenschappelijke uiteenzetting. Hier
voor is trouwens ook de stijl - die den auteur typeert - te causerend, 
te journalistiek, hoewel er overigens veel in staat dat men tevergeefs 
elders in dezen vorm bijeengebracht zal zoeken. Ik denk hier met name 
aan de veelheid van schrijvers, door den auteur geciteerd. In een be
paald opzicht is dit voor een recensent een voordeel: hij behoeft zich 
op het boek niet theoretisch in te stellen, maar mag zich de vrijheid 
veroorloven, zijn oog meer te richten op de practijk en op de waarde 
van het boek daarvoor. En dat past ook weer uitnemend bij het ge
tuigenis-karakter van het boek. 

Toch plaatst de beoordeling van zulk een getuigenisboek ons ook voor 
een moeilijkheid en wel deze, dat we eigenlijk niet onbevangen met den 
schrijver kunnen discussiëren. Deze betoogt immers veel minder dan 
hij poneert. Men zal dit ten aanzien van het onderhavige boek wellicht 
het beste begrijpen wanneer ik nu maar terstond zeg, dat het boek zeer 
evident staat in het teken van een reactie tegen werkelijken dan wel 
veronderstelden afval van de gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, 
welken de schrijver in de christelijke, de gereformeerde, de antirevolu
tionaire gemeenschap aanwezig acht, en dat deze reactie een speciaal 
"vrijgemaakt" stempel vertoont. Ze is toch vooral hierdoor gekenmerkt, 
dat we worden teruggeroepen tot de "eenvoudige" gehoorzaamheid aan 
"Schrift en belijdenis". 
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Desniettemin ligt achter dezen eenvoudig klinkenden oproep een veel
heid van gedachten verscholen, die onderling zo nauw samenhangen, dat 
de ene niet zonder de andere bestaanbaar is. Het zou op zichzelf de 
moeite waard zijn, dit gedachtencomplex eens nauwkeurig uiteen te leg
gen en dan te onderzoeken, of en in hoeverre het in zijn samenstellende 
delen als reformatorisch kan worden gequalificeerd. Een recensie als 
de onderhavige schijnt mij hiervoor echter niet de geschikte gelegenheid. 
Intussen wil ik wel de aandacht vestigen op de kerngedachte er van, 
welke tevens den sleutel vormt tot het geheel en mede den toegang tot 
het boek van den heer ZIJLSTRA ontsluit. 

Deze centrale gedachte is de zogenaamde "kerkvraag". De schrijver 
en wie met hem gelijk denken achten het van veel gewicht, ja zelfs 
beslissend voor de vraag, of iemand trouw, gehoorzaam, in werkelijk
heid anti-revolutionair is, dat hij "de kerk ziet", en dat hij haar "goed" 
ziet, zonder het merkwaardige "gezichtsbedrog" waaraan diegenen lij
den, die wel overal de "onzichtbare kerk" maar nergens de "zichtbare 
kerk" opmerken. Er is in feite maar één kerk, de "ware kerk" volgens 
de artikelen 28 en 29 der Ned. Gel. Bel., waarbij ieder schuldig is zich te 
voegen. Deze kerk is overal waar Christus haar heeft geplant duidelijk 
te zien, en om haar heen beweegt zich heel het leven. Gaat het haar goed, 
dat is ook: gedraagt de Overheid zich jegens haar zo als het in artikel 
36 der Ned. Gel. Bel. wordt beleden, dan wordt heel het leven geze
gend; geschiedt het omgekeerde, dan bezwijkt het leven onder nood en 
druk. Het komt er dus zeer op aan, dat ieder, dat ook de Overheid, die 
kerk, anders gezegd: "de" kerk, "ziet" en daarnaar zijn (haar) gedrag 
in alles regelt. 

Nu hebben velen uit hun kerkelijke "vrijmaking" - ik laat thans in 
het midden, als hier niet aan de orde, of deze terecht of ten onrechte 
is geschied en of zij voor alle "vrijgemaakten" van den aanvang af den
zelfden inhoud heeft gehad, C.q. nog heeft - zekere rechtstreekse con
sequenties getrokken op een ander "levensterrein", o.m. zich afgeschei
den van de A.R. partij en het G.P.V. opgericht. Maar bij het trekken 
van die consequenties, bij dit oprichten van een nieuwe partij, wordt 
regelmatig ook de "afval", de "Woordverlating" (of hoe men het verder 
noemt) in rekening gebracht, die in heel het christelijke en met name 
in het gereformeerde en het anti-revolutionaire partijleven te constate
ren zou zijn. "Vrijmaking" van het leven, dan hier, dan daar, uit dezen 
"afval" blijft dus niet tot het kerkelijke "terrein" beperkt, maar omvat 
àIIe "terreinen", heel het leven. Ze is totalitair en moet dat zijn. Van 
de kerk uit, beter gezegd: van de "ware kerk" uit, van de opnieuw 
gereformeerde kerk uit het leven in! zo is het devies andermaal van 
hen die door de gedachte der "doorgaande reformatie" zijn gegrepen. 

Zien wij nu goed toe; deze beide zijn één: de oproep tot terugkeer 
naar de "eenvoudige" gehoorzaamheid aan "Schrift en belijdenis" (welke 
insluit den oproep, ons te voegen tot de "ware kerk") heeft zijn "echo" 
in die tot reformatie van heel het leven van de kerk uit. Ziehier de 
"kerkvraag" in haar alles beslissende betekenis, ziehier de sleutel tot het 
gedachtencomplex, dat ook het boek van ZIJLSTRA beheerst, waarvan het 
van de eerste tot de laatste bladzijde is doortrokken, dat den eigen-
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lijken inhoud vormt van het getuigenis, hetwelk hij met dit boek wil 
geven. Een getuigenis, geladen met al de suggestieve kracht - ik bedoel 
dit niet disqualificerend - waarover de schrijver beschikt zoals ze bij 
hem in den loop der jaren tot rijpheid is gekomen, gesteund door een 
soms verbluffende kennis van de wereldhistorie en de politieke wereld
litteratuur. Het eigenaardige, in feite on splitsbare samenstel van "vrij
gemaakte" denkbeelden, berustend op deze kerngedachte, wordt ons in 
dit boek voorgehouden als bij uitnemendheid anti-revolutionair, gere
formeerd, christelijk. En alles wat daarvan afwijkt wordt ons voorge
steld als in grotere of kleinere mate besmet met "afval", "Woordverla
ting" of hoe men het verder noemen wil. Ik zie er van af dit met voor
beelden te illustreren: we zouden welhaast het gehele boek kunnen over
schrijven. 

Hoe zullen "\vij nu onzerzijds hierover hebben te oordelen? Naar het 
mij voorkomt - ik zei het reeds -- allereerst door het boek te zien als 
een el'nstig gemeend, ja zelfs "vroom" getuigenis. Maar dan ook in de 
tweede plaats van onzen kant niet minder ernstig, streng zo ge wilt. 
Wie zó getuigt als deze auteur, heeft er recht op dat wij het mes van 
onze critiek scherp slijpen. En nu zeg ik maar weer terstond, in reke
ning brengende dat met den schrijver eigenlijk niet onbevangen valt te 
discussiëren, twee dingen: naar mijn mening berust het boek op een 
mythe, en daarom kan het, al staan er goede dingen in en al is de be
doeling van den schrijver respectabel en sympathiek, ons niet leiden of 
terugleiden tot de Schriftuurlijke beginselen voor het staatsleven, is het 
ook geen anti-revolutionair boek. Ik moge dit nader toelichten. 

Terugkeer tot de Schrift en tot de aan Gods onfeilbaar Woord gebon
den, zich bindende en het gehoorzaam nasprekende christelijke geloofsbe
lijdenis kan en mag niet worden geconcentreerd, kan noch mag worden 
"opgesloten" in het tijdelijk kerkinstituut, hoe "zichtbaar" ook als "ware 
kerk" van Christus (welk recht de "vrijgemaakte" kerken hebben om 
zich zo te noemen blijft hier weer, als niet aan de orde, buiten be
schouwing). Want terugkeer tot Schrift en belijdenis is alleen maar te 
concentreren in den wortel van ons leven, ons hart, dat zich opnieuw 
overgeeft aan Christus Jezus, den volkomen Verlosser van heel het leven, 
den nieuwen wortel waarop God Almachtig het leven, verlost uit het 
totale daarover door den zondeval gekomen verderf, weer heeft vast
gezet uit ongehouden goedheid, verbeurde gunst, genade in den vollen 
zin van het woord. En die levenswortel van ons mensen, ons hart, wijzelf, 
gaat al het tijdelijke te boven; rechtstreeks betrekt God het op Zichzelf 
en Christus onzen Heer. Welke uitnemende waardij het kerkinstituut 
ook moge hebben - en die waardij is gans zeer uitnemend van Christus' 
we ge -, aan afgoderij bezondigt zich ieder, die het stelt tot beheerser 
van het leven. Er is maar één Souverein; alle schepselen hebben zich in 
hûn "souvereiniteit" te beperken tot den "eigen kring". Wie zich aan 
dezen grondregel van het Koninkrijk Gods, het "regnum Christi", niet wiI 
houden, móét wel, ondanks alle "vrome" bedoelingen, grijpen naar wat 
in 's mensen hart is opgeklommen en dat als mythe opheffen in zijn 
poging anderen te overtuigen. In waarheid is dit niet anti-revolutionair, 
maar revolutionnair, vergrijp aan Gods majesteit. En "op zijn best" 
genomen zelfs, namelijk wanneer hij in reactie komt tegen "afval", 
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,,\Voordverlating" of hoe het verder valt te noemen, is er in zijn reageren 
altijd een, groter of kleiner, moment van die "reactie op het terrein der 
revolutie", welke sinds de dagen van GROEN VAN PRINSTERER onder ons 
terecht een kwaden naam gekregen heeft. Politisch wil dit zeggen, dat 
niet antirevolutionair oordeelt wie de Overheid er "laat zijn" om der 
kerk wil, als zou haar centrale, alles beheersende taak zijn "den preek
stoel der ware kerk" te beschermen, opdat deze van daar af Gods Woord 
zou kunnen laten horen voor heel het leven, ook het leven van en in den 
staat, en zo het leven zou kunnen zegenen uit de verlossing, die God 
gewrocht heeft door Zijn Zoon. De kerk, zelfs de kerk, zelfs de "ware 
kerk", is niet totalitair; de scheppingsorde van den souvereinen God 
heeft haal' die plaats niet aangewezen. 

Dit moet dan, zeer tot mijn leedwezen, mijn recensie zijn van Zijlstra's 
boek. Ik moge het aan den lezer overlaten, de antinomieën op te sporen, 
waarin de schrijver zich verwikkelt (men zie hiervoor desgewenst de 
scherpzinnige beoordeling van ZIJLSTRA'S boek door Dl' J. l\1EULINK 
in Nederlandsche Gedachten van 23 Juni 1950, alsmede Prof. ZUIDEMA's 
onder den titel Ja tenzij ... ! gebundelde kritieken in de Nieuwe 
Provinciale Groninger Courant). Twee opmerkingen nog tot besluit. 
Ten eerste: laat niemand zeggen dat ik tot mijn oordeel ben ge
komen omdat ik de wijsbegeerte, nader de wijsbegeerte der wetsidee, 
ten grondslag heb gelegd aan heel het leven. De enige grondslag 
is en blijft de Heilige Schrift, de onfeilbare canon ook voor ons onderzoek 
van de "zaakopenbaring" Gods in de tijdelijke wereldorde. Ten tweede: 
laat niemand zich tegen dit boek "afzetten" uit behoudzucht, gevoel 
van "gearriveerd" zijn, gedachte van de "beginselen" te "hebben" voor 
altoos. Dagelijkse bekering, aanhoudende reformatie, van heel ons hart 
en al ons leven blijft gebod Gods, regel der dankbaarheid voor Zijn 
genade in Christus Jezus, Die alle bevoegdheid bezit in hemel en op 
aarde, Koning der koningen en Heer der heren, gelovig aangebeden 
en onbevreesd voor het oor der mensen beleden door ieder Christen, die 
zijn ambt vervult niet in eigen kracht maar uit kracht van het verbond, 
dat de Drieënige God met hem heeft opgericht en in stand houdt door 
alle tijden heen. P. M. J. MEKKES (Delft). 

FRANK J. POWELL, Het proces Jesus Christus. Uitg. 
Foreholte, Voorhout, 1950. 164 blz. geb. f 4.50. 

In dit in het Nederlands bewerkte boek van den R.K. Engelsen 
rechter POWELL wordt op uiterst boeiende, ja zelfs min of meer roman
tische wijze een reconstructie gegeven van de gebeurtenissen, liggende 
tussen de gevangenneming van den Here Jezus en Zijn gang naar het 
kruis. Na een schets van de staatkundige situatie in het toenmalige 
Israël wordt uitvoerig nagegaan, hoe het "proces" voor het Sanhedrin 
en vervolgens dat voor Pilatus en Herodes is gevoerd. Aan de hand 
van den Pentateuch en de Misjnah, waarin de mondeling overgeleverde 
wetten der Joden zijn neergelegd, bewijst de schrijver, dat de procedure 
van het Sanhedrin, zoals die in de Evangelieën en de Handelingen is 
opgetekend, juridisch volkomen onjuist was en de veroordeling wegens 
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Godslastering op onwettige wijze heeft plaats gevonden. Met betrekking 
tot het proces voor de Romeinse overheden wordt eveneens aangetoond. 
dat de procesregels niet werden in acht genomen en dat de aanklacht 
van hoogverraad door daadwerkelijke vrijspraak had moeten worden ge
volgd. De schrijver concludeert, dat in de beide processen tegen den 
Here Jezus van een gerechtelijken moord sprake is. 

Als samenvatting van feitenmateriaal is het boek stellig aanbevelens
waard: het is uiterst instructief en geeft vrijwel nergens reden tot 
zakelijke critiek. Wanneer men echter bedenkt, dat het geheel doortrok
ken is van de gedachte, dat het over den Here Jezus uitgesproken von
nis revisie behoeft, dan rijzen tegen de strekking van POWELL'S be
toog ernstige bedenkingen. 

Reeds in het voorwoord van den vertaler wordt de invloed van het 
eerherstel van onschuldig veroordeelden "enorm" geacht. En wanneer 
de schrijver aan het slot de wereld stelt voor de keus: Christus of 
Barabbas, dan bedoelt hij dat blijkens het voorgaande in den meest 
lettterlijken zin, alsof in een nieuw rechtsgeding Christus nog steeds 
zou kunnen worden vrijgesproken. Geen wonder dan ook, dat het boek 
door de medestanders van den Nederlander Ir ROBBÉ GROSKAMP wordt 
gebruikt om diens revisieaanvrage bij den Nieuwen Joodsen Hogen 
Raad te Jeruzalem te ondersteunen. 

Nog daargelaten, of het huidige Jodendom de beschrijving der gebeur
tenissen, zoals die in het Nieuwe Testament wordt gegeven, zal aan
vaarden en eveneens in het midden gelaten, of een revisieproces niet 
wederom een schijnproces zou worden, ten sterkste moet worden veroor
deeld de gedachte, dat het mensdom den Here Jezm; daardoor in Zijn 
eer zou kunnen herstellen. 

Zowel door de J oden als door de niet-Joden (samengevat in het Ro
meinse rijk) is de Here Jezus gevonnist. Maar al zou na de herrijzenis 
van den Joodsen staat theoretisch een revisie van het Joodse "proces" 
mogelijk zijn, het adres voor een aanvrage tot revisie van het Romeinse 
proces ontbreekt. In Pilatus heeft de gehele niet-Joodse wereld Hem 
veroordeeld. Revisie van het door ons over Hem uitgesproken vonnis 
geschiedt slechts door de waarachtige bekering des harten. 

Daarom is de strekking van dit boek gevaarlijk. De mens wordt in 
staat geacht langs processuelen weg zijn fouten goed te maken. En 
daardoor wordt de oorzaak van Jezus' sterven miskend. De kern van het 
proces tegen den Here Jezus is immers gelegen in wat door den dichter 
REVIUS onder woorden werd gebracht: 

't En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die 11 cruysten, 
Noch die verradelijck u togen voor 't gericht ... 
Ick ben 't, 0 Heer, ick bent 't, die u dit heb gedaan. 

VERPLANKE. 



BURNHAM'S BEWINDVOERDERSMAATSCHAPPIJ 

DOOR 

DR IR H. VAN RIESSEN 

Terwijl in een lang vervlogen tijd nu eens het gezin of de 
familie, dan weer de kerk of de staat de overheersende factor 
was in het spel van krachten, dat de samenleving stuwt, zijn sinds 
enkele honderden jaren de economisch gerichte verbanden in de 
maatschappij steeds duidelijker als zodanig op den voorgrond ge
treden. De samenleving schijnt daardoor haar middelpunt te vin
den in handel en ondernemingen. 

Het is ongetwijfeld aan dit verschijnsel te wijten, dat het oude 
liberalisme en het oude socialisme overtuigingskracht bezaten en 
invloed wisten uit te oefenen. Intussen betekende dit toch slechts 
een schijn van overtuiging, want beide waren in de waardering 
van die positie van het economisch leven van ware normen ge
speend en zij ontleenden hun kracht aan de oncritisch aanvaarde 
feiten. 

Het is ook op dien grond, dat het socialisme tot op den huidigen 
dag de uiterst vage verzamelnaam "kapitalisme" kon hanteren 
als kenmerk en boeman van de gehele samenleving. 

Men zal misschien tegenwerpen, dat de invloed van den staat 
niet achter komt bij die van het economisch leven. Dat moet echter 
goed worden verstaan. Was tot voor kort de functie van den staat 
ten deze beperkt en bijna stabiel, ongeveer sedert den eersten 
wereldoorlog weet de staat zijn invloed slechts te behouden, voor
zover hij binnendringt in het economisch leven, de economische 
macht aan zijn zijde trekt en op die wijze met het sinds lang naar 
de leiding oprukkende economische leven zoekt gelijken tred te 
houden. De kansen daarvoor liggen in tijden van oorlog voor de 
hand, maar ook in tij den van vrede wordt de staat onweerstaan
baar naar het economisch veld getrokken en wint hij daar aan 
invloed. 

Men vindt op dit punt in onze wereld schakeringen. In Rusland 
is de staat zelf de economische macht geworden. In Amerika daar
entegen zijn de New Deal van ROOSEVELT en de Z.g. Fair Deal 
A.S. XX-9 20 
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van TRUMAN nog maar voorzichtige pogingen van den staat om 
- met welke oogmerken is thans niet van belang - mee te spelen 
in het economisch spel, met behoud van de zelfstandigheid der 
ondernemingen. In het Engelse Labour-experiment voor full
employment 1), sociale zekerheid en crisisbeheersing is de Ameri
kaanse reserve en distantie reeds overwonnen en is men op een 
weg, die zonder schokken op den duur in de buurt van het Russi
sche experiment zou leiden. 

Voor het gemak heb ik even een slordigheid begaan. Ik heb 
den term "economisch" gebruikt in den gangbaren zin, als de ver
gaarbak van alles, wat met productie en distributie van producten 
te maken heeft. Zodoende loopt men echter het gevaar, dat wat 
niet economisch van aard is, mee te nemen en andererzij ds het 
typisch economische te vervlakken, ja, kwijt te raken. Het komt 
mij voor, dat dit een speciale moeilijkheid van de economie is. 

Zo is b.v. de productie niet van economischen, maar van tech
nischen aard. Ook het distribueren heeft zonder meer geen econo
mischen zin. In de distributie via de markt, door middel van de 
beurs, in de besparende distributie dus, door het nemen van 
risico's, en in het beparend moment van de productie zijn wij 
eerst op het economisch veld aangeland. 

N u stuiten wij hier op een interessant punt, dat ons ook verder 
bezig zal houden. Het is dit: Geraken wij in den stap van Amerika 
naar Engeland, of duidelijker nog, naar Rusland, de economie niet 
kwijt? De markt, de beurs, het risico-nemen, het streven in vrij
heid naar de grens van het mogelij ke is daar immers onder tafel 
gewerkt? En dat kan geschieden, doordat de een of andere macht, 
meestal de staat - men zegt ook wel de gemeenschap - de pro
ductie en de distributie van boven af organiseert volgens een 
wetenschappelijk opgezet plan. Inderdaad geraakt door dit weten
schappelijk organiseren, naarmate het meer omvat en dieper door
dringt, het economische in het gedrang, gaat verloren, of zo men 
wil, verstart. 

Voorzover men dus in de maatschappij van een grootste machts
factor wil spreken, is het in toenemende mate onjuist deze als een 
economische te kwalificeren. Veeleer vindt men hem in de weten
schappelijk georganiseerde eenheden (of eenheid) van productie 
en distributie, waarin het economische op den achtergrond ge
raakt en waarin de staat steeds sterker deelneemt. De onder-

1) Volledige werkgelegenheid voor ieder. 
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nemende totaliteit van de maatschappij onder overheidsleiding, 
gewapend met de instrumenten van techniek en wetenschap is het 
vergezicht van onze werkelijkheid. 

BURNHAM's boek 2) maakt nu juist zo'n buitengewonen indruk, 
omdat hij deze strekking onzer maatschappij, de ingrijpende ver
andering, die zij teweegbrengt, en de topfiguur, die daarin op
treedt: de manager of bewindvoerder, in zijn theorie onthuld heeft, 
zonder zich daarbij te laten begeleiden en verleiden door een, niet 
zelden ook het inzicht in de gegeven situatie vertroebelende, idee 
van een ideale samenleving. Dat is, zoals zal blijken, de kracht en 
de zwakheid beide van dit voortreffelijke boek, dat ons als een 
oase in de woestijn van geschreven vaagheden en afgezaagde 
idealen, als een diepteboring in de atmosfeer van oppervlakte
theorieën toespreekt. 

AI de fouten, die BURNHAM in de toepassing maakt - b.v. als 
hij meent, dat Duitsland zal winnen en Rusland verdeeld zal wor
den - ja, zijn tekortkomingen, waar het de oorzaken van die ont
wikkeling betreft, doen niets af aan het feit, dat hij scherpzinnig 
gezien en op voortreffelijke wijze beschreven heeft, in welk maat
schappelijk proces wij ons bevinden; een benauwend proces, waar
in langzaam maar zeker de vrijheid wordt geliquideerd. 

1. Burnham's theorie 

BURNHAM, in 1905 geboren in Chicago, is professor aan de uni
versiteit van New York. Hij is een man, die aan den strijd van 
de arbeidersbeweging actief heeft deelgenomen en die zich daarbij 
aan de zij de van TROTZKY schaarde, totdat hij tot het inzicht 
kwam, dat de wereld niet onderweg is naar het socialisme, dat 
Rusland geen socialistische staat is, of zal worden. Waarheen de 
wereld dan wel onderweg is, dat vraagstuk heeft hem verder bezig
gehouden, evenwel zonder dat hij de marxistisch determinis
tische 3) wij ze van denken losliet. 

Hij meent nu een maatschappelijk proces te ontwaren, dat (niet 
alleen in Rusland) voert van de kapitalistische klassenmaatschappij 

2) The Managerial Revolution, 1940. (Ik citeer uit de Nederlandse ver
~aling: Machtsvorming der bewindvoerders, 1947, H. P. Leopolds Uitgevers
Maatschappij N.V., Den Haag). In 1943 kwam van BURNHAM The Machia
~ellians uit, waarin hij op achtergronden van zijn theorie en op de verwant
schap met anderen ingaat. Ik zal mij in hoofdzaak tot zijn geruchtmakende 
eerste boek beperken. 

3) Hier te denken aan een uit de feiten van heden en verleden af te leiden 
wet, die de toekomst vastlegt en dus voorspelbaar maakt. 
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naar een nieuwe klassenmaatschappij: die der bewindvoerders. De 
wereld beleeft thans de voltooiing van de afbraak van het kapita
lisme en - in plaats van de opkomst van het socialisme - de 
geboorteweeën van de bewindvoerderssamenleving. Dat is het 
knooppunt van zijn opvatting. 

Met nadruk verklaart BURNHAM op meer dan één plaats, dat 
hij slechts de feiten wil laten gelden en daaruit de te verwachten 
maatschappij en de neiging van het ogenblik wil opsporen. Van 
een waardering dier feiten, van de vraag naar goed of slecht 
wil hij geheel afzien. 

Hij meent nu te constateren, dat wij ons in een sociale revo
lutie bevinden, die, wat het belang er van betreft, op één lijn te 
stellen is met de sociale revolutie, die de feodale maatschappij in 
het kapitalisme omzette. De eerste wereldoorlog sloot het kapi
talisme af, de tweede wereldoorlog luidde de bewindvoerdersmaat
schappij in. De kapitalistische klasse, die voorheen de macht over 
de productiemiddelen bezat, raakt de controle daarover lang
zamerhand kwijt, wordt gescheiden van haar eigendom, kan de 
problemen niet meer onder de knie krijgen. Daarmee vervalt haar 
heerschappij en haar stelsel. Maar het proletariaat neemt, zoals 
het socialisme meent, de productiemiddelen niet onder zijn be
heer, kan dat ook niet. Het kapitalisme verdwijnt, het socialisme 
komt niet. 

De nieuwe leidende klasse is die der bewindvoerders. Dat zijn 
de mannen, die de productie leiden, organiseren en administreren 
en zo de samenleving onder hun controle hebben. Niet de commer
ciële leiding, niet de aandeelhoudèrs, niet de commissarissen, niet 
de bankiers maar de organisatoren van productie en distributie 
hebben de macht in de nieuwe maatschappij. 

Voor de definitieve totstandkoming van hun heerschappij is het 
nodig, dat de staat doordringt in het economisch leven en de voor
naamste productiemiddelen in eigendom neemt, wat allerwege 
reeds gebeurt. Politiek en economie versmelten. Gedekt door den 
staat nemen de bewindvoerders het heft in handen. Ook gevol
machtigden van de overheid, directeuren van rijksbureaux e. d. 
rekent BURNHAM tot de bewindvoerders; de politici en politieke 
bureaucraten daarentegen niet. Deze hebben geen macht over de 
productiemiddelen. 

Het kenmerkende is nu, dat we met een maatschappij te doen 
krijgen, waarin productie om winst, vrije markt, politieke demo
cratie geleidelijk verdwijnen. B.v. verplaatst zich de souvereiniteit 
van het parlement naar het departement. 
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De ideologie 4) van de leidende klasse, die haar belangen tot uit
drukking brengt en tevens een beroep doet op de gevoelens van 
de massa om deze in het gareel te houden en volgzaam te maken, 
verandert ook met de structuur der maatschappij. Kans, natuur
lijke rechten, individu, particulier initiatief e. d. maken plaats 
voor vast werk, discipline, gemeenschap, geleide economie enz. 

Weliswaar is in de z.g. technocratie 3) de bewindvoerdersmaat
schappij het duidelijkst uitgewerkt, maar zij kreeg geen aanhang, 
omdat haar een ideologie ontbreekt. 

De nieuwe maatschappij is in Duitsland en in Rusland reeds 
verwezenlijkt. Amerika bereidt haar met de New Deal voor, even
als andere Westerse staten. 

BURNHAM heeft er terecht bezwaar tegen, den nieuwen toestand 
met staatssocialisme of met staatskapitalisme aan te duiden. De 
bewindvoerdersmaatschappij is niet klassenloos (voorwaarde voor 
het socialisme), noch kent zij het vrij eondernemen (voorwaarde 
voor het kapitalisme). 

2. Beoordeling 

Samenvatting. 

Ter inleiding van de bespreking van BURNHAM's theorie wil ik 
mijn opvatting daarover samenvatten. 

'a. BURNHAM is inderdaad de hoofdstr,ekking van de maat
schappelijke ontwikkeling op het spoor. 

b. Hij overschat het dwingend karakter daarvan, doordat hij 
de positieve reactie van den (vrijen) mens op de schadelijke 
momenten in die ontwikkeling negeert. Dit hangt samen met zijn 
wijsgerig, en wel historisch materialistisch uitgangspunt. 

c. Hoe scherpzinnig BURNHAM ons ook de structuurverande
ring onzer maatschappij voor ogen heeft gesteld, hij heeft ons de 
oorzaak daarvan onthouden. Daartoe is het nodig de rol van tech
niek en wetenschap in de beschouwing te betrekken. Doet men 
dit, dan wint - afgezien van het in punt b gestelde - de theorie 
van BURNHAM aan overtuigingskracht. 

d. Door de negatie van de rol van den mens ziet hij ook de be
tekenis van den verwoestenden invloed van het maatschappelijk 
proces op den mens - de massavorming - over het hoofd. Brengt 
men dit feit in rekening, dan is BURNHAM'S theorie bij historische 

4) De wetenschappelijk uitgewerkte levensbeschouwing. 
5) Een uit en naar het voorbeeld van de techniek opgebouwde maat

schappijleer. 
A.S. XX-9 21 
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vergelijking zelfs een onderschatting van den ernst van onzen toe
stand. Vanzelfsprekend heeft hij het recht zijn onderwerp te be
perken, doch men moet bedenken, dat dit voor hem geen weten
schappelijke afzondering is van zijn probleem, maar een princi
piële (marxistisch gefundeerde) negatie van 's mensen geestes
gesteldheid. 

e. Tenslotte is hij in zijn - overigens zwakke - pogingen, 
de vrijheid in de bewindvoerdersmaatschappij te redden, inconse
quent. Dat had hem als positivist, die de z.g. morele kwestie van 
goed of slecht buiten beschouwing wil laten, niet behoren te inte
resseren. Het leven is ook voor dezen wetenschapsaanbidder blijk
baar sterker dan de leer. 

Opzettelijk laat ik BURNHAM's vergissingen op het punt van 
enkele concrete voorspellingen buiten beschouwing. Zij bewijzen 
zonder meer nog niets tegen zijn opvatting, want zij zouden resul
taat kunnen zijn van een onjuiste individualisering 6) van zijn 
algemene theorie. 

Ik werk thans allereerst de opgesomde punten uit. 

a. De strekking onzer maatsc'happij juist gezien. 

BURNHAM heeft in zoverre gelijk, dat wij in een periode leven, 
waarin de structuur onzer maatschappij een snelle en diepingrij
gende verandering ondergaat, die niet leidt naar de z.g. klassen
loze maatschappij van het oude socialisme. Wij bevinden ons in 
de kritieke sector van de lijn, die te trekken is tussen het vrije 
zelfstandige ondernemen (in zich van inmenging onthoudende 
staten) en het planmatig georganiseerd ondernemen in een totaal
verband, waarin de grenzen tussen staat en onderneming uitge
wist zijn en zodoende de politieke en de technisch-economische 
activiteit volkomen gelijk gericht zijn. Reeds in onzen tijd blijkt 
het z.g. kapitalistische stelsel, of duidelijker, het vrije risico
dragende ondernemen de maatschappelijke machinerie niet meer 
te kunnen beheren. 

Door de verandering van de maatschappelijke structuur treedt 
nu ook een wijziging op in de functie van hen, die leiding geven 
in de maatschappij, met name in de productie en de distributie. 
Niet, zoals voorheen, de man, die over kapitaal beschikt en op de 
vrije markt handelt, risico's neemt en winst maakt in de voor-

6) De toepassing van de theorie op de praktijk is in feite steeds het in
brengen van een aantal (individuele) kenmerken uit de praktijk in de 
theorie. 
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ziening van producten, maar de man bij wien de draden van de 
nieuwe maatschappelijke organisatie bijeenkomen, de bewindvoer
der krijgt de leiding in handen. Het veld van economisch handelen 
wordt steeds kleiner, of zo men wil, in dit veld worden steeds 
meer lijnen van ontworpen, opgelegde ordening uitgelegd, waar
mee de vrijheid van het ondernemen gereduceerd wordt en plaats 
maakt voor een gefixeerd (vastgelegd) ondernemen. De economi
sche functie wordt, beginnend in de onderneming zelf en voortge
zet daarbuiten, van de leiding verdrongen door de wetenschap
pelijk organisatorische functie. 

Ik heb mij niet precies aan BURNHAM's woordkeus gehouden en 
in een enkel opzicht ook reeds vooruitgegrepen op de kritiek, maar 
de hoofdgedachte van BURNHAM is in het bovenstaande bewaard 
gebleven. 

Dat hij voor de structuurverandering in de maatschappij van 
een revolutie spreekt, behoeft geen moeilijkheden op te leveren. 
Wat hij bedoelt, is een versnelde en radicale verandering en daar 
kan men zich aan houden. Intussen is het gebruik van den term 
"revolutie" wel een aanwijzing voor zijn geestelijke ligging, want 
hij bedoelt het doorbreken van de bestaande klassenmaatschappij 
door een nieuwe. Een anderen zin kan de revolutie bij hem niet 
hebben. Hij bedoelt niet - en kan ook niet bedoelen, omdat hij 
niet in het bestaan er van gelooft -, wat onder revolutie ver
staan behoort te worden: de principiële ontkenning van een ge
zag, niet door mensen gesteld, gevolgd door de feitelijke poging 
tot omverwerpen van overheden en machten, die God over den 
mens geplaatst heeft. Hij vindt dat nl. niet in de ervaring. Het 
begrip "revolutie" is bij hem dus gedevalueerd. 

b. Burnham's eenzijdigheid. 

De kritiek op BURNHAM's eenzijdigheid en daaruit voortvloeien
de overdrijving kan aansluiten bij het programma, dat hij zich 
voorneemt uit te voeren (blz. 4, 5). 

Hij stelt zich voor een theorie te ontwikkelen - de theorie van 
de machtsvorming der bewindvoerders -, die in staat is onzen 
overgangstoestand te verklaren, en te voorspellen tot welken maat
schappijvorm hij zal leiden. Een moreel oordeel wil hij niet vellen; 
hij meent af te kunnen zien van de vraag naar goed of slecht. Zijn 
theorie heeft een uitsluitend beschrijvende functie ten opzichte 
van de feiten en staat slechts voor de uit het beschikbare bewij s
materiaal te beslissen vraag van waar of onwaar. 

Een typisch rationalistisch positivistisch standpunt dus: Men 
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kent niet meer dan de (positieve) ervaringsfeiten en dat is vol
doende voor het ontwikkelen van de theorie, die al generaliserend 
vanuit de feiten opgebouwd wordt en tenslotte de meest algemene 
wet - in casu voor de maatschappelijke ontwikkeling - oplevert, 
met welke wet BURNHAM de werkelijkheid der historie onder con
trole meent te hebben. 

De wijsgerige kritiek op het uitgangspunt dezer theorie (op 
zichzelf reeds een niet-positieve veronderstelling) leert ons haar 
eenzij digheden kennen. 

BURNHAM verliest met alle rationalistische positivisten uit het 
oog, dat de stap van de feiten naar de theorie niet uit de feiten 
alleen is te verstaan. Men moet immers feiten isoleren uit den 
oneindigen samenhang der werkelijkheid, aan die feiten voor een 
bepaald wetenschappelijk onderzoek functies afzonderen en in die 
functies bijzaken en hoofdzaken onderscheiden om - afziende 
van de eerste - de laatste als uitgangspunt voor de theorie te 
kiezen. De wetenschappelijke arbeid is slechts mogelijk door -
niet uit de feiten te bepalen - keuzen, door het innemen van 
een standpunt boven de feiten. Of anders gezegd: ook de positivist 
kan aan den alomvattenden samenhang en volstrekte individuali
teit der werkelijkheid slechts houvast krijgen, als hij gerichte 
vragen stelt aan die werkelijkheid, vragen, die voor zijn rekening 
zijn en die in het antwoord, dat hij krijgt, een rol spelen. 

Dit positivisme is nog altijd de camouflage van de levensbe
schouwing van den positivist en zijn nauwkeurigheid en juistheid 
niet meer dan een wensdroom. Zo was het met COMTE en met 
MARX en zo is het ook met BURNHAM, die de vernietigende kritiek 
van positivistische irrationalisten 7) als NIETZSCHE, BERGS ON en 
SOREL blijkbaar maar voorbijgegaan is. 

Een en ander blijkt duidelijk uit de verschillende bepaaldheden 
(keuzen) in BURNHAM's theorie. Zijn positivisme is in de eerste 
plaats een deterministische filosofie. Hij keert terug tot de 1ge 
eeuw met al haar dwalingen op dit punt. Dat houdt de negatie 
in van den vrij en mens, die - gegeven het heden en het verleden 
- de toekomst een richtingseffect kan geven. Hij moet dit wel zo 
stellen, indien hij op het positivistisch anker - vervaardigd met 
religieuze instrumenten in de fabriek van het humanisme -, dat 
alleen de ervaring uitgangspunt van wetenschap en filosofie kan 
zijn en dat zij als zodanig ook voldoende is, zijn hoop blijft bouwen 
en tegelijkertijd de waarheid van zijn wetenschap staande houdt. 

7) De irrationalisten beroven de wetenschap van het kenmerk, dat zij 
ons (theoretische) waàrheid verschaft. 
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De vrije mens zet intussen dit wetenschapsideaal den voet dwars. 
Het afzien van de morele zij de is voor BURNHAM dan ook niet 

slechts een kwestie van methode; het is een zaak van principe, 
want goed of slecht kan voor hem, evenmin als de mens, die daar
op reageert, van enigerlei betekenis zijn voor de ontwikkeling der 
maatschappij. De mens is, volgens hem, wat de maatschappij 
dezen mens doet zijn. Deze eenzijdige afhankelijkheidsrelatie geeft 
BURNHAM's theorie een schijn van kracht, maar zij leidt ten aan
zien van wat ons te wachten staat, tot een overdrijving van de be
paalheid daarvan. Met dit milieu van denken zijn wij bij MARX 
terecht gekomen en kunnen wij volstaan met de vraag, wat BURN
HAM's theorie in een gedetermineerde wereld nog waard is. 

Zijn volgende keuze in de ervaring brengt ons nader tot den 
gezichtshoek, van waaruit BURNHAM met MARX de maatschappij 
beziet. De macht is voor hem het besturend en alles beheersend 
moment in de maatschappij. En het drukt zich uit in den machts
strij d der klassen. Zo is reeds beter te verstaan, waarom hij zich 
niet wil vermoeien met de morele zijde van het vraagstuk, want 
zij is in het licht van deze machtvorming een fictie, althans niet 
meer dan de afhankelij ke bovenbouw. Het thema, dat de machts
vraag beslissend is, loopt als een rode draad door zijn boek. Zoals 
gezegd, heeft men daarbij niet te doen met een les der feiten, maar 
met een-niet-positieve-keuze uit de feiten. 

Deze keuze heeft voor zijn eigen theorie intussen een ernstige 
consequentie. Want als de samenleving beheerst wordt door 
machtsverhoudingen en -concentraties, dan is ook de bovenbouw 
van denken en wetenschap, dan is ook BURNHAM'S theorie niet 
meer dan een machtsfunctie ; dan is zij geen correspondent van 
de waarheid meer. Dan staat de wetenschap in dienst van de 
machtsvorming en is zij slechts pragmatistisch 8) te vatten: dan 
geldt zij alleen voor een bepaald machtsmilieu op een zeker ogen
blik. Deze ontwikkeling uit innerlijke tegenstrijdigheid is reeds 
lang vóór BURNHAM van de theorie van MARX uit voltrokken, o. a. 
door SOREL 9). Waar men dan terecht komt, doet nu niet ter zake; 
in ieder geval heeft BURNHAM, dien men toch aan zijn uitgangspunt 
(dat hem juist de kracht van overtuiging moest geven) moet hou
den, met deze keuze van het hoofdmoment in de werkelijkheid 
den bodem onder zijn eigen theorie vandaan getrokken. 

BURNHAM heeft dan nog een andere bepaling voor zijn theorie, 

S) De wetenschap verliest haar zelfstandigheid; zij is slechts bruikbaar. 
9) H. VAN RI ESSEN, Filosofie en Techniek, blz. 217 e. v. 
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die hem opnieuw in de buurt van MAR X brengt. Zij is deze, dat de 
macht, waardoor de klassen worden gevormd, de macht over de 
prod'UC'tiemidd,elen is (blz. 74, 98): opnieuw een niet uit de 
ervaring af te leiden vooronderstelling. Men zou immers evenzeer 
de macht over de geesten daarvoor kunnen kiezen als men alleen 
met de ervaring te rade wil gttan. Maar afgezien nu daarvan kan 
men BURNHAM tenminste toegeven, dat de verbanden voor pro
ductie en distributie, het technisch-economisch complex, in de 
maatschappij een overwegenden rol spelen, en zulks in toenemende 
mate, nu in een proces van geestelijke desintegratie (ontbinding) 
de weerstanden van den mens tegen die overheersing afnemen. 
Daarmee is echter de stelling, dat de macht over de productie
middelen de maatschappelijke beslissing brengt, nog slechts het 
constateren van een feit voor dit ogenblik. De stelling geldt zeker 
niet voor alle tij den. En inzoverre zij thans geldt, dient men aller-

'eerst het zwaartepunt te plaatsen in de levensovertuiging, waar
door die macht wordt gedirigeerd, en niet omgekeerd, zoals BURN
HAM meent. In de tweede plaats is de erkenning van het feit nog 
anders dan het er in berusten. De vereenzelviging van beide maakt 
BURNHAM's theorie defaitistisch. 

Men moet zo'n feit met een norm tegemoet treden en dan behoort 
de conclusie te zijn, dat op dit punt de verhoudingen in de maat
schappij scheefgetrokken zijn en dat het complex van productie en 
distributie een bescheidener plaats in de samenleving behoort in te 
nemen. 

Samenvattend kan men dus zeggen, dat BURNHAM's theorie, in 
plaats van Z.g. positief te zijn, belast is met twijfelachtige voor
onderstellingen. Wij hebben daarin n.l. te doen met een eenzijdige 
situatietekening, waardoor zijn theorie aan overdrijving van den 
ernst van onzen toestand lij dt. De reactie van den vrij en mens 
op het maatschappelijk gebeuren negeert hij. Geheel in overeen
stemming daarmee stelt hij het feit, dat de beschikking over de 
productiemiddelen een overwegenden invloed heeft op den gang 
van zaken in de maatschappij, tot een onafwendbare wet voor die 
maatschappij. En alweer daarmee samenhangend betekent de op
vatting, dat het inzake die beschikking om een machtsstrij d tussen 
verschillende klassen gaat, een miskenning van Christus' herschep
pend werk, waarin mens en cultuur delen en waardoor een boven 
de zonde van den machtsstrijd uitstijgend genormeerd samen
leven opnieuw mogelijk is. 
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c. De achtergrond van de bewindvoerdersmaatschappij. 

Na de behandeling van de wijsgerige probleemstelling van 
BURNHAM'S theorie komt thans de nieuwe maatschappij, die hij 
ziet opkomen, aan de orde. / 

Hoewel BURNHAM met fijne intuïtie een ontwikkelingstendenz 
van onze maatschappij op het _ spoor is gekomen, zo is hij toch 
teveel aan de oppervlakte gebleven in de ontleding van den aard 
dier maatschappij, doordat hij de vraag liet rusten, waaruit de 
door hem gesignaleerde verandering is voortgekomen. 

Indien hij n.l. constateert, dat voorheen de "kapitalist", de vrije 
ondernemer, de macht bezat en dat deze daar thans niet meer toe 
in staat is, maar vervangen wordt door den Z.g. bewindvoerder, 
dan blijft nog de vraag over, waarom dit zo is en hoe het ont
staan is. Indien hij meent, dat de machtsvorming der bewind
voerders slechts mogelijk is, als zij gebaseerd is op den staats
eigendom der productiemiddelen (blz. 113, 121), en dat het ge
bied van den staat met dat van de economie gaat versmelten 
(blz. 151), dan blijft opnieuw de vraag te beantwoorden, waarom 
dat zo is en hoe het ontstaan is. 

Aan deze vraag komt BURNHAM niet toe. De beantw<;>ording 
er van is intussen zeer belangrijk. Want slechts daardoor is te 
verstaan, wat de structuur der nieuwe maatschappij ten diepste 
is en wat de rol van de bewindvoerders daarin is. Het zal uit de 
beantwoording blijken, dat de bewindvoerdersmaatschappij een 
dwingender karakter heeft dan men uit BURNHAM'S theorie zou 
afleiden. Mede vanwege de veronachtzaming van dit vraagstuk 
in de kritiek van DE KADT 10) op Burnham, is de oplossing van 
DE KADT - die overigens een voortreffelijke critische schets 
leverde - te eenvoudig voor den ernst van de situatie. Hij meent 
b.v. - in overeenstemming met een later geschrift van BURNHAM 
-, dat de vraag, of wij in de toekomst in een democratie dan wel 
in een totalitairen staat zullen leven, afhangt van de uitslag van 
het conflict tussen Amerika en Rusland. Wij komen daarop nog 
terug. 

Tenslotte zal de beantwoording van het gestelde probleem licht 
werpen over de vraag, wat nu eigenlijk de functie is van den be
windvoerder en wie het is. Noch BURNHAM noch DE KADT is ten 
opzichte van dit laatste voldoende duidelijk, met name wat betreft 
de leiders in het staatsapparaat. 

De radicale structuurverandering der maatschappij is veroor-

10) J. DE KADT, Verkeerde Voorkeur, Amsterdam, 1948; blz. 26 e.v. 
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zaakt door het uitgroeien van de moderne techniek en door de 
methode van wetenschappelijk organiseren. (Er is nog een tweede 
oorzaak, die in het volgende punt aan de orde komt.) 

Een symptoom van verandering in de techniek ziet BURNHAM 

nog wel, als hij constateert, dat de afstand tussen geschoolde en 
ongeschoolde arbeiders toeneemt (blz. 49). Over de wetenschap 
in de moderne maatschappij maakt hij een opmerking, die als een 
aanwijzing is op te vatten. Hij zegt n.l., dat de bewindvoerders niet 
wetenschappelijker te werk gaan dan vroegere heersende klassen 
(blz. 132). Nu doelt hij daarbij weliswaar op het feit, dat zij hun 
begeerte naar macht verbergen achter ideologieën, maar hij ver
liest blijkbaar toch uit het oog, dat het kenmerkend verschil tussen 
de bewindvoerders en vroegere leidende figuren nu juist is, dat 
de eersten op wetenschappelijke wijze te werk gaan. 

De ruimte ontbreekt om uitvoerig bij den aard van de moderne 
techniek en de wetenschap stil te staan. Ik heb dat elders ge
daan 11) en volsta thans ter inleiding van het betoog met enkele 
opmerkingen daarover. 

Kenmerkend voor de moderne techniek, die sinds omstreeks 
1780 tot ontwikkeling is gekomen, zijn: de technische operator, 
de technische wetenschap en de industriële onderneming. 

De technische operator is, vergeleken met het oude gereedschap, 
een betrekkelijk zelfstandig werktuig, dat vanwege den mens in 
het algemeen geen besturing, hoogstens bijkomende en corrigerende 
bediening behoeft. De situatie in de productie is thans over het 
algemeen zo, dat zij geschiedt door een samenhang van technische 
operatoren, onder controle en bediening van de arbeiders. 

De ontwikkeling van de technische wetenschap - formulerend 
de orde van het technische - bracht allereerst mede, dat de tech
nische vorming werd gesplitst in ontwerpen en uitvoeren. De uit
voering geschiedt in hoofdzaak met technische operatoren volgens 
ontwerpen en voorschriften, die op wetenschappelijke wijze zijn 
voorbereid en geformuleerd. Zover als die voorschriften (produc
tie) en ontwerpen (product) reiken, is de uitvoering vastgelegd, 
gedetermineerd, d. w. z. zonder vrijheid van beslissing en keuze 
in de productie zelf. 

De technisch-wetenschappelijke methode komt nu voort uit de 
overweging, dat men de productie en het product slechts weten
schappelijk kan leiden en beheersen - op een afstand naar tijd 
en plaats -, als men beide systematisch weet op te bouwen uit 

11) H. VAN RIESSEN, Filosofie en Techniek, blz. 559 e.v., blz. 626 e.v. 

I 
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zo eenvoudig mogelijke delen, die men afdoende beheerst (b.v. 
het walzen ; het gietij zer). De samenstelling houdt dan de een of 
andere technische vormgeving in van een bepaalde combinatie van 
die elementaire "bouwstenen". In deze integratie worden die-ook 
voor andere objecten te gebruiken - z.g. neutrale bouwstenen 
geïndividualiseerd met het oog op de bestemming van het ver
langde object. Ik heb deze methode aangeduid als een methode 
van neutraliserende functie-deling en functie-integratie. 

Voor een goed begrip van deze methode stelle men zich de pro
ductie van een technisch object voor, samengesteld uit een aantal 
productiestappen, welke ieder door een technischen operator ver
richt worden. De aard van ieder der productiestappen - de deel
functies - en de samenvoeging daarvan worden (nagenoeg) ge
heel wetenschappelijk ontworpen, voorbereid, zodat de productie, 
naar tijd en plaats daarvan verwijderd, gedetermineerd, volgens 
plan, kan geschieden. 

Denkt men zich nu de plaats van de technische operatoren in
genomen door arbeiders met handgereedschap (lopende band), 
dan is hun arbeid getypeerd door twee omstandigheden: zij zijn 
niet vrij in de vervulling van hun functie, die immers volledig 
voorgeschreven is; zij behoeven zich niet te bekommeren om de 
invoeging van hun functie in het geheel en om het functionneren 
daarvan, omdat dit door de leiding verzorgd wordt. Het is niet 
moeilijk een dergelijke situatie op kantoren, maar dan voor admi
nistratief werk, aan te wij zen. Indien de deelfunctie naar haar 
aard niet wetenschappelijk te beheersen, voor te schrijven is, om
dat zij juist een vrij initiatief vordert, dan is het nog mogelijk, 
en in de moderne maatschappij niet zelden gewenst, ja noodzake
lijk, althans de samenstelling der deelfuncties van buiten af -
door de leiding - wetenschappelijk te beheersen. Voor hem, die 
de deelfunctie verricht, brengt de methode dan toch nog een iso
latie ten opzichte van den zin van het geheel te weeg. De arbeid 
in grote fabrieken, kantoren en laboratoria vertoont over het alge
meen deze eigenschap. De specialisatie is een isolerende speciali
satie en dat is het typisch en ook bedenkelijk gevolg van de weten
schappelijke methode van organisatie van den arbeid. 

De productie en alles wat daarmee in verband staat, geschiedt 
in een samenhang, georganiseerd in de industriële onderneming 
en het bijzondere van die organisatie is haar wetenschappelijk 
karakter, uitkomend in de planmatige beheersing en opbouw van 
het werk; voor de productie zelf wordt bovendien de aard van de 
deelfuncties zoveel mogelijk in voorschriften vastgelegd. 

, A. S. XX-9 22 
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De productiesamenhang en de productiemiddelen (technische 
operatoren) zijn dus belangrijk van karakter gewijzigd en waar 
BURNHAM de productiemiddelen zo'n belangrijke plaats geeft, zou 
het voor de hand gelegen hebben, dat hij aan deze wijziging aan
dacht besteed had. Zij valt bij vergelijking met een gildebedrijf 
of met een smederij in onzen tijd reeds direct in het oog, maar 
haar analyse leidt bovendien tot voor BURNHAM'S theorie gewich
tige conclusies. 

De verandering betreft den aard der productiemiddelen, die een 
zekere zelfstandigheid verkregen, en de methode van productie. 
Voor de methode is kenmerkend, dat in de laatste tweehonderd 
jaar de persoonlijke wijze van leiding geven langzaam maar zeker 
vervangen is door een wetenschappelijke methode van leiden. Wij 
gaan daar thans iets dieper op in. 

In een organisatie - met welke bestemming dan ook - bestaat 
een al dan niet gereglementeerde verhouding tussen hen, die 
leiding geven, en de geleiden, waarbij het gezag der eersten door 
duurzame regelen en/of aan de situatie aangepaste voorschriften 
over de laatsten in hun functie in het verband wordt uitgeoefend. 
Slechts zo is de organisatie van mensen in een - kortstondig of 
duurzaam - verband in stand te houden en voor de beoogde be
stemming te bewerkstelligen. Deze regelen en voorschriften be
perken de vrijheid der ondergeschikten. 

In zo'n organisatie - wij beperken ons verder tot de onder
neming - treft men dus voor de functie der geleiden een bepaalde 
balans aan tussen de gestelde orde en de vrij heid van handelen. 

Bij een persoonlijke leiding is die balans aan voortdurende wijzi
ging onderhevig. De grenzen van de functies der ondergeschikten 
en de aard ervan veranderen ieder ogenblik. Deze persoonlijke 
leiding is nu slechts mogelijk bij een beperkt aantal (stel een 
twintigtal) ondergeschikten op één leider. Men kan natuurlijk bij 
grotere aantallen een trapsgewijze gebouwde leiding inrichten, 
maar dit heeft zijn grenzen, want hoe meer schakels tussengevoegd 
zijn, des te onzekerder de top wordt over de verrichtingen aan 
de basis, des te labieler het bedrijf wordt. Aan uitbreiding zijn 
dus bij behoud van persoonlijke leiding grenzen gesteld. 

Deze grenzen kunnen worden overschreden met de wetenschap
pelijke methode van leiding geven. Zij komt in allerlei graden van 
wetenschappelijkheid voor en gaat aan de benedengrens van haar 
toepassing ongemerkt over in de persoonlijke wijze van leiden. 
Haar kenmerk is allereerst, dat niet in het persoonlijk contact met 
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ondergeschikten het concrete leiding geven ontstaat en uitdruk
king vindt, maar dat de leiding op een afstand wordt bewerkstel
ligt door "papieren" voorschriften, die vooraf ontworpen, gepland 
worden voor de functies der ondergeschikten. De methode krijgt 
nu met name een wetenschappelijk karakter, waar de plannen en 
voorschriften zijn gebaseerd op wetenschappelijke bezinning en 
analyse, en systematisch van opzet en samenhang, niet van inci
dentele, maar van duurzame betekenis voor het werk zijn. Het 
voorschrift kan de grenzen der functies en den samenhang be
treffen (laboratoriumwerk), het kan, waar de structuur der deel
functie vast te leggen is, tevens deze functie zelf voorschrijven 
(lopende band). Deze wijze van "planning" van de organisatie der 
productie en van het werk zelf is voor de techniek een zinvolle 
ontplooiing; zij is zelfs vereist, waar en voorzover de handarbei
der door den technischen operator vervangen is. Zij kan intussen 
ook toegepast worden in vele gevallen van herhaalden handarbeid. 
In den beperkten vorm - dus slechts den samenhang der deel
functies betreffende - kan zij practisch overal in de moderne 
techniek toegepast worden. 

De beide methoden vergelijkend, valt het dus allereerst op, dat 
het verband der deelfuncties bij persoonlijke leiding soepel en 
vloeiend is, terwijl het bij de wetenschappelijke wijze van leiden 
verstrakt is tot een duurzaam voorschrift. Vervolgens heeft in het 
eerste geval de ondergeschikte nog een taak voor de samenvoeging 
der deelfuncties, terwijl volgens de moderne methode die coör
dinatie voor rekening van de leiding komt. Bovendien zal men zo 
mogelijk ook de deelfunctie zelf door voorschriften vastleggen; 
alles wat op dit punt bereikt wordt, verschaft de leiding meer 
zekerheid over den gang van zaken, wat het functionneren van 
het geheel ten goede komt. De beste waarborg voor een betrouw
bare productie is gegeven met de meest volledige beheersing ervan, 
met een planning vanuit den top, die zo min mogelijk bewegings
vr~iheid aan de basis overlaat. En de wijze, waarop men in de 
moderne techniek produceert, biedt hiervoor uitstekende kansen. 
Met deze verandering van methode hangt een verschijnsel samen, 
dat typerend is voor onze maatschappij, ook buiten de fabrieken. 
Het betreft alweer een neiging, maar een zeer duidelijke. Het 
zwaartepunt van de verantwoordeHjkheden voor den arbeid in ge
organiseerd verband verschuift langzamerhand van de basis naar 
den top. Vroeger lag het in den arbeid van den handwerker, den 
schrij ver enz., thans ligt het onmiskenbaar bij de leidende functies 
in de organisaties, bij de bewindvoerders van BURNHAM dus. En 
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wel omdat het organisatorisch verband beslissend is voor den 
goeden gang van zaken, terwijl de deelfuncties aan de basis zoveel 
mogelijk worden vastgelegd vanuit de leiding. 

Het is dan ook merkwaardig, dat vergeleken met honderd à 
tweehonderd jaar geleden en daarvóór, de vrije tijd van de leidende 
personen bij de ondergeschikten terecht is gekomen. Van de eer
sten, die over het algemeen overbelast zij n, bezoeken dan ook niet 
weinigen voor organische en psychische kwalen den dokter. Een 
gevaarlijk verschijnsel voor de bewindvoerdersmaatschappij. 

Wij moeten nog bij één punt in de vergelijking stilstaan. De 
moderne methode is ook de enig mogelijke bij den toenemenden 
omvang der bedrijven. Andererzijds leidt juist deze methode, zowel 
als het gebruik van technische operatoren, tot uitbreiding der 
ondernemingen. De deling in zo eenvoudig mogelijke functies en 
met name het neutraliserend karakter ervan - de oorzaak van 
de massaproductie - dringen tot z.g. verticale en horizontale uit
breiding van het bedrijf. Dat heeft zijn grenzen, maar de neiging 
tot uitdijing is aan de moderne methode inhaerent. 

De fundering van de stelling van BURNHAM, dat het z.g. kapita
lisme verdwijnt en dat de bewindvoerdersmaatschappij opkomt, 
ligt in het bovenstaande voor de interne structuur der onder
neming reeds voor de hand. Langzaam maar zeker gaat de leiding 
van den particulieren, persoonlijk toezicht houdenden ondernemer 
over in handen van den wetenschappelijken organisator, en dit is 
de bewindvoerder, die de organisatie op afstand door middel van 
papieren beheert en beheerst. 

Thans willen we ook nagaan, op welken weg de moderne industrie 
de maatschappij brengt. De invloed van de industriële onder
nemingen moet reeds belangrijk zijn vanwege de plaats, die zij 
in de moderne samenleving innemen. Deze invloed is in drie ele
menten te ontleden. 

De mens, werkzaam in de industrie, ondergaat dien invloed en 
draagt hem op de samenleving over. Dit komt in de volgende para
graaf ter sprake. 

De moderne techniek vormt in haar diensten en producten de 
basis der samenleving, het cultuurfundament. 

Structuur en methode der industrie dwingen zowel als inspireren 
tot overeenkomstige uitwerking en toepassing in de maatschappij 
buiten de fabrieken. 

Bij deze twee punten zullen we een ogenblik stilstaan. Het tech
nisch-economisch apparaat der maatschappij is verdeeld in enorme 
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industriële ondernemingen, die uit zichzelf de neiging hebben tot 
uitdijen en, voorzover daaraan om andere redenen grenzen zijn 
gesteld, onderling sterke en duurzame vervlechtingen aangaan, 
die de stabiliteit van productie en distributie kunnen waarborgen. 
Deze kolos dwingt de samenleving reeds door zijn overwegende 
aanwezigheid zich te voegen naar zijn structuur. Maar hij dringt 
er ook binnen. 

Hij overstroomt de maatschappij met zijn milieu bepalende 
massaproducten, die het historisch geheel enige feit van massale 
gelijkschakeling veroorzaken, die het leven wel vullen met een 
keur van geriefelijkheden, maar tegen den prijs van zijn individu
ele kleur. Met zijn diensten (licht, gas, water, radio, telefoon, tele
visie, pers) is hij even kwistig, maar hij dringt er diep mee binnen 
in het persoonlijk leven, hij bindt de mensen aan elkaar en aan 
zich op een wijze, die naar de intensiteit en naar den geografischen 
omvang haar weerga, ja, haar vergelijking in de geschiedenis niet 
kent. De industrie heeft een netwerk in de samenleving gevlochten, 
dat hen, die er de leiding over hebben, een angstaanjagende 
machtspositie verschaft. 

Als machtsfactor in zichzelf en door wat zij de maatschappij 
biedt, wordt de industrie zodoende een bedreiging voor de positie 
van den staat, die deze uitdaging slechts kan afweren door zijn 
macht over het economisch leven te laten gaan, waartoe hij de 
methode en structuur van de industrie dient over te nemen. Daar 
komt nog bij, dat de productie en distributie een neiging tot grens
overschrijding hebben, waardoor de staat andermaal verplicht 
wordt zich er intensief mee bezig te houden. De noodzaak van 
oorlogsvoorbereiding en -voering - die met de geschetste maat
schappelijke ontwikkeling samenhangt - dringt den staat even
eens tot uitbreiding van zijn beheer over industrie en handel. 

Zeer belangrijk is het feit, dat de vrijheid der ondernemingen 
de mogelijkheid van ongecontroleerde en gevaarlijke schomme
lingen in de samenleving inhoudt, die door het overwicht van de 
industrie een enormen invloed kunnen hebben. Zij zijn mogelijk, 
omdat het richtpunt van de ondernemingsactiviteit de bloei der 
onderneming is, en omdat de grootte der ondernemingen mee
brengt, dat de leiding de maatschappelijke consequenties van haar 
plannen niet meer onder controle kan houden. Dit is de uitwendige 
zijde van BURNHAM's opvatting, dat de "kapitalisten" de werke
lijkheidsproblemen niet meer kunnen beheersen. Op het veld van 
de industrie moet de vrije, persoonlijk leiding gevende onder
nemer plaats maken voor den wetenschappelijken organisator; 
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daarbuiten moet hij op den duur zijn taak eveneens aan bewind
voerders in handen geven, bewindvoerders die van boven af en 
volgens plan het gehele complex van productie en distributie en 
wat daarmee samenhangt dirigeren en organiseren. De plaats 
dezer bewindvoerders kan slechts zijn in een staatsapparaat of 
in de bovenstatelijke organen van een federatie of unie van staten. 

Ook met het oog op de interne conflicten van de industrie kan 
de staat niet lijdelijk toezien. Zij betreffen problemen van prijzen, 
lonen en sociale voorzieningen, die de gehele samenleving aangaan 
en zij leiden tot stakingen, die door haar omvang de samenleving 
kunnen ontwrichten. De staat dient zijn macht en gezag te ge
bruiken om dit alles onder controle te houden. 

Andererzijds moet men er nu oog voor hebben, dat het enorme 
succes van de technisch-wetenschappelijke methode in de industrie 
- met name in de toepassing op de productie met technische ope
ratoren, maar ook voor de samenvoeging van productie door 
arbeiders - een inspiratie is voor de toepassing van de methode 
buiten de onderneming, in den handel en in den staat, die zich 
daarmee bemoeit. De noodzaak en de aantrekkelijkheid gaan dan 
hand in hand en de laatste laat de samenleving nog meer onder 
het beslag van het wetenschappelijk organiseren komen, dan strikt 
noodzakelij kis. 

Theocratie en socialisme ontmoeten elkaar in deze neiging. De 
liefde van MARX voor de wetenschap vindt hier haar oorsprong 
en zelfs de meest rose socialisten hebben deze voorliefde niet 
afgeschaft. De praktijk ervan is de uitwerking van de leuze van 
sociale rechtvaardigheid en bestaanszekerheid door (wetenschap
pelijke) organisatie daarvan vanwege den staat. 

In het kort, de staat gaat ten dele gedwongen, ten dele uit 
voorkeur, hier schoorvoetend, daar met overtuiging economie be
drijven, dat wil in dit geval zeggen, van boven af organiseren en 
beheren. En zulks volgens een methode, die in de productie met 
technische operatoren noodzakelijk en zinvol, in de productie 
door handarbeiders gewenst, maar gevaarlijk is door overdrijving, 
wijl zij dan zinisolerend werkt; en die daar zelfs ongeoorloofd is, 
indien zij tot devaluatie van den arbeid leidt. De toepassing van 
deze methode op de organisatie van het economisch leven levert 
soortgelijke bezwaren op, maar bovendien heft zij naar de mate 
van haar invoering de economie op, c. q. verstart haar. 

In ieder geval stuiten we hier op de vervlechting van politiek 
en economie, die BURNHAM zonder bewijs poneert. De politiek 
wordt economisch gericht, de economie wordt van een vrije, een 
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gebonden, een geleide, een wetenschappelijk geplande "economie". 
De betekenis van de vrije markt en de beurs neemt langzamerhand 
af. De beperkte staat van de vorige eeuw is daarmee op weg naar 
den totalitairen staat. 

GROSS, die een kritiek op BURNHAM levert 12), fundeert deze op 
de stelling, dat onze moeilijkheden niet wortelen in de oppervlakte 
der uiterlijke vormen onzer maatschappij en in de verdeling der 
autoriteit, maar in het afsterven van het menselijk meedenken 
en van het gevoel van deelgenootschap in de "Wirtschaft" (blz. 7). 
Zo vervalt hij tegenover BURNHAM in een ander uiterste, want 
terwijl hij in het laatste BURNHAM terecht verbetert, negeert 
hij het probleem, door dezen gesteld en hierboven toegelicht: de 
aan onze maatschappij inhaerente structuur. En bovendien verliest 
hij uit het oog, dat genoemd afsterven juist in hoge mate veroor
zaakt wordt door de vormen onzer maatschappij. 

Inzake de moeilijkheden onzer samenleving moet men oog heb
ben voor haar structuur en voor den mens daarin, zowel als voor 
de onderlinge beinvloeding. 

Dat BURNHAM als voorwaarde voor de bewindvoerdersmaat
schappij de overneming van de productiemiddelen door den staat 
stelt, is thans ook verstaanbaar terwijl daarentegen de noodzaak 
van zijn ongerijmd betoog vervalt, dat de staat de productiemidde
len over zal nemen en dat daardoor de macht aan de bewind
voerders zal komen, die den staat als middel gebruiken (blz. 70). 
Zijn betoog is gebaseerd op de theorie, dat het in het leven om 
de macht over de productiemiddelen gaat. De machtspositie in de 
moderne samenleving is intussen - veel ruimer - bij hen, die 
aan den top van de maatschappelijke organisatie staan, 't zij in 
de industrie, 't zij in den georganiseerden "handel", 't zij in het 
staatsapparaat. Het verschil tussen deze typen is, voorzover de 
grenzen vervagen en het proces van maatschappelijke totalisering 
door wetenschappelijke organisatie voortschrijdt, van steeds min
der betekenis 13). 

En daarmee is ook het probleem, wie nu eigenlijk de bewind
voerder is, waar hij zetelt, van het programma afgevoerd. Want 

12) H. GROSS, Manager von Morgen, Dusseldorf, 1949. 
1:1) Blijkens de structuur van de bewindvoerdersmaatschappij dwaalt 

BURl'iHAlVI, als hij meent, dat de oude klassentegenstelling vervangen wordt 
door een nieuwe: die tussen de bewindvoerders en de proletariërs. Dat 
schema zijner theorie van den machtsstrijd is al te eenvoudig. De nieuwe 
maatschappij kent een grote serie klassen, of beter, rangen van bewind
voerders. En het spel van krachten daarin is zeel' ingewikkeld, maar ook 
beperkt door het starre frame der organisatie en de veelheid der tegenstrij
dige belangen. Dit remt de machtsvorming als verweer tegen den top. 
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zijn functie is niet verbonden aan de productiemiddelen, maar 
ruimer, aan het moderne organiseren, voor welk doel dan ook. 

De onjuiste beperking van de functie tot de macht over de 
productiemiddelen brengt GROSS op een dwaalspoor. Hij meent, 
dat BURNHAM'S manager de technicus en de ingenieur is (blz. 13), 
maar zo komt hij in zijn kritiek geheel op een verkeerden weg, 
want BURNHAM sleept die theorie over de productiemiddelen uit 
zijn vooronderstellingen wel mee, doch hij heeft daarvan alleen 
maar last; hij ziet veel te goed in, dat het zwaartepunt van de 
bewindvoerdersfunctie in het organiseren ligt en nergens brengt 
hij den bewindvoerder in verband met het typische ingenieurs
werk ; integendeel, hij neemt tegen zo'n opvatting duidelijk stel
ling (blz. 77). 

Ook DE KADT raakt de roos niet, als hij bezwaar maakt tegen 
BURNHAM's typering van ons tijdperk met een begrip - den mana
ger -, ontleend aan het economisch leven (blz. 81). Die herkomst, 
zelfs als er de productie mee wordt bedoeld, is, zoals bleek, niet 
kenmerkend voor den bewindvoerder. 

BURNHAM zelf verschaft intussen, vanwege zijn vooronderstel
ling, ook niet voldoende helderheid. Hij aarzelt niet, en van zijn 
standpunt terecht, administrateurs, directeuren van rijksbureaux 
e. d., die met de productie te doen heben, ook tot de bewindvoerders 
te rekenen (blz. 77, 105, 145), maar hij is inconsequent, als hij 
in het algemeen de politieke functionnarissen, de leiders der de
partementen als bewind voerders beschouwt (blz. 144, 151). DE 
KADT wijst op die inconsequentie en zegt, dat er zodoende iets 
anders ontstaat dan de bewindvoerdersmaatschappij, die BURN
HAM op het oog had. En hij acht het overigens verwarringwekkend, 
als het verschil tussen de departementale bewindvoerders en die 
der industrie uit het oog wordt verloren, want tussen hen bestaan 
scherpe tegenstellingen (blz. 77). Toch is BURNHAM terecht in
consequent, want hij herstelt zijn aanvankelijke beperking tot de 
productie en plaatst het criterium, waar het behoort, in de orga
nisatorische functie. Tegenstellingen zijn er, en zij zullen blijven 
bestaan, maar zeker niet alleen tussen de bewindvoerders uit de 
industrie en die uit de departementen. En tussen hen worden ze 
zelfs minder, naarmate de grenzen tussen staat en bedrijfsleven 
vervagen, naarmate de totalisering door wetenschappelijke organi- I. 

satie voortschrij dt. 
Toch blijft bij BURNHAM dan nog een moeilijkheid bestaan. 

Wat is STALIN? Is hij bewindvoerder, en zo neen, staat hij in 
macht dan boven of onder de bewindvoerders? BURNHAM rekent 
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een man als STALIN niet tot de bewindvoerders. En nu zegt hij 
wel ergens, dat de bewindvoerders met de met hen verbonden 
politici de macht van de kapitalisten overnemen (blz. 106), maar 
elders beij vert hij zich - op weinig overtuigende wij ze, zie ook 
DE KADT (blz. 65) - om aan te tonen, dat STALIN c. s. voorbij
gaan en dat politie en politici toch in feite in dienst staan van 
de eigenlijke bewindvoerders (blz. 154). Daar heeft men dan weer 
een laatste rest van zijn marxistisch uitgangspunt: STALIN staat 
te ver van de techniek, en slechts daarin is volgens hem de positie 
van den bewindvoerder stevig gefundeerd. 

Er zijn echter nog twee andere moeilijkheden, die BURNHAM 
op deze wijze wil bezweren. STALIN heeft een ideologische functie 
en die is volgens BURNHAM bijkomstig; ook is STALIN de ver
persoonlijking van den totalitairen staat en op dat punt begint 
BURNHAM's ethische functie toch te protesteren tegen zijn posi
tivistische negatie van goed of slecht. Op deze kwesties kom ik 
in het volgende nog terug. Volgens mij is STALIN een bewind
voerder in den zin, waarin BURNHAM zelf diens functie opvat: 
een man bij wien de draden van de totalitaire organisatie bijeen
komen. Als dat niet het geval was, zou STALIN machteloos zijn. 

Samenvattend kan men dus zeggen, dat BURNHAM'S maatschap
pelijk ontwikkelingsproces een proces is van wetenschappelijk op
gezette organisatie van menselijken arbeid, strevend naar totale 
integratie der maatschappij onder leiding van de bewindvoerders. 
Haar fundament, voorbeeld en noodzaak is de overeenkomstige 
organisatie van de moderne techniek in de industrie. En haar 
betekenis is de neiging tot grensuitwissing tussen de verschillende 
levensverbanden, tot bundeling van staten zowel als ondernemin
gen, en tot intensieve binding van den mens in het keurslijf der 
organisatie, waarin zijn verantwoordelijkheid en vrijheid wordt 
bedreigd en zijn bestaanssamenhang - door de voor zijn besef 
isolerende functiedeling - uiteenvalt. 

Bij voorbaat wil ik de gedachte afsnijden, dat BURNHAM met 
MARX althans in dat opzicht gelijk heeft, dat blijkens de rol van 
techniek en wetenschap in de moderne maatschappij een ijzeren 
wet de ontwikkeling beheerst en leidt tot de star georganiseerde 
bewindvoerdersmaatschappij . Hoezeer in dit alles ook dwingende 
bepaaldheden liggen, het is toch de vrije mens geweest, die de 
moderne maatschappij en daarin de industrie een stempel gegeven 
heeft, die waarlijk niet de enige variant ware geweest. 

Deze mens zocht vrijheid en onafhankelijkheid in, en macht 
A. S. XX-9 23 
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over de werkelijkheid. Hij vond daartoe een geschikte basis in de 
moderne techniek en een goed instrument in de wetenschap. Eerst 
won hij macht over en onafhankelijkheid van de grillen der natuur. 
Zij vielen (met de vrijheid) in hoofdzaak enkelen ten deel; maar 
de velen kregen toch een portie van het succes. Thans zoekt men 
door de wetenschap macht over en onafhankelijkheid van de 
grillen der s,amenleving; van, zo men wil, de grillen van den kapi
talist en van den arbeider. Maar juist zij, die dit goed bedoelen, 
die vrijheid en onafhankelijkheid zoeken voor allen, moeten weten, 
dat op dezen weg van organisatie der samenleving de macht èn 
de onafhankelijkheid èn de vrijheid aan enkelen ten koste van alle 
anderen ten deel zullen vallen. (Dat deze situatie in feite nog 
ingewikkelder is, omdat de wetenschappelijk gevormde en in de 
techniek gefundeerde organisatie zelf een macht gaat worden op 
den duur, die ook de machtigsten in een keurslijf dwingt, dat laat 
ik thans maar rusten). De zekerheden, die op dezen weg voor allen 
gewonnen worden, desnoods de verlossing van vrees, van zorg, 
van gebrek, van oorlog - zou het waar zijn? -, worden stuk 
voor stuk betaald met een gesp aan het dwangbuis van de onder
geschikten. Zij kunnen zich tenslotte niet meer bezeren; dat is 
hun winst. Maar zij kunnen zich ook niet meer bewegen; en dat 
is de kostprij s. 

Geen noodlot heeft ons in de huidige situatie gebracht, maar 
de vrij e mens. 

Het is thans weer de vrije mens, die in den gegeven toestand 
voort moet bouwen en van wien het afhangt, of het totaliserings
proces tot het einde zal voortgaan dan wel een gunstiger wending 
zal nemen. Maar juist die moderne mens moet ons thans een 
ogenblik bezig houden. 

d. De geestelijke desintegratie. 

Uit de analyse van den achtergrond van de bewindvoerders
maatschappij bleek ons, dat haar kenmerken zijn: de neiging tot 
totalisering, de organisatorische verstarring, de verplaatsing van 
de verantwoordelijkheid naar den top, in het algemeen: de weten
schappelijke methode van functiedeling en -integratie. 

De keerzijde van de medaille is nu, dat de mens - van wien 
juist het verweer tegen deze bedenkelijke ontwikkeling verwacht 
moet worden -, gevoegd in zo'n organisatie, daarvan den schade
lijken invloed ondervindt. De nivellering van het persoonlijk leven, 
het opgaan in de massa en de geestelijke ontbinding, die zo ken
merkend zijn voor onzen tijd, hangen er mee samen. Maatschap-
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pelijke integratie en geestelijke desintegratie gaan heden hand 
in hand in de voorbereiding van de getotaliseerde maatschappij. 

Zoals te verwachten is, ziet BURNHAM op principieel marxis
tische gronden de thans te behandelen zijde van het vraagstuk, de 
menselijke zijde, over het hoofd. De mens is voor hem product 
van de maatschappij. Daarmee verliest hij dus niet alleen de posi
tieve reactie van den mens tegen een verkeerde ontwikkeling uit 
het oog, maar andererzij ds ook, vergeleken met vroegere perioden, 
de afbraak van dien weerstand door de massavorming, die geeste
lijke ontbinding, passiviteit en nivellering meebrengt. 

Het probleem van den massamens gaat het bestek van dit artikel 
te boven. Bovendien is er reeds veel over geschreven. Ik volsta 
dan ook met enkele opmerkingen. 

Weer moet ik allereerst het gevaar van eenzij digheid bezweren. 
De geestelijke desintegratie is maar niet een simpele consequentie 
van de structuur der moderne maatschappij. Dat zou toch weer 
tot determinisme leiden. Een mens kan in de moderne maat
schappij zijn weg kwijt raken; de zin van zijn maatschappelijk 
bestaan en de samenhang van de vele facetten ervan kan achter 
den horizon van zijn gezichtsveld verdwijnen, de ontwaarding 
van zijn arbeid kan hem diep onbevredigd door het leven doen 
gaan, maar dit leidt nog niet noodzakelijkerwijze tot geestelijke 
desintegratie. Het behoeft nog niet meer te zijn dan een bestaans
desintegratie, leidend tot een innerlijk afstand nemen van het 
bestaan. 

Geestelijke desintegratie begint in het hart, als in ongeloof de 
band met God wordt doorgesneden, als men geen deel meer wil 
hebben aan het heil van Jezus Christus, die het samenleven zin 
geeft en normen stelt. Geraakt een mens in zijn hart los van den 
religieuzen wortel van het bestaan, dan sterft op den duur ook 
dit bestaan af; in dien zin wekt de zonde den dood ook als een 
ontbinding van het bestaan. Aanvankelijk handhaaft men dan 
de christelijke normen nog, maar op den duur komen die alle in 
de crisis en tenslotte doet het nihilisme zijn intrede in de samen
leving. Dat proces heeft de moderne samenleving doorgemaakt. 
Dat de ontkerstening een belangrijken invloed gehad heeft op de 
vormgeving van de maatschappij en dat omgekeerd de moderne 
maatschappij een geestelijk klimaat schept, waarin het oplossen 
van den zinsamenhang van het bestaan zowel als de georgani
seerde voorziening in een - de persoonlijke verantwoordelijk
heid opheffende - materiële bestaanszekerheid als saeculari
serende invloeden werken, dat laten we rusten. In ieder geval 
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hebben wij thans met tweeërlei te doen: een ontbinding van binnen 
uit, die haar oorsprong neemt in den afval van het geloof aan 
den levenden God, en een aandrang tot ontbinding van den be
staanssamenhang van buiten af, uit de maatschappij opkomend. 
Zij versterken elkaar in een proces, dat innerlijk een geestelijke 
en uiterlijk een bestaansdesintegratie wekt, tezamen te typeren 
als de massavorming. 

Wij zullen ons naar den aard van het onderwerp beperken tot 
de impulsen van de maatschappij uit. 

De wetenschappelijke methode van organiseren en de omvang 
der organisatie, die mede daardoor ontstaat, brengen, zoals reeds 
opgemerkt werd, voor het besef vooral van hen, die aan de basis 
werkzaam zijn, een op zichzelf stellen, een isoZatie van de deel
functie mee. Zij verliezen het zicht op den samenhang van den 
arbeid en zo vervreemden zij van dien samenhang, kunnen er 
zelfs vij andig tegenover komen te staan. In het beste geval houdt 
men dan althans nog de belangstelling voor de eigen geïsoleerde 
deelfunctie gaande. 

Ik wil er terloops op wijzen, dat de situatie, voorzover zij voor
komt in grote wetenschappelijke centra een gevaar voor de weten
schap betekent en het pragmatisme in de hand werkt. Van de 
beide wetenschappelijke tendenzen, de generalisering en de indivi
dualisering der wetenschappelijke kennis, wordt de eerste door 
de isolerende specialisatie afgedamd, zodat de aandacht eenzij dig 
wordt gericht op de laatste, waarmee het zwaartepunt in de 
wetenschap bij de practische toepassing komt te liggen. 

Naarmate de deelfunctie hiërarchisch lager geplaatst is in de 
organisatie, is het effect van de isolatie ernstiger en wordt de 
typische eenzijdigheid van de invloedslijnen in de moderne orga
nisatie, van boven naar beneden, sterker gevoeld. 

Het onderzoek 14) onder leiding van MAYO verricht in de "Haw
thorne Works" van de Western Electric Company over 29000 
arbeiders, met het doel de belemmeringen van den arbeid te analy
seren, heeft geleid tot de conclusie, dat deze belemmeringen in 
hoofdzaak voortkomen uit het sociale milieu van den arbeid. De 
mens was in de moderne fabriek vergeten; zijn behoefte om te 
gelden in z\in werkmilieu, zijn behoefte aan persoonlijk contact 
naar boven was verwaarloosd; zijn onwil zat in de isolatie en 
nagatie van zijn functie. Deze uitkomst was in het licht van de 
bovengegeven beschouwing te verwachten. 

14) Zie hiervoor: F. J. ROETHLISBERGER and J. W. DICKSON, Management 
and the Worker, Cambridge Massachusetts, 1939. 
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Het onderzoek leidde intussen niet tot de ondekking van een 
zo mogelijk nog belangrijker belemmering, de devalwutie van den 
arbeid zelve. Dit bewijst opnieuw, dat, hoe objectief men in een 
onderzoek ook meent te werk te gaan, men toch altijd niet veel 
meer krijgt dan antwoord op de vragen, die men in zijn onder
zoek stelt. Merkwaardig is, dat YDO in zijn onderzoek 15) voor de 
feiten van het ongenoegen over den aard van het werk door zijn 
enquête wordt geplaatst (blz. 85), maar dit element weer ver
liest, als hij voor de verwerking aansluit bij het "Hawthorne"
onderzoek (blz. 87). 

In de wetenschappelijke wijze van organisatie streeft men ver
der naar zo eenvoudig mogelijke deelfuncties, naar zo volledig 
mogelijk beheer daarvan door voorschriften. Waar en voorzover 
dit slaagt, is de deelfunctie vastgelegd en is de verantwoord,elijk
heid in vrijheid aldaar opgeheven. Voor het werk van een zeer 
groot aantal mensen is dit inderdaad gelukt. Deze ontwaarding 
van den (herhaalden) arbeid betekent, dat de oorspronkelijke zin 
van vrij vormenden arbeid verdwenen is, dat de geestkracht van 
den arbeider inzinkt en zijn handvaardigheid gefixeerd wordt. 
Zo glijdt hij af van de menselijke waardigheid; zo berooft men 
hem van het centrum van zijn bestaan, den vrijen, zinvollen 
arbeid. En vanzelfsprekend kan hij dan ook de andere facetten 
van zijn bestaan niet meer groeperen om deze kern, den arbeid, 
waarmee de ontbinding van zijn bestaanssamenhang ingeleid is. 
Het massaproduct en de intensieve binding van zijn leven buiten 
de fabriek door de diensten der techniek en door de integratie der 
maatschappij stimuleren dit proces nog, doordat zij persoonlijke 
verschillen nivelleren en den mens passief maken. Het zinvol, indi
vidueel, vrij en actief bestaan van den mens staat op het spel door 
de bindende zuigkracht der modern georganiseerde collectiviteit, 
en door haar gelijkschakelenden druk; dit geldt zowel voor den 
arbeid als voor de aangeboden vormen van vrije tijd-besteding. 

Als BURNHAM dan ook zegt, dat een wereldstaat nog niet moge
lij k is door het ontbreken van culturele overeenstemming en als 
hij vanwege dit feit het optreden van een drietal staten tegemoet 
ziet (blz. 169), dan is dat niet slechts in strijd met zijn theorie, 
dat het culturele milieu bepaald is door de productie, maar dan 
ziet hij bovendien het proces van massavorming over het hoofd. 

Als de zin van het bestaan op het spel staat, in de crisis komt, 
als de twijfel over het doel overgaat in vertwijfeling, dan doen de 

15) Dr Ir M. G. YDO, Plezier in het Werk, Leiden, 1947. 
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eenzaamheid en de angst hun intrede in het leven. Men kan ze dan 
nog ontvluchten door de stilte te weren, de volte en de drukte te 
zoeken. 

Maar ook dan heeft het leven behoefte aan perspectieven en 
idealen. Surrogaat voor een zinvol bestaan zijn dan in eerster 
instantie de kringloop der sport competities en de droomwereld 
van de film, en meer afdoende, de politieke en maatschappelijke 
mythe, de ideologie van de een of andere betere wereld, waaraan 
men in zijn werk en vooral in zijn volgzaamheid meebouwt. Het 
is door dit middel, dat de consequente bewindvoerder de resten 
van vrijheids- en zelfstandigheidsdrang in de organisatie kan 
kanaliseren, den voor de bewindvoerdersmaatschappij zo gevaar
lijken opstand tegen het organisatiedwangbuis kan afleiden. Hij 
wil zelfs het denken beheersen 16). En als ook dit niet gelukt, moet 
hij dwangmiddelen toepassen, die de noodzaak van uitgebreide 
spionnage, politieke politie en concentratiekampen meebrengen. 

Voor de instandhouding van de wetenschappelijk ingerichte or
ganisaties zijn in de getotaliseerde bewindvoerdersmaatschappij, 
naast het volgens voorschrift functionneren der verbindingen en 
der deelfuncties, de mythe 17) en de terreur onontbeerlijk. Iedere 
bewindvoerder heeft naast zijn organisatorische een ideologische 
taak, daarin eventueel van boven af gesteund. En zijn positie moet 
althans versterkt worden door een stelsel van spionnage en door 
een apparaat, dat dwang kan uitoefenen. 

In dit verband wil ik nog een ogenblik stilstaan bij BURNHAM's 
visie op het communistische Rusland. 

In BURNHAM's opmerking, dat de oorzaak van de Russische 
maatschappijvorm niet in het communisme schuilt, zit in ieder 
geval een juiste correctie op de gangbare mening ten deze. Hij 
overdrijft intussen - consequent, want de mens is een functie 
van de productie voor hem -, als hij nu omgekeerd meent, dat 
het communisme slechts gevolg is van het maatschappelijk proces, 
dat naar de bewindvoerdersmaatschappij voert. 

Het communisme vindt inderdaad een voor zijn doel toebereide, 
althans gemakkelijk geschikt te maken, mens en maatschappij. 
Maar de communisten zijn daarom nog niet lijdelijk; zij drijven 
van hun door mythen gecamoufleerde machtsbegeerte uit den 
mens en de maatschappij voort op den weg naar de consequent 
bewindvoerdersmaatschappij met haar getotaliseerde samenleving 

16) Zie b.v.: GEORGE ORWELL, 1984. 
17)' Verhaal, dat men voor waar uitgeeft en dat geen waarheid inhoudt. 
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en genivelleerde massamensen. De herkomst van BURNHAM'S een
zij digheid ligt voor de hand. Waar is voor hem slechts, zekerheid 
biedt slechts de door feiten te controleren theorie, en het over
heersende feit is de macht over de productiemiddelen. De niet 
door feiten te controleren ideologie is niet waar, zij geeft slechts 
uitdrukking aan de menselijke belangen, behoeften, verlangens, 
vrees en hoop, meent BURNHAM. Zij dient in dit geval de bewind
voerders om hun belangen tot uitdrukking te brengen en om door 
een beroep op de gevoelens van de massa deze in het gareel te 
houden (blz. 177 e.v.). Daaruit is te begrijpen, dat hij een tegen
stelling ziet tussen STALIN, die de ideologie hanteert, en de bewind
voerders, zijnde de eigenlijke leidende klasse. 

Allereerst val op te merken, dat zo'n ideologie niet dezelfde be
tekenis heeft, als ze bij MARX had; de heilstaat was voor deze een 
zekerheid. Evenals bij SOREL is de ideologie ook voor BURNHAM 
een mythe geworden. Doch overigens is BURNHAM ontgaan, wat 
SOREL doorzag. Als de ideologie niet meer waar is en als dan de 
machtswil in het centrum komt te staan dan is het met de waar
heid van de wetenschap ook gedaan, dan is zij slechts pragma
tistisch te vatten. Welke innerlijke tegenstrijdigheden zo ontstaan, 
heb ik elders aangetoond. Maar BURNHAM's theorie struikelt dus 
over een nog klaarblijkelijker inconsequentie. 

Doch is afgezien van dit alles zijn opvatting over STALIN nu 
juist? DE KADT wijst er op, dat niet BURNHAM's bewindvoerders, 
maar de leiders van partij en staat de macht in handen hebben. 
Dat is juist, maar de gehele tegenstelling lijkt mij kunstmatig. 
In beide gevallen hebben we te doen met bewindvoerders. Het 
gaat in de maatschappij van de bewindvoerders in ieder geval niet 
om beheersing van de productiemiddelen, maar om beheersing 
van de georganiseerde massa: door organisatie, door propagan
distisch hanteren van de mythe en desnoods door geweld. Zo be
zien is STALIN in Rusland de hoogste bewindvoerder. Hij verper
soonlijkt de mythe en hij geeft haar vorm, hij heeft de draden 
van de organisatie in handen en dicteert uiteindelijk de politieke 
terreur. Hij zou zonder de volstrekte macht zijn, afhankelijk van 
een ander worden, als de organisatie in den top niet op hem uit
liep. 

e. Burnham's incons,equentie. 

De weinig overtuigende opvatting van BURNHAM over de positie 
van STALIN heeft nog een anderen grond. De erkenning van 
STALIN als den hoogsten bewindvoerder - en dus machthebber 
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- in de nieuwe maatschappij, zou inhouden, dat deze maatschappij 
in het huidige Rusland haar voorbeeld vindt. En bij die gedachte 
komt zoals gezegd, BURNHAM's eigen ideologie op het toneel om 
dwars tegen zijn positivistische bewindvoerderstheorie in, het 
pleit voor de vrijheid te gaan voeren. STALIN is hem te erg en } 
hij beijvert zich aan te tonen, dat het er met de vrijheid niet zo 
hopeloos voorstaat, als Rusland zou doen vermoeden. 

BURNHAM beweert nu, dat, zoals in Rusland, in de overgangs
periode naar de bewindvoerdersmaatschappij de dictatuur zal op
treden, maar eenmaal verwezenlijkt, zal dan de dictatoriale faze 
wijken voor een democratische. Hij voert twee argumenten aan: 
Er zijn volgens hem overeenkomstige historische verschijnselen. 
Verder dient de bewindvoerder den gemoedstoestand van het volk 
te kennen en andererzij ds moet dat volk stoom af kunnen blazen 
(blz. 161). 

Het eerste argument zou slechts bruikbaar zijn, als BURNHAM 
ook in de structuur van de nieuwe maatschappij een parallel kon 
aanwijzen met vroegere structurele veranderingen. Zoals hier
boven bleek, heeft de bewindvoerdersmaatschappij een geheel oor
spronkelijke structuur door de wetenschappelijke wijze van orga
nisatie, met name mogelijk gemaakt door de moderne techniek. 

Terzake van het tweede argument valt op te merken, dat het 
peilen van de stemming onder het publiek nog geen democratie 
vordert, terwijl voor het stoom afblazen ondemocratische moge
lijkheden bestaan, die in feite ook toegepast worden en die vooral 
in de kuddevorming een goed aanknopingspunt vinden. 

De beslissende vraag is intussen - in verband met het eerste 
argument -, of in de bewindvoerdersmaatschappij de noodzake
lijke vormen van de democratie te verwerkelijken zijn. 

De maatschappelijke voorwaarde voor de vrijheid der mensen 
is de souvereiniteit in eigen kring der verschillende levensver
banden en binnen die verbanden, het recht van vrije - de bestaan
de orde en het gezag respecterende - meningsuiting, met de -
naar den aard van het verband verschillende - mogelijkheid, 
invloed op de orde van zaken uit te oefenen. De waarborgen daar
voor liggen in het functionneren van de democratie in het staats
verband. 

Nu ziet BURNHAM in, dat de bewindvoerdersmaatschappij slechts 
een één-partij-stelsel verdraagt. Hij verwacht intussen, dat de 
democratie in de bewindvoerdersmaatschappij verwerkelijkt zal 
worden door de oppositie van de vakverenigingen, coöperaties e. d. 

Men overwege echter, dat door de totalisering der maatschappij 

\ 
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de souvereiniteit in eigen kring wordt opgeheven, waardoor de 
voor de vrijheid zo noodzakelijke voorwaarde van een balans der 
samenlevingsverbanden verstoord is. En bovendien is de politieke 
waardorg voor de vrijheid vervallen. 

Wat BURNHAM's nieuwe "democratie" betreft, herinner ik aan 
de hierboven geanalyseerde en door BURNHAM niet voldoende over
wogen omstandigheid, dat de consequente bewindvoerdersmaat
schappij staat en valt met het functionneren van de wetenschap
pelijk geleide en beheerste organisatie. Daarin bestaan slechts 
invloedslijnen, die van boven naar beneden gaan. Oppositie op ge
lijk niveau is er onbestaanbaar, de meningsuiting van lagere in
stanties kan voor de hoger geplaatsten nimmer de betekenis heb
ben van een oppositie, die de kans heeft maatregelen af te dwin
gen. Zij is - als ze in strij d met de organisatie-opinie nog toege
laten wordt - hoogstens een advies, dat altijd door de zeef van 
den top moet. En oppositie op de organisatie van buiten af - wie 
zal vrij kunnen of mogen staan van het allesbeheersend apparaat, 
er aldus een sluimerende bedreiging tegen vormend? - kan van 
geen invloed zijn op het hechte netwerk der organisatie, kan in 
ieder geval nimmer massaal bestaan. BURNHAM's idee is een fictie. 
De vakverenigingen zullen ingekapseld zijn en als zodanig onder
worpen aan de van boven af voorgeschreven orde. 

Verder is te bedenken, dat het nivelleringsproces, dat vooral 
den mens aan de basis treft, en de ondoorzichtigheid en onover
zichtelijkheid van de organisatie van de basisfunctie af gezien, de 
kansen voor een oppositie, juist daar waar zij moet wortelen, vrij
wel nihil maken. De democratie is in BURNHAM'S consequente be
windvoerdersmaatschappij uitgesloten en de vrijheid is er prac
tisch tot nul teruggebracht. BURNHAM zou ook op dit punt nog meer 
van de bewindvoerdersmaatschappij hebben begrepen, dan hij on
getwijfeld reeds doet, indien hij de Openbaring van JOHANNES 
eens had gelezen. 

3. Het dilemma der socialisten 

De opvatting van BURNHAM stemt niet optimistisch en als men 
herkomst en structuur van de bewindvoerdersmaatschappij boven
dien in de beschouwing betrekt, dan blijkt onze toestand nog min
der rooskleurig te zijn. Zonder dat men precies weet uit welke 
oorzaken, is ook onder het publiek het besef groeiende, dat er 
iets mis gaat in de wereld. En juist omdat men niet weet waar-
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om, is men veelal geneigd dan maar in den gang van zaken te be
rusten, het hoofd in de schoot te leggen. Dit defaitisme kan slechts 
met succes bestreden worden door het probleem van het historisch 
ontwikkelingsproces van mens en maatschappij in vollen ernst 
aan de orde te stellen, want alleen op dien weg zijn reële vooruit
zichten te openen. 

Een goedkoop optimisme helpt hier niets. Intussen is ook dit 
optimisme nog wij d verbreid. Men wij st dan op de gunstige om
standigheden die de samenleving ook thans nog vertoont, b.v. de 
vele nog bestaande vrijheden; het nog redelijk functionneren van 
de democratie; de terughoudendheid van den staat in zijn bemoei
ingen met het economisch leven; de kleine bedrijven, de markt, 
de beurs, die hun plaats nog behouden hebben. 

Er zit in dit optimisme een begrijpelijk element. Men wenst 
zich de vreugde van vandaag niet te laten ontnemen door even
tuele zorgen van morgen. Dat is echter slechts juist, voorzover 
men vandaag niet kan voorkomen, wat de dag van morgen aan 
zorgen zal bieden. Maar inzoverre wij daar wel invloed op kunnen 
uitoefenen, zullen wij er vandaag mee bezig moeten zijn. En dan 
helpt de verwij zing naar wat heden nog gunstig is, ons niets, maar 
dan hebben wij ons met name af te vragen, in welke richting en 
in welke mate onze maatschappij veranderd is, b.v. vergeleken 
met de samenleving van 10, 20, 50 jaar geleden. Zo bezien valt 
het niet moeilijk de omtrekken van de bewindvoerdersmaatschap
pij steeds duidelijker te zien opkomen. 

Behalve dit oppervlakkig optimisme bestaat ook nog een princi
piëel optimisme, b.v. onder de soèialisten. Zij kunnen zich wel 
vinden in de ontwikkeling der maatschappij. Op zijn hoogst heb
ben zij bezwaar tegen de ontwikkelingssnelheid, niet tegen de 
richting. Aan dit standpunt ten opzichte van den gang van zaken 
ontlenen zij het monopolie van progressiviteit. Daarmee is dan 
echter nog niets gezegd over de juistheid van hun standpunt, want 
dat hangt er van af, of de richting goed is of niet. Het zou hen 
op zichzelf reeds tot nadenken moeten stemmen, dat de commu
nisten de progressiviteit voor zich opeisen, omdat zij zelfs een 
revolutionnaire versnelling van het maatschappelijk proces ver
langen. En dat klemt temeer, omdat beiden hun hoop vestigen op 
leiding en ordening der maatschappij van staatswege, of in het 
algemeen, van den een of anderen hoogsten (machtigsten) samen
levingstop. Hen scheidt weliswaar de verschillende opvatting van 
de vrijheid, maar de communisten hebben in de praktijk bewezen, 
dat op den gevolgden weg de vrijheid verliezer is en de socialisten 
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moeten nog steeds op zijn minst in de theorie bewijzen, dat bij 
het voortschrijden van het geschetste maatschappelijk proces van 
wetenschappelijke organisatie de persoonlijke vrijheid zich zal 
kunnen handhaven, laat staan, zoals zij menen, ruimte zal winnen. 

De bedoeling is ongetwijfeld goed. Als BANNING stelling neemt 
tegenover de tyrannie van het economische met het beginsel: "het 
primaat van het sociale boven het economische" 18), dan vindt hij 
ons in de bestrij ding van het economische geheel naast zich. Maar 
dan hebben wij hem overigens nog een en ander te vragen. Is er, 
zo vragen wij hem, met betrekking tot dat sociale geen sprake 
van een eenzijdigen kijk op dat, wat de mens thans ontbeert en 
wat BANNING hem toewenst; is voldoende overwogen, of de ene 
hand niet zal geven, terwijl de andere zal nemen, in casu de ver
antwoordelijkheid in vrijheid, die reeds zo op haar retour is? 
En als BANNING zijn wens wil verwerkelijken door maatregelen 
van de gemeenschap, den staat, wordt dan zijn stelling niet omge
vormd in: het p'rimaat van het org,anisatorische boven het econo
mische? De vrije ondernemers worden dan in het gareel gezet 
door een vrijen organisator boven hen, die het gehele maatschap
pelijk complex van juridische, economische, sociale en technische 
problemen met zijn organisatie gaat hanteren, en ik kan niet in
zien, waarom de mens zich daarbij veiliger zou moeten voelen dan 
bij de veel minder machtige, vrije ondernemers. 

Altij d weer treft men in de socialistische uitspraken, met den 
wens de samenleving van boven af te ordenen, de overtuiging aan, 
dat de vrijheid van den mens daarbij gebaat is, althans er niet 
door behoeft te verliezen. 

Zo b.v. in een artikel van VAN LIER, waarop ik ter toelichting 
een ogenblik wil ingaan 19). De schrijver betoogt, dat door de socia
listische idee de socialistische plan politiek verlevendigd moet wor
den. En deze idee is de democratische en rechtvaardige orde der 
samenleving, vrijheid, recht en welvaart voor allen verzekerend, 
zowel als gelijke ontwikkelingskansen aan ieder biedend. Hij be
paalt zich dan nader tot het daaruit volgend plan voor de sociaal
economische democratie, die zich dient te richten op een stabiele 
productie, een spreiding der welvaart en in de derde plaats op 
een spreiding der verantwoordelijkheid (door hem formeel ge
noemd). 

18) Dr W. BANNING, De dag van morgen, Amsterdam, 1946, blz. 93. 
19) Mr TH. J. A. M. VAN LIER, Bijdrage tot de vorming van een socialis

tisch Plan, in "Socialisme en Democratie", October en November 1947. 
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Het is duidelijk, dat in dit laatste punt de persoonlijke vrijheid 
aan de orde is. 

Dat plan vordert volgens hem nu een vermaatschappelijking 
van de productie (blz. 306) en nader uitgewerkt ziet hij dit als 
een behoefte, de onderneming in te schakelen in een groter geheel, 
tenslotte in het grootste thans bestaande geheel, den staat (blz. 
339). De planpolitiek leidt tot machtsoverdracht van den onder
nemer aan den staat. Daarbij mag het echter niet blijven. Gelet 
op den derden eis, moet ook macht en verantwoordelijkheid naar 
beneden overgedragen worden door middel van de medezeggen
schap. Dit is dan de hoofdstrekking van VAN LIER'S socialistisch 
plan ter verwezenlijking van de spreiding van welvaart, recht en 
vrijheid. 

Nu rijzen uiteraard principiële bedenkingen tegen zo'n betoog. 
De schrijver stapt, zoals in zijn kringen gebruikelijk is, rustig 
over het feit heen, dat de aard van de staatsfunctie en van de 
ondernemingsfunctie radicaal verschillen, zodat men minstens op 
deze wijze van den staat iets anders gaat maken, dan hij naar zijn 
wezen behoort te zijn: hoeder van het publieke recht. Maar dit 
en soortgelijke bezwaren laten we thans rusten. We beperken ons 
tot het vraagstuk van de verantwoordelijkheid in vrijheid. 

Het zij vooropgesteld, dat VAN LIER zijn betoog met grote 
reserves opzet. Hij ziet vele gevaren, ook die welke door BURNHAM 

zijn gesignaleerd. Het probleem van de vrijheid is voor hem even
eens een probleem. 

Maar met de erkenning van die gevaren rechtvaardigt men zijn 
theorie op dat punt nog niet. De situatie is deze: De wenselijk
heid, verantwoordelijkheid naar beneden over te dragen, is geen 
socialistische uitvinding. Den antirevolutionairen gaat die wens 
op zijn minst zo sterk ter harte. 

Hun probleem is naar mijn gevoelen, hoe die overdracht te be
vorderen, terwijl de neiging der maatschappij, zoals ik geschetst 
heb, is, dat die verantwoordelijkheid juist steeds meer naar boven 
verschuift. 

De socialisten staan voor hetzelfde vraagstuk, maar zij maken 
het nog moeilijker, omdat zij die neiging bijvallen, omdat zij wel
vaart en zekerheid voor allen en spreiding van bezit onder allen 
van boven af willen ordenen, daarmee de vertikale lijn - met 
éénrichtingsverkeer voor den invloed - nog versterkend. 

Zij dienen dus in de eerste plaats met ons te overwegen, welke 
kansen medezeggenschap en bedrijfsorganisatie van onderen op 
hebben om een tegenwicht te vormen tegen de totalisering van 
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de samenleving, de machtsconcentratie in den top en het over
heersen van de wetenschappelijk ontworpen, ingerichte en in stand 
gehouden organisatie van - op zijn minst - de totaliteit van 
staat en technisch-sociaal-economisch leven: Met name, hoe men 
bij invoering van die beide structuren in en buiten de onder
neming zowel kan voorkomen, dat zij met behoud van zelfstan
digheid en democratische inrichting zonder invloed zullen zijn, als 
dat zij met verlies van die beide opgelost worden in de bewind
voerdersorganisatie. Dat is op zichzelf al een probleem, waar men 
benauwd van wordt. 

Maar de socialisten zullen zich bovendien moeten afvragen, 
welk effect hun versterking van de bewindvoerderstendenzen -
organisatie van welvaart, bestaanszekerheid, ja, regulering van 
de arbeidsmarkt en stellen van den plicht tot arbeid (blz. 310, 
347) - heeft op de reeds bestaande beperking van de verant
woordelijkheid in vrijheid aan de basis. Mij dunkt, dat hoewel zij 
het behoud, ja, de verruiming van de vrijheid stellen, hun oog 
slechts gericht is op de ordening van boven af, waarbij zij niet 
voldoende ernst moeten maken met de tegenstelling tussen het 
streven naar ordening van boven af en het streven naar verant
woordelijkheid in vrijheid in de basisfuncties ; noch houden zij 
voldoende rekening met de maatschappelijke beweging van heden, 
parallel aan hun ordeningsstreven, en met de oorzaken daarvan. 

Dat blijkt ook duidelijk in het aangehaalde artikel van DE 
KADT, die, na blijk gegeven te hebben van een diep inzicht in de 
bewindvoerdersmaatschappij, in het eind - en daarbij een latere 
correctie van BURNHAM bijvallend - het thema kapitalisme-be
windvoerdersmaatschappij rustig terzijde schuift en vervangt door 
het thema totalitarisme-democratie. Dat is een oplossing als die 
van wijlen ALEXANDER met zijn zwaard, want 't gaat er juist om, 
hoe de democratie in de bewindvoerdersmaatschappij met haar 
typisch totalitaire strekking kan bestaan. 

De volledigheid vordert de vermelding van het feit, dat VAN 
LIER, die dus de bevordering van vrijheid als eis stelt, tenslotte 
min of meer erkent, dat de andere doeleinden die vrijheid juist 
aftakelen. Hij besluit b.v. met de vraag: "Waar liggen ongeveer 
de grenzen, binnen welke men de persoonlijke vrijheid onaange
tast moet laten om het socialisme, om de democratie te beveili
gen?" (blz. 351). Inderdaad, en als men daar ernst mee gaat 
maken, dan is er hoop, dat het socialisme van zijn dwalingen in
zake de democratie en de vrijheid terugkeert, oftewel van het 
socialisme terugkeert. 
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Ik moet van den lezer met betrekking tot deze kwestie nog 
enig geduld vragen, want de socialist zal misschien van het ge
geven betoog zeggen, dat het hem toch niet beroert, dat wij op 
die manier langs hem heenpraten. Dan sluit hij weliswaar zijn 
ogen voor de werkelijkheid, maar niettemin heeft hij er recht 
op, dat wij zijn standpunt ook nog in een fundamenteler vlak 
bezien. 

Hoe komt het, dat BURNHAM de van boven af ingestelde orde
ning in zijn theorie ziet uitlopen op den totalitairen staat, terwijl 
de socialisten van deze ordening juist een maatschappij van vrije 
mensen verwachten? Ik stel voorop en meen aangetoond te heb
ben, dat BURNHAM afgezien van noodzakelijke correcties in hoofd
zaak gelijk heeft. 

Maar wat is de achtergrond van dit verschil? Het zit vast op 
een verschil in mensb,eschouwing. BURNHAM opereert met mensen, 
voor wie het machtsmotief de hoogste gelding heeft. Hij ziet in 
den mens, wat NIETZSCHE er in zag: het overwicht van het radicaal 
slechte, het beest in den mens, van den niets eerbiedigenden wil tot 
de macht in den mens. En met NIETZSCHE aanvaardt hij dit, zon
der kritiek, normloos, als een vaststaand feit. 

De socialisten daarentegen geloven in het overwicht van de 
goede eigenschappen in den mens. 

Wij hebben hier te doen met twee typen van humanisme: het 
oude type met zijn verwachtingen van den mens voor de mens
heid, en het nieuwe, crisistype van NIETZSCHE met zijn verwach
tingen van den mens, die alleen zichzelf en met name zij neigen 
macht zoekt. Dat was het vervolgVerhaal van de schipbreuk der 
oude humanistische idealen. (BURNHAM zet de individualistische 
machtstheorie over in die van de klassen, waartoe op zijn stand
punt een wij sgerige speculatie nodig is). 

GROSS, dien ik hierboven reeds ten tonele voerde, deelt in het 
algemeen op dit punt de overtuiging van de socialisten. Hij ver
wacht met name van de vrij e ondernemers aan den top der grote 
bedrijven, dat zij alles wel zullen maken voor den kleinen man. 
Maar dat verwachten de socialisten nu net niet. Zij sluiten in na
volging van MARX juist deze "kapitalisten" buiten het erf van de 
brave mensen. Die zijn nI. door hun economische macht geneigd 
tot alle kwaad (de theorie van den geestelijken bovenbouw). Wat 
deze kapitalisten betreft, reiken de socialisten BURNHAM, reikt 
MARX NIETZSCHE de hand. Wie er op let, vindt ook de huidige 
socialistische beschouwinge nog altij d georiënteerd naar het 
schema: kapitalist - brave rest. 
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NIETZSCHE consequent, SOREL en BURNHAM in hoofdzaak, zij 
hebben begrepen, dat de machtsbegeerte niet is gereserveerd voor 
de kapitalisten, dat zij in het hart van ieder mens opkomt. 

Maar zij moet de kans tot verwerkelijking hebben, werpt de 
socialist tegen. Inderdaad, en dan zijn wij ook juist, waar wij 
wezen moeten. De vrije ondernemer heeft die kans en de gevaren 
daarvan worden groter met den groei der ondernemingen. Maar 
groter dan zijn economische macht zal de organisatorische macht 
van den bewindvoerder zijn, en groter dus zijn verleiding tot 
machtsmisbruik; want deze bewindvoerder wordt boven den 
ondernemer geplaatst, hij zal ten minste de zwaardmacht en de 
technisch-economische macht in één hand bezitten; hij zal door 
de organisatie der samenleving meer vat krijgen op alle verdie
pingen er van dan ooit iemand bezeten heeft. 

Er is geen reden om aan te nemen, dat deze bewindvoerder 
nobeler met zijn macht zal omspringen dan de vrije ondernemer 
deed. Met name niet, omdat, zoals ik aantoonde, door de ontwik
keling der moderne techniek de positie van den vrijen onder
nemer naar binnen in het bedrijf dus reeds geruimen tijd die van 
de bewindvoerders is d. w. z. dezelfde als in de toekomstige maat
schappij op veel groter schaal (en levensverbanden omspannend) 
de positie van BURNHAM's bewindvoerder zal zijn. 

Men moet niet een tegenstelling zoeken tussen den kapitalist, 
die slechts zUn winst op het oog heeft, en den ordenaar, die het 
welzij n van den kleinen man zoekt. Dat klassenstrij dsgerief ver
krijgt men slechts door in gedachten bij den ordenaar het onkruid 
uit te wieden en bij den vr~ien ondernemer alleen het onkruid te 
laten staan. De kans op ontsporing ligt in de concentratie van 
macht, die in de voorbije maatschappij gebouwd werd met kapi
taal en intern op den duur steunde op een wetenschappelijker 
manier van organisatie; en die in de komende maatschappij ge
heel dank zij het instrument van de wetenschappelijk ingerichte 
organisatie en geruggesteund door den sterken arm van den staat 
zal bestaan. 

Het is niet moeilijk, vast te stellen, dat de geselen van den 
kapitalist in de schorpioenen van den bewindvoerder zullen ver
anderen, dat diens vinger dikker zal zijn dan de toch waarlijk niet 
slanke lendenen van zijn voorganger. 

Langzamerhand is sinds de opkomst der moderne techniek het 
aanwezige maatschappelijk evenwicht van krachten in de vorige 
eeuw - met behoud van intern souvereine levensverbanden -
verbroken ten gunste van den vrijen ondernemer. Dat proces zet 
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zich nog voort, maar begint nu bovendien de eerste sporen van 
de bewindvoerdersmaatschappij te vertonen; de vrije ondernemer 
wordt getransformeerd in den bewindvoerder; de souvereiniteit 
in eigen kring der levensverbanden wordt verbroken; de vertikale 
lijn gaat domineren en de verantwoordelijkheden verschuiven naar 
den top; de massamens treedt op. 

Met de souvereiniteit in eigen kring wordt een wezenlijke waar
borge voor de vrijheden van het volk en tegen de concentratie 
van macht vernietigd. Want juist zij is in de ontplooide maat
schappij een garantie, dat de verleidelijke machtsvorming be
grensd blijft. Daar is nog een garantie, in het in Christus weder
geboren hart en in het door Christus bedwongen hart, maar wie 
den Bijbel leest, verstaat, dat zelfs het handelen van wederge
borenen daarom nog niet feilloos en naar Gods wet is. Hij weet, 
dat God een orde van zaken op aarde eist - en den mens voor 
de verwerkelijking daarvan aan het werk zet - die dezen mens 
bewaren moeten voor afval en hoogmoed. Voorzover zij verwerke
lijkt is, bewaart zij ons allen voor het onbegrensde proces van 
machtsvorming. Wij lezen in den Bijbel, dat men in het einde 
die belemmeringen zal opruimen en dat begint met de negatie 
van de Schriftuurlijke souvereiniteit in eigen kring. In de be
windvoerdersmaatschappij zal men dien waarborg wegnemen: in 
de theorie van het democratisch socialisme is hij reeds achter een 
rookgordijn verdwenen; er is nog hoop, als hij althans in de op
vatting van antirevolutionairen springlevend is. 

4. De omtrekken van een plan 

De bewindvoerdersmaatschappij is in wording. Haar voornaam
ste kenmerken zijn: de totalisering van de samenleving door orga
nisaties van wetenschappelijken aard en de daaruit voortvloeiende 
neiging tot reductie van de menselijke vrijheid en tot zinisolerende 
functiedeling. Deze laatste factoren brengen een bestaansontbin
ding mede, welke, gepaard met een toenemende ontkerstening, 
tot geestelijke desintegratie, tot massavorming leiden. 

Wie in dit licht de zegeningen van techniek, wetenschap en 
handel beziet, weet, dat zij duur en op den langen termijn te duur 
gekocht zijn. Het cultureel onbehagen, het crisisbesef van onze 
eeuw verwart ons zo, omdat even onweerstaanbaar en snel als 
die zegeningen over onze wereld komen, de verschrikkingen van 
nihilisme en totalitarisme haar begeleiden. 
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Het zou niet in overeenstemming zijn met den ernst en de draag
wijdte van het behandelde onderwerp, als ik hier reeds zou pogen, 
een programma van verweer en herstel te geven, of zelfs maar 
dien indruk te wekken. Ik wil zelfs bekennen, dat m. i. zo'n 
project, als het al op afdoende en toch verantwoorde wijze ont
worpen zou kunnen worden, in een milieu met zodanig klemmende 
factoren en neigingen verwezenlijkt moet worden, dat de uitvoe
ring op schier onoverwinnelijke moeilijkheden zal stuiten. 

In ieder geval zal men moeten bedenken, dat zolang de mensheid 
niet in overwegende mate terugkeert tot het Schriftuurlijke 
Christendom, ieder programma, de maatschappelijke structuur be
treffende, op zijn hoogst het effect van een vertraging van het 
in gang zijnde proces zal kunnen hebben. En ten aanzien daarvan 
heeft men dan weer rekening te houden met het feit, dat de ont
vankelijkheid voor het Christendom afneemt met de massavor
ming. 

Ik wil mij verder beperken tot enkele opmerkingen. 
Men moet zich als antirevolutionair in de eerste plaats goed 

voor ogen houden, dat in zo'n program - dat allereerst van 
breder dan politieke allure dient te zijn - het zwaartepunt niet 
mag liggen in organisatorische maatregelen, van staatswege over 
het maatschappelijk leven te nemen. Vanzelfsprekend kunnen deze 
niet uitgesloten worden, maar van de Overheid zal vooral ge
vraagd moeten worden een beleid, dat bindingen opheft en moge
lijkheden schept om den mens tot vrijer, persoonlijker en actiever 
leven te brengen, zowel in zijn arbeid als in zijn vrijen tijd. Want 
onze kansen liggen slechts daar, waar het volk de energie oplevert, 
constructieve plannen zelf en in eigen leven en werken uit te 
voeren. 

Zoals het voor de kerk en voor een politieke partij funest is, in
dien het zwaartepunt der verantwoordelijkheid van respectievelijk 
de plaatselijke kerk en de kiesvereniging verschoven wordt naar 
den top, zo is het voor het effect van maatschappelijke plannen 
fnuikend, indien zij resulteren in een nog sterker verschuiving 
van de verantwoordelijkheid naar de Overheid, dan thans reeds 
het geval is. 

Ik wil er in dit verband nog eens met nadruk op wijzen, dat alle 
van boven af voor den kleinen man georganiseerde sociale recht
vaardigheid en bestaanszekerheid betaald wordt met een stuk van 
de verantwoordelijkheid in vrijheid van dien kleinen man. Daar
tegen behoeft men niet onder alle omstandigheden bezwaar 
te maken, maar daartegen moet men thans hoog nodig bezwaar 
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maken, omdat de balans reeds ver uit het evenwicht is, ... tenzij 
men met den massamens genoegen wil nemen. 

Het behoeft hier en mijnerzijds geen betoog, dat een oplossing 
niet te vinden is door het terugzetten van de klok der cultuur. 
Dat is trouwens zo onmogelijk als het onjuist is, althans in con
structieven zin; op destructieve manier kan die klok wel terug
gezet worden, ja, is het in onzen tijd zelfs geen fantasie aan de 
mogelijkheid van vernietiging der cultuur te denken. Maar dat is 
thans niet aan de orde. Of eigenlijk wel, want slechts door de 
oplossing van ons vraagstuk is dit gevaar afdoende te bezweren. 

Het is duidelijk, dat in den meest algemenen zin het individu
aliseren en activeren van den mens en het stellen van een alter
natief voor de totaliseringstendenz, richtsnoer der plannen zou 
moeten zijn. 

Wat het eerste betreft moet de grootst mogelijke ernst gemaakt 
worden met de handhaving van de souvereiniteit in eigen kring. 
En overigens zal men een oplossing moeten zoeken in de richting 
van een vervanging van vertikale relaties door horizontale, van 
decentralisatie en, voorzover vertikale relaties blijven bestaan, van 
invloeden, althans van inspraak van beneden naar boven en van 
voorlichting in omgekeerde richting. Dat men daarbij economi
sche verliezen zal moeten nemen, is te verwachten, maar op den 
langen termijn en in breder verband gezien zeker, zijn die ver
liezen slechts schijnbaar. Het is een gunstig teken, dat men in 
enkele grote bedrij ven in Amerika niet alleen oog hij gt voor de 
veronachtzaming van den mens in het bedrijfsverband (hierboven 
localiseerde ik dit feit met de zinisolerende functiedeling) , maar 
dat men ook plannen uitwerkt om dit kwaad te keren. Men zoekt 
het dan vooral in de vorming van kleine eenheden en in genoemde 
inspraak en invloed van beneden af en voorlichting van boven af. 
De praktijk moet leren of dit belangrijke resultaten zal opleveren, 
maar gelet op de innerlijke neiging tot wetenschappelijke vorm
geving der organisatie, tot overwicht van de leiding, is te vrezen 
dat dergelijke maatregelen niet opgewassen zijn tegen den ernst 
van ons vraagstuk. 

Zo verdient ook de uitwerking van de medezeggenschap in de 
ondernemingen en van de bedrijfsorganisatie daarbuiten onzen 
steun, omdat zij een tegenwicht kunnen vormen van een 
bedenkelijke maatschappelijke beweging, maar men mag daar
van evenmin zijn verwachtingen al te hoog spannen en ten op
zichte van de laatste vooral moet men el' voortdurend op bedacht 
zijn, dat men op den rand van de bewindvoerdersmaatschappij 
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wandelt en dat er een kleinigheid nodig is om het middel erger 
te doen zijn dan de kwaal. 

In ieder geval moet men van al deze plannen geen democra
tische bedrijfsinrichting verwachten; daarvoor zijn de afstanden 
van basis tot top te groot, zijn de problemen te gecompliceerd en 
is de organisatie te stug en te stabiel. 

Wat den mens in zijn arbeid betreft, zal door de ontwikkeling 
van technische operatoren automatische menselijke arbeid tot het 
uiterste beperkt moeten worden 20) en voorzover dit niet of nog 
niet geslaagd is, zullen arbeiders, die dergelijk werk moeten ver
richten, een deel van hun tijd aan vrijen arbeid gezet moeten wor
den. Wil men voor dit probleem een oplossing buiten fabrieksver
band zoeken, dan is de voorwaarde daarvoor, dat men zin vollen 
arbeid en geen onderricht of ontspannend spel moet aanbieden, 
en dan verdient 't in het algemeen den voorkeur, dat voor dien 
arbeid betaald wordt. Zolang dit vraagstuk van den automati
schen arbeid niet opgelost is, behoeft men m. i. van geen voor
stel op ander terrein heil te verwachten. Hiermede staat en valt 
ieder programma. 

Voor den ernst van deze ontwaarding van den arbeid heeft men 
veel te weinig oog. 

Sommigen menen, dat zich dit vraagstuk op den duur door 
mechanisatie vanzelf zal oplossen en in principe is dit inderdaad 
mogelijk Maar zekerheid over een volledige liquidatie van het 
probleem in de praktijk bestaat toch niet en dan moet men zich 
nog afvragen of deze ontwaarding de mensheid niet reeds thans 
al te ernstig geschonden heeft. De bedoelde schending van des 
mensen arbeid is naar mijn gevoelen zo ernstig, dat een weg ge
zocht zou moeten worden om het proces van mechanisatie belang
rijk te versnellen en het aan de uitsluitende autoriteit van econo
mische motieven te onttrekken. 

Op het eerste gezicht schijnt het, dat men in den vrijen tijd van 
den mens betere mogelijkheden heeft om de massavorming tegen 
te gaan dan in zijn arbeidsmilieu. Men bedenke intussen, dat door 
middel van dien vrij en tij d geen definitieve oplossing te vinden 
zal zijn, omdat 's mensen arbeid het zwaartepunt van zijn bestaan 
is en dus noodzakelijkerwijze die arbeid gezond gemaakt moet 
worden. 

20) F. L. POLAK ziet in zijn inaugurele rede (De wentelgang der weten
schap en de maatschappij van morgen, Leiden, 1949) juist het gevaar van 
horde-vorming in deze uitschakeling van den arbeider (blz. 18). Ook al 
is het mogelijk, dat daardoor nieuwe problemen rijzen, aan deze opvatting 
ontbreekt in ieder geval het inzicht in de oorzaken van de massavorming. 
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Overigens zijn de meeste mensen ook in hun vrijen tijd gevan
gen in den greep van de georganiseerde maatschappij. De vrije 
tijd zelve bestaat voor de meesten, bij schijnbaar vrije keuze van 
vulling, als van een van boven af georganiseerd tij dschema. 

Kenmerkend voor dien vrijen tijd zijn b.v. de mensenmenigte, 
de lawine van gebeurtenissen, de passieve en onrustige mens. Wie 
aan de radio, de bioscoop, de sport e. d. denkt, herkent deze ken
mer ken aanstonds. 

Men zal het geneesmiddel dus moeten zoeken in het herstel van 
de samenleving in kleiner verband, vooral in gezinsverband; in 
het uiteendrijven van ORTEGA's "samenscholingen" 21) ; in het sti
muleren van actieve vrije tijdsbesteding, in het vormen van 
pauzes, waarin de mens tot zichzelf en tot rust komt. Twee plan
nen hiertoe strekkend lijken mij niet volstrekt onuitvoerbaar: het 
zo volledig mogelijk herstel van de Zondagsrust en het bevorderen 
van een ontvolking der steden en bevolking van het platteland. 

Wanneer iemand meent en aantoont, dat sommige van deze voor
stellen hersenschimmen zijn, dan zal ik mij achteraf niet eens zo 
erg verbazen. Als hij dan om van de moeilijkheden verlost te zijn 
ook het probleem zelve maar niet naar het schimmenrijk laat 
verhuizen, want hij struikelt er over op onze straten en als wij 
er geen oplossing voor vinden, zal hij er met ons straks over 
vallen. 

Aan den wijzen eenvoud van LINCOLN ontsproot eens de op
merking: "If we could first know where we are and wither we 
are tending, we could better juctge what to do and how to do 
it" 22). Tot het eerste heb ik een bij drage willen leveren aan de 
hand van BURNHAM's theorie. Als wij denken aan den mens, wiens 
waardigheid als beelddrager Gods op het spel staat, en aan de 
samenleving, waarin de volle culturele dienst van God onmogelijk 
gemaakt dreigt te worden, dan ligt de weg, dien wij bewandelen 
moeten, voor ons, zelfs al zal hij moeilijker begaanbaar zijn dan 
het "better" van Lincoln doet veronderstellen. 

SAMENVATTING 

De studie van BURNHAM plaatst ons voor het vraagstuk, dat thans de 
samenleving beheerst. In zijn vollen omvang betreft het de nieuwe struc-

21) J. ORTEGA y GASSEL, De opstand der Horden, vertaling J. Brouwer, 
1937. 

22) "Als wij maar eerst weten konden waar wij zijn en waarheen wij 
streven, zouden wij beter kunnen beoordelen wat wij te doen hebben en hoe 
wij dat moeten doen." 
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tuur der samenleving met zijn twee hoofdkenmerken: de totalitaire maat
schappij en den massamens. 

BURNHAM beperkt zich tot het eerste punt. Zijn verdienste is, dat 
hij heeft verstaan, dat de functie van de nieuwe leidende figuur een 
organisatorische is. 

Men is geneigd hem en anderen, die zich over deze zaak uitlieten, 
van overdrijving te beschuldigen en in onze Westerse samenleving is 
dit voor het heden ook juist. Maar daarmede heeft men nog niets belang
wekkends geconstateerd. De maatschappij is in beweging en BURNHAM 
gaat na, waarheen men zich beweegt. Hij heeft uit allerlei verschijn
selen en uit kleine veranderingen in den loop des tijds de richting dier 
beweging en het vooruitzicht daarvan afgeleid en daarmede heeft hij 
ons een groten dienst bewezen. 

Aanwijzende wat in de maatschappij aan het veranderen is, was hij 
in staat de al te eenvoudige opvatting, dat nationaal-socialisme en com
munisme de oorzaak van onze moeilijkheden zijn, terzijde te stellen. 
Helaas valt hij nu in een ander uiterste door deze ideologieën uitslui
tend als een gevolg van de maatschappelijke ontwikkeling te zien. Willen 
wij de moeilijkheden van de samenleving op de juiste wijze onder ogen 
zien, dan dienen wij echter te letten zowel op den mens daarin als op de 
structurele ontwikkeling van de maatschappij, alsmede op de onder
linge wisselwerking. BURNHAM'S eenzijdigheid op dit punt hangt samen 
met zijn marxistische afkomst. De levensbeschouwing is ook voor hem 
een gevolg van de maatschappelijke omstandigheden. 

Hoewel hij dus scherp heeft gezien, wat zich in de samenleving ont
wikkelt: het overheersen van het organisatorische, heeft hij geen aan
dacht besteed aan de vraag, wat de oorzaak van die ontwikkeling is. 
Bij dat vraagstuk staat de schrijver van dit artikel uitvoerig stil. Het 
blijkt, dat in de moderne techniek en wetenschap de sleutel voor de op
lossing van deze vraag is te vinden. En tevens wordt duidelijk, dat 
een andere bepaling van de organisatorische functie in onzen tijd moge
lijk is. Het moderne organiseren ontleent zijn bijzonderheid n.l. aan de 
wetenschappelijke wijze, waarop het geschiedt. 

De gedachten gang van BURNHAM leidt ons naar de ideënwereld van de 
moderne socialisten. Wat zij zich voorstellen ligt in de lijn van ont
wikkeling der maatschappij, zoals BURNHAM die schetst. Hun inconse
quentie is, dat zij wel instemmen met de ordening, met den voorrang 
van de organisatorische functie, maar aan de schaduwzijden van de 
ontwikkeling voorbijzien, althans daarmede niet ernstig rekening 
houden. 

Tenslotte is het geboden, gegeven onze situatie en haar te verwach
ten ontwikkeling, de vraag aan de orde te stellen, of wij het roer nog 
kunnen wenden, zodat de samenleving niet verzinkt in het totale diri
gisme, en zo ja, welke mogelijkheden daartoe voorhanden zijn. 

* 
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DE WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN 

DOOR 

A. STAPELKAMP 

In Antirevolutionaire St,aatkunde van December 1947 schreef 
ik op verzoek der redactie over het toen juist uitgekomen Rapport 
der commissie-VAN RHIJN inzake het vraagstuk der wettelijke 
regeling van ondernemingsraden. 

Zoals onze lezers zich zullen herinneren kwam deze commissie 
tot de conclusie, dat een wettelijke regeling inderdaad gewenst 
moest worden geacht. Haar rapport had zij uitgebracht in den 
vorm van een wetsontwerp, dat tot titel droeg: Ontwerp van een 
hoofdstuk ener wettelijke regeling van de publiekrechtelijke orga
nisatie van het bedrijfsleven. 

De commissie was dus niet alleen van oordeel dat een wettelijke 
regeling gewenst was, maar was tevens van mening dat deze 
materie geregeld diende te worden binnen het raam der bedrijfs
organisatie, omdat naar haar gevoelen de ondernemingsraden 
daarmede onlosmakelijk zijn verbonden. 

Eén van de vertegenwoordigers van het georganiseerde bedrijfs
leven deed in de commissie-VAN RHIJN op dit laatste punt een 
afwijkend geluid horen. Dat was de vertegenwoordiger van het 
socialistische vakverbond, het N.V.V. Deze was van oordeel dat 
een afzonderlijke regeling gewenst was. 

De ongeveer gelij ktij dig met de commissie-VAN RHIJN inge
stelde commissie, welke tot taak had de Regering te adviseren 
over een wetsontwerp op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
- de commissie-VAN DER VEN - nam de gedachte van de meer
derheid der commissie-VAN RHIJN over. In haar ontwerp van 
wet was het wetsontwerp-VAN RHIJN op de ondernemingsraden 
als derde hoofdstuk opgenomen. Het lag dus alleszins voor de hand 
dat de wettelijke regeling der ondernemingsraden gestalte zou 
krijgen binnen het raam der bedrijfsorganisatie. 

Het heeft evenwel niet zo mogen zijn. De politiek stak een spaak 
in het wiel. 
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Minister DREES diende 1 Juli 1948 bij de Tweede Kamer een 
wetsontwerp in, bevattende regelen omtrent ondernemingsraden. 
Dus toch een afzonderlijke wet! 

Ter motivering van deze handelwijze merkte de heer DREES in 
de Memorie van Toelichting op, dat de publicatie van het rap
port-VAN RHIJN ,,0. m. ook was geschied om de mening van de 
publieke opinie te peilen met betrekking tot de vraag of de rege
ling van ondernemingsraden diende te geschieden bij afzonder
lijke wet of binnen het raam der wet op de bedrijfsorganisatie." 
Op grond van de hierop vernomen reacties, alsmede op grond van 
het feit, dat de minister gemeend had op enkele punten van de 
voorstellen der commissie-VAN RHIJN te moeten afwijken, 
meende hij tot de indiening van een afzonderlijke wet te kunnen 
overgaan. Deze argumentatie was wel allerminst sterk. 

En juist wat betreft de punten, waarop het ontwerp van de 
voorstellen der commissie-VAN RHIJN afweek, heeft minister 
.T OEKES, die als opvolger van de heer DREES het wetsontwerp in 
de Kamer had te verdedigen, allerlei concessies moeten doen, wilde 
hij het ontwerp in veilige haven krijgen. Wij komen daarop in 
het verdere gedeelte van dit artikel nog terug. 

Wat de reacties betreft, staat het zo, dat alleen van de zijde 
van de Partij van den Arbeid en het daarmede geestverwante 
N.V.V. voor een afzonderlijke regeling is gepleit. Alle andere groe
pen - natuurlijk met uitzondering van de communisten - waren 
voor een regeling in samenhang met de wet op de bedrijfsorgani
satie. Wanneer de heer DREES dus toch een anderen weg koos, 
was dit geenszins omdat de meerderheid van ons volk dit wenste, 
zelfs niet omdat een meerderheid van het kabinet dit begeerde, 
maar omdat een minderheid, in casu de P. v. d. A., de meerder
heid onder zodanigen druk zette, dat deze daarvoor is bezweken. 

Dat dit meer is dan een vermoeden, bleek duidelijk uit een 
artikel in Herstel, het weekblad van de Katholieke Arbeidersbe
weging, van 21 Februari 1950. 

In dit artikel werd gereleveerd het verloop der behandeling van 
het wetsontwerp in de Tweede Kamer. Betreurd werd, dat de 
weg door de commissie-VAN RHIJN en de Stichting van den 
Arbeid gewezen, nl. een regeling in samenhang met die van de 
bedrij fsorganisatie, niet is gevolgd. Gegeven de wens van de meer
derheid van ons volk, ware dit, meende het blad, logisch geweest. 
Dat dit niet is geschied, verklaart Herstel aldus: "De Regering 
heeft, naar kan worden aangenomen om politieke redenen anders 
beslist: "de K.V.P. de wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorgani-
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satie, de P. v. d. A. de wet op de ondernemingsraden". Men kan 
dit kleine politiek noemen, maar er is in ons land mede te rekenen 
zolang de P. v. d. A. de op één na grootste partij is." 

Commentaar is hier stellig overbodig. Dit verklaart ook de 
houding der Rooms-Katholieke Tweede Kamerfractie, zowel bij 
de behandeling van de wet op de Bedrij fsorganisatie als bij de 
behandeling van de wet op de Ondernemingsraden. 

Bij de behandeling van eerstgenoemde wet, die het eerst aan de 
orde kwam, is van Antirevolutionaire zij de een motie ingediend, 
waarin de wenselijkheid werd uitgesproken, dat de wettelijke 
regeling der ondernemingsraden zou geschieden als onderdeel van 
de wettelijke regeling der bedrijfsorganisatie en waarin de Rege
ring werd uitgenodigd de daarvoor nodige maatregelen te treffen. 

De behandeling dezer motie is op advies van de commissie van 
voorbereiding voor het wetsontwerp op de Bedrijfsorganisatie 
verdaagd tot de wettelijke regeling der ondernemingsraden aan 
de orde kwam. Hoewel deze motie weergaf wat er leefde in den 
kring der K. V. P., kon zij toch niet den steun krijgen van haar 
Tweede Kamerfractie. Zij werd verworpen met de stemmen van 
alléén de A. R., C. H., V. V. D. en den heer WELTER voor. 

De Roomse kamerfractie was blijkbaar door een onderlinge af
spraak in het Kabinet gebonden. Toch heeft, gelijk we nog nader 
zullen zien, het overleg in de Kamer terzake van dit punt nog wel 
enig resultaat gehad. 

De org,anisatorische opzet der. wet. 

Was in het ontwerp-VAN RHIJN aan de bedrijfschappen, dus 
aan het georganiseerde bedrijfsleven, de bevoegdheid gegeven, aan 
alle dan wel aan bepaalde ondernemingen binnen hun ressort, 
waarin 25 of meer werknemers werkzaam zij n, bij verordening 
de verplichting op te leggen ondernemingsraden in te stellen en 
was ook het toezicht op de naleving van deze en andere verplich
tingen aan het bedrijfschap opgedragen, in het ontwerp-DREES
JOEKES werd daarvan wel heel principieel afgeweken. 

Artikel 2 van dat wetsontwerp bepaalde: "Het hoofd of de be
stuurder van een onderneming, waarin 25 of meer werknemers 
werkzaam zijn, is, te rekenen van een door Ons te bepalen tijd
stip, dat voor delen van het bedrijfsleven verschillend kan zijn, 
verplicht een ondernemingsraad in te stellen." 

Dat zelfde artikel bepaalde ook, dat ontheffing van voornoemde 
verplichting slechts door den minister met de uitvoering der wet 
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belast kon worden verleend. Het bedrijfsleven was dus uitge
schakeld. Het had nog slechts in zoverre enigen invloed, dat het 
artikel ook nog bepaalde, dat de Sociaal Economische Raad over 
gevallen als hierboven genoemd moest worden gehoord. 

Dat was het zwakke draadje dat de wet in haar uitvoering 
op een zeer kardinaal punt aan het bedrijfsleven bond. 

Het overleg met de Kamer heeft op dit punt gelukkig het been 
weer een weinig in het lid gezet. Wel kon een antirevolutionair 
voorstel, overeenkomstig de gedachte der commissie-VAN RHIJN 
de oplegging der verplichting tot instelling van ondernemings
raden zomede de ontheffing van die verlichting in handen van het 
bedrijfschap te leggen, geen meerderheid verwerven, maar de 
huidige redactie verschilt toch wel hemelsbreed van wat aanvan
kelijk was voorgesteld. "De Raad" (hiermede wordt bedoeld de 
Sociaal Economische Raad) - aldus de thans aanvaarde redactie 
- "bepaalt het tijdstip waarop deze verplichting een aanvang 
neemt." De minister is dus naar den achtergrond gebracht. Het 
is ook de Raad, die ontheffing kan verlenen, zij het ook dat zulk 
een beslissing de goedkeuring der Kroon behoeft. 

Het tijdstip, waarop de verplichting tot instelling van onder
nemingsraden een aanvang neemt, kan voor delen van het be
drijfsleven verschillend zijn. Ook daarover beslist thans de Raad 
en niet de minister. De bedrijfschappen, en bij ontstentenis van 
deze de naar het oordeel van den Raad representatieve organi
saties van werkgevers en werknemers, worden hierover vooraf 
door den Raad gehoord. 

De band aan het bedrijfsleven en ook de bewegingsvrijheid van 
dit laatste is dus als gevolg van het overleg tussen Kamer en Rege
ring belangrijk versterkt. Dat is onzerzijds toegejuicht en ook 
bevorderd. Het moet evenwel naar ons gevoelen worden betreurd, 
dat deze bevoegdheden niet aan de bedrijfschappen zijn toegekend. 
Immers deze zijn bij uitstek de organen van het bedrijfsleven. 
Zij kunnen het best beoordelen wat in een bepaalden bedrijfstak 
kan of niet kan, wat gewenst en wat nodig is. De Sociaal Econo
mische Raad kan dit veel minder. Hij is wel een orgaan voor, maar 
geen orgaan van het bedrijfsleven. 

De politieke constellatie liet evenwel blijkbaar ook op dit punt 
den Rooms-Katholieken geen vrijheid de inspraak van hun hart 
geheel te volgen. Zo kwam dit compromis uit de bus. 

Als resultaat van het overleg met de Kamer is voorts de be
paling in de wet opgenomen, dat - behoudens in gevallen waar
voor de Raad ontheffing verleent - de instelling van onder-
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nemingsraden zal geschieden binnen drie jaren na inwerking
treding der wet. 

In het ontwerp-VAN RHIJN was het toezicht op de onder
nemingsraden opgedragen aan de bedrijfschappen. Door het los
maken van den band aan de bedrij sorganisatie moest ook deze 
constructie vervallen. De minister wilde immers ondernemings
raden verplicht opleggen, ook voor delen van het bedrijfsleven, 
waarvoor nog geen bedrijfschappen zijn ingesteld. 

Om in deze leemte te voorzien bepaalt de wet thans, dat er 
zullen komen bedrijfscommissies. De Sociaal Economische Raad 
kan deze instellen voor groepen van ondernemingen. Zij zullen 
bestaan uit tenminste zes leden en evenzovele plaatsvervangende 
leden. 

De leden en plaatsvervangende leden worden voor de helft be
noemd door een door den Sociaal Economischen Raad daartoe aan
gewezen representatieve organisatie of organisaties van werk
gevers en voor de helft door een door den Raad daartoe aange
wezen representatieve organisatie of organisaties van werknemers. 
De Raad bepaalt het aantal leden en plaatsvervangende leden, dat 
iedere organisatie in de commissie zal kunnen benoemen. 

De Raad stelt ook regelen vast omtrent werkwijze en samen
stelling van de bedrij fscommissies. De kosten van deze commissies 
zullen, voorzover daarin niet op andere wij ze is voorzien, moeten 
worden gedragen door de organisaties, welke daarin zitting heb
ben, en wel in evenredigheid tot het aantal leden, dat zij in de 
commissies benoemen. 

De besluiten der bedrijfscommissies kunnen, voorzover zij met 
de wet of het algemeen belang strij den, door den minister geheel 
of gedeeltelijk worden geschorst of vernietigd, bij een met redenen 
omkleed besluit. Vóór tot schorsing wordt overgegaan, wordt 
eerst de Sociaal Economische Raad gehoord. 

Deze bedrijfscommissies zitten kennelijk op den stoel der be
drijfschappen. Onzerzijds had men tegen deze commissies daarom 
ernstig bezwaar. Men achtte het onjuist en niet zonder beden
king, dat op hetzelfde moment, waarop de wet op de Bedrijfs
organisatie zal gaan werken, nog nieuwe organen zulen worden 
gecreëerd, die werk van de bedrijfschappen zullen doen. Aan dit 
bezwaar is in zoverre tegemoet gekomen, dat thans in de over
gangs- en slotbepalingen der wet is vastgelegd, dat bij instelling 
van een hoofdbedrijf- of bedrijfschap de taak voor de bedrijfs
commissie voor dien bedrijfstak op dat hoofdbedrijf- of bedrijf
schap overgaat. Ditzelfde heeft plaats ten aanzien van de vakraden 
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of bedrijfsraden, die in bepaalde bedrijfstakken nog function
neren. 

Het werkterrein der wet. 

De wet zal gelden voor ondernemingen waarin 25 of meer werk
nemers werkzaam zijn, die den leeftijd van 21 jaar hebben bereikt 
en tenminste een jaar onafgebroken in de onderneming werkzaam 
zijn geweest. Hier komt onmiddellijk de vraag aan de orde: wat 
is een onderneming? Het oorspronkelijke wetsontwerp gaf daar
van deze omschrijving: "Deze wet verstaat onder "Onderneming" 
zowel een onderneming, gedreven met het oogmerk winst te be
halen, als een onderneming, gedreven zonder zodanig oogmerk." 
Op deze redactie is nogal critiek uitgeoefend, met als gevolg, dat 
de omschrijving thans luidt: "Onder onderneming wordt mede 
verstaan een bedrijf, waarmede niet wordt beoogd het maken van 
winst." Artikel 1 der wet vermeldt voorts nog, dat wanneer een 
onderneming bestaat uit verschillende onderdelen, met goedvinden 
van de bedrijfscommissie ieder onderdeel als een onderneming kan 
worden beschouwd. 

Ten aanzien van het minimum van 25 werknemers dat de wet 
stelt, moet nog worden opgemerkt, dat ook hierop een uitzondering 
mogelijk is. Artikel 4 der wet bepaalt, dat wanneer in een zekere 
bedrijfstak de verplichting tot het instellen van een ondernemings
raad is opgelegd, de Sociaal Economische Raad in overeenstem
ming met de bedrijfscommissie kan bepalen, dat deze verplichting 
ook geldt voor ondernemingen, waarin minder dan 25 werknemers 
werkzaam zijn die voldoen aan de voorwaarden hierboven ge
noemd. Hierbij is vooral gedacht aan ondernemingen, waarin veel 
jeugdige, vaak vrouwelijke werknemers werkzaam zijn, alsmede 
aan ondernemingen met een kleine vaste kern en veel losse 
arbeiders. 

De wet legt de verplichting tot het instellen van een onder
nemingsraad op aan het hoofd of den bestuurder der onderneming. 
Dat hoofd of die bestuurder, respectievelijk een der hoofden of 
bestuurders, is ook ambtshalve voorzitter en lid van den onder
nemingsraad. Hij kan zich evenwel door een ander laten ver
vangen. 

De overige leden van den ondernemingsraad worden door de 
werknemers gekozen. Kiesgerechtigd zijn zij, die den leeftijd van 
21 jaar hebben bereikt en gedurende tenminste een jaar onaf
gebroken in de onderneming zijn werkzaam geweest. Verkiesbaar 
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tot lid van den ondernemingsraad zijn werknemers, die den leef
tijd van 23 jaar hebben bereikt en gedurende tenminste 3 jaren 
onafgebroken in de onderneming zijn werkzaam geweest. Van deze 
bepalingen omtrent leef tij d en diensttij d kan evenwel bij regle
ment worden afgeweken. 

De leden van den ondernemingsraad treden om de twee jaar af, 
doch zijn terstond herkiesbaar. 

De verkiezing geschiedt aan de hand van een of meer candi
datenlij sten, telkenmale voor de betrokken onderneming opge
steld door de door de bedrijfscommissie daartoe aangewezen orga
nisatie of organisaties van werknemers. Ook hiervan is afwijking 
mogelijk. De bedrijfscommissie kan daartoe het besluit nemen, 
maar de Raad moet het goedkeuren. 

In het vooroverleg met den minister is getracht, het recht tot 
samenstelling der candidatenlijsten alleen voor de erkende vak
organisaties te reserveren. In de gedachte van bedrijfsorganisatie 
is de figuur, dat ongeorganiseerden zich hier tussen mengen, 
eigenlijk ondenkbaar. De minister was evenwel onder geen be
ding bereid de consequentie van het georganiseerd overleg voor 
de ondernemingsraden te aanvaarden. Dus kunnen in bepaalde 
gevallen, wanneer de bedrijfscommissie dit bepaalt, ook groepen 
van ongeorganiseerden candidatenlij sten indienen. 

Aan de leden van den ondernemingsraad kan ten aanzien van 
bepaalde mededelingen die in den raad zijn gedaan, geheimhouding 
worden opgelegd. Schending van deze geheimhouding door en 
andere misdragingen van leden. van den ondernemingsraad kun
nen leiden tot schorsing of ontslag als lid van den raad, op voor
dracht van het hoofd of den bestuurder der onderneming. In 
hoogster instantie beslist hierover de bedrijfscommisie. 

De kosten verbonden aan de instandhouding van den onder
nemingsraad komen voor rekening van den ondernemer. 

Het ledental van den ondernemingsraad houdt verband met den 
omvang der onderneming. Artikel 8 der wet bepaalt dat het 
zal zijn 
voor ondernemingen met minder dan 51 werknemers: 3 leden 

" " " 
51 tot 99 

" 
5 

" 
" " " 

100 tot 199 
" 

7 
" 

" " " 
200 tot 399 

" 
9 

" 
" " " 

400 tot 599 
" 

11 
" 

" " " 
600 tot 999 

" 
13 

" 
Voor nog grotere bedrijven zal het aantal leden voor elke 1000 
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werknemers meer, telkens met 2 leden worden verhoogd tot een 
maximum van 25 leden. 

De voorzitter is buiten deze berekening gebleven. 

De taak van den ondernemingsraad. 

In het Rapport-VAN RHIJN werd de taak van den ondernemings
raad aldus omschreven: "De ondernemingsraad heeft tot taak, 
zulks met inachtneming van de door het bedrijfschap aangegeven 
grenzen en onder erkenning van de zelfstandige functie van de 
ondernemer, door overleg inzake, toezicht op en uitvoering of 
regeling van alle aangelegenheden, de onderneming betreffende, 
welke in verband met derzelver aard en omstandigheden daarvoor 
in aanmerking komen, en door het bevorderen van een goede ver
standhouding en samenwerking in de onderneming, naar vermogen 
bij te dragen tot een zo goed mogelijk functionerende onder
neming." 

In de thans door de beide Kamers aangenomen wet is slechts 
het eerste gedeelte van deze taakomschrijving overgenomen. Arti
kel 6 lid 1 luidt aldus: "De ondernemingsraad heeft tot taak, zulks 
onder erkenning van de zelfstandige functie van de ondernemer, 
naar vermogen bij te dragen tot een zo goed mogelijk function
neren der onderneming." De taakomschrijving is dus enger ge
worden dan in het Rapport-VAN RHIJN was voorgesteld. 

Daarvoor is echter in de leden 2, 3, 4 en 5 van artikel 6 der 
wet in de plaats gekomen een opsonuning van wat alzo tot de 
taak van den ondernemingsraad behoort. Wij laten deze om
schrijving vanwege het belang ervan voor het verstaan der wet 
hier onverkort volgen: 

,,2. Ter vervulling van de in het eerste lid omschreven taak heeft 
de ondernemingsraad, onverminderd het bepaalde in het vijfde lid, 
de volgende bevoegdheden: 

a. het behandelen van uit het personeel ter kennis van de 
ondernemingsraad gebrachte wensen, bezwaren en opmerkingen, 
voor zover deze van belang zijn voor de positie van de werknemers 
in de onderneming; 

b. het plegen van overleg inzake het vaststellen van vacantie
tijden, werkroosters, ploegendiensten en schafttijden, voor zover 
dit overleg en deze vaststelling niet bedrijfstaksgewijs plaats 
vinden; 

c. het houden van toezicht op de naleving van voor de onder
neming geldende arbeidsvoorwaarden; 



338 A. STAPELKAMP 

d. het houden van toezicht op de naleving van de wettelijke 
voorschriften ter bescherming van de werknemers in de onder
neming, alsmede op de inrichtingen in het belang van de veilig
heid, gezondheid en hygiëne en op de schaft- en kleedgelegen
heden; 

e. het deelnemen in het beheer van instellingen, ten behoeve van 
de werknemers aan de onderneming verbonden, indien en voor zo
ver daarin niet bij of krachtens de wet op andere wijze is voorzien; 

f. het adviseren en het doen van voorstellen omtrent maatrege
len, die tot verbetering van de technische en economische gang 
van zaken in de onderneming kunnen bijdragen. 

3. De Raad kan nadere regelen stellen omtrent de in het 
tweede lid bedoelde bevoegdheden. 

4. De Raad kan, op voorstel van de bedrijfscommissie dan 
wel na deze commissie te hebben gehoord, aan een of meer onder
nemingsraden al dan niet voorwaardelijk, binnen de grenzen van 
de in het eerste lid omschreven taak, anders dan in het tweede 
lid genoemde bevoegdheden toekennen. 

5. Het hoofd of de bestuurder van een onderneming is, voor 
zover zulks in overeenstemming is met zijn in het eerste lid 
erkende zelfstandige functie, verplicht: 

a. aan de ondernemingsraad alle medewerking te verlenen en 
in het bijzonder alle inlichtingen te verstrekken, welke de onder
nemingsraad behoeft voor de uitoefening van de hem bij het 
tweede lid toegekende bevoegdheden; 

b. periodiek aan de ondernemingsraad mededeling te doen om
trent de economische gang van zaken in de onderneming; 

c. overleg te plegen met de ondernemingsraad, alvorens een 
arbeidsreglement vast te stellen, te wijzigen of aan te vullen, als 
bedoeld in de artikelen 1637 j tot en met 1637 m van het Burger
lijk Wetboek." 

Uit deze opsomming blijkt, dat in de wet is vastgehouden aan 
de gedachte, die ook aan het Rapport-VAN RHIJN ten grondslag 
lag, dat de arbeidsvoorwaarden niet door den ondernemingsraad 
maar door het bedrijfschap behoren te worden vastgesteld. De 
ondernemingsraad zal op de naleving daarvan echter toezicht kun
nen uitoefenen. Eenzelfde taak is hem toegedacht met betrekking 
tot de naleving van verschillende wettelijke maatregelen, die de 
veiligheid, de gezondheid en de hygiëne in de onderneming be
treffen. Voorts zal de ondernemingsraad kunnen spreken over, 
wat ik zou willen noemen, het eigene van iedere onderneming. 
Men vindt dit opgesomd in artikel 6, lid 2, onder b en c. 
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Ten aanzien van de economische vraagstukken verplicht de wet 
den ondernemer tot het doen van bepaalde mededelingen en het 
verschaffen van inlichtingen. Hij behoeft zulks evenwel alleen te 
doen voorzover hij dit kan verantwoorden gegeven zijn verant
woordelijkheid als bedrijfsleider. De eigen plaats en verantwoor
delijkheid der bedrijfsleiding mag dus niet worden aangetast. De 
wet stelt dit zeer nadrukkelijk vast. De bevoegdheden der onder
nemingsraden zijn op dit punt vrij beperkt. Dat is met opzet ge
schied. Omdat men overtuigd was, dat de samenwerking, het over
leg en de medezeggenschap in de zaken der onderneming moet 
groeien. Hier komt alles aan op den geest waarin de besprekin
gen in den ondernemingsraad worden gevoerd. 

Om deze reden bevat de wet ook geen strafsancties. Wanneer 
bij een of beide partijen zich een geestesgesteldheid openbaart, 
die vruchtbaar samenwerken onmogelijk maakt, dan is daar door 
strafbepalingen toch geen verandering in te brengen. De wet kan 
slechts den groei bevorderen. 

Voor dien groei liggen de mogelijkheden in de wet. Lid 4 van 
artikel 6 bepaalt immers dat de Raad, dat is weer de Sociaal 
Economische Raad, de bevoegdheid heeft, de bedrijfscommissie 
gehoord of op voorstel van deze commissie, aan een of meer onder
nemingsraden andere bevoegdheden toe te kennen. 

In het Rapport-VAN RHIJN was dit recht aan de bedrijfschappen 
toegedacht. Dat was juister, ook practischer. Het bedrijfschap kan 
veel beter dan de Raad beoordelen wat in een bepaalden bedrijfstak 
en in bepaalde ondernemingen in dien bedrijfstak kan, hoever 
men kan gaan met het verlenen van bevoegdheden. Er is nu 
evenwel de troost, dat de bedrijfschappen in ieder geval moeten 
worden gehoord en voorts dat zij ter zake voorstellen bij den 
Raad kunnen indienen. 

Tot zover de inhoud dezer wet. Zij bedoelt een prikkel te geven 
ter bevordering van de samenwerking en den vrede in de onder
neming. Zij bedoelt te bevorderen dat de werknemer al meer be
drijfsgenoot wordt. Dat moet onze hartelijke instemming hebben. 
Ondanks ernstige bezwaren tegen het regelen van deze materie 
buiten het verband, waarbinnen zij behoort, hebben onze Kamer
fracties daarom dan ook gaarne hun steun aan deze wet gegeven. 
De bevordering van de hier bedoelde gedachte ligt immers ge
heel in de antirevolutionaire lijn. 

Wanneer deze wet met tact en omzichtigheid wordt uitgevoerd, 
ook met de oprechte begeerte, tot een werkelijke samenwerking 
te komen, kan zij een zegen worden voor ons bed rij fsleven. 



VRAAG EN ANTWOORD 

VRAá.Q: 
Onze coöperatie heeft in een vorige vergadering besloten een koelhuis 

te stichten. Thans wordt voorgesteld, de leden te verplichten al hun 
goedgekeurde aardappelen aan de coöperatie te leveren en door haar te 
doen verkopen. 

Ik heb bezwaar tegen het opleggen van die verplichting. Ik zie er 
den geest van den tijd in, volgens welke alles van boven af wordt ge
ordend en geregeld en niets meer aan den enkelen mens wordt over
gelaten. Het is mijns inziens een aantasting van diens vrijheid en per
soonlijkheid. 

Verder zie ik er een concentratie van macht in. Men wil den particu
lieren handel den nek omdraaien. In plaats van het inderdaad schade
lijke monopolie van den particulieren handel van vroeger dreigt nu 
een m. i. even schadelijk monopolie van de coöperatie. Ook de schakel 
van den particulieren handel is nodig voor de samenleving. Ik sta samen
werking voor. Voor beiden behoort plaats te zijn. 

Gaarne verneem ik uw oordeel. 

ANTWOORD. 

Naar het mij voorkomt is Uw vrees voor de coöperatie als ordenende 
macht, welke het particulier initiatief om hals brengt, niet voldoende 
gemotiveerd. Immers, anders dan de staat is de coöperatie een vrije 
vereniging, waarbij men zich vrijwillig aansluit en waar men ook 
wederom uit kan treden. Althans zo is het hier te lande. In Rusland en 
zijn satelliet-staten is de coöperatie een staatszaak, maar deze "coöpe
raties" worden dan ook in westelijke coöperatieve kringen niet als 
"echte" coöperaties erkend. 

Tot een coöperatie treedt men toe, omdat men daarvan voor zichzelf 
maatschappelijk voordeel verwacht. Dat is althans voor m. i. de meeste 
coöperatoren het voornaamste motief. Ik weet wel, dat er coöperatoren 
zijn, die van de doordringing der coöperatieve gedachte op den duur 
den wereldvrede verwachten, maar dat is uiteraard een humanistische 
wensdroom, waaraan ook lang niet alle, en misschien - althans in de 
kringen der landbouwcoöperatie - zelfs weinige coöperatoren zich 
overgeven. Meer verbreid onder de coöperatoren is de overtuiging, dat 
de coöperatie een betere maatschappij zal brengen door de uitschake
ling van het winstmotief. Maar dat is een overweging, welke - ik zou 
haast zeggen: uiteraard - vooral wordt gevonden onder de verbruiks
coöperatoren, die immers hun coöperatie juist stichten, om door onder
linge samenwerking in allerlei levensbehoeften op - naar zij althans 
menen - voor hen voordeliger wijze te voorzien dan wanneer zij hun 
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inkopen doen bij den particulieren winkelier. De landbouw-coöperatoren, 
die een deel van hun coöperaties juist oprichten om hun producten op 
voordeliger wijze af te zetten dan bij den particulieren handel in land
bouwproducten, zullen zich dit motief uiteraard minder bewust zijn: het 
ging hun juist om een beteren prijs en/of een vaste afzetmogelijkheid 
voor henzelven, dus om hogere winst. Intussen was ook hun strijd, 
evenals die der verbruikscoöperatoren - en die van de coöperatieve 
landbouw-aankoop-vereniging! - een strijd tegen zekere voor hen on
aangename gevolgen van het winststreven van anderen. 

Daarin schuilt bij geen van beiden iets on geoorloofds. Het is mij 
geoorloofd - mits binnen de grenzen van het achtste gebod (zie ook 
Zondag 42 H. C., met name vraag en antwoord 111) - mijn voordeel 
te zoeken. Zowel de technische als de economische arbeidsverdeling moe
ten de ontplooiing van het mensenleven dienen, maar geen van de 
schakels in die arbeidsverdeling heeft aanspraak op een blijvende plaats 
onder de zon, wanneer zonder hen de ontplooiing van het mensenleven 
even goed of wellicht zelfs beter zou worden gediend. 

Intussen, wanneer een schakel zijn nut bewijst, zal hij niet verdwijnen. 
Zo is niet te verwachten, dat de verbruikscoöperatie (of ook het groot
winkelbedrijf) er ooit, laat staan: op korten termijn, in zal slagen den 
middenstand uit te schakelen - die middenstand kan zelf middelen te 
baat nemen om zijn efficiency te verhogen-; hij kan zich op de boven 
de goede middensoort - waarop de verbruikscoöperatie voornamelijk 
haar belangstelling richt - liggende kwaliteiten werpen; de midden
stander-ondernemer kan een meer persoonlijke service geven; op het 
gebied der ambachtelijke bedrijven heeft de middenstander betere kansen 
dan de coöperatie, enz. enz. 

Zo zal het in het bankwezen, ook te plattenlande, wel niet zo worden, 
dat de boerenleenbanken 100 % der klandizie tot zich trekken. En op 
de gebieden van den aankoop van landbouwbenodigdheden en afzet en 
verwerking van landbouwproducten zullen voor niet-coöperatieve onder
nemers zo lang kansen blijven bestaan als zij in staat zijn aan de boeren 
blijvend meer wezenlijke voordelen te bieden dan dezen door coöpera
tieve samenwerking zouden kunnen verkrijgen. 

Dat overigens niet alleen zakelijke motieven hier beslissen, is mij 
bekend en acht ik ook niet verkeerd. Het behoud der dorpsgemeenschap 
tussen de boeren en de andere dorpelingen kan opwegen tegen het laten 
voorbijgaan van - ook van geoorloofd - financieel voordeel. Op zulk 
een houding rekene men echter niet blijvend: de ontwikkeling naar de 
voordeligste economische structuur laat zich op den duur niet tegen
houden: ook zij is een door God in Zijn schepping gelegde kracht. 

* * * 
Is alzo de coöperatieve ondernemingsvorm, ook in haar ontwikkeling 

en uitbreiding, een maatschappelijk verschijnsel, waartegen wij ons 
geenszins behoeven te keren, ook de door U aan de orde gestelde ge
oorloofdheid van den leveringsplicht behoeft in het licht van het voor
gaande niet te worden ontkend. 

In het ten vorigen jare uitgekomen gedenkboek van de bekende Natio
nale Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging voor de landbouw "Cen-
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traal Bureau" G.A., geschreven door Dr J. H. VAN STUIJVENBERG en 
getiteld Het Centraal Bureau, een coöperatief krachtenveld in de Neder
landse landbouw 1899-1949 wordt een zevental gevallen van leverings
plicht vermeld. Overigens zie U deze als voorbeelden van wat algemeen 
gebruikelijk is. 
Blz. 35. Toen in 1886 te Warga de eerste coöperatieve stoomzuivel
fabriek werd opgericht, stelden de landeigenaren die ten behoeve van 
de belanghebbende pachters het stichtingskapitaal verschaften, naast de 
volledige aansprakelijkheid der boeren voor de financiële verplichtingen 
der vereniging als voorwaarde: leveringsplicht voor alle melk. 
Blz. 37. Bij de stichting, in 1913, van de Condensfabriek Friesland te 
Leeuwarden, verplichtten de zuivelfabrieken, welke haar gezamenlijk op
richtten, zich een deel van hun melk voor de condensfabricage af te 
staan. 
Blz. 41. Toen in 1898 de eerste coöperatieve aardappelmeelfabriek te 
Borgercompagnie werd gesticht, werd vanwege de te verwachten felle 
concurrentie met de zgn. particuliere fabrieken het gehele stichtingskapi
taal ineens bijeen gebracht, daarnaast een lening onder onbeperkte aan
sprakelijkheid der leden gesloten en tenslotte leveringsplicht opgelegd. 
Blz. 44. In 1916 werd een kostbare coöperatieve slachterij gesticht te 
Akkrum. Enkele particuliere exporteurs verhoogden daarop speciaal voor 
Friesland hun inkoopprijzen, hetgeen zij konden doen door de hoge 
winsten, die zij elders behaalden. Hierdoor en door andere factoren 
kwam Akkrum in 1922 voor de keuze te staan te liquideren of te sane
ren. Het laatste geschiedde, maar toen werd tevens een leveringsplicht 
ingesteld. Het bedrijf herstelde zich nadien. 
Blz. 46. De grootste vlasfabriek van Europa is de coöperatieve te 
Dinteloord, opgericht in 1921, omdat de boeren niet tevreden waren over 
de prijzen, welke de particuliere fabrieken hun boden. Ook hier bestaat 
leveringsplicht. 
Blz. 50. Vermaard is de Friesche Coöperatieve Zuivel Exportvereniging 
(Frico) te Leeuwarden, in 1897 door een zestal zuivelfabrieken opgericht. 
Verplichte aflevering van alle boter werd hier ingevoerd nadat was ge
bleken, dat de trouw van de leden aan de Frico schommelde met de 
hoogte van de boterprijs. 
Blz. 52. Ook bij de wijd en zijd bekende Coöperatieve Roermondsche 
Eiermijn van 1924 bestaat leveringsplicht. 

De gevallen Akkrum en Frico zijn wel tekenend. De leveringsplicht is 
te zien als het complement op de oprichting der coöperatieve fabriek 
of veiling zelf. Die geschiedde niet zelden om minder afhankelijk te 
zijn van de nukken en grillen der markt. Men wilde een meer vasten 
afzet en prijs dan de particuliere fabriek of handelaar wilde en/of kon 
geven. Maar daaruit vloeit noodwendig voort, dat men niet van twee 
wallen kan eten: in tijden van moeilijken afzet en lage prijzen van die 
der coöperatie, terwijl men in die van vlotten afzet en hoge prijzen 
daarentegen zijn producten liever elders van de hand doet. 

Prof. Dr Ir G. MINDERHOUD handelt in zijn werk Landbouw-coöperatie 
in Nederland, 2e druk, 1949, blzz. 156-158, ook over deze zaak. Leve
ringsplicht beschermt de coöperatie tegen incidentele en daarom onbil
lijke concurrentie van buitenstaanders, die trachten haar een vlieg af 
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te vangen (of erger: zie Akkrum). Overigens geeft deze schrijver toe, 
dat men de leden zo weinig mogelijk tot levering moet verplichten, daar 
dit ontevredenheid kweekt. Bij de boerenleenbanken en aankoopvereni
gingen komt de plicht van de coöperatie gebruik te maken weinig voor. 
Maar de schrijver vervolgt: "Bij de groente- en fruitveilingen kende 
men vroeger de verplichting tot veilen evenmin, doch dit is veranderd. 
Als men een duur veilinggebouw sticht, moet men ook omzet hebben en 
gaat het zeker niet aan, dat een tuinder zijn prima kwaliteiten, waar
naar levendige vraag bestaat, onderhands verkoopt, terwijl hij de min
dere kwaliteit naar de veiling stuurt; dan wordt de coöperatie langs 
twee wegen benadeeld. Ook is het fnuikend voor een verkoopvereniging, 
indien de leden in tijden, dat er grote vraag naar hun producten is, 
deze in de vrije handel kunnen plaatsen, om in perioden, dat de handel 
stagneert, daarmede bij de coöperatie aan te komen. Daarom is een 
leveringsplicht bij de verkoopcoöperaties zeker op zijn plaats. 

In verhouding tot hun omzet treft men zware vaste lasten het meest 
aan bij de coöperatieve fabrieken. Deze moeten onder alle omstandig
heden verzekerd zijn van voldoende grondstof; een leveringsplicht komt 
dan ook in de statuten van alle coöperatieve fabrieken voor." 

"Aangezien de landbouwgewassen het ene jaar veel meer opbrengen 
dan het andere, moet daarmede rekening worden gehouden. Gewoonlijk 
bepaalt men, dat per aandeel een zekere hoeveelheid moet worden ge
leverd, terwijl boven die verplichte levering per aandeel nog een zekere 
hoeveelheid mag worden geleverd." 

In hoeverre bij een koelhuis voor landbouwproducten de leverings
plicht noodwendig is om een sluitende exploitatie te waarborgen, ont
trekt zich aan mijn beoordeling. G. 



BOEKBESPREKING 

Luit.-Gen. W. ANDERS, Een leger in ballingschap. Uitg. 
Born N.V., Assen, 1950. 281 blz. f 8.90. 

Het leger in ballingschap, waarover dit boek handelt, is het Poolse 
leger, dat in den laatsten wereldoorlog deel heeft uitgemaakt van de 
geallieerde strijdkrachten. 

Generaal ANDERS, de Poolse bevelhebber, heeft in dit boek zijn 
mémoires neergelegd vanaf de invasie der Duitsers in Polen in 1939 
tot de vervallenverklaring van zijn nationaliteit in 1946. Daartussen in 
ligt een reeks gebeurtenissen, die misschien diplomatiek te rechtvaar
digen zijn, maar die er in concreto toe hebben geleid, dat duizenden 
Polen thans nog in ballingschap zijn en hun landgenoten zuchten onder 
het Sovjet-régime. 

Beschreven wordt, hoe na den inval der Duitsers in Polen de Russen 
het land in den rug aanvielen, de krijgsgevangenen wegvoerden en hen 
pas vrijlieten, toen Rusland zelf werd aangevallen. Generaal ANDERS 
krijgt dan toestemming, een leger te vormen uit de Polen, die uit de 
gevangenkampen te voorschijn kwamen, weet dit leger naar Perzië te 
evacueren en zet het na een langdurige training in Italië in, waar het 
bij Monte Cassino, Ancona en Bologna opmerkelijke successen heeft 
behaald. 

Onomwonden geeft Generaal ANDERS zijn oordeel over de concessie
politiek der geallieerden ten opzichte van de Russen, die de Oostgrens 
van Polen naar het Westen wensten te verleggen. Hij spreekt over de 
"schande" van de conferentie van Teheran. 

Het dubbele spel van de Russen wordt uitstekend weergegeven in de 
beschrijving van den slag om Warschau. De gemoedstoestand der Polen 
wordt alleszins verklaarbaar, wanneer men de laatste hoofdstukken van 
dit tragische boek leest. 

Als documentatiemateriaal heeft Een leger in ballingschap grote be
tekenis, als waarschuwing tegen de Russische tactiek behoeft het niet 
meer te dienen. Het dappere Polen ondergaat een zwaar lot en is niet 
als overwinnaar, maar als slachtoffer uit den strijd te voorschijn ge
komen. En dat, terwijl de aantasting van zijn onafhankelijkheid de 
aanleiding tot den Tweeden Wereldoorlog vormde! VERPLANKE. 

VERBETERING 

In de recensie van het proefschrift van Dl' LANGMAN door Prof. 
NAuTA, in het vorige no, leze men op blz. 280, r. 26, voor "worsteling": 
voorstelling. 



KARL BARTH UNO DIE .POLITIK 
:-

VON 

H. FROST, cand. /1(1). 

A. Allgemeine Einleitung. 
B. Der Zeitabschnitt 1922-1938: 1. Die Lehre vom Reich 

Gottes. 2. Das Problem des göttlichen Willens. 3. Möglichkeiten 
der Ethik. 4. Ablehnung einer ehristlichen Staatsidee. 5. Der 
deutsehe Kirehenkampf. 

C. Der Zeitabsehnitt 1938-1945: 1. Der Wandel in BARTHS 
politischer Haltung. 2. Der Kommentar zur "Confessio Scotica". 
3. "Reehtfertigung und Recht". 4. Der Kampf gegen den national
sozialistisehen Staat. 

D. Der Zeitabsehnitt seit 1945: 1. Ablehnung der lutherischen 
und der naturrechtlichen Lehre für den Aufbau einer Staats
ethik. 2. Die Staatsethik des "analogen HandeIns" (Christenge
meinde und Bürgergemeinde). 

E. BARTHS Stellung zu den Naehkriegsfragen: 1. Der Kampf 
urn die ungarisehe Kirehe. 2. "Die Kirehe zwisehen Ost und West". 
3. Einfluss auf die politische Entwieklung in Deutsehland. 

F. Zusammenfassung. 

A. Die vorliegende Abhandlung ist aus einem kurzen Referat 
entstanden, das als Diskussionsbeitl'ag für einen Studienkreis der 
"Calvinistisehen Studentenbewegung" dienen konnte. Wenn es 
nunmehr einem breiteren Kreis zugänglieh gemaeht werden soll, 
so muss von vornherein darauf hingewiesen werden, dass es aueh 
hier nul' die Aufgabe eines Gespräehsbeitrages erfüllen kann. 
Sollte es eine erste Orientierung in dem aufgeworfenen Stoff er
mögliehen und einige Anregungen geben, so ist sein Zweek 
erfüllt. 

Es soll hier der Versueh gemacht werden, die Grundzüge der 
Gedanken KARL BARTHS über den Staat und über das Verhältnis 
des Christen zu den politisehen Fragen darzustellen. Dabei treten 
uns sogleieh drei Faktoren entgegen, die eine solehe Zusammen-
A. s. XX-lO 24 
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fassung besonders erschweren: einmal, dass B. sich nirgends 
systematisch über Fragen der Staatslehre oder Politik ausgespro
chen hat, sondern nur einzelne Teilfragen in der Vielzahl seiner 
theologischen Werke und Streitschriften behandelt oder in kurzen 
tagespolitischen Abhandlungen zusammengefasst sind, zum zwei
ten, dass BARTHS Theologie dialektische Theologie ist, das will 
sagen, auch technisch in der Paradoxie ih1'er terminologisch en 
Hilfsmittel lebt und uns nur schwer Anhaltspunkte für eine syste
matische Betrachtung gibt, endlich, dass KARL BARTH nicht nur 
häufig seine Terminologie gewechselt hat, sondern auch seine 
Stellung ZUl' Politik mehrfach Revisionen unterworfen hat, die so 
gründlich sind, dass wir notwendigerweise zu Fehlschlüssen kom
men, wenn wir nul' ein Werk des Schweizer Theologen oder nul' 
Werke aus einer bestimmten Zeitepoche zur Hand nemen. 

Gerade urn diese letztgenannte Schwierigkeit für unser gemein
sames Betrachten beiseite zu räumen, erscheint es mir gerecht
fertigt, das Problem in seiner historischen Entwicklung anzu
greifen. Wir können nun minde stens drei Zeitabschnitte in 
BARTHS Publikationen feststellen, die sehr verschiedene Lösungs
versuche nicht nur im Ergebnis, sondern auch in ihren theolo
gischen Grundlagen zeigen : 

a. den Zeitabschnitt von 1922-1938; er wird eingeleitet mit 
der zweiten Auflage des Römerbriefes (die vorangehende von 
1918 ist so wenig typisch für B., dass wir sie hier ausser acht 
lassen können), umfasst die Schaffenszeit in Göttingen, Münster 
und Bonn, den beginnenden Streit mit EMIL BRUNNER und die 
Auseinandersetzung mit den ,;Deutschen Christen". 

b. Der zweite Abschnitt umfasst die Jahre 1938-1945. Er 
ist gekennzeichnet durch B.'s Parteinahme im Kampf gegen den 
N ationalsozialismus. 

c. Der dritte Abschnitt ist die Zeit seit dem Ende des zweiten 
Weltkrieges, in politischel' Hinsicht bedeutend durch B.'s Ein
greifen in den Konflikt der ungarischen reformierten Kirchen mit 
dem Staat, sowie seine Stellungnahme zu den gegenwärtigen welt
politischen Problemen. 

B. 1. lm J ahre 1922 tritt KARL BARTH in den Blickwinkel 
des theologischen und allgemein theoretischen Denkens. Es ist dies 
das Erscheinungsjahr der zweiten Auflage des "Rönterbriefes" 1). 
Von der dort verkündeten Grundkonzeption her, die revolutionie
rend wirkt und auch unmittelbar auf das praktische Denken der 

1) K. BARTH, Der Rämerbrief, München, 2. Aufl. 1922. (R. B.). 
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Christen ihren Einfluss nimmt, werden B.'s Anschauungen über 
den Staat für die nun folgenden Jahre weitgehend bestimmt. Die
sel' theologische Grundgedanke ist der des unendlichen Abstandes 
zwischen Gott und Mensch. Die Worte im Buch des Predigers: 
"Gott ist im Himmel und Du, Mensch, bist auf der Erde", sind 
nach B. während mindestens zwei J allrhunderten evangelischer 
Theologie nicht mehr erst genug genommen worden 2). Diesel' An
griff richtet sich einmal ge gen die liberal-freisinnige Theorien
welt, die versucht, Gott in ihr naturwissenschaftlich-historisches 
Weltbild einzuzwängen, abel' auch ge gen die Richtungen protestan
tischel' Theologie, die orlhodox versuchen, die Möglichkeit einer 
Evolution des Reiches Gottes auf der Erde zu vertreten 3). B. ver
weist dabei auf die betreffenden Schriftstellen, die nirgends von 
einem Gekommen-Sein des Reiches Gottes reden, sondern von 
einem Nahe-Herbeigekommen-Sein 4). Er wehrt sich gegen eine 
Schwächung des eschatologischen Gedankens vom Reich Got
tes. J ede Versittlichung oder Verchristlichung diesel' Welt der 
Sünde sei theologischer Irrtum 5). 

2. Es ist - von diesel' These ausgehend - vielfach, so z.B. 
auch durch DI' NOORDMANS, BARTH der Vorwurf gemacht worden, 
damit der lutherischen Lehre die Bahn freigemacht zu haben. 
So spricht N. von "Luthertum en marche". G) An diesem Vorwurf 
ist zumindest eine wahre Seite: Auch LUTHER und nach ihm die 
lutherische Orthodoxie bis in unsere Zeit haben den Abstand 
zwischen dem Jenseits der Vollendung und unserer Welt nach
drücklich betont; auch sie haben in ihrer Terminologie die Bitte 
im Gebet des Herrn "Dein Reich komme" allein auf das eschato
logische Kommen des Reiches Gottes bezogen und dem Menschen 
eine Mitbaumöglichkeit in evolutionistischer Weise versagt. Nicht 
zuletzt darum sind wohl auch B.'s Rönwrbl'ief und seine weiteren 
früheren Schriften in Deutschland sehr fl'eundlich, ja z.T. begei
stert, aufgenommen worden, weil hiel' eine schneidende \Vaffe 
gegen die liberal-modernistische Theologie vel'mutet wurde. 

Der Unterschied liegt jedoch deutlich bei den aus diesel' Er
kenntnis gezogenen Konzequenzen. \Ver nach dem Kommen des 

~) V gl. R. B., S. Xff., 3:Jf., 296. 
:1) "vVo das Reich Gottes im organischen \V achsen oder, ehrlicher abel' 

noch anmassender gesagt, im "Bau" gesehen wird, da ist's nicht das Reich 
Gottes, sondel'n del' Tur111 zu Babel", R.B., S. 419. 

4) Vgl. G. C. BERKOUWEH, Karl Barth, S. 103 ff., und die dort zitiel'te 
Literatur; ferner R. B., S. 53 i., 386. 

ó') "Chl'istentum, c!ass nicht ganz und gal' restlos Eschatologie ist, hat 
mit Christus ganz unc! g'al' und restlos nichts zu tun." R. B., S. 300. 

I;) Vgl. VAN NIFTHIK. Een beroerder IS1'aëls, Nijkerk 1948, S. 263. 
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Reiches Gottes fragt, kann dies nicht ohne die Bitte "Dein Wille 
geschehe". Vnd hier hat der Wittenberger Reformator wohl nur 
zu deutlich den Weg gewusst, eben dass Gottes Wille den ganzen 
Menschen will, dass jeder von uns verantwortlich ist für jede Tat, 
die wir tun, und dass das Abweichen des Christen, gerade auch 
des Christen, von Gottes Geboten ihn immer wieder ·zu Christus 
führen muss, getreu dem Pauluswort, dass das Gesetz der Zucht
meister auf Christus sei. 

Wo LUTHER von Gottes Geboten sprach, waren diese ihm etwas 
Erkennbares und zwar aus der Schrift Erkennbares. Vnd hier 
scheiden sich die Wege. Denn KARL BARTH leugnet eine objektive 
Erkenntnismöglichkeit für das Gesetz Gottes. Auch die Heilige 
Schrift ist ihm als solche keine Erkenntnisquelle für Gottes Willen, 
von einer durch die Schrift gelenkten Ableitung des Willens Got
tes aus Natur oder Geschichte gänzlich abgesehen. Es komme viel
mehr auf Gottes subjektive Augenblicksoffenbarung an. 

3. Wir spüren aus diesem Gedankengang, wie wenig es möglich 
ist, aus KARL BARTHS frühen Werken so etwas wie eine christliche 
Ethik abzuleiten. Es gibt keine positiven Gegebenheiten in unserer 
Welt, aus denen wir objektiv Gottes Willen ableiten können. Jeder 
Versuch, sich mit einem Blick auf die Schöpfungsordnung, die 
Struktur der von Gott geschaffenen Welt, ja sogar auf die Schrift 
selbst, Leitung geben zu lassen für das alltägliche Leben, ist von 
vornherein zum Misslingen bestimmt, da der Mensch sich nicht 
ungestraft auf Gottes Thron setzt! Der Mensch muss es vielmehr 
wagen, aus dem "Gebot der Stunde" zu leben, d. h. von Augen
blick zu Augenblick nach dem intuitiven Ruf Gottes. Der Glaube 
befreit nach B. von aller Programmatik und zwingt in die 
dauernde Abhängigkeit von Gottes Willen. Hier liegt nach B. der 
Wesensunterschied zwischen Katholizismus und Protestantis
mus 7). THOMAS VON AQUIN habe Gott zum Seinsbegriff degra
diert und der Kausalität unterworfen; es sei ein Angriff auf die 
Grundthese des Protestantismus, wenn man THOMAS auf diesem 
Wege folge 8). Es bleibt nun abel' die Frage, wie der von Gott 
geleitete Weg des Menschen zu verlaufen habe, und diese Frage 
bleibt offen. B.'s Lehre in diesel" Entwicklungsstufe vermag nicht 
und will auch nicht irgend eine Leitung geben für das Leben 
des Christen. So bekennt sie sich offen zu der "Paradoxie" 9), in 

7) Vgl. VAN NIFTRIK, a. a. 0., S. 236 ff. 
8) "Als Ursprung, nicht als Ursache steht Gott dem Menschen gegenüber." 

R. B., S. 344. 
9) Der Term "Paradox" ist durch BARTH von KIERKEGAÀRD übernommen 

(vgl. J. BARENTS, Het verschraalde denken, Den Haag, 1946, S. 26). 
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der der Mensch verhaftet ist, und die aus der grenzenlosen Ver
lassenheit von allen Prinzipien und der grenzenlosen Geborgen
heit in Gottes Willen besteht, der für jeden Menschen unterschied
Hch ist. "Gott ist immer derselbe, doch offenbarl sich jedem und 
allezeit anders." 

4. Deutlich ist, dass bei diesel' Ablehnung einer fassbaren 
Ethik für die Anerkennung eines christlich organisierten Lebens 
kein Raum besteht 10). Ist es schon verwerflich, dass der einzelne 
sein Leben als christlich bezeichnet, das will sagen, von den Ge
boten Gottes getragen, da er doch täglich spüren muss, dass er 
diese Gebote nicht erfüllen kann, urn wieviel verwerflicher ist es, 
Parteien, Vereine usw. zu gründen, die sich "christlich" nennen, 
ja an eine christliche Staatslehre nul' zu denken! Nun wer
den wir KARL BARTH zugeben müssen, dass die Bezeichnung 
solcher menschlichen Formen des Zusammenlebens mit dem Term 
"christlich" tatsächlich immer wieder Anlass zu kritischer Be
trachtung sein muss. Folgen wir B.'s Deutung und begreifen wir 
"christlich" als Christi Willen tuend, befolgend, so wissen wir 
wohl, dass eine solche Vollendung in der diesseitigen Welt letztlich 
eine Unmöglichkeit ist. Doch würden wir damit an dem Problem 
vorbeigehen, dass sich mit dem schon gestreiften Gedanken der 
Schöpfungsordnung VOl' uns erhebt: Gibt es Prinzipien in diesel' 
Welt, denen der Christ, d. h. der Mensch, der Gott zu folgen wil
lens ist, folgen kann und muss? Wenn eine Gruppe Menschen 
solche Prinzipien aus Gottes Offenbarungen erkannt hat, und sie 
sind m.E. im Rahmen unseres sündigen El'kennens erkennbar, hat 
sie dann nicht das Recht, ja die Pflicht, sich zusammenzuschliessen 
und gemeinsam zu vel'suchen, Gottes Willen zu dienen? B. will 
diese Möglichkeit allein für die Kirche resel'vieren 11). Dabei ist 
nicht einzusehen, was das zeitliche Kil'chinstitut in seiner 
Schwachheit und Sündigkeit hierin von dem Staat und anderen 
Gemeinschaftsformen unterscheidet. Sind nicht die Möglichkeiten 
und Unmöglichkeiten aller unserer Lebenskreise Hinweis auf 
Christus? Wonten wir den Ausdruck "christlich" als Vollendung 
verstehen, sollten wil schleunigst alle unsere Vereine, kon
sequenterweise abel' auch die Kirchen, schliessen, weil sie dann 
eine Irrlehre verkündigten. Doch als Hinweis auf den göttlichen 
Willen, auf das in unserem Leben enthaltene Ziel, ob wir es er
reichen können oder nicht, findet eine solche Bezeichnung ihre 

10) Zur Frage christl. Vereine usw. vgl. BERKOUWER, K. R, S. 136 f., 
VAN NIFTRIK, a. a. 0., S. 279 ff., und die dort zitierte Literatur. 

H) V gl. VAN NIFTRIK, a. a. 0., S. 280. 
A. S. XX-JO 25 
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Berechtigung. KARL BARTH leugnet diese Möglichkeit allerdings 
entschieden. Auch aus einer solchen Vereinigung christlicher 
Menschen kann kein Weg des Lebens nach Gottes Willen, der Weg 
der Ethik, gefunden werden. So ist es nicht mehr als berechtigt, 
wenn Prof. BERKOUWER 1936 in seinem Werk über KARL BARTH 
darauf hinweist, dass nach dem damaligen Stande von B.'s theo
logie von einer witklichen Bindung in Willen und Ordonnantien 
Gottes keine Rede sein kann, ja dass sie den Menschen, der Chris
tus zu folgen willens ist, kein Wegweiser sein kann, ihn vielmehr 
zum Quietismus oder zum ungeleiteten schwärmerischen Handeln 
führen muss 12). 

5. Nun wird mir hier sicher entgegengehalten werden, dass 
doch KARL BARTHS Verhalten im deutschen Kirchenkampf das 
Gegenteil beweise, wie dies auch Prof. VAN NIFTRIK deutlich be
hauptet 13). Diese Behauptung ist jedoch so nicht gerechtfertigt. 
Zwar ist es bekannt und bewiesen, dass B. in den Jahren 1933-
1935 in Deutschland, teilweise unter bewunderenswertem persön
lichem Mut, gegen die Bewegung der "Deutschen Christen" ge
stritten hat. Es wäre jedoch falsch, die Beweggründe zu diesem 
Handeln in einer politischen Aktivität BARTHS zu sehen. Eine 
solche ist nach der Theologie des Römerbriefes und aller darauf 
folgenden Streitschriften letztlich nicht denkbar. Es geht vielmehr 
urn den theologischen Gegensatz zu den "Deutschen Christen". 
Diese waren eine innerkirchliche Richtung, die übrigens älter war 
als das nationalsozialistische Staatsgeschehen in Deutschland. Sie 
sahen in den Ereignissen des Jahres 1933 eine Offenbarung Got
tes in der Geschichte: Gott habe die an dem deutschen Volk voll
brachte Rettungs- und Einigungstat nicht vergebens getan. In 
der Erkenntnis von Gottes Willen durch dieses Handeln vermein
ten sie, den Ruf zu hören, die Kirche im Aufbruch der Nation 
nicht abseits stehen zu lassen. KARL BARTH bekämpft diese Rich
tung, indem er behauptet, dass die Möglichkeit einer Offenbarung 
Gottes in der Geschichte eine Irrlehre sei 14). Im Gegensatz zu 
seinen früheren Mitstreitern BRUNNER und GOGARTEN, von denen 
ersterer ei ne eigene Theologie der Schöpfungsordnung aufgebaut 
hat, der zweite zu einem der entschiedensten Anhänger der 
"Deutsche Christen" geworden war, streitet B. für die Lehre von 
Gottes alleiniger persönlicher Offenbarung in Christus. Das Sünd
haf te des Versuches der "Deutschen Christen" liege eben darin, 

12) Vgl. BERKOUWER, Karl Barth, S. 147. 
1.3) Vgl. VAN NIFTRIK, a.a.O., S. 263. 
14) Vgl. BERKOUWER, Karl Barth, S. 115 ff. 
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dass sie versuchen, Gottes Willen auch noch aus einer anderen 
Erkenntnisquelle zu finden. Ist diese Kritik berechtigt? Ich möchte 
sie ablehnen. Einmal, weil sie sich selbst widerspricht: Wenn B. 
Gottes Offenbarung im Augenblick als Richtschnur seiner Theo
logie selbst gegen den W ortlaut der Schrift auffasst, dann kann 
er doch schwerlich leugnen, dass sich in dem konkreten Ablauf 
der Geschichte Gegebenheiten auftun können, aus denen andere 
in persönlichem Erleben Gottes Willen zu erkennen vermeinen. 
Doch liegt die Impasse tiefer: Gott hat sich in der Schrift offen
bart. Von der Schrift aus können wir auf N atur und Geschichte 
sehen, und von der objektiven Warte der Schrift aus auch Gottes 
Offenbarung in Natur und Geschichte erkennen. Nicht, dass die 
"Deutschen Christen" die gottgegebenen Werte des Volkes und 
des Staates stärker betonten als manche Theologen vor ihnen, 
ist ihr Abfall von Gott gewesen, sondern, dass sie schliesslich den 
Staat verabsolutierten und vor die Schrift und Christus steIlten, 
dass sie die Grenzen verkannten, die Volk und Staat im Plan der 
Schöpfung zugewiesen sind. Diese Kritik ist B. seinerzeit nicht 
möglich gewesen, da er in der Abhängigkeit von seiner Idee der 
Augenblicksoffenbarung den historischen Linien der geistigen 
Vorgänge keinen Raum schenken konnte. So sieht er letztlich auch 
nicht die innere N egativität der nationalsozialistischen Lehre. Er 
verwehrt den deutschen Theologen nicht, dass sie Nationalsozialis
ten sind, das sei ihre eigene Angelegenheit 15); nur die Folgen 
der falschen theologischen Richtung werden ihm Existenzfrage. 
Dass der Staat, den B. damals noch als gleich verderbt wie alle 
anderen Staaten anschaut, selbst die Konsequenzen bes ser erkennt 
und B. von seinem Bonner Lehrstuhl entfernt, muss ein deutlicher 
Hinweis gewesen sein, dass in der prinzipiellen Beurteilung des 
damaligen deutschen Staatsregimes zumindest bis dahin einiges 
nicht gestimmt habe. Wann B. in Uebereinstimmung mit diesen 
äusseren Gegebenheiten seine politische Haltung revidiert hat, 
lässt sich auf Monat und Tag natürlich nicht genau bestimmen. 
Jedenfalls dauert es bis 1938, ehe in den Schriften B.'s ein solcher 
Uebergang konsequent vollzogen ist. 

C. 1. Urn diesen Uebergang deutlich zu machen, der zwischen 
der bisher geschilderten ersten Epoche der politischen Haltung 
B.'s und der folgenden liegt, müssen wir auf die Exegese ein
gehen, die B. zu der bekannten Stelle im 13. Kapitel des Römer-

15) So schreibt B. 1934 an den deutschen Theologen KITTEL: "Stehen Sie 
ruhig unter dem Hakenkreuz," zitiert nach BERKOUWER, Karl Barth, S. 121. 
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briefes gibt, die vom Vel'hältnis des Chl'istenmenschen ZUl' Obrig
keit spricht. Das Kapitel trägt im B.schen Kommental' typischer
weise die Uebel'schrift: "Die grosse negative Möglichkeit". Nach 
B. ist diese Stelle bisher durchgehends falsch interpretiert worden, 
besonders wenn man in ihr die göttliche Fundierung des Staates 
als irdischen Ordnungsfaktors erblicke. "Was hiIft alle Treue ge
gen den WortIaut, wenn sie mit der Untreue gegen das Wort er
kauft ist?" 16). Wie mit allen scheinbar positiven Verhaltensregeln 
der zweiten Hälfte des Römerbriefes habe hier Paulus alles andere 
beabsichtigt, als eine Rechtfertigung des Bestehenden zu geben. 
Die Obrigkeit, und zwar jede jeweilige, ist von Gott eingesetzt, 
d. h. sie steht mit allen zeitlichen Grössen unter Gottes Gericht. 
Das einzige, was der Text aussagen will, ist dieses: es sei dem 
Menschen untersagt, in Gottes Plan einzugreifen. Die Revolution 
gegen das Bestehende wird ne giert, nicht jedoch damit das Be
stehende positiviert. "Es besteht ein Präjudiz, nicht für die be
stehende Ordnung zwar, abel' gegen die Revolution. Das Präjudiz 
besteht darin, dass die wahre Revolution von Gott kommt, und 
nicht von menschlichen Empörern." - "Das ist das göttliche del' 
bestehenden Ordnung abel' auch der gegen sie sich erhebenden 
Revolution, dass sie das böse Tun des Menschen unter das Gericht 
Gottes stellt. Dazu ist sie eingesetzt." 17) Eine positive Verhaltens
regel suchen wir hier vergeblich. Zusammengefasst haben Röm. 
13, 1 ff. nach B. den Sinn, dem Menschen die prometheische 
Handelnsweise in der Poli tik aus der Hand zu schlagen. Hand
weisung zu wahrem politischem Handeln findet der Leser dort 
nicht. Merken wir uns noch einen Satz aus B.'s Rörnerbrief: "Es 
handelt sich nicht urn den Gegensatz vom Reich Gottes und Anti
christ, wo immer Menschen mit Menschen in Staat, Kirche und 
Gesellschaft ihre Experimente wagen, ihr seltsames Schachspiel 
spielen." 18). Machen wir jetzt einen kleinen Sprung und lesen 
wir, was KARL BARTH in einem Brief an holländische Freunde 
1938 schreibt 19) : "Die Diktatur ist das ausgesprochene Regiment 
der bewussten und planvollen Ungerechtigkeit und Unfreiheit ... 
Die Kirche hat ihren Gliedern urn des Evangeliums willen zu 
sagen, dass es etwas gibt, das schlimmer ist als Sterben und als 
Töten: das freiwillige J asagen zu der Schande und zu der Herr
schaft des Antich'i'ist." Was ist inzwischen geschehen? Wenn von 

16) BARTH, R. B., S. 469. 
17) Vgl. BARTH, R. B., S. 472 ff. 
18) BAHTH, R. B., S. 474. 
t!') Abgedruckt in BARTH, Eine Schweizer Stimme, Zollikon, 1945, S. 64. 
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1938 an KARL BARTH in unmissverständlicher Weise das national
sozialistische Deutschland als politische Macht bekämpft, können 
wir uns diesen Gedanken aus der "grossen negativen Möglichkeit" 
de.s Römerbriefes nicht erklären; verständlicher wird er uns erst 
etwa wenn wir auf die Vielzahl der in den kritischen Monaten 
von 1938 erscheinenden Schriften BARTHS schauen. 

2. Die bedeutendste dieser Schriften ist der Kommentar ZUl' 

"Confessio Scotica", mit dem BAR TH erstmalig den neuen Weg 
beschreitet. Es handelt sich hier urn eine ReÏ!he von Vorlesungen, 
die B. 1937 und 1938 an der Universität Aberdeen gehalten hat, 
merkwürdigerweise im Rahmen einer Stiftung für die Verbrei
tung natürlicher Theologie. B. hatte den Ruf zu diesen Gastvorle
sungen angenommen, urn als betonter Gegner jeder "theologia 
naturalis" der Stiftung zumindest durch die Aufzeigung der nega
tiven Seite einen Dienst zu erweisen. Der dogmatische Teil dieser 
Schrift bietet uns kein neues Bild. Doch vollzieht sich bei der 
Uebertragung der dogmatischen Erkenntnisse auf das Leben der 
für den bisherigen Leser B.'s erstaunliche Schritt: B. versucht, 
ausgehend von den Argumenten der "Confessio Scotica" über die 
Obrigkeit eine Lehre vom "politischen Gottesdienst" zu ent
wickeln ~O). Politischer Gottesdienst im B.schen Sinne ist dabei 
keine Lehre von einer Anerkennung göttlioher Ordnungsfaktoren, 
gleichviel aus welcher Offenbarungsquelle immer abgeleitet. Der 
Ausgangspunkt liegt vielmehr auch hier im sog. "christozen
trischen" Denken. Die christliche Kirche ist gerufen, in einer Welt, 
die von Christus nichts weiss, dem Missionsbefehl nachzukommen. 
Sie muss das mit aller Entschiedenheit auch gegenüber dem im
mer heidnischen Staat tun, urn ihn aufzufordern, für Recht, Frie
den und Freiheit einzutreten. Diese drei Begriffe werden hier, 
ohne dass der Lesereine ethische Fundierung irgendwo aufspüren 
kann, ziemlich krass und fordernd gegenüber dem Staat er
hoben 21). Dazu ist es nicht unbedingt nötig, dass die Obrigkeit 
aus christlichen Menschen besteht; es ist ebensogut denkbar, dass 
eine heidnische Obrigkeit diese Forderungen sich zu erfüllen be
müht und damit im politischen Sinne genug tut. Alle hier auf
geworfenen Einzelfragen zu berühren, ist in dieser kurzen Be
trachtung nicht möglich, doch muss bemerkt werden, dass in der 
Frage des politischen Gottesdienstes die Mehrzahl dieser Fragen 
unbeantwortet bleibt, besonders die Grundfrage, wie aus der 

20) BARTH, Gotteserkenntnis und Gottesdienst nach reformatorischer Lehre, 
Zollikon, 1938, S. 203 ff. 

21) BARTH, Gotteserkenntnis und Gottesdienst, S. 209. 
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Augenblicksoffenbarung und der Christologie die Grundlegung 
solcher Forderungen an den Staat zu begründen ist. 

3. Eine solche Grundlegung näher auszuführen, bemüht sich 
B. noch 1938 mit der Schrift Rechtfertigung und Recht 22). B. 
verweist hier auf eine in der jüngeren theologischen Forschung 
versehiedentlich verwandte, jedoch heiss umstrittene Exegese, die 
feststellt, dass im Neuen Testament an einigen Punkten, wo wir 
"Obrigkeit" übersetzen, der Term "exousiai" gebraucht wird, ein 
Ausdruck, der im Griechischen z.Zt. Paulus' sowohl für den Be
griff des staatlichen Machthabers, als den der Engelmächte ver
wandt worden ist. B. knüpft hier eine theologische Betrachtung 
der Bedeutung der Engelmächte in der christlichen Lehre an und 
zieht den Schluss, dass aus dem gleichen Faktor der Macht
ausübung, den sowohl die unsichtbaren Mächte innehaben, wie 
auch der sichtbare staatliche Machtapparat, für beide gleiche 
Grundgedanken abgeleitet werden können. Die Engelmächte sind 
ursprünglich bei Gott; es liegt in ihnen jedoch die Möglichkeit 
zu dämonisieren. Das muss nicht so sein. "Die Dämonisierung des 
Staates kann auch unterbleiben" 23). Zumindest aber sind Röm. 13 
und Offb. 13 die Extremen der Möglichkeiten für den Staat. Der 
Christ ist gerufen, dem Staat mit seinem Zeugnis beide Möglich
keiten, die der rechtmässigen Obrigkeit und die des Tieres aus 
dem Abgrund, zu weisen. Darüber hinaus ist der Christ heute als 
Staatsbürger auch Mitträger der bürgerlichen Verantwortung und 
in der demokratischen Staatsform besonders gerufen, verantwort
lich politisch zu wirken. Dass er dabei als Machtträger auch immer 
Gewaltträger ist, sollte ihm Hinweis auf die gebrochene Welt 
bleiben 24). Je mehr sich der Staat zu dem dämonischen aus Offb. 
13 hinneigt, desto mehr kann der Mensch gezwungen sein, seine 
Gewaltmittel auch gegen den Staat anzuwenden. B. gelangt auf 
diesem Wege konsequent ZUl' Bejahung des aktiven Widerstandes 
gegen eine tyrannische Obrigkeit. Zwar sei dies die "ultima ratio", 
und der Christ müsse Gott immer wieder darum bitten, dass ihm 
diese erspart bleibe, doch "wie Welt hat Männer nötig, und es wäre 
traurig, wenn gerade die Christen keine Männer sein wollten" 25). 

4. Von hier aus führt deutlich BARTHS politischer Streitweg 
gegen das Hitler-Deutschland, der sich mit dem Ausbruch des 
Krieges nul' noch deutlioher abzeichnet, und zu einer der deut-

22) Abgedruckt in BARTH, Eine Schweizer Stimme, S. 13 ff. 
23) A. a. 0., Eine Schweizer Stimme, S. 28. 
24) V gl. VAN NIFTRIK, a. a. 0., S. 268. 
25) BARTH, Gotteserkenntnis und Gottesdienst, S. 214 ff.; man vergleiche 

noch einmal Römerbrief, S. 471, urn den Uebergang zu erkennen! 
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lichsten Stellungnahmen im öffentlichen Leben führt, die aus der 
Schweiz in die Welt hinein klangen. Hat sich doch die Schweizer 
Regierung in Verfolg ihrer konsequenten Neutralitätspolitik mehr
fach gezwungen gesehen B.'s Schriften zu verbieten und ihm als 
Hoèhschullehrel' Verweise wegen seines politischen Verhaltens 
zu geben. Die AppelIe, die er in alle Welt hinaus richtet und mit 
denen er auch sein Schweizer Volk wachzuhalten sucht, sind eine 
eindeutige Festlegung auf die gemeinsamen Ziele der Allierten. 
Vom Politischen her gesehen bedeuten sie besonders in der ersten 
Epoche des Krieges, in der Hitler Europa zu überrollen schien, 
einen Halt für viele, und eine Stütze für manche Zweifelnden. 
Doch stand B. politisch immerhin nicht allein. Der Propaganda
apparat einer ganzen Welt bemühte sich in diesen Jahren, gleiches 
auszusagen, und auch dass dieser Streit als ein christlicher aus
getragen wurde, findet sich nicht allein in den Schriften und Aus
sprüchen des Schweizer Theologen. - Vns müsste es vielmehr 
auf die theoretische Begründung B.'s für seine Stellungnahme 
ankommen, da wir uns eben nach dem Bild, das er uns im Römer
brief und im seinem Streit gegen die Offenbarungsmöglichkeit in 
Natur und Geschichte gezeichnet hat, diese Stellung im politischen 
Streit nul' schwerlich erklären können. Nehmen wireinige Schriften 
aus den Kriegsjahren und versuchen wir, uns diese Begründung 
zu verschaffen. So schreibt B. zum Weihnachtsfest 1939 an die 
Christen in Frankreich 26) einen Brief, in dem er deutlich die 
Neutralitätsgesinnung der Schweizer kritisiert und den franzö
sischen und englischen, aber auch den deutschen Freunden, die 
er im Widerstand gegen HITLER weiss, versichert, dass er ihnen 
dankbar sei, "dass sie es entsprechend ihrer geschichtlichen Ver
antwortung(!) übernommen haben, diesen Krieg gegen HITLER zu 
führen". Hören wir weiter : "Die Kirche weiss um die Rechtfer
tigung, die wir Menschen uns selbst mit keinen Mitteln verschaf
fen können, sie kann aber eben darum im Grossen und Kleinen 
nicht gleichgültig sein, nicht neutral dort, wo nach dem Recht 
gefragt, wo versucht wird, ein bisschen dürftiges menschliches 
Recht aufzurichten gegen das überströmende, das schreiende Vn
recht." Vnd dann wendet er sich gegen die Ki rchen , besonders 
gegen den Oekumenischen Rat, um ihnen ihr Schweigen vorzu
weden, das er bezeichnet als "eschatologischen Defaitismus". Die 
Frage, die sich dabei sofort erhebt, ist diejenige, inwieweit dieser 
eschatologische Defaitismus nicht gerade von der Dialektik des 

26) Abgedruckt in Eine Schweizer Stimme, S. 108 ff., vgl. bes. S. 112. 
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Römerbriefes und seinem Einfluss auf die Haltung der Kirchen 
geweckt und erhalten worden ist. An diesem Problem kommen 
wir nicht vorbei, und es kann Prof. BERKOUWER nur zugestimmt 
werden, wenn er diese Impasse deutlich nachweist 27). - Man 
verstehe mich nicht falsch: ich will mit diesen Worten den Kampf 
KA RL BARTHS nicht in seinem Wert schwächen. Es muss uns aber 
beschäftigen, ob die Gedanken und Werke dieses Denkers, die so 
einflussreich geworden sind, uns im Streite gegen das, was auf dem 
Gebiete der Politik auf uns einstürmt, die Waffen bieten können, 
die wir auch nach Ablauf des Krieges, und jetzt wohl mehr denn 
je, als Christen nötig haben. B.'s poIitisches Umschwenken nach 
1938 war sympatisch; doch es bleibt ein Umschwenken, das in 
der Tendenz der Zeit liegt. Der Weg der Entwicklung war, min
destes ab 1939, für denjenigen Denker, der in der freien Welt mit 
ihren Abwehr- und N achrichtenmitteln, ohne die Zensur eines 
totalitären Systems, lebte, doch wohl mit einiger Deutlichkeit ab
zusehen. Der Kampf gegen HITLER ist von Christen, Humanisten 
und Atheisten gemeinsam geführt und schliesslich mit der Macht 
der Waffen der siegenden Luftflotten und Armeen gewonnen wor
den. Es gilt für den Denker jedoch ihn auch geistlich und geistig 
zu gewinnen. Ist das von KARL BARTH erkannt? Als Problem 
zumindest, wenn er 1944 schreibt: "Es wäre mit Deutschland nie 
80 weit gekommen, wenn die Kirchen nicht seit Jahrhunderten 
sich angewöhnt hätten, über die irdische Macht und Obrigkeit 
zu schweigen." Doch was hätten sie nach B. reden sollen? Das 
"Prinzip der Prinziplosigkeit" bleibt! 

D. 1. Nun kann bei der Aufzeigung dieser Entwicklung 
nicht unerwähnt beiben, dass B. selbst einen Ausweg aus der 
Gegenstreitig'keit, die hier in seiner Lehre liegt, sich zu suchen 
bemüht. Das habe ich damit gemeint, wenn ich anfangs betonte, 
dass drei Zeitabschnitte sich abzeichnen. Der Uebergang zu dem 
dritten Zeitabschnitt ist dabei nicht so krass und so plötzIich, wie 
uns das Umschwenken vor Ausbruch des Krieges erschienen ist. 
Schon während des Krieges bemüht sich B. auch auf geistIichen 
und geistigen Gebiet zur Ueberwindung des Gegners beizutragen. 
Vornehmlich sind solche Aussagen jedoch negativer Art, d. h. 
sie sagen uns, auf welchem Wege nach BARTHS Meinung ein sol
ches Ziel nicht zu erreichen ist. 

Eine solche negative Abgrenzung vollzieht er gegenüber der 

27) G. C. BERKOUWER, Wereldoorlog en Theologie, Kampen, 1945, hierzu. 
bes. S. 36. 
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lutherischen Lehre, der er vorwirft, durch ihre Lehre von Natur 
und Gnade im deutschen Denken den Bruch zwischen Christen
turn und Staat herbeigeführt zu haben, was ihn schliesslich dazu 
verführt, eine seiner Meinung nach konsequente Linie von LUTHER 
liber BISMARCK nach HITLER in der deutschen Geschichte zu 
ziehen 28). Diese Auffassung, deren Richtigkeit wohl deutlich alle 
Skepsis des Staats- wie auch des theologischen Denkers ver
dient, ist auf entschiedenen Widerstand in der gesamten Welt ge
stossen. In Holland hat besonders Prof. KOOIMAN deutliche Worte 
der Ablehnung gefunden. Sie steht in einer Linie mit der er
wähnten Bekämpfung des "défaitisme eschatologique" des Welt
rates der Kirchen. Abgesehen von der Problematik diesel' These 
muss man wohl immer wieder darauf hinweisen, dass sie in der 
Hand BARTHS solange keine Waffe ist .. wie mit dem unveränderten 
Erscheinen des B.'schen Römerbriefes dessen eigene eschatolo
gische Lehre unwiderrufen bleibt, der man ebenso gut oder ebenso 
schlecht einen Einfluss auf die politische Haltung der deutschen 
Theologen zuerkennen muss wie der so oft und so grob missver
standenen Lehre LUTHERS. 

Die zweite negative Abgrenzung vollzieht er gegenüber der 
ihm eng mit der so befehdeten "theologia naturalis" zusammen
hängenden Lehre vom N aturrecht, wie sie ihm in der neothomis
tischen Richtung der katholischen Kirche, abel' auch im System 
des ihm so unbequemen EMIL BRUNNER gegenübertritt. So schreibt 
er im April 1941 nach England 29), man könne dem National
sozialismus nicht auf dem Felde des Naturrechts entgegenziehen, 
wie es nach B. die englische Kriegspropaganda mit den Schlag
,,,"orten "abendländische Zivilisation", "Freiheit des Individuums"; 
"Wert der menschlichen Persönlichkeit" usw. versuche. Das alles 
sei letztlich Ueberbleibsel des Humanismus, wie besonders der 
Aufklärungszeit des 18. Jahrhunderts. "Es beunruhigt mich 
nämlich die Tatsache, dass Sie von lauter Prinzipien reden, die 
auch die eines frommen Indiers, Chinesen oder Atheisten sein 
könnten." - "Man kann dem Koboldsgeist des neuen Deutsch
lands nicht auf dem Felde des Naturrechts begegnen." - "Alle 
naturrechtlichen Argumente haben nun einmal einen Januskopf. 
Sie führen nicht ans Licht und zu keinel' Entscheidung, sondern 
in einen Nebel, in welchem alle Katzen grau sind." Dieses Urteil 

28) Vgl. BARTH, Eine Schweizer Stimme, S. 113; fel'llel' im gleichen Band 
die Antwort an Prof. KOOIMAN auf S. 121. Aehnliche Äusserungen finden 
sich in der Schrift Die Deutschen und Wir, 1945. 

29) Abgedruckt in Eine Schweizer Stimme, S. 179 ff. 
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erscheint, milde gesagt, leichtfertig und lässt jede wirklich kri
tische Auseinandersetzung mit den vielfältigen Systemen, die sich 
hinter der Sammelbezeichnung "Naturrecht" verbergen, völlig 
vermissen. Weder KARL BARTH noch wir können übersehen, dass 
vom Alterturn über die begnadeten christlichen Denker des Mit
telalters bis in unsere Tage sich wahrheitssuchende Männer urn 
die Erforschung der höchsten Ordnungen dieser Welt gemüht 
haben. Wie unsere Haltung zu diesen Systemen im einzelnen auch 
sein mag. in jedem FalIe lassen B.'s politische Bemühungen die 
Frage offen, wo undurchdringlicher N ebel die Sicht verschlechtert. 
Nul' aus diesen Negationen finden wir den Wegnicht,demzu folgen 
uns im politischen Bereich aufgegeben ist. B.'s Satz, "dass kein not
wendiges Band ist zwischen Christi Geboten und einer bestimmten 
staatstheoretischen Einsicht", gepaart mit dem Ruf nach der poli
tischen Verantwortung des Christen, werfen einen neuen Dualis
mus auf, der jedem positiven Weg entgegen zu stehen scheint 30). 

2. Wir würden aber BARTH Unrecht tun, wenn wir nicht auch 
die positiven Ansätze einer politischen Ethik vermeldeten, die wir 
in seinen Werken finden. In der Kirchlichen Dogmatik, die wir 
als sein Lebenswerk bezeichnen dürfen, und die unabhängig von 
allen theologischen Streitmeinungen unserer Zeit einen Schatz 
von Erfahrungen und Glaubenstiefe schenkt, befindet sich im 
Band II/2, der 1942 erschienen ist, eine dogmatische Schau auf 
die Ethik. B. spricht hier die Erkenntnis aus, der wir nur freudig 
zustimmen können, dass der Mensch von Anbeginn an unter Got
tes Gebot gestellt ist, dass wir diesem Gebot nicht entrinnen kön
nen 31). Wir bleiben jedoch auch hier in einem ausweglosen Kreis
lauf: B. definiert das Wesen der Ethik mit der Bindung des Men
schen an Gottes Gebote, positiviert die Gebote je doch auch hier 
in dem augenblicklichen Handeln Christi an dem einzelnen Men
schen. Wo ist für den einzelnen nun hier Richtung und Masstab? 
- Ein gewisser Wegweiser ist für uns der BARTHsche Begriff des 
Symbols oder Zeichens, der in diesel' Bedeutung schon im Credo 
von 1935 erscheint 32). Alles Handeln des Ghristenmenschen kann 
nicht aus eigenem Bewusstsein oder der Erfahrung konkreter 
objektiver Gebote erfolgen, die Gebote haben an sich schon in 
Christus ihre Erfüllung gefunden, sondern muss symbolhaftes 

30) V gl. hierzu die Ausführungen Prof. BERKOUWERS in Wereldoorlog en 
Theologie, S. 46. 

31) BARTH, Kirchliche Dogmatik, Band II/2, Zollikon, 1942, S. 572. 
32) KARL BARTH, Credo, Zollikon, 1935; die niederländische Uebersetzung 

(De apostolische Geloofsbelijdenis) erschien im gleichen Jahr. 



KARL BARTH UND DIE POLITIK 359 

Handeln sein irn Blick auf Christus. Dabei wehrt B. sich ent
schieden dagegen, dass die von ihm als Beispiel aufgeführten 
zeichenhaften Sätze als Systern anzusehen seien. "Es handelt 
sich," so schreibt er in Christengemeinde und Bürgergemeinde, 
"in der christlichen Politik nicht urn ein Systern, abel' auch nicht 
urn je und dann zu realisierende Einzelfälle, sondern urn eine 
stetige Richtung, urn ei ne kontinuierliche Linie doppelseitiger Ent
deckungen, urn einen Zusarnrnenhang von Explikationen und Ap
plikationen" :J3). In diesern Sinne gibt B. in der genannten Schrift 
eine ganze Reihe solcher Beispiele "analogen" politischen Han
deIns des Christen. Hier seien drei der typischten diesel' Beispiele 
genannt: 

a. In der Christengerneinde ist Verschiedenheit von Gaben 
llnd Aufträgen des einen Heiligen Geistes. Darum 34) rnüssen in 
der politischen Wirklichkeit die Funktionen der gesetzgebenden, 
der vollziehenden und der richterlichen Gewalt getrennt sein. 

b. Die Christengerneinde sieht in Christus das Licht, das die 
Werke der Finsternis zerstört. Dantm :14) rnuss irn politischen 
Leben der Christ "abgesagter Gegner aller Geheirnpolitik und Ge
heirndiplornatie sein." 

c. Die Christengerneinde ist "begründet und ernährt" durch 
das freie Wort Gottes. Darum 34) wird sie sich in der Politik rnit 
aller Macht dafür einsetzen, dass das rnenschliche Wort auch frei 
wirken kann. Sie stellt sich darurn auf die Seite derer, "die mit 
allern Dirigieren, Kontrollieren und Zensurieren der öffentlichen 
Meinungsäusserung nichts zu tun haben wollen" 35). 

In gleicher Weise begründet B. die Individualität des Menschen 
im Staat, den Gedanken des Rechtsstaates, die Pflicht zu sozialen 
Handeln, die Freiheit von Kunst und Wissenschaft, die Verant
wortlichkeit des Einzelnen im politischen Leben, den Gleichheits
gedanken, den Staatsgrundsatz des Gemeinwohls der Bürger, das 
Problem der Völkerverständigung und die N otwendigkeit der Ge
walt als "ultima ratio" in der Innen- und Aussenpolitik. Dass diese 
beispielhaften Thesen verschiedentlich Gegenstand heftigster 
Kritik gewesen sind, erscheint verständlich. Meines Erachtens 
haben wir hier Sätze VOl' uns, denen jede tiefere gedankliche Fun
dierung fehlt und die das Spekulative ihres Charakters nul' zu 
deutlich verraten. Nicht die biblischen Wahrheiten an sich, die 

~3) KARL BARTH, Christengemeinde und BÜ1'gergemeinde, Zollikon, 1946, 
S.34. 

:14) Sperrdruck vom Verfasser! 
3ó) Vgl. Christengemeinde und Bürgergemeinde, S. 29 ff.; ferner VAX 

NIFTRIK, a. a. 0., S. 299 ff. 
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sie verkündigen, das Licht der Welt, die Kraft des W ortes Gottes, 
der freie Weg des Heiligen Geistes usw., ebensowenig die poli
tischen Grundsätze der Offenheit, der Redefreiheit, der Gewalten
trennung usw. sind angreifbar. Sie sind in sich deutliche Offen
barung des Willens Gottes. Was jedoch unhaltbar und völlig unver
ständlich bleibt, ist die Analogiestellung, der Kausal-zusammen
hang, den B. zwischen diese Wahrheiten legt. Es ist eine Konstruk
ti on, die sich nur aus der Streitstellung zum Naturrechtsgedanken 
und zu anderen Systemen von Prinzipien geleiteter christlicher Po
litik erklärt. Doch bleibt B. gerade in dieser Streitstellung in dem 
ausweglosen "circulus vitiosus", aus dem er sich wie in manchen 
theologischen Formulierungen, so auch in der politischen Ethik 
nicht freimachen kann: "Die Christengemeinde hat, indem sie 
sich für die Bürgergemeinde (d. h. den Staat) mit verantwortlich 
macht, den verschiedenen politischen Gestalten und Wirklich
keiten gegenüber keine ihr notwendige eigene Theorie zu ver
b'eten. Sie ist nicht in der Lage, eine Lehre als die christliche 
Lehre vom rechten Staat aufzustellen." Aber: "Sie ·wird von Fall 
zu Fall, von Situation zu Situation den rechten, d. h. den jeweils 
besseren Staat wählen und wollen, den unrechten, d. h. den jeweils 
schlechteren Staat nicht wählen und nicht wollen" 36). Wer sagt 
uns aber, welches der schlechte und welches der gute Staat ist? 
Wie erkennen wir die von B. vorgestellte Richtung, wenn uns 
alle objektiven Gegebenheiten zerschlagen sind? So können wir nul' 
feststellen, dass B. uns auch mit diesen Ansätzen einer politischer 
Ethik keine Richtschnur für unser politisches Leben geben kann, 
es sei denn, dass wir eine solche in den genannten problematischen 
Beispielen des "analogen" HandeIns erblicken wollen. 

E. 1. Abschliessend bleibt uns noch die Aufgabe, den Bliek 
darauf zu richten .. was uns KARL BARTH in der augenblicklichen 
weltpolitischen Lage zu sagen hat. Nach seinem entschiedenen 
Auftreten während des abgelaufenen Krieges hatte man weithin 
in der evangelischen Welt erwartet, aus Basel eine politisch leiten
de Stimme zu hören. Doch hatte man B. in diesel' Hinsicht ver
kannt. Bei näherem Eindringen in seine politischen Gedanken 
hätte man erkennen müssen, dass es alles andere als B.'s Ziel 
war, in den Konflikten des weltpolitischen Lebens SteUung ein
zunehmen. Doch hat er auch mit seinem anfänglichen Schweigen 
zu diesen Fragen, wie mit den späteren negativen Erklärungen be
deutenden Einfluss ausgeübt. Ieh denke damit in erster Linie an 

36) Christengemeinde und Bürgergemeinde, S. 14 ff. 
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die Entwicklung des Streites der ungarischen protestantischen 
Kirchen mit dem bolschewistischen Staat 37). Wie erinnerlich, hat 
im Ablauf der Jahre 1947 und 1948 der ungarische Staat plan
mässig das Recht der Kirchen immer mehr eingeengt, ein Prozess, 
den wir inzwischen auch in Polen und in der Tschechoslowakei, 
neuerdings auch in Ostdeutschland, in gleicher Schärfe erkennen 
können :l8). Hauptsächlich ging es in Ungarn urn zwei Fragen: 
urn die Aufhebung spezieller, in der Verwaltung, bzw. der Ein
griffsmöglichkeit der Kirchen stehender Schulen und urn das Ver
langen des Staates, die Geistlichen sollten ihm gegenüber ei ne 
Loyalitätserklärung abgeben. Die römisch-katholische Kirche 
leistete und leistet diesen unberechtigten Forderungen gegenüber 
einen heldenhaften Widerstand 39), die calvinistische Kirche 
zögert. Schliesslich ruft sie KARL BARTH als anerkannte geistliche 
Autorität urn eine Stellungnahme an. BARTH reist nach Ungarn, 
studiert die Lage, und bewegt die ungarische Kirche, dern Staat 
nachzugeben. Die Schulen werden verstaatlicht, die Loyalitäts
erklärungen erfolgen. Was ist geschehen? Wie konnte B., und wie 
konnten die ungarischen Christen der diktatorischen Obrigkeit 
gegenüber eine solche nachgiebige Haltung einnehmen? Die Ant
wort kann uns nul' aus zwei Gedankengängen B.'s klarwerden: 
Eigentliche Aufgabe ist nach B. für die Kirche allein die gottes
dienstliche Verkündigung, und in die gottesdienstlichen Uebungen 
der Kirche hat der ungarische Staat bis heute nicht eingegriffen. 
"Das politische Ziel der Christengemeinde kann nicht darin be
stehen, den Staat allmählich zu verkirchlichen, d. h. soweit als 
möglich in den Dienst ihrer eigenen Aufgaben zu stellen. Ge
währt 40) ihr der Staat in irgendeiner der hier möglichen Formen 
Freiheit, Ansehen oder besondere Rechte (u. a. Beteiligung an der 
Schule und arn Rundfunk, finanzielle Erleichterungen und Unter
stützungen u. dgL), dann wird sie deshalb nicht von einem Kirchen
staate zu träumen beginnen." - ,,sie wird abel' solches Ge
schenk 40) nicht zur Sache eines von ihr der Bürgergemeinde 
gegenüber zu verfechtenden Anspruches machen. Sie wird, wenn 

:17) Vgl. hierzu KARL BARTH, Christliche Gemeinde im Wechsel der Staats
onlnungen (Dokumente einer Ungarnreise), Zollikon, 1948. 

38) Ein interessanter Beitrag, der auf einen Rechtfertigungsversuch der 
Entwicklung in Ungarn hinausläuft, ist die Broschüre des reformierten 
Bischofs BERECKZY, Die ungarische Christenheit im neuen ungarischen Staat, 
Zollikon, 1948. - Sowohl BERECKZY, wie sein späterer Nachfolger, Bischof 
REVESZ, sind inzwischen abgetreten und haben einem Pfr. JOHANNES PETER 
Platz gemacht. Ob das als "Zeichen geistlicher Gesundung" gewertet werden 
kann, muss abgewartet werden; vgl. Notiz in Vrijheid, 1950, Nr 20, S. 5. 

39) Dessen Verdien st man mit böswilligem Hinweisen auf den Grundbesitz 
der Kirche in U ngarn nicht schmälern kann! 
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ihr ein solches Geschenk 40) von Seiten der Bürgergemeinde ver
weigert wird, den Fehler nicht zuerst bei dieser, sondern bei sich 
selbst suchen. Hier gilt: Widersteht nicht dem Bösen!" - Zum 
anderen fin den wir in allen Schriften B.'s - teils mehr, teils 
minder versteekt - Sympathieerklärungen für sozialistische Ge
danken, von denen auch das Verhältnis zu der neuen Staatsform 
in Ungarn mitbestimmt zu sein scheint 41). Der bekannte Vor
wurf, die christlichen Kirchen hätten sich durch ihre falsche Hal
tung im vorigen Jahrhundert an der Nichtlösung der "sozialen 
Frage" mitschuldig gemacht, wird 42) mit Normativcharakter 
versehen : Also müsse man im Bolschewismnus ein Stück Gerech
tigkeit, "immerhin eine Lösung", sehen! 

2. Von diesel' Warte aus beschaut konnte auch BARTHS Stel
lungnahme im grossen Konflikt zwischen Ost und West, der uns 
alle umgibt, uns alle heute schon täglich zu Entscheidungen ruft, 
nicht ausbleiben, aber auch keine andere als die abschwächende 
Tendenz haben, die in der N eutralität der Christengemeinde ge
genüber der Staatsformberuht. So hat BARTHS Schrift Die Kirche 
zwischen Ost und West seit ihrem Erscheinen 43) wohl mit Recht 
die Gemüter nicht mehr ZUl' Ruhe kommen lassen. - B. zeichnet 
hier die Weltsituation: Europa, und mit ihm die europäische 
Christenheit, ist eingezwängt zwischen die beiden einander feind
lichen Weltmächte: Russland und Amerka. Die Kirche ist ZUl' 

Entscheidung gerufen, und sie hat die Entscheidung so zu fällen, 
dass sie ihre Freiheit bewahrt. Sie darf sich für keine von beiden 
Seiten entscheiden. Denn keine von beiden Seiten vertritt den 
christlichen Gedanken. "Aber", so hört B. uns ungläubig fragen, 
"aber VOl' zehn Jahren hat es anders getönt!" 44). "Ja, VOl' zehn 
J ahren stand eine einzige schlechterdings eindeutige politische 
und geistige Drohung am Horizont, und wel' sich damals gegen 
das Wildschwein wehrte, beging nicht die TOl·heit, seinen Rücken 
dem Wolfe preiszugeben." Ist der Kommunismus in seiner russi
schen Form, wie der seiner Satellitenstaaten, etwa keine ein-

40) Sperrdruck von Verfasser! Es zeugt von einer unübersehbaren positi
vistischen Einstellung B.'s zum öffentlichen Recht, wenn er Schulfreiheit, 
Sonntagsschutz usw. als unbeschränkten staatlichen Aufgabenbereich an
scha ut, dessen Delegation staatliches "Geschenk" darstellt! 

41) Vgl. die in Christliche Gemeinde im Wechsel der Staatsordnungen, 
S. 62 f., abgedruckte Stellungnahme EMIL BRUNNERS, die durch BARTHS 
Antwort m. E. nicht widerlegt ist. 

42) Mit dem aus marxistischen Schrifttum zur Genüge bekannten Mangel 
an Folgerichtigkeit! 

43) KARL BARTH, Die Kirche zwischen Ost und West, München, 1949. 
44) Die Kirche zwischen Ost und West, S. 12. 
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deutige Drohung? Nach BARTH nicht! Aber die Greuel, alles das, 
was von 1917 an sich im Osten abgespielt hat, ist das etwa weni
gel' verurteilenswert als das, was das HITLER-regime uns vor 
Augen geführt hat? Nach B. dürfen wir aus zwei Gründen das 
Problem so nicht stellen. Einmal weil Rauheit und Härte zum 
Lebensstil des Ostens gehören. Sie haben dort schon vor LENIN 
und STALIN das tägliche Leben beherrscht und dürfen uns nicht 
zu einem voreiligen Urteil führen. Zum anderen sei es nötig "auch 
im Blick auf den Kommunismus von Heute das UnterscheidJen 
nicht zu unterlassen: das Unterscheiden zwischen seinen totali
tären Greueln als solchen und dem, was dabei positiv(!) gemeint 
und beabsichtigt ist, und das kann man vom Kommunismus eben 
nicht sagen, was man vom Nationalsozialismus vor zehn Jahren 
sagen musste, dass es sich bei dem, was er meint oder beabsich
tigt, um helle Unvernunft, um eine Ausgeburt des Wahnsinns und 
Verbrechens handelt" 45). "Der Kommunismus ist nicht antichrist
lich. Er ist kaltschnauzich achristlich" 46). Darum könne die 
Kirche an ihn ihr Wort noch richten. Ich meine, wir sollten hier 
nicht zu lange stehen bleiben, es gibt einige Dinge, auf die ein 
Kommental' überflüssig ist. 

3. Es interessiert noch der Einfluss diesel' Gedanken, besonders 
in Deutschland. Nun, es hat nicht an Stimmen gefehlt, die BARTHS 
Auffassungen zu folgen gewillt sind, auch hierin noch. Ich brauche 
nur an das Auftreten des hessischen Kirchenpräsidenten Dl' NIE
MÖLLER zu erinnern, der die Belange der Evangelischen Kirche in 
einem einheitlichen Deutschland bes ser gewahrt sieht, auch unter 
kommunistischer Leitung, als in einem angeblich unter überwie
gendem römisch-katholischen Einfluss stehenden isoIierten West
deutschland 47). 

Die Reaktion jedoch andel'el'seits, gel'ade auch des Auftl'etens 
diesel' Jüngel' wegen, die "his masters voice" zu deutlich klin
gen lassen. ist glücklichel'weise auch nicht ausgeblieben. 

Heute steht die Kil'che in Ostdeutschland im neuel'bl'annten 
Kampf urn ihre Rechte, nach dem erfreulicherweise sich die Sy
node auf ihrel' letzten Zusammenkunft in Berlin entschieden 
gegen die Uebergl'iffe der kommunistischen Machthaber ausge
sprochen hat. Möge sie in ihrem Kampf nicht allein stehen! 

45) Dto., S. 14. 
46) Dto., S. 15. 
47) Diese zunächst amerikanischen und deutschen Journalisten gegenüber 

gemachten Äusserungen sind m. E. durch die nachfolgenden Erklärungen 
NIEMÖLLERS und seinen Brief an Dr HEINEMANN weder abgeändert noch 
widerrufen worden. 



364 H. FROST - KARL BARTH UND DIE POLITIK 

Mögen in der freien Welt die Christen sich mehr und mehr be
wusst werden, dass Gott eine Ordnung in seine Schöpfung gelegt 
hat, dass er uns in diesel' seiner Welt nach seinem Willen leben 
lassen will und dass er uns damit deutliche Pflichten auferlegt hat, 
denen wil' uns nicht entziehen können. Wie sehr diese Pflicht die 
Verleidigung des politischen und geistigen Lebensraumes in sich 
birgt, wird glücklicherweise mehr und mehr erkannt. 

F. Lassen Sie mich kurz in einigen Thesen das Gesagte zu
sammenfassen: 

1. KARL BARTH lehnt die Möglichkeit einer Ableitung des Wil
lens Gottes aus Schrift, N atur und Geschichte ab. Es gibt für den 
Menschen keine objektive Geoffenbartheit des göttlichen Willens. 
Er ist vielmehr auf die stete subjektive Offenbarung Gottes ange
wiesen, die jederzeit und für alle Menschen verschieden sein kann. 

2. So gibt es nach BARTH auch keine festen Verhaltensprinzi
pien für den christlichen Menschen in der Politik. Der Christ ist 
weder an Staatsformen, noch an Parteien, noch an politische 
Grundsätze gebunden. Er muss frei bleiben für das Augenblick
handeln. "Christliche" Politik ist Missbrauch des Namens Christi. 

3. Von hier aus sind sowohl die orthodox-protestantischen 
Richtungen, die eine solche Prinzipienbindung anerkennen, wie 
auch die römisch-katholische und die humanistische Naturrechts
lehre nach BARTH abzulehnen. 

4. BARTHS schwankende Haltung in den Fragen del' Weltpoli
tik ist deutlich eine praktische Auswirkung diesel' Gedanken. Sie 
führen ihn konsequent zu einer schwachen und wissenschaftlich 
nicht haltbaren SteUung gegenüber den totalitären Systemen. Wir 
fin den somit letztlich bei BARTH weder eine deutliche Wider
legung des theoretischen N ationalsozialismus noch des theoreti
schen Kommunismus, indem bei beiden geistiger Wesensgehalt 
und äussere Erscheinungsform verkannt blei ben. 

5. Der Ausweg aus del' sich so deutlich abzeichnenden Impasse 
des christlichen Denkens über den Staat ist in den Werken BARTHS 
nicht zu finden. Er kann nul' in einer Besinnung auf Gottes Gebot 
in del' Heiligen Schrift und in einer von diesel' Besinnung aus 
bestimmten Schau auf die Schöpfungsordnung und die Geschichte 
gesehen werden. 

A.msterdam, Juni 1950. 

* 
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Op 26 Februari 1947 werd door de Ministers van Landbouw en 
Justitie een commissie ingesteld onder voorzitterschap van Prof. 
Mr G. VAN DEN BERGH met de opdracht na te gaan of en in welke 
mate de huidige pachtwetgeving wijzigingen behoeft. 

Dit rapport is enigen tijd geleden aan de betrokken ministers 
aangeboden en ter openbare discussie gesteld. 

Zoals wellicht aan onze lezers bekend is waren sinds 1 November 
1938 twee vrij sterk van elkaar afwijkende pachtregelingen van 
kracht. Van 1 November 1938 tot 25 November 1941 gold de 
Fachtwet en sindsdien tot heden het Pachtbesluit. Dit Pachtbe
sluit is dus in oorlogstijd tot stand gekomen en na de bevrijding, 
na een kortstondige terugkeer tot de Pachtwet 1938, weer van 
kracht geworden, zij het telkens voor den duur van twee jaren. 
Per 1 April 1950 is het Pachtbesluit weer verlengd tot 1 April 
1952. Het ligt derhalve in het voornemen van de Regering, voor 
1 April 1952 een nieuwe Pachtwet in het Staatsblad te brengen. 
Er bestaat dus thans gelegenheid voor volksvertegenwoordiging 
en bedrijfsleven, zich op de aan de orde gestelde wijzigingen te 
beraden. 

Wij stellen ons voor over het rapport enkele opmerkingen van 
meer algemenen aard te maken. Van de behandeling van details 
zullen wij moeten afzien. De commissie heeft - terwijl zij op 
het procesrecht nog nader terugkomt - een voorontwerp van 
niet minder dan 176 artikelen aangeboden! 

In de eerste plaats doen wij goed ons af te vragen of een be
langrijke w~iziging van het pachtrecht wel urgent kan worden 
geacht. De verschillende beantwoording van deze vraag hangt 
samen met het doel dat men aan de huidige pachtwetgeving stelt. 

Reeds ter gelegenheid van de installatie van de commissie kon 
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men een typisch verschillende instelling met betrekking tot dit 
vraagstuk constateren bij den minister van Justitie enerzijds en 
den minster van Landbouw andererzijds. 

Terwijl de minister van Justitie de commissie vroeg soberheid 
en eenvoud te betrachten, drong de minister van Landbouwer op 
aan na te gaan of rationalisatie en sanering van het bodemgebruik 
ook door de nieuwe pachtwetgeving zou kunnen worden bevorderd. 

De minister van Justitie merkte in dit verband het volgende op: 
Het is denkbaar, dat de doeleinden van de pachtwetgeving ook 

worden bereikt, wanneer de overheidsorganen zich met pacht
verhoudingen slechts dan bemoeien, wanneer een van de partijen 
bij de pachtovereenkomst de tussenkomst van de Overheid in
roept. Wanneer de rechten van den pachter voldoende verzekerd 
worden door dwingende voorschriften, die misbruik uitsluiten, 
schijnt er geen bezwaar tegen te bestaan voor het overige de par
tijen vrij te laten bij de bepaling van hun wederzijdse rechten 
en verplichtingen. 

De minister van Landbouw daarentegen wees op de landbouw
kundige aspecten van een nieuwe pachtwet en zeide letterlijk: 

De rationalisering van het grondgebruik kan langs verschil
lende wegen worden bevorderd, waarvan genoemd mogen worden: 
ruilverkavelingen, herverkavelingen en een leiding bij verpachting, 
bij overdracht en bij overgang van grondeigendom. 

In het bijzonder dient overwogen te worden in hoeverre leiding 
moet worden gegeven bij de verpachting van losse percelen, op
dat men tot een gebruiksverkaveling geraakt, die beantwoordt aan 
economische en sociale eisen. 

Het zal duidelijk zijn dat de commissie in talrijke vergaderingen 
het brede terrein van vraagstukken, die zich om deze aanwijzingen 
groeperen, heeft betreden. 

Wie de samenstelling van de commissie nauwkeurig zou nagaan, 
zou voorts tot de ontdekking komen, dat wel zeer verschillende 
inzichten bij het voorbereidend werk ter sprake moeten zij n ge
komen. En inderdaad, de socialistische, de liberale, de rooms-katho
lieke en protestants-christelijke visies worden afwisselend ter 
sprake gebracht. 

In het korte woord vooraf op pag. 6 van het rapport blijkt reeds 
- hoewel geen minderheidsrapporten zijn ingediend -, dat de 
commissie op belangrijke punten niet eenstemmig is geweest. Soms 
wordt van een meerderheid en een minderheid van de commissie 
gesproken, terwijl wanneer dit niet vermeld werd en van "de 
commissie" wordt gesproken, dit niet betekent, dat er ten op-
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zichte van de voorgestelde regeling altij d eenstemmigheid heeft 
bestaan. 

Naar ons gevoelen bestaat er weinig reden, de huidige pacht
regeling door een nieuwe te vervangen. Het Pachtbesluit, waarvan 
men niet met reden kan volhouden, dat het specifiek nationaal
socialistische kenmerken draagt, heeft in de practijk goed voldaan. 
Wellicht zou hier en daar een kleine verbetering kunnen worden 
aangebracht, doch de wenselijkheid, de pachtwetgeving tot rust 
te doen komen, had van het aanbrengen van deze verbeteringen 
moeten weerhouden. 

Maar wie wil tegenwoordig niet aan vernieuwing doen? De 
grote stroming in socialistischen en rooms-katholieken kring, de 
pachtwetgeving dienstbaar te maken aan de verdere uitholling 
van den particulieren eigendom en aan de rationalisering, of ook 
nationalisering van het bodemgebruik, was niet te stuiten. Voor 
dezen aandrang is de Regering bezweken, en er werd een com
missie ingesteld onder leiding van Prof. VAN DEN BERGH om een 
nieuw ontwerp van wet voor te bereiden. 

Gaat men nu na welke wijzigingen de commissie voorstelt, dan 
ziet men dat in grote lijnen niet de Pachtwet, doch het Pachtbe
sluit als uitgangspunt is genomen. Wij achten dit juist. 

Afgezien van enkele technische verbeteringen die werden aan
gebracht en die wij in dit artikel niet kunnen bespreken, is in 
het voorontwerp getracht het privaatrechtelijk karakter van de 
pachtovereenkomst verder te beperken en de publiekrechtelijke 
zij de van de overeenkomst en de bevoegdheden van het toetsings
orgaan - de Grondkamer - uit te breiden. M. a. w. de algemene 
belangen van den landbouw zijn meer op den voorgrond getreden 
en de Overheid en de Grondkamer krijgen tot taak deze belangen 
te behartigen. 

Vandaar dat - behoudens een enkele uitzondering - niet zo 
zeer de pachter verder is beschermd ten koste van den verpachter, 
doch beiden worden gelijkelijk in hun rechten beknot, zulks ten 
gunste van den invloed del' Overheid. Wij achten deze verschui
ving gevaarlijk en hopen dit aan de hand van enkele voorbeelden 
nader aan te tonen. 

De grote - vreedzame - strijd heeft, ook blijkens de algemene 
toelichting van het ontwerp, gelopen over de vraag of pachtdwang 
en dwangpacht al dan niet in de nieuwe pachtwet zouden worden 
neergelegd. 

Pachtdwang is de mogelijkheid, den eigenaar die niet vrijwillig 
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wenst te verpachten, te verplichten tot verpachting van zijn eigen
dom, al dan niet aan een bepaalden persoon. 

Dwangpacht is de mogelijkheid, een eigenaar die zijn eigendom 
wel wenst te verpachten en die daarom reeds een overeenkomst 
ter toetsing heeft ingezonden, te dwingen de pachtovereenkomst 
aan te gaan met een anderen door de Grondkamer aan te wijzen 
pachter. 

Een ieder zal begrijpen, dat door de hantering van deze bevoegd
heden van het uitoefenen van het eigendomsrecht door den eige
naar zo goeds als niets ovetblij ft. De bepaling van den prij s van 
het verpachte, de overige voorwaarden in een overeenkomst opge
nomen, de omvang van het te verpachten land, de persoon van 
den pachter, dit alles wordt desnoods tegen den wil van den eige
naar door de toetsende instantie, de Grondkamer, geregeld en vast
gesteld. 

In de indertijd in de Staten-Generaal aangenomen Herverkave
lingswet Walcheren zijn deze bezwarende bevoegdheden ook opge
nomen. Hoewel in Walcheren bijzondere omstandigheden golden, 
konden wij destijds onze stem niet aan deze wet geven. 

Indien men den invloed van Overheid of Grondkamer met be
trekking tot het gebruik van den grond in zulk een mate wenst 
uit te breiden, dan is geen wetsontwerp van 176 artikelen nodig. 
Met ten hoogste twee artikelen zou dan kunnen worden volstaan! En 
wel in dier voege, dat werd bepaald, dat een ieder die iets heeft 
te verpachten dit opgeeft aan een in te stellen Rijksbureau. Dit 
bureau bepaalt prijs, voorwaarden, omvang en pachter. De eige
naar kan rustig zijn briefje afwachten. Het tweede artikel zou 
kunnen bepalen, dat ieder die land wenst te pachten, daarvan aan
gifte kan doen aan hetzelfde bureau en t. z. t. een bedrijf of enig 
land krijgt toebedeeld, dan wel wordt afgewezen. 

Het behoeft geen betoog dat op deze wijze de rechten van den 
eigenaar op zodanige wijze worden aangetast, dat onzerzijds aan 
een regeling van dezen aard geen medewerking kan worden ver
leend. 

Ook in de commissie hebben degenen die voor pachtdwang en 
dwangpacht hebben gepleit, de andere leden niet kunnen over
tuigen. 

Behoudens in een titel over den pachtruil - in een ander ver
band - vindt men van deze beide dwingerij en in het vooront
werp niets terug. 

Wel zijn de toetsingsnormen uitgebreid in de richting van "de 
algemene belangen van den landoouw". 
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Dit is één van de voorbeelden, waarop wij zo even wezen, waarbij 
n.l. de verpachter en pachter beiden aan beperkende bepalingen 
zijn onderworpen. 

Bij de' huidige regeling krachtens het Pachtbesluit kan de 
Grondkamer de toegezonden pachtovereenkomst 

a. goedkeuren, 
b. voor partijen bindend wijzigen, 
c. nietig verklaren, onder regeling van de gevolgen. 
De pachtprijs moet den pachter bij een behoorlijke exploitatie 

een redelijke winst uit de netto-opbrengst van het gepachte waar
borgen. Voorts dient de Grondkamer na te gaan of het aangaan en 
de inhoud van de overeenkomst niet de algemene belangen van den 
landbouw schade toebrengt. 

Het bleek in de practijk moeilijk vast te stellen wat een rede
lijke winst is, terwijl van de toetsing aan de algemene belangen 
van den landbouw, het publiekrechtelijk element, weinig terecht 
kwam. 

In het voorontwerp zijn op dit punt echter belangrijke wijzi
gingen aangebracht. Wijzigingen die het publiekrechtelijk element 
aanmerkelijk versterken. 

Zo zullen er nu na overleg met de Grondkamer en den Hogen 
Grondraad (Centrale Grondkamer) door den minister van Land
bouw streeksgewijze normen worden vastgesteld, welke bij de be
oordeling van den pachtprijs in acht moeten worden genomen. De 
normen zullen strekken tot waarborging van een redelijke op
brengst van het gepachte bij een behoorlijke exploitatie daarvan, 
met inachtneming van de redelijke belangen van den ver
pachter. De pachtnormen worden openbaar gemaakt in het Staats
blad. 

De Grondkamer behoeft slechts na te gaan of de overeenge
komen pachtprijs ten nadele van den pachter afwijkt van de 
streeksgewijze vastgestelde pachtnormen. 

Hier ziet men dus dat de Overheidsinvloed op het pachtprijs
niveau is toegenomen. Hierin schuilt een groot gevaar. Het gevaar 
n.l. dat de minister van Landbouw en zijn ambtenaren te veel in
vloed krijgen op het prijspeil en de vaststelling te schematisch en 
te centraal willen laten verlopen. De grote deskundigheid van ter 
plaatse bekende, objectief oordelende personen kan bij het vast
stellen van pachtprij zen, waarbij talloze factoren in acht moeten 
worden genomen, niet ongestraft worden uitgeschakeld. 

Andererzijds moet worden toegegeven dat de minister van Land
bouw niet geheel onverschillig kan staan tegenover het pacht-
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prijsniveau. Zolang op directe of indirecte wijze het prijzenbeleid 
in den landbouw nog door de Overheid wordt beïnvloed, kan ook 
het belangrijke onderdeel van den kostprijs der producten, de 
pachtprijs, niet geheel aan zijn aandacht ontgaan. 

De Grondkamer moet, volgens het voorontwerp, ter gelegenheid 
van de toetsing echter nog meer doen. 

Zij moet nagaan of de overeenkomst tot gevolg zou hebben: 
10 een ondoelmatigen of een, met het oog op den ter plaatse 

beschikbaren landbouwgrond, sociaal onverantwoorden be
drijfsomvang; 

20 een ondoelmatige bedrijfsuitoefening ten gevolge van on
gunstige verkaveling of ongunstige ligging van het gepachte 
ten opzichte van de bedrijfsgebouwen. 

Indien zich een van deze, of beide gevallen voordoen, kan de 
Grondkamer de overeenkomst hetzij vernietigen, hetzij wijzigen. 
Dit laatste nu kan zich voordoen, indien b.V. de Grondkamer een 
tot het gepachte behorend los perceel land, hetwelk ver van de 
bedrijfsgebouwen van den pachter ligt en wel gunstig ligt VOOl" 
een nabij wonend landgebruiker, uit de pachtovereenkomst ver
wijdert. 

Vergeleken bij de bestaande bevoegdheden, die de Grondkamer 
volgens het Pachtbesluit kan uitoefenen, wordt dus de toets'Ïngs
bevoegdheid van de Grondkamer u'Ïtgebr;e'Ïd tot de verkaveling en 
den omvang van het gepachte. Deze omvang kan echter alleen 
worden verkleind, niet vergroot. Indien de pachter hierdoor ern
stig gedupeerd zou worden, doordat hij het door de Grondkamer 
hem te ontnemen perceel reeds jaren in gebruik had, kan de 
Grondkamer de overeenkomst toch goedkeuren, indien het niet
goedkeuren onredelijk zou zijn op grond van bijzondere omstan
digheden. 

Ook hier dus zeer vèr gaande bevoegdheden, zowel de rechten 
van den verpachter als van den pachter te beknotten. 

Op zichzelf is het bevorderen van een rationeel bodemgebruik 
natuurlijk aan te bevelen. Doch hier wordt naar onze mening te 
ver in de rechten van verpachter en pachter ingegrepen. En dat 
wel ter gelegenheid van de inzending van een individuele pacht
overeenkomst, waarbij het aanbieden van compensatie (ander 
land) onmogelijk is. 

Gaarne hadden wij gezien, dat het hanteren van deze bevoegd
heid uitdrukkelijk werd beperkt tot nieuwe verpachtingen. Ver
pachtingen dus die niet als een voortzetting van een reeds be
staande pachtrelatie kunnen worden beschouwd. 
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Ons grote bezwaar tegen deze wijze van toetsen is, dat de in
zenders, verpachters en pachters beiden, op geen stukken na 
weten wat er met hun pachtovereenkomst, die ter toetsing is inge
zonden, al zo zal kunnen gebeuren. 

Vragen als: wat is een sociaal verantwoorde bedrijfsomvang?, 
wanneer is de verkaveling zo ongunstig dat geen goedkeuring aan 
de ingezonden pachtovereenkomst kan worden verleend? zullen 
in elk concreet geval nauwkeurig moeten worden beantwoord. Hier 
is allerlei variatie mogelijk. 

Velen hopen nu maar, dat, indien dit voorstel wet wordt, de 
Grondkamers hun bevoegdheden niet zullen misbruiken, spoedig 
zullen aannemen dat het niet-goedkeuren van de overeenkomst 
onredelijk zou zijn op grond van bijzondere omstandigheden. 

Dit wordt tegenwoordig de meer en meer gebruikelijke rede
nering! Eerst grote bevoegdheden toekennen en dan daarna maar 
hopen dat er een verstandig en sober gebruik van zal worden 
gemaakt. Wij beginnen liever met het sober toedelen van grote 
bevoegdheden, van bevoegdheden, die, zoals deze, zeer diep in het 
maatschappelijk leven ingrijpen. 

W~i wijzen thans op een tweede voorbeeld waaruit blijkt, dat 
men de behartiging van de algemene belangen van den landbouw 
wel sterk op den voorgrond heeft geplaatst. In het voorontwerp 
is ook een titel opgenomen over den pachtruil. 

Er heeft dan onder leiding van de Grondkamer een onderlinge 
ruil van pachtpercelen plaats, teneinde deze voor de pachters dich
ter bij elkaar en bij de bedrijfsgebouwen te brengen. 

Men kan er over twisten of een wettelijke regeling van den 
pachtruil in de nieuwe pachtwet thuisbehoort, dan wel in de Ruil
verkavelingswet. Of ook dat een afzonderlijke wettelijke regeling 
aanbeveling zou verdienen. Voor ons is vooral van belang dat de 
Grondkamer o. i. het aangewezen orgaan is om den pachtruil uit 
te voeren. 

De Grondkamer kan dan het initiatief nemen tot pachtruil en 
verklaren dat in een bepaald gebied een plan tot pachtruil wordt 
voorbereid. 

Zij roept alle pachters en verpachters in dit gebied op en zet 
haar voorlopig plan aan hen uiteen. Indien het vervolgens tot 
een uitgewerkt plan komt, wordt dit ter kennis van de verpach
ters en pachters van land, binnen het gebied gelegen, en op een 
na tenminste een maand te houden vergadering, aan belangheb
benden voorgelegd. Gelukt het niet, tot een minnelijke regeling 
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te komen, waarbij het plan tij dens de vergadering nog gewij zigd 
kan worden, dan wordt dit in stemming gebracht. Het plan geldt 
als aangenomen, als tenminste twee derden zowel van de betrokken 
pachters als van de verpachters, die als groep elk meer dan de 
helft van de in het geding zijnde grond pachten resp. verpachten, 
voor stemmen. 

Als na aanneming van het plan bepaalde partij en weigeren de 
door de Grondkamer opgemaakte contracten te ondertekenen, dan 
wordt dit door de Grondkamer in de door haar te ontwerpen over
eenkomst vermeld en worden partijen geacht deze overeenkomst 
te hebben aangegaan. 

De Grondkamer is bevoegd, pachtobjecten te verkleinen, te ver
groten en om te wisselen, met inbegrip van de daaruit voort
vloeiende wijziging van den pachtprijs. Voorts kan de Grondkamer 
bepalingen betreffende den duur en de mogelijkheid van verlen
ging in de nieuwe pachtovereenkomsten opnemen, welke afwijken 
van de normale voorschriften. 

Tenslotte kan de Grondkamer betreffende een verpacht object 
den verpachter een anderen pachter voorstellen en een overeenkomst 
tussen beide in het plan opnemen en bij gebreke van medewerking 
bindend vaststellen. 

In verschillende gevallen kunnen belanghebbenden van een en 
ander in hoger beroep komen bij den Hogen Grondraad (thans nog 
Centrale Grondkamer geheten) te Arnhem. 

Hier is dus in de praktijk de mogelijkheid geschapen, dat de 
Grondkamer een verpachter en een pachter aan elkaar verbindt, 
tegen den wil van beiden of één van beiden. 

Weliswaar is deze procedure met allerlei waarborgen omkleed 
(2/3 meerderheid; belangen mogen niet worden geschaad; hoger 
beroep, enz.) en weliswaar is hier een parallel te trekken met de 
Ruilverkavelingswet, dat is de ruil van den eigendom van den 
grond, waarbij ook tegen den zin van een individuelen eigenaar 
grondruil kan plaats vinden. Toch is ook deze bevoegdheid zeer 
ingrijpend. 

Met zoveel woorden worden hier de dwangpacht en de pacht
dwang door de Grondkamer gehanteerd. Het is mogelijk dat men 
tegen hun wil twee partijen aan elkaar bindt. Vooraf is het echter 
nodig, dat een gekwalificeerde meerderheid van verpachters en 
pachters in het betrokken gebied het pachtruilplan hebben goed
gekeurd. Dit maakt voor ons de aanvaarding van deze aan de 
Grondkamer gegeven bevoegdheid gemakkelijker. Indien met alle 
mogelijke belangen is rekening gehouden en getracht is op minne-
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lijke wijze tot een definitief ruilplan te komen, dan moet het niet 
mogelijk zijn, dat enkele halsstarrigen de ruiling blijvend onmoge
lijk maken. 

De Grondkamer zal verstandig doen voorlopig - indien althans 
dit ontwerp wet wordt - alleen met die gebieden te beginnen 
waar de minste moeilijkheden te duchten zijn. D. w. z. een niet 
te groot aantal verpachters, niet te veel eigenarengebruikers er 
tussen, eenzelfde soort verpachters en pachters enz. 

Bij enkele vrijwillig tot stand gekomen pachtruilen is reeds 
gebleken dat een grote besparing van de productiekosten kon wor
den bereikt, ja dat soms de pacht iets kon worden verhoogd, zon
der dat de pachter dat als nadeel behoefde op te vatten. 

Zoals reeds werd opgemerkt kunnen wij niet alle wijzigingen 
door de commissie in het pachtrecht voorgesteld, bespreken. 

Nog op één belangrijke verandering willen wij wijzen. 
Thans kent het Pachtbesluit een pachtrechter, zijnde de Pacht

kamer van het Kantongerecht, en een provinciale Grondkamer. 
welke in beginsel met de administratieve uitvoering van het Pacht
besluit belast is. 

Deze scheiding was geenszins consequent in het Pachtbesluit 
doorgevoerd en dikwijls vrij willekeurig geregeld. Bovendien bleek 
in de praktijk dat Pachtkamer en Grondkamer niet steeds één lijn 
trokken ten aanzien van gelijksoortige vraagstukken. Gelet ook op 
de omstandigheid dat rechtspraak en uitvoering in het pachtrecht 
dikwijls moeilijk te scheiden zijn, kwam de commissie tot de con
clusie dat beide taken door één college vervuld dienden te worden, 
waarvoor naar haar oordeel de Grondkamer het meest in aanmer
king kwam. 

Daar deze Grondkamer nu dus ook een rechterlijke taak toebe
deeld is, zal in ieder geval haar voorzitter tot de rechterlijke macht 
moeten behoren. Het college zal zich kunnen splitsen in verschil
lende kamers, n1. in een kamer die de rechtspraak voor haar reke
ning neemt en een andere die zich belast met de werkzaamheden, 
\\'elke liggen op het gebied van de uitvoering en meer van admini
stratieven en landbouwkundigen aard zijn. 

Naast de rechtsprekende en uitvoerende taak van de Grond
kamers behouden zij tevens haar beperkte verordenende bevoegd
heid, welke ook het Pachtbesluit haar heeft toegekend, n1. op het 
gebied van de regeling van de inscharing, den verkoop van gras of 
hooi anders dan per gewicht en het vaststellen van een bepaalde 
oppervlakte, ten aanzien waarvan getroffen pachtovereenkomsten 
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niet beheerst worden door verschilende bepalingen van het Pacht
besluit. 

Hier ziet men de ietwat typische samenvoeging van bevoegd
heden. Een college dat tot de Rechterlijke Macht zal gaan behoren, 
krijgt tevens de bevoegdheid bepaalde verordenende maatregelen 
te kunnen uitvaardigen. 

In hoger beroep zal oordelen de zgn. Hoge Grondraad gevestigd 
te Arnhem. 

Wij zijn, op gronden aan de praktijk ontleend, voorstander van 
deze wijziging. Zij zal de eenvormigheid van de beslissingen ver
groten en leiden tot een eenvoudiger procedure. Indien op practi
sche wijze de werkzaamheden over de juridisch geschoolde leden 
en de landbouwdeskundigen worden verdeeld, is eenheid van be
leid en soepelheid bij de uitvoering verzekerd. 

Onze slotsom is dat, hoewel een wijziging van de bestaande 
pachtregeling niet urgent kan worden geacht, tegen sommige, in 
het voorstel opgenomen, wijzigingen geen bezwaar bestaat. Op 
andere punten gaat de bevoegdheid van Overheid en Grondkamer 
ons echter te ver. 

* 



BOEKBESPREKING 

Mr J. A. DE WILDE en C. SMEENK, Het volk ten baat; 
de geschieáènis van de Ä.R.-partii. Groningen, 1950. - . 

Van de in vlot tempo verschenen elf afleveringen van bovenbedoelde 
uitgave hebben wij tot nog toe de eerste vijf besproken 1). 

Af!. 6 (blzz. 241-288) bestrijkt het grootste deel van de periode 
1905-1913. Op het zwakke ministerie-DE MEESTER, dat zijn dood vond 
tengevolge van de toenemende ontevredenheid over het militaire beleid 
zijner opeenvolgende ministers van Oorlog STAAL ("de nacht van STAAL": 
21 December 1906) en VAN RAPPARD, volgde bij een nog steeds linkse 
maar tot regeren onbekwame meerderheid in de tweede Kamer het 
rechtse kabinet-HEEMSKERK, dat na de verkiezingen van 1909, die een 
ruime rechtse meerderheid van 60-40 opleverden, aan het roer kon 
blijven. 

Het is bekend, dat het optreden van HEEMSKERK dat er - onbe
doeld! - toe heeft geleid, dat er voor KUYPER geen "come-back" is 
geweest, waarin hij had kunnen bewijzen, dat hij metterdaad geen arbei
ders-wurger, maar een vriend van den werkenden stand was - dat dit 
optreden KUYPER lange jaren heeft dwars gezeten en de verhouding 
tussen hem en HEEMSKERK met diens a.r. ministers' heeft vertroebeld. 
Op sobere wijze laten DE WILDE en SMEENK hiervan iets zien, waarbij 
zij gelukkig ook kunnen doen uitkomen, dat KUYPER tegen het eind van 
zijn leven er toe heeft kunnen komen, de goede trouw in dezen van 
HEEMSKERK te aanvaarden. Van een welbewust weren, laat staan: ook 
voor het toekomende, van KUYPER was trouwens, gelijk de schrijvers 
aantonen, bij HEEMSKERK geen sprake geweest. 

Het is goed, dat de schrijvers op sobere wijze den vinger leggen bij 
een enkele schaduwzijde van de grote figuur KUYPER. In mensvergoding 
mag de antirevolutionair, die ook vandaag nog zich niet schaamt KUYPER 
- en COLIJN! - als "van God gegeven leider(s)" te erkennen, nimmer 
vervallen. 

In deze aflevering wordt verder uiteraard aandacht besteed aan de 
" lintjeszaak", aan KUYPER'S weder-in-de-Kamer-treden voor Ommen, aan 
COLIJN'S verkiezing voor Sneek, aan de oprichting van het C.N.V. Wat 
het laatste betreft lezen we: "Er is telkens weer, vooral in de jaren 
na den eersten wereldoorlog, contact geweest tussen partij en christelijk 
sociale beweging. De laatste hield zich niet met partijpolitiek onledig. 
Zij handhaafde haar zelfstandigheid. Maar zij gevoelde den band der be
ginselen, die ook haar het contact deed zoeken. Zo is het tot heden ge
bleven." De laatste zin moet dan uiteraard wel worden gelezen met de 
in den eersten volzin vervatte beperking. Inderdaad heeft men den in-

1) Zie A.R.S. XIX, blz. 356 v. en 406 v.; XX, blz. 221 v. 
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druk, dat de coördinatie tussen christelijke vakbeweging en christelijke 
politieke partij sinds de bevrijding enigszins te wensen overlaat. Dit is 
te betreuren, omdat zo het gevaar ontstaat, dat de doeleinden der "vak
bewegings-politiek" zich niet meer dekken met de programs van actie 
der christelijke politieke partijen. Tot schade van beiden. 

In deze belangwekkende zesde aflevering passeren niet alleen de meer 
algemeen bekende voorvallen uit de behandelde periode (zijn ze nog 
zo algemeen bekend?) de revue, maar ook minder bekende als de mis
verstanden ("incidenten" lijkt een wel wat te sterk woord) tussen KUYPER 
en den a.I'. minister van Koloniën DE WAAL MALEFIJT, naar aanleiding 
waarvan de schrijvers gelegenheid vinden het licht te doen vallen op 
enkele belangrijke desiderata der a.I'. koloniale politiek en met name ook 
op IDENBURO'S streven en moeilijkheden. 

Deze figuur ~ onder een ouder geslacht van antirevolutionairen te
recht zo geliefd ~ komt hier wel in zijn volle grootheid als oprecht en 
teder christen, altijd uit op het bevorderen van de broederlijke liefde en 
eensgezindheid voor ons te staan. Een ware N A THANAf~L. 

Natuurlijk moest in deze aflevering ook ruime aandacht worden gewijd 
aan TALMA'S werk. Het valt toe te juichen, dat ook wordt gewezen op 
het belang van diens economische beleid (blz. 276), dat doorgaans ge
heel in de schaduw blijft. Daarnaast wordt uiteraard gehandeld over 
zijn sociale projecten en de moeilijkheden, welke hij bij de verwezen
lijking ervan ondervond. Te dezer zake moge ik mij een drietal opmer
kingen veroorloven: 

Op blz. 281 betogen de schrijvers, dat "in het algemeen behoort te 
vlorden onderscheiden tussen wat geldt en gelden moet in de sfeer van 
hetgeen het godsdienstige en culturele leven betreft en hetgeen van 
Overheidswege geboden of verboden kan worden in de sfeer van het 
bedrijfsleven. Een absolute scheiding moge niet zijn te aanvaarden, 
onderscheiding is noodzakelijk"; waarna verder wordt betoogd, dat en 
in hoeverre er grenzen zijn aan de overheidsbemoeiing' met den arbeid. 
Het komt mij voor, dat de gebezigde formulering tot misverstand kan 
leiden. Het kriteriurn van al-of-niet-gebieden-of-verbieden door de Over
heid is ten aanzien van alle levensterrein hetzelfde. Alleen zal dat krite· 
rium ten aanzien van het ene aspect wellicht nog vaker en nog langer 
nopen tot "hands off" dan ten aanzien van het andere het geval is. 

Op blz. 285 vermelden de schr. VAN IDSINOA'S bekende bezwaar tegen 
TALMA'S "raden", n.l. "dat de verzorging van een publiek belang slechts 
toevertrouwd mocht worden aan de organen van de publieke gemeenschap 
en nooit aan organen of vertegenwoordigers van bijzondere personen of 
bijzondere belangen". Men is geneigd zich af te vragen, of wij hier niet 
hebben te doen met het spiegelbeeld van het tegen de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie geopperde bezwaar, n.l. dat deze nooit kan zijn echte 
bedrijfs-organisatie, maar vanwege de haar door de Overheid verleende 
dwang-bevoegdheid noodwendig moet zijn verlengstuk van den overheids
arm. Beide bezwaren verdienen ernstiger overweging dan hun van de 
zijde van sommige enthousiaste voorstanders der p.b.o. wel ten deel pleegt 
te vallen. 

Bezwaar tenslotte zij gemaakt tegen de constructie van het ongeor
ganiseerde bedrijf (= bedrijfstak) als gemeenschap (blz. 287). Die 
constructie is trouwens geheel niet nodig om de verplichte winkelsluiting 
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en allerlei andere overheidsmaatregelen, welke in het bedrijfsleven in
grijpen, te kunnen verdedigen. 

In aflevering 7 (blzz. 289-336) wordt de vermelding van TALMA'S so
ciale wetgeving voortgezet. De schr. wijzen nog eens gemotiveerd de tegen 
T ALMA ingebrachte beschuldiging van staatssocialisme af. Handelend 
over de Radenwet vinden zij gelegenheid VAN IDSINGA'S bovenvermelde 
bezwaar wat uitvoeriger weer te geven. 

Daarna volgt de periode-CORT VAN DER LINDEN. Uiteraard wordt 
het ter hand nemen door dezen van de bevrediging inzake het onderwij s 
en van het kiesrecht-vraagstuk besproken, alsmede het uitbreken van 
den eersten wereldoorlog. 

In deze periode hebben de schr. weer uitvoeriger te handelen over 
partij-aangelegenheden. Er was in die jaren nogal wat interne wrijving, 
welke tot uitdrukking kwam in KUYPER'S 53 genummerde driestarren, 
waarin HEEMSKERK c.s. en de bij De Rotterdammer betrokkenen werden 
aangevallen en over achteruitgang in beginseltrouw werd geklaagd, in 
HEEMSKERK'S verweer hiertegen en in de brochure Leider en Leiding in 
de Anti-Revolutionaire Partij van de heren Mr A. ANEMA, Dl' H. BAVINCK. 
MI' P. A. DIEPENHORST (allen hoogleraar aan de V.U.), Mr Th. HEEMS
KERK en MI' S. DE VRIES Czn (beiden curator der V.U.), in de brochure 
van Ds KOFFYBERG, Gij, Calvinisten ... , waarin deze ernstig bezwaar 
maakte tegen KUYPER'S pro-Duitse standpunt, zoals dat in De Standaard 
uitkwam, tegen welke brochure KUYPER in verweer kwam, KOFFYBERG 
zelfs van opruiïng beschuldigend, waarop deze weer antwoordde met 
een brochure. In het incident met HEEMSKERK c.s. mengden zich ook 
Prof. Dl' H. VISSCHER, over wien de schr. in afl. 8 nog komen te spre
ken, met een brochure Na eer en staat, en Ds J. C. SIKKEL met een aan
tal artikelen in zijn blad Hollandia, later gebundeld onder den titel In 
heilige roeping. Aan dit alles schenken de schr. ruime aandacht en 
zetten het in het kader van KUYPER'S ten einde lopende activiteit. Zeer 
passend is hier opgenomen een geestige spotprent van BRAAKENSlEK. 

Vervolgens vernemen we van COLlJN'S redding van De Standaard, 
waarbij deze uit KUYPER'S persoonlijk bezit in eigendom overging aan 
een N.V. 

In deze jaren werd ook een herziening zowel van het Program van be
ginselen als van het partijstatuut tot stand gebracht. Schr. behandelen 
de onderscheidene wijzigingen, waarbij het door IDENBURG en COLlJN 
ontworpen gewijzigde koloniale artikel onze aandacht trekt. Met de schr. 
verzuchten wij: och, had men daarnaar gehandeld! 

De instelling van het Centralen Convent, een laatste geniale organi
satorische vondst van KUYPER, vindt in deze af!. nog vermelding. 

Ten besluite drie aantekeningen: 
Op blz. 300 leest men wel niet het inderdaad afschuwelijke "parithe

tisch", maar dan toch het niet minder afschuwelijke - hoewel ook door 
KUYPER wel gebezigde - "paritätisch", in plaats van "paritair". 

Op blz. 326 wordt vermeld, dat de partij in 1914 40.000 leden telde, 
die jaarlijks f 30.000,- aan contributie bijeen brachten. Ik vermoed, 
dat dit het totaal was, dat de kiesverenigingen inden en dat de inkom
sten van het Centraal Comité heel wat minder bedroegen. Bij 100.000 
leden zijn deze thans -f- f 50.000,-. Gelijk men weet stelt het C.C. thane 
voor tot een aanmerkelijke verhoging te komen. 
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Op blz. 330 wordt van het gezinshoofdenkiesrecht gezegd, dat het 
"principieel van een sympathieke gedachte uitging", maar in zijne prac
tische uitwerking moeilijkheden baarde. Intussen zal het wenselijk zijn, 
nog eens nader te overwegen, of het gezinshoofdenkiesrecht principieel 
wel zo'n juiste gedachte mag worden genoemd. Prof. DOOYEWEERD 
heeft dit reeds in een op 28 Mei 1934 voor de Centrale a.r. kiesvereniging 
te Amsterdam gehouden referaat over Het vraagstuk van het organisch 
kiesrecht in een nieuw stadium, opgenomen in den Almanak van het 
studentencorps aan de Vrije Universiteit jg. 1935, gemotiveerd ontkend. 

In aflevering 8 (blzz. 337-384) wordt de bespreking van de herzie
ning van het partij statuut voortgezet. Belangwekkend is wat over het 
ontstaan en de activiteit der propagandacIubs wordt medegedeeld. 

Gememoreerd wordt het optreden van den heer R. A. DEN OUDEN als 
eersten full-time adjunct-secretaris van het C.C. (Niet alleen in Engeland, 
maar ook in de A.R. partij hebben oude titulaturen blijkbaar een taai 
leven: nog steeds heet de man, die in feite het secretariaat onzer partij 
voert, "adjunct-secretaris". Als hij secretaris zou gaan heten, zou er in 
feite niets veranderen, want een goed secretaris is altijd een dienaar. 
Daarom is STALIN dan ook geen echte secretaris, al heet hij wel zo.) 

In verband met de in zicht komende noodwendige opvolging van 
KUYPER vinden de schrijvers gelegenheid het licht te doen vallen op een 
aantal markante figuren uit deze, periode als IDENBURG, COLIJN en 
HEElI-\SKERK, de hoogleraren P. A. DIEPENHORST, ANEMA, BAVINCK, HUGO 
VISSCHER (een Ruben der partij ... ). Enkele anecdotcn over Mr Dr 
BEUMER, een grote waardering voor den weinig bekenden DE MONTÉ 
VERLoREN, een vermelding van den Patrimonium-man VAN VLIET, van 
den veteraan DUYMAER VAN TWIST 1), den niet al te veel betekenenden 
fractieleider Ds VAN DER VOORT VAN ZIJP voltooien het beeld. 

De schr. vestigen de aandacht op de verandering, welke er langzamer
hand in de samenstelling van het (hogere) kader der partij begint te 
komen: niet langer domineren de predikanten en onderwijzers, maar nu 
komen naar voren mannen uit het maatschappelijk leven, gevormd in 
de leerschool der J.V. en door het bestuderen van KUYPER'S werken, als 
SMEENK en SCHOUTEN, en daarnaast een toenemend aantal leerlingen der 
Vrije Universiteit. 

In deze dagen volbrengt KUYPER nog een groot werk in zijn twee-delige 
boek Anti-Revolutionaire Staatkunde. 

De toenadering tussen hem en LOHMAN, treffend tot uiting komend 
in een briefwisseling van eind 1919, wordt door de schr. dankbaar ge
boekstaafd. 

Het ministerie-CORT VAN DER LINDEN slaagde er in de school- en de 
kiesrecht-kwesties, welke de binnenlandse politiek tientallen jaren had
den beheerst, in principe tot oplossing te brengen. De schrijvers vinden 
hier gelegenheid toe te lichten, dat niet zozeer tegen het algemeen kies
recht als wel tegen de revolutionnair-individualistische fundering daar
van de antirevolutionaire strijd zich had gericht. 

Het vrouwenkiesrecht bracht verschil van mening in eigen kring: 
BAVINCK was er niet tegen en KUYPER trok te dezen opzichte niet steeds 
dezelfde en in elk geval geen strakke lijn. 

2) Diens meerderheid van drieduizend stemmen in Staphorst in 1905 zal 
wel driehonderd moeten zijn (blz. 347). 
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Het jaar 1918 bracht, naar de typering der schrijvers, (ook) voor 
Nederland "een nieuw tijdperk". De nieuwe politieke krachtsverhoudin
gen worden geschetst, waarna een voor den hedendaagsen lezer zeer 
belangwekkend overzicht van de ingewikkelde kabinetsformatie van 1918 
wordt gegeven. 

De voorgeschiedenis en de geschiedenis der gebeurtenissen van No
vember 1918 vragen uiteraard brede aandacht. Het is goed, dat de schr. 
TROELSTRA en HEYKOOP in hun eigen woorden laten spreken (blzz. 378, 
380 v.): wie deze bladzijden zorgvuldig leest heeft materiaal om de 
huidige socialistische pogingen tot bagatellisering van wat toen werd 
nagestreefd te weerleggen èn hij beseft, dat 1903, 1918, 1920, 1933 zo 
goed als het dekken van SPAAK'S optreden in 1950 alles in dezelfde liin 
ligt: het zogenaamde demokratische socialisme heeft principieel een Ja
nuskop: het kan óók anders! 

De afloop van het avontuur moet men in afl. 9 (blzz. 385-432) 
zoeken. 

In die aflevering wordt aandacht gewijd aan het vruchtbare werk 
van AALBERSE en DE VISSER. 

Daarna komen we weer enigen tijd op eigen erf. De aardse tent, waar
in KUYPER woonde, werd stukje voor beetje afgebroken. Eind 1919 kwam 
de redactie van De Standaard in handen van een commissie (tot COLIJN 
haar in 1922 op zich nam). Voorjaar 1920 nam hij zijn ontslag uit het 
Centraal Comité, najaar 1920 uit de Eerste Kamer. 8 November 1920 
overleed hij, gesterkt in de wetenschap, dat COLIJN had beloofd, in broe
derlijke eensgezindheid met IDENBURG, al zijn krachten te zullen aan
wenden om ons volk te houden op de door KUYPER gewezen paden. 12 
November werd hij begraven. 

Ruim acht maanden later volgde hem BAVINCK. 
COLlJN, reeds bij KUYPER'S leven tot voorzitter van het C.C. benoemd, 

volgde dezen op. Een zijner eerste daden was het op touw zetten van 
het Millioenplan ter fundering van de Doctor Abraham Kuyperstichting. 
De schr. vinden hier gelegenheid iets over deze stichting te zeggen. 
Uiteraard summier, maar helaas in die summierheid wel zeer fragmen
tarisch en niet al te nauwkeurig, weshalve enige aanvulling en correctie 
hier niet onwenselijk lijkt. 

Reeds omstreeks KUYPER'S 80en verjaardag in 1917 zijn pogingen aan
gewend een fonds te vormen ten behoeve van de bestudering der door hem 
beleden beginselen ook na zijn dood. Toen die dood een feit was rijpte 
de gedachte aan een ruimere doelstelling 3). 

Dl' NOTEBOOM, reeds secretaris van IDENBURG, was wel van den aan
vang af bij het werk der Kuyperstichting betrokken, maar haar eerste 
adjunct-directeur was Dl' H. DOOYEWEERD, tot deze in 1926 hoogleraar 
werd. Directeur was tot 1933 de heer COLIJN. In laatstgenoemd jaar 
werd Dl' NOTEBOOM, sinds 1926 adjunct-directeur, tot directeur bevorderd. 

MI' J. J. HANGELBROEK had niet slechts een studie-opdracht, maar was 
als assistent aan het bureau der stichting verbonden van 1926 tot 1929 
en werd toen door Mr (later Dl') BEEKENKAMP opgevolgd. 

De voorletters van Dl' VAN DIJK zijn .L J. C. 
Niet het bestuur der Kuyperstichting, maar uiteraard de staf, zij het 

onder verantwoordelijkheid aan het bestuur, stelde nota's e.d. samen. 

3) Zie De Standaard van 29 October 1917 en van 14 April 1920. 
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Van een voorbereiding van een meer volledige uitgifte van publicaties 
aangaande de geschiedenis der A.R. partij onder leiding van Prof. Gos
LINGA is niets bekend. Wel heeft deze hoogleraar tezamen met Prof. 
GERRITSON, als onderdeel van de uitgave der schriftelijke nalatenschap 
van Mr G. GROEN VAN PRINSTERER, de briefwisseling GROEN-KUYPER 
met steun der Kuyperstichting uitgegeven. Tot zover enige kritische aan
tekening dezerzijds. 

Vervolgens komt het vrouwenkiesrecht weer ter sprake, met de uit
spraak der deputaten-vergadering van 14 October 1921. De schr. blijken 
van mening, dat deze de partij niet heeft willen binden aan de prin
cipiële beschouwingen der commissie, welke deze uitspraak had voorbe
reid. Herziening der beslissing van 1921, die voor zulke herziening trou
wens volledig ruimte laat, achten zij "niet geheel onmogelijk". 

Hierna komen we weer in de parlementaire geschiedenis: o.m. het 
doornige pad van minister DE VRIES en de onbehoorlijke wijze, waarop 
zijn ambtenaren minister BIJLEVELD zandruiter maakten. Wie zich nog 
herinnert, hoe de roden een olie-complex plachten te krijgen op het horen 
of lezen van den naam Co LIJN, zal nog eens weer willen lezen over de 
Djambi-kwestie. VAN K4.RNEBEEK'S snelle verwerving van internatio
naal gezag en onze eervolle positie in den Volkenbond vinden vermelding. 
Half 1921 was een reconstructie van het kabinet-RUYS nodig, die den 
heer J. J. C. VAN DIJK in de politiek bracht. 

Enige aandacht wordt geschonken aan de grondwetsherzieining van 
1922. Wat over de processiekwestie wordt vermeld geeft een niet geheel 
volledig en daardoor enigszins misleidend beeld. De schr. verzuimen 
n.l. te vermelden, dat het grondwettelijke processie-verbod-behoudens
uitzondering door de ontwikkeling der jurisprudentie reeds in 1918 
tot een practische processie-vrijheid was geworden. In dat licht krijgt 
het - overigens teruggenomen - voorstel der Regering minder het 
uitsluitende karakter van een toegeven aan Roomse eisen. Met de 
schr. zal overigens inderdaad verschil tussen andere optochten en 
processies moeten worden gezien. 

Tot slot wijzen schr. op de betekenende positie. welke de antirevolu
tionairen in deze periode niet alleen in de Staten-Generaal, maar ook 
in de Staten en raden innamen. 

Met afl. 10 (blzz. 433-480) komen we in "een moeilijke periode": 
1922-1925. De verkiezingen van 1922 brachten meer concentratie en 
waren gunstig voor rechts: 60-40, en in het bijzonder wel voor de 
A.R. partij, die van dertien tot zestien zetels steeg. Twee daarvan waren 
te danken aan een door RUTGERS met talent uitgebuite wijziging der 
kieswet, waarvan ook de R.K Staatspartij wist te profiteren. De derde 
zetel was zuivere winst, behaald ondanks kritiek in eigen kring, welke 
vooral in Sneek tolken vond, en het voor het eerst deelnemen der 
Staatkundig-Gereformeerden aan de verkiezing. De schr. geven ook 
overigens een schets van de sterkte-verhoudingen. De uitslag der ver
kiezingen gaf slechts aanleiding tot een reconstructie van het 
kabinet-Ruys. 

COLIJN nam nu zelf in de Kamer zitting en werd uiteraard leider 
der fractie. Evenmin als t.a.v. KUYPER laten de schr. zich te zijnen 
opzichte leiden door een kritiekloze zucht tot verheerlijking. Een 
minder gelukkige rede over het bezuinigings-vraagstuk in betrekking 
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tot de militaire departementen geeft hun gelegenheid tot een typering, 
waarin niet alleen het licht valt op zijn grote kwaliteiten, maar ook 
op enkele trekjes, die maakten, dat hij ook wel eens een minder gelukkige 
zet deed. 

De moeilijkheden dezer periode lagen in wat men toen gewoon was 
de "malaise" te noemen, gelijk we na 1930 jaren over de "crisis" hebben 
gesproken. De eerste term was wel zo juist, want de term "crisis" 
kan taalkundig alleen slaan op punten van "omslag". 

Werkloosheid stak den kop op en de financiële en economische toe
stand des lands baarde zorg. Bezuinigingen waren nodig, waartoe o.a. 
een technische herziening der Lager-onderwijswet 1920 bijdroeg. 

Op sociaal gebied werd, tegen klassenstrijd-geluiden zowel van oud
liberale werkgevers- als van socialistische arbeiders-zijde, met warmen 
steun der A.R. de Arbeidsgeschillenwet tot stand gebracht. De tot
stand-koming ener Bioscoopwet gelukte in deze periode nog niet. Daar
entegen bereikte wel het Staatsblad de Dienstweigeringswet - van
wege de gewetenskwestie voor ons een zeer belangrijke aangelegenheid, 
aan welker behandeling onzerzijds dan ook met grote belangstelling 
is deelgenomen. 

In de jaren tussen 1920 en 1945 heeft de C.H. staatsman Jhr DE 
GEER een belangrijke rol gespeeld. Voor ons, die het tragische einde 
van zijn loopbaan zien, verschijnen allerlei episoden, welke reeds op 
dengene, die ze gadesloeg, een vreemden indruk maakten, wel in een 
zeer bijzonder licht. 

De toenmalige periode was die van het geharrewar om het zgn. 
"vlootplan" en de "vlootwet". Hoewel van geen bijzondere bezwaren 
van DE GEER tegen de voornemens dienaangaande is gebleken, trad 
hij toch in Augustus 1923 af, omdat hij zich niet kon verenigen met 
het besluit van het kabinet, bij de Staten-Generaal aan te dringen 
op een spoedige hervatting van de in April 1922 geschorste behande
ling van het ontwerp-Vlootwet. Men was er echter vrij algemeen van 
overtuigd, dat in feite de grond was, dat hij opzag tegen het moeilijke 
werk van de sanering der financiën. Dit ondankbare werk viel toen 
ten deel aan COLIJN, die hem als minister van Financiën opvolgde. 

Het is ontdekkend hier nog eens weer te lezen, door welke buien 
Co LIJN hier heeft heen gemoeten: niet alleen het werk was zwaar, 
maar daarbij kwam nog de onwaardige hetze van de zijde der S.D.A.P. 
Als de oppositie zich vandaag eens zó gedroeg ... Elke verdraaiing 
der feiten -- om geen erger woord te gebruiken - was geoorloofd, 
als men COLIJN er maar mee in een kwaad daglicht kon stellen. Er 
zijn er ook in onzen kring wel, die onder den indruk zijn van de nog 
steeds voortdurende P.v.d.A.-propaganda tegen dezen doden leeuw. Ze 
kunnen hier hun schroom kwijtraken! 

De Vlootwet werd behandeld, maar verworpen doordat ook 10 R.K., 
onder leiding van VAN SCHAlK, zij het op meer respectabele gronden 
dan ter linkerzijde golden, zich bij de tegenstemmers voegden. Gevolg: 
een kabinetscrisis, welke ruim 21/ 2 maand duurde en na drie mislukte 
formaties eindigde door het aanblijven van het kabinet. 

De door het optreden der groep-VAN SCHAlK ontstane impasse is 
een duidelijke illustratie van de moeilijkheden, waarin kabinetten, 
aan welker vorming en optreden vrij ver-gaande voelingneming met 
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de fracties is voorafgegaan, onder bepaalde omstandigheden kunnen 
geraken. 

De schr. hebben verder de historie te behandelen van art. 40, waarbij 
nog wel eens mag worden gezegd, dat de intrekking daarvan, hoezeer 
zij de betrokkenen onaangenaam moest treffen, volkomen rechtmatig 
was. Daarnaast kwamen andere bezuinigingsmaatregelen tot stand. 

Deze aflevering eindigt met de kwestie van de weigering der 
Koninklijke goedkeuring op de gewijzigde statuten der vrijdenkers
vereniging "De Dageraad", waarvoor minister HEEMSKERK verant
woordelijk was. In de elfde aflevering (blzz. 481-528) wordt de be
handeling deze aangelegenheid voortgezet. Nu de discussie over de 
vraag, of en in hoeverre de vrijheid van godsdienst in Roomse handen 
veilig is, weer sterk is, is het van belang te zien, dat in de Dageraads
kwestie, bij beiderzijdse toejuiching der genomen beslissing, het 
Roomse uitgangspunt van Mr VAN SCHAlK voor een A.R. toch niet 
aanvaardbaar is. 

De verkiezingen van 1925 brachten de A.R. fractie weer tot 13 leden 
terug. Daar intussen de kieswet was gewijzigd, zodat het technische 
voordeel van 1922 niet weer kon worden behaald, bedroeg het werke
lijke verlies 1 zetel. Volgens de schr. was dit verlies niet in hoofd
zaak aan de inderdaad beneden alle kritiek gevoerde anti-CouJN
hetze te wijten, maar eerder aan andere factoren, o. a. het optreden der 
S.G.P. Het financiële en economische beleid van COUJN kon dan ook 
niet als veroordeeld gelden. Uit dien hoofde kon er dan ook moeilijk 
bezwaar tegen worden gemaakt, dat COLlJN, volgens den vrijzinnigen 
Dl' COLENBRANDER in De Gids "de sterkste man van rechts", als forma
teur van een nieuw kabinet optrad. 

Intussen wist COLlJN, dat het gezantschap bij het Vaticaan moeilijk
heden zou kunnen gaan opleveren, omdat de C.H. tegen handhaving 
daarvan beslist waren gekant. COUJN heeft dan ook lang geaarzeld, 
maar waar NOLENS aan de Koningin bleef adviseren COLIJN met de 
formatie te belasten, meende deze ten slotte zich niet langer tegen den 
op hem uitgeoefenden drang te mogen verzetten. 

Brede aandacht besteden de schr. aan de eerste ontmoetingen van 
het kabinet met de Staten-Generaal. Duidelijke taal werd daarbij ge
sproken door HEEMSKERK, die nu weer fractieleider was. Dat was ook 
de enige rechtse leider, die aan het woord kwam, want voordat No LENS 
en DE VISSER bij de algemene beschouwingen over de begroting voor 
1926 het hunne hadden kunnen zeggen, was het kabinet op 11 Novem
ber gevallen over een amendement-KERSTEN, dat de gelden voor het 
gezantschap bij het Vaticaan op de begroting van Buitenlandse Zaken 
schrapte. 

Een kabinetscrisis van niet minder dan vier maanden volgde. De 
impasse was groot, te groter omdat NOLENS c.s. de "uiterste noodzaak" 
tot de "om verschillende redenen door haar (de R.K. Kamerfractie) 
zeer ongewenst geachte samenwerking" "met de Sociaal-Democra
tische Arbeiderspartij, wier diepere beginselen met de Katholieke be
ginselen lijnrecht in strijd zijn", "thans" niét aanwezig achtten. 

Nadat formaties-MARCHANT, -DE VISSER en -LIMBURG waren mislukt 
en de heren KAN en PATIJN een opdracht niet hadden aanvaard, kwam 
als een dief in den nacht het "intermezzo-kabinet"-DE GEER tot stand. 



BOEKBESPREKING 383 

"Intermezzo", om den partijen de gelegenheid te geven zich opnieuw 
tot samenwerking te oriënteren. 

Natuurlijk volgde weer een breed Kamer-debat, waarin NOLENS 
nog eens verklaarde, dat de R.K. met de sociaal-demokraten niet wilden 
samengaan, tenzij er "niet aan te ontkomen" zou zijn. 

HEEMSKERK kritiseerde het optreden èn de wijze van te-werk-gaan 
van DE GEER. Inderdaad was op deze wijze veel aan te merken. COLIJN 
had van een der door DE GEER aangezochten moeten horen, dat DE 
GEER bezig was een kabinet te vormen, en dat, terwijl deze zelf een 
dag tevoren, toen in den ministerraad - - hij zat zelf ook in het demis
sionnaire kabinet - was besproken, of het na 4 maanden crisis voor 
het land niet beter was, als het kabinet maar aanbleef, stijf zijn mond 
had gehouden! 

Na zijn aftreden maakte COLIJN een reis naar Indië ter her
oriëntatie. Koloniale vraagstukken van heden en morgen was de 
vrucht. Duidelijk werd daarin gepleit voor verdere ontvoogding en 
voor een verantwoorde maatschappelijke houding der Europeanen indi
vidueel jegens de inheemsen. 

Een "sociale rimpeling" in de partij gaven enkele artikelen over 
Dl' (de schr. noemen hem ten onrechte dan al hoogleraar) DOOYEWEERD 
in A.R.S. over "Inzage der bedrijfsboekhouding door de arbeidersver
tegenwoordigers in de particuliere onderneming" 4). Zij waren aan
leiding tot de behandeling van het onderwerp "medezeggenschap" in 
een Centralen Convent. 

Moeilijkheden met Prof. VrSSCHER worden gememoreerd en daarna in 
twee alinea's het partij-jubileum van 1928 afgedaan. En dan zeggen de 
schr.: "Keren wij nu terug naar het parlementaire terrein". Inderdaad 
is hun werk meer een beknopte parlementaire geschiedenis "mit 
besonderer Berücksichtigung" van de rol der antirevolutionairen 
daarin, dan een partij geschiedenis. 

Aandacht erlangt vervolgens in den brede de kwestie van het 
Belgisch verdrag. Als de schr. hier op blz. 522 zeggen, dat o.a. Prof. 
ANEMA meermalen zou hebben betoogd, "dat de grondwet als nationale 
regeling de mindere is van elke internationale regeling", dan beweren 
zij - op gezag van Prof. VAN DER POT, aan wien zij deze formulering 
letterlijk ontlenen (zie diens Handboek van het Nederlandsche Staats
recht 2de druk, 1946, blz. 92) - vermoedelijk iets meel' dan geheel ver
antwoord is. Prof. ANEMA gaf, met zijn toenmalige collegae-hoogleraren 
in het staatsrecht, in het toenmalige tijdschrift De Volkenbond, 2e jrg. 
(1927), bI. 133 v. een kort antwoord op de vraag: Is het Nederlands-Bel
gisch Verdrag ongrondwettig? Men hoede zich er voor, dat antwoord in 
dien zin uit te leggen, als zou Prof. ANEMA den Nederlandsen tractaat
vormer vrij achten, het nationale recht, ook de Grondwet, te allen tijde 
eenvoudig als non-valeur ter zijde te schuiven. 

Schr. stonden en staan in de Belgische-verdrag-kwestie duidelijk 
aan de zijde van COLIJN, die het verdrag aanvaardbaar achtte, tegenover 
SCHOUTEN, die er tegen was. Met instemming vermelden zij COLIJN'S 

4) Schr. doelen hier vermoedelijk op het in A.R.S. I, blz. 291 V., gepubli
ceerde advies van Dl' DOOYEWEERD en zijn naar aanleiding van de daarop 
uitgebrachte kritiek in A.R.S. II, blz. 1 v., gepubliceerde artikel Tweeërlei 
kritiek. Om de principiële zijde van het vraagstuk der medezeggenschap. 
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"Europese visie" op àeze zaak en constateren, dat hij hier zijn tijd 
vooruit was. Dat mag zo wezen, maar de vraag is, of er voor ons land 
in die jaren aanleiding was "in zijn dooie eentje" Europees te denken. 
Ontwapening is ook een schone zaak, maar eenzijdige ontwapening 
is desniettemin door ons terecht steeds afgewezen. 

Met Prof. HU GO VISSCHER kwam het in 1929 tot een scherper 
conflict, dat nog werd bijgelegd. 

Hiermede zijn dan de afleveringen I) tim 11 van dit werk aánge
kondigd. Uitvoeriger dan in A.R.S. gebruikelijk is, omdat ik van mening 
ben, dat liefde voor de A.R. partij en haar beginselen ook vordert 
kennisneming van haar beginselstrijd in het verleden. Daarvoor kan 
men hier terecht. Koop en lees! 

De uitgever is nu nog twee afleveringen schuldig 5), welke zonder 
prijsverhoging dikker zullen worden dan oorspronkelijk was berekend. 
Die zullen dan dus de periode 1929--1950 bestrijken. G. 

HANS AMUNDSEN, x.l'ygve Lie. Uitg. Born N.V., Assen 
---1950. 177 bli. f 5,90. 

Een vlot geschreven verhaal, waarin op simpele wijze de levensgang 
wordt geschetst van TRYGVE LIE, den tegenwoordigen secretaris-generaal 
van de Verenigde Naties. Het is altijd leerzaam kennis te nemen van 
de levensgeschiedenis van grote mannen. Ongetwijfeld is TRYGVE LIE 
thans een van de meest bekende persoonlijkheden in de wereld. Of hij 
inderdaad een groot man is, is nog niet uitgemaakt. Alg secretaris-gene
raal belast met de leiding over het technisch apparaat der Verenigde 
Naties draagt hij een grote verantwoordelijkheid. In hoeverre hij invloed 
uitoefent op de ontwikkeling der wereldpolitiek is echter moeilijk te be
oordelen. Maar het was ook niet de bedoeling van den schrijver, daarop 
in te gaan. De schrijver beoogde alleen een levensschets en een karakter-
tekening. . 

De levengeschiedenis van TRYGVE LIE is dan ook inderdaad merk
waardig. Van huis uit een eenvoudige arbeidersjongen met een gezond 
stel hersens, heeft hij zich een weg door het leven gebaand. Een studie
beurs stelde hem in staat de middelbare school en de universiteit te be
zoeken. Hij leerde gemakkelijk en was reeds op 23-jarigen leeftijd meester 
in de rechten. Reeds vroeg had de politiek zijn belangstelling, evenals 
de vakbeweging. Hij werd secretaris van de Noorse Arbeiderspartij (so
cialistisch) en rechtskundig adviseur van de landelijke vakverenigingen. 
In 1935 werd hij minister van Justitie in Noorwegen, later in 1940 mi
nister van Buitenlandse Zaken. In deze functie vertrok hij naar Londen 
met den koning en de overige ministers om den strijd tegen de Duitsers 
voort te zetten en het was in London dat hij de grondslag legde voor 
zijn internationale reputatie. Daarna volgde zijn benoeming tot secreta
ris-generaal van de Verenigde Naties. 

Het boek laat zich prettig lezen maar het gaat niet op de problemen 
in. Het is een gemoedelijk verhaal van een geslaagde carrière. 

R. GOSKER 

5) Eén daarvan is inmiddels verschenen en de tweede kan elk ogenblik 
worden verwacht. 
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Mr J. VAN ANDEL Gzn 

Voor het ontstaan van gewoonterecht is nodig het bestaan van 
een gewoonte, de overtuiging, dat die gewoonte behoort te wor
den gevolgd en de als algemeen geldend aanvaarde uitdrukking 
daarvan door een bevoegd orgaan. 

Burgerlijk wettenrecht (zelf grotendeels beschreven gewoonte
recht) en gewoonterecht, zoals onze samenleving deze kent, ver
schillen feitelijk - het wel is waar wijd verspreide groepsge
woonterecht daargelaten - slechts in zoverre, dat het eerste is 
vastgelegd door den wetgever, het tweede door den rechter. De 
inhoud van dit verschil kan op zichzelf belangrijk genoeg zijn -
denk aan rechtsvragen, waarbij beginselen van levens- en wereld
beschouwing direct zijn betrokken -, maar het is toch in dezen 
zin beperkt, dat het alleen betreft het orgaan, dat het recht vast
stelt, d. i. preciseert de in de gemeenschap levende rechtsvoors tel
lingen. Een algemeen gewoonterecht, dat rechtstreeks uit het volk 
zelf ontstaat, kennen wij niet meer. Het is de rechtspraak, die 
dit gewoonterecht schept en het burgerlijk recht is rijk aan voor
beelden daarvan. Hierdoor wordt een vastheid verkregen, die de 
rechtszekerheid, welke de wet geeft, zeer nabij komt. 

Anders is dit in het staatsrecht. Ook hier kan zich een gewoonte 
en een overtuiging van rechtsplicht te haren aanzien vormen, doch 
de vaststelling van die beide momenten door een deskundige en 
onpartij dige bevoegde instantie ontbreekt. Dit leidt er toe, dat 
op staatsrechtelijk gebied het gewoonterecht als zodanig minder 
duidelijk, minder handzaam is dan op civielrechtelijk terrein en 
dat verschillen van inzicht omtrent het rechtskara:kter van feitelijk 
zelfs algemeen als wenselijk of noodzakelijk beschouwde gewoon
ten blijven bestaan, zo lang niet de wet haar als recht is gaan 
beschrijven. 

Het zgn. parlementaire stelsel is er een voorbeeld van. De Grond
wet rept van dit "stelsel" niet. Zij zegt, dat de Kroon onschend-
A. s. XX-ll 26 
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baar is en dat de ministers verantwoordelijk zijn, zij het zonder 
uitdrukkelijk te vermelden aan wie. Ook is grondwetsbepaling, 
dat de Kamers de rechten van interpellatie en enquête hebben 
en dat zonder haar medewerking geen wetten tot stand kunnen 
komen. 

Er is echter geen grondwetsregeling, dat de Kroon de ministers 
benoemt in aansluiting aan de partij verhoudingen in de volksver
tegenwoordiging 1); of, dat geen minister als zodanig kan aan
blijven, als hij niet het vertrouwen van de vertegenwoordiging 
des volks blijkt te hebben 2); of, dat, in normale gevallen, de 
Regering moet zijn van dezelfde staatkundige kleur en neiging als 
(de meerderheid van) het parlement 3), of, dat in geval van con
flict tussen minister of ministerie en volksvertegenwoordiging, de 
minister of het ministerie behoort af te treden, tenzij de Kroon 
door Kamerontbinding een beroep op de kiezers wenst te doen 4) ; 
of wel, dat de bekleding door bepaalde personen van het minister
ambt onder meer behoort afhankelijk te zijn hiervan, of van hen 
gebleken is dan wel met grote waarschijnlijkheid mag worden aan
genomen, dat zij het vertrouwen bezitten van de volksvertegen
woordiging 5) . 

Van dezen aard of strekking staat niets in de Grondwet. Niet
temin is de wetenschap van het staatsrecht - vgl. de aangehaalde 
schrijvers - tegenwoordig van oordeel, dat hier van een rechts
regel sprake is, een rechtsregel, die zelfs de quintessens, de norm 
is van "het parlementaire stelsel". Dit vindt zijn juridischen grond
slag in het postulaat, dat de Regering het vertrouwen moet be
zitten van het parlement 6), zo is thans de opvatting. En verlaten 
schijnt de mening, dat het hier alleen om feitelijke verhoudingen 
,gaat, om "politiek, geen staatsrecht" '). 

Vermelding verdient, dat toch soms mannen van de practijk van 
het staatsrecht van voorkeur voor deze door de wetenschap verlaten 
opvatting blijven blijk geven. Verschillende grondwettelijke bepa
lingen brengen nu eenmaal mede, dus redeneren zij, dat op den 
duur slechts zulk een regeringsbeleid mogelijk is, als in overeen
stemming is met de zienswijze van het parlement. Dat hierdoor de 

1) STRUYKEN, Grondwetsherziening, 1913, blz. 40. 
2) KRANENBURG, Het Nederlandsch Staatsrecht, P, blz. 180. 
3) VAN VOLLEN HOVEN, Staatsrecht overzee, 1934, blz. 169/170. 
4) KAMPHUISEN, Gewoonterecht, 1935, blz. 146. 
5) VAN DER POT, De plaats van het KoningschalJ in ons hedendaagsche 

Staatsrecht, 1939, blz. 13. 
G) PROF. VAN DER GRINTEN, Het parlementarisme. In: VerSlJ1'eide opstellen, 

1934, blz. 118. 
7) Buys, De G1'ondwet, I, blz. 370. 
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Kroon beperkt is in de keuze van Haar ministers, ligt voor de 
hand. Dit is echter niet een juridisch, maar een feitelijk gevolg. 
De gegroeide gebruiken zijn uitvloeisels, niet aanvullingen van 
de Grondwet. De bij de ontwikkeling van de parlementaire ver
houdingen ontstane "conventies" zijn een werkmethode, geen 
recht. "Zij vormen niet een stel regelen, waaraan de Kroon of wie 
ook, ooit zou zijn gebonden" 8). 

Anderen spreken zich zo kras niet uit, maar wekken toch den 
indruk, onder erkenning van de "vast"heid van den regel -
en aan zulk een regel acht de facto wie er mede te maken heeft 
zich licht gebonden -, te willen vermijden, uitdrukkelijk van een 
rechtsregel te gewagen. 

Niet alleen in Nederland sinds (1848-) 1868, maar overal waar 
zich "het parlementaire stelsel heeft ingéburgerd, is het vaste 
regel, dat de minister, wien de Kamer haar vertrouwen heeft op
gezegd, heeft heen te gaan. Bijna nergens is dit een regel van ge
schreven recht" 9). Wel van gewoonterecht? Of is de regel alleen 
een ander woord voor de feitelijke politieke gewoonte? Of is hij 
een tussen zulk een feitelijkheid en een regel in liggende con
ventie? 

Te betwijfelen valt, of de charme en de frequentie van de dis
cussiën over deze onderscheidingen evenredig zij n aan het be
lang er van voor de staatsrechtelijke en staatkundige practijk. 
Wat hiervan zij: politieke gewoonte, conventionele of rechtsregel, 
usance, zede of norm, vast staat, dat de genoemde regel algemeen 
erkende onontwijkbare realiteit is in de parlementaire verhoudin
gen, algemeen erkende regel van constitutionele practijk. 

Hiernevens wordt nu veelal ook dit als positieve parlementaire 
realiteit, als regel van constitutionele practijk, ja als rechtsregel 
geponeerd, dat de Kamers zich over disharmonie tussen de Rege
ring en haar alleen dan met de daad mogen beklagen, als zij een 
betere oplossing weten 10). Is echter ten aanzien van deze stelling 
een zelfde overeenstemming aanwezig als ten slotte, de vraag om
trent het rechtskarakter nog daar gelaten, over de hierboven eerst 
genoemde regel bestaat? 

Voor kort heeft Prof. Mr F. J. F. M. DUYNSTEE, hoogleraar 
in het staats- en administratief recht aan de R. K. Universiteit 

S) Jhr Mr D. J. DE GEER, De inhoud van ons parlementaire stelsel. In: 
Stemmen des Tijds, 26e jrg., no 1, Jan. 1937, blz. 43 VVo 

9) Mr P. J. OUD, Het constitutioneel recht van het Koninkrijk der Neder
landen, Deel I, 1947, blz. 300. 

1() VAN VOLLEN HOVEN, t. a. p., blz. 175. 
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te Nijmegen, geklaagd over de "momenteel zeer geringe" zelfstan
digheid van het parlement en "onder de huidige omstandigheden 
versterking van het dualisme tussen regering en parlement" be
pleit. Hiertoe zou z. i. in het bijzonder dienstig zijn verwerping 
van "de stelling dat de richting, welke een kabinetscrisis veroor
zaakte haar ook weer moet herstellen" 11). 

Prof. MI' C. P. M. ROMME, leider van de K.V.P.-fractie in de 
Tweede Kamer, weerlegt deze zienswijze 12) en stelt, dat alleen 
hij het initiatief mag nemen tot het verwekken van een kabinets
crisis - waardoor immers een einde wordt gemaakt "aan de 
totaliteit van een bepaald beleid" -, die "een redelijke kans ziet, 
dat een betere totaliteit daarvoor in de plaats zal treden". 

Toen indertijd Prof. AALBERSE, Prof. ROMME's voorganger als 
leider der R. K. Tweede Kamer-fractie, een zelfde mening uitte, 
zeggende: "Men moet een Kabinet alleen dan laten vallen, als men 
zeker is dat het door een ander en beter vervangen wordt" 1;), 

gaf dit GERARD KNUVELDER aanleiding tot de critische aanteke
ning, dat deze stelling "de loopgravenoorlog" introduceert in de 
verhouding parlement-Regering en dat zij het parlement "ont
mant" en het de uitoefening van zijn historische rechten onmoge
lijk maakt. Het is zijns inziens "nooit de plicht van een parlement 
te oordelen. Welke conclusie het Kabinet - en de Kroon - uit 
dit oordeel trekken is een aangelegenheid, die het parlement niet 
rechtstreeks aangaat." Zijn primaire functie: toetsing van het 
regeringsbeleid, mag het parlement niet opgeven, "omdat het niet 
in staat zou zij n tot iets wat geenszins zij n taak is" 14). 

Jhr MI' D. J. DE GEER verklaarde daarop, vooral met die laatste 
woorden "de roos getroffen" te achten. "Het is niet de taak van 
een parlement, in een K3Jbinet te voorzien. En wie het die gekun
stelde taak opdringt, besnoeit het daardoor in zijn natuurlijke 
taak: onder alle omstandigheden een vrij oordeel te vellen over 
het Regeeringsbeleid en de Regeeringsontwerpen. 

Indien het recht der Kroon tot Kabinetsformatie gedeeltelijk 
in handen van het parlement wordt gelegd, wordt niet alleen de 
Kroon in haar praerogatieven gekortwiekt, maar wordt óók ge-

11) "Behoeven onze del1wc1'atische instellingen wijziging?" In: Katholiek 
Staatkundig Maandschrift, uitgave van de Katholieke Volkspartij, 24e jrg., 
no. 2, April 1950, blz. 66 v. 

12) Doeltreffendheid in de democratie. In: K. S. M., 4e jrg., Juni 1950, 
blz. 130 v. 

13) Rede in den Partijraad, 1936. 
14) "Parlement en Kabinet". In: Roeping, 14e jrg., nr 7. April 1936, 

blz. 465. 
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kortwiekt het eigen recht van het parlement tot onbeschroomde 
controle en oordeelvelling. 

De machtsusurpatie brengt hier haar eigen straf mede" 15). 

De tegenwoordige Vice-Minister-President, Mr VAN SCHAlK, 
sprak zich in 1927 als lid der Tweede Kamer zeer positief in over
eenkomstigen zin aldus uit, dat men "een caricatuur van het ver
tegenwoordigend stelsel" maakt "door te vergen, dat de meerder
heid de Regeering moet overnemen. Men stelt dan eischen aan een 
Volksvertegenwoordiging, aan welke zij onmogelijk kan voldoen." 
Het ligt, naar het door dezen staatsman toen verdedigde stand
punt, niet in den aard van de functie van Kamerlid "om eenige ver
antwoordelijkheid te dragen voor Regeeringsvorming". De fout 
in de tegenovergestelde redenering is zijns inziens, "dat men de 
taak van de Regeering en de Volksvertegenwoordiging ten on
rechte vermengt. Strikte scheiding dier twee machten, elk met 
een eigen taak, is gewenscht. 

N a den val van een Minister is het de Kroon, en de Kroon alleen 
die, voorgelicht door de adviezen van vooraanstaanden in en buiten 
de politiek, tot de vorming van een nieuwe Regeering het hare 
zal hebben te doen. Men kenne aan de Volksvertegenwoordiging 
geen attributen toe, die haar niet van rechtswege toekomen, nl. 
de verplichting tot meerderheidsvorming en de taak tot het mede
regeeren. Men late haar de functie, die haar eigen is, nl. op te 
treden als volksorgaan, met welks wenschen en verlangens, ook al 
worden die niet altij d gedekt door een scherp aanwij sbare en 
homogene meerderheid, de Kroon verplicht is bij de vorming van 
een Ministerie rekening te houden. Als men haar aldus de plaats 
laat, die haar toekomt, dan zal het parlementaire stelsel absoluut 
gaaf kunnen functionneeren. Blijft men daarentegen met een ver
keerde methode doorgaan en bouwt men voort op non-possumus
theorieën, die het de Kroon zeer moeilijk maken in voorkomende 
gevallen, bij het ontbreken van een homogene Kamermeerderheid, 
goede extra-parlementaire Kabinetten te formeeren, dan dwingt 
men een deel der Volksvertegenwoordiging om minder gewenschte 
Kabinetten, uit vrees dat een meer bevredigend regime niet kan 
worden bereikt, noodeloos te ontzien. Dit zou tot fatale gevolgen 
kunnen leiden" 16). 

In 1936 betoogde Mr VAN LANSCHOT, de leider van de R. K. 
Eerste Kamer-fractie, dat aan partijen, die samen een Kabinet 
omverwerpen, niet onder alle omstandigheden de eis mag worden 

15) T. a. p., blz. 60. 
16) Handelingen Tweede Kamer 1927-1928, blz. 365. 

A. S. XX-ll 27 
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gesteld, dat zij samen een nieuwe parlementaire regering hebben 
te vormen. "Immers is het zeer goed denkbaar, dat zij op het be
trokken punt het eens zijn, doch overigens hun beginselen geheel 
uiteenloopen." Ter demonstratie noemde de spreker de afstemming 
- nu een kwart eeuw geleden - van het gezantschap bij den 
Paus, toen Christelijk-Historischen en S. D. A. P. samen een Kabi
net ten val brachten, zeer goed wetende, dat zij samen niet "in één 
ander zouden plaats nemen. 

"Welke is de eerste roeping van parlementaire partijen? Niet 
in de allereerste plaats een parlementaire Regeering te vormen, 
doch wel om haar beginselen te bevorderen. Men mag dan ook de 
politieke partijen in het Parlement niet den eisch stellen, dat zij 
haar beginselen offeren op het altaar van het parlementa
risme" 17). 

In 1936 schreef de R.K. StO!atspartij 18) - door het dagelijks be
stuur uitgegeven maandblad ter voorlichting van de leden en de 
organen der partij - in een beschouwing over het parlementaire 
stelsel: "Het is zeker niet de taak en de plicht van een parlement 
om in een Kabinet te voorzien". 

Het wezen van het parlementaire stelsel vindt in den gedachten
gang van het blad zijn kenmerk in "den geordenden volksinvloed 
door middel van in vrijheid gekozen vertrouwensmannen, welke 
vertrouwensmannen dan onafhankelijk - naar eer en geweten -
de vraagstukken van wetgeving en bestuur mede hebben te beoor
deelen." Hierin ligt zijns inziens de essentiële taak van de volks
vertegenwoording. Onafwijsbare voorwaarde is hierbij, zo vervolgt 
het, "juist in dezen tijd, dat aan het parlement geen functie wordt 
opgedrongen, die het niet vervullen kan, en die ook geenszins be
hoort tot zijn wezenlijke taak." 

Maar moet dan het Kabinet voor vruchtbare werkzaamheid het 
vertrouwen niet hebben van het parlement? "Inderdaad, maar de 
vorm van het parlementaire Kabinet op grond van een vooraf tot 
stand gekomen convenant of een traditie tusschen groepen of par
tijen is daartoe niet de eenige weg." 

N a in verband met het voorgaande een beschouwing te hebben 
gewijd aan "Kroon en Kabinetsformatie", waarbij herinnerd wordt 
aan STRUYCKEN's beschrijving van het Koningschap in zijn in 1909 
naar aanleiding van de geboorte van Prinses J uliana gegeven 
college: "hoogste orgaan om aan ons nationaal, zelfbewust-demo
cratisch streven werkelijkheid te geven", en aan de toelichting van 

17) Handelingen Eerste Kamer 1935-1936, blz. 277. 
18) Jrg. 5, 30 Mei 1936. 
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het Algemeen Staatkundig Program der R.K. Staatspartij - 1936 
(blzz. 43/46) Hl), dat die omschrijving concretiseert, geeft het blad 
in een derde artikel 20) te verstaan, dat het parlementair-consti
tutionele stelsel niet staat en valt met het "zgn. parlementaire 
Kabinet-in-den-klassieken-zin", al is het niet te ontkennen, dat 
het "in een bepaald stadium een bruikbaar middel is geweest" 
voor het verkrijgen van het noodzakelijke vertrouwen. 

In de keuze der personen kan zijns inziens een waarborg voor 
vertrouwen worden gevonden, ook al worden de fracties als zo
danig niet gekend in de samenstelling van het Kabinet en in de 
opstelling van een regeringsprogram. Tegenover meer wiskundig 
aangelegde geesten is, naar het gevoelen van het blad, in dit ver
band "misschien de opmerking niet misplaatst, dat staatkunde 
nu eenmaal dichter ligt bij de psychologie, en dat het in de staat
kunde bepaaldelijk aankomt op levende menschen met sterken 
wil om essentiëele waarden te verdedigen. Vertrouwen en samen
binding laten zich nu eenmaal niet wiskundig berekenen." 

VAN VOLLEN HOVEN 21) wijs ter op, dat tussen 1868, toen de 
Minister van Buitenlandse Zaken, VAN ZUYLEN VAN NIJEVELT) 
zijn begroting tweemaal zag verworpen, en 1890, toen de Eerste 
Kamer KEUCHENIUS' begroting voor Koloniën verwierp, begro
tingsverwerping zeven keer voorkwam. Sindsdien, "als middel om 
harmonie tusschen Kamers en Regeering te waarborgen", nog 
slechts éénmaal: in 1919 bij Marine (BIJLEVELD). De verwerping 
van de oorlogsbegroting voor 1907 (STAAL) door de Eerste Kamer 
en van die voor 1908 (VAN RAPPARD) door de Tweede Kamer ge
schiedde wegens den inhoud der begrotingsontwerpen. 

"Toepassing van het paardenmiddel wordt trouwens minder en 
minder noodig." Ministers, die bij vota over concrete onderwerpen 
bemerken het vertrouwen der Staten-Generaal niet te bezitten, ver
dwijnen voordat hardere pressie optreedt. Of ook: "de Kamer durft 
een bepaalde begrooting niet te verwerpen, omdat zij wel weet dezen 
minister niet te willen, doch geen kans ziet een beteren te vinden." 

"Want dit is," aldus VAN VOLLENHOVEN, "van deze zijde van 
het parlementaire stelsel een gezond positief bestanddeel geweest 
en gebleven, dat de Kamers zich over disharmonie tusschen de re
geering en haar zelf alleen dan met de daad mogen beklagen, als zij 
een betere oplossing weten. Het opzeggen van vertrouwen aan een 
minister of aan een ministerie is geen daad van onverantwoorde-

19) Jrg. 5, 30 Juni 1936. 
~") Jrg. Ö, 27 Juli 1936. 
21) T. a. p. Zie ook KAMPHUISEN, blz. 143 v.v. 
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lijkheid, maar wordt integendeel gevoeld als daad van verantwoor
delijkheid. Het is niet de plicht van de verwerpende kamer, dat 
zij een andere persoon wete aan te wijzen om de heengaande te 
vervangen; wel, dat zij een groep van, een soort van, personen 
voor oogen hebbe, onder wie met succes kan worden gezocht." 

KAMPHUISEN 22) ziet als enige norm van gewoonterecht in het 
parlementaire stelsel, dat in geval van conflict met de volksver
tegenwoordiging de minister - behoudens kamerontbinding -
behoort af te treden. De juistheid van den door VAN VOLLEN
HOVEN aangegeven regel van zo even, wil hij eveneens gaarne er
kennen, maar hij acht deze "een norm van staatkundig beleid, een 
politieke stelregel zo men wil, doch zeker geen rechtsregel." 

Een meerderheid, die een Kabinet omverwerpt "zonder zelf in 
staat te zijn een nieuw ministerie te vormen, handelt misschien 
onverstandig, onstaatkundig; men kan niet zeggen, dat zij eenige 
rechtsnorm schendt." 

Ook MI' H. L. M. KRAMER 23) acht "het bezwaarlijk vol te hou
den, dat ons parlementaire stelsel zoodanige gewoonterechtsregel 
inhield, omdat - nog afgezien van de omstandigheid, dat ik," 
aldus MI' KRAMER, "daarvoor noch het feitelijke, noch het intellec
tueele element in voldoende mate aanwezig achtte - ten deze in 
elk geval ontbrak de uitspraak der staatsrechtens daartoe bevoegde 
instantie, die, wat zich hier wellicht als convention had gevormd, 
tot gewoonterechtsregel had kunnen verheffen." 

VAN DER POT 24) reageert aldus: "Als KAMPHUISEN zegt, dat dit 
hoogstens een norm is van staatkundig beleid, geen rechtsnorm, 
dan moet men hem thans wel gelij k geven. Van een eenigszins 
algemeene overtuiging, dat aldus behoort te worden gehandeld, is 
niet gebleken." 

VAN DER GRINTEN 25) schreef in 1928, dat bij de quaestie van 
het Pauselijk Gezantschap - een paar jaar tevoren -, waarbij 
de C. H. zich uit de rechtse coalitie afscheidden, duidelijk was ge
bleken, dat in Nederland met zijn veelheid van politieke partijen, 
waar slechts door de vorming van partij-groepen een meerderheid 
in het parlement is te verkrijgen, bij storing dezer groepsvorming 
het politieke leven daarvan den invloed ondervindt en het onver
mijdelijke gevolg is, dat, zolang de bestaande groepering niet is 
hersteld of een andere groepering tot een parlementaire meerder-

22) T. a. p. 
23) Publiekrechtelijke gewoonte en ]Jubliekrecldelijk gewoonterecht in 

Nederland. Diss. Nijmegen, 1942, blz. 88. 
24) T. a. p., blz. 15. 
25) T. a. p., blz. 136 v.v. 
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heid leidt, een parlementair Kabinet niet kan worden gevormd. 
"Zoolang zulk een toestand, waarin een extra-parlementair Kabi
net het bewind voert, slechts een tijdelijk karakter draagt, zooals 
bij ons huidig intermezzo-Kabinet," aldus VAN DER GRINTEN in 
genoemd jaar, "neemt de Regeering een sterke positie in, omdat 
de Kamer, waarin nog geen meerderheid van gecoaliseerde par
tijen bestaat, het niet aandurft haar wil tegenover de Regeering 
door te drijven, uit vrees voor de gevolgen van deze daad." Mede 
in dit verband werd opgemerkt, dat de heer VAN SCHAlK deze stel
ling ten onrechte bestreed 26). Het toenmalige extra-parlementaire 
Kabinet nam, naar VAN DER GRINTEN's oordeel, juist in verband 
met de (tijdelijk) verstoorde partijverhoudingen een uitermate 
sterke positie in, "daar uiteraard de meerderheid van de Tweede 
Kamer niet krachtdadig tegen het Kabinet durft op te treden, 
om niet wederom een crisis uit te lokken, die dan zeker tot bijna 
niet oplosbare moeilijkheden zou leiden." 

GERRETSON, accentuerend een door COLIJN gemaakte opmerking 
over de vrijheid van de ministers, zodra de oppositie de grenzen 
van het redelijke overschrijdt, er ook "het bijltje bij neer te leg
gen en daardoor de oppositie te verplichten, zelf op te treden" 27), 
schrijft, in 1933, dat "in die persoonlijke verantwoordelijkheid: 
de verplichting van de leladers door af- en optreden als ministers 
persoonlijk de gevolgen te dragen van hun politieke daden, ligt het 
wezen van het stelsel en de eenige waarborg tegen misbruik van 
bevoegdheid zoowel van de zij de der regeering als van die van het 
volksorgaan. 

Die verantwoordelijkheid wordt echter volkomen ontkracht, 
wanneer, nadat een regeering ten val is gebracht, een door haar 
heterogeniteit onmachtige meerderheid van haar plicht tot aan
vaarding der regeeringsverantwoordelijkheid ontheven wordt, 
doordat de Kroon een "derde partij" belast met de vorming van 
een ministerie, dat bereid is op het punt in conflict naar de pijpen 
der meerderheid te dansen, en zoo in schijn de Kroon, doch in wer
kelijkheid een onverantwoordelijke meerderheid uit de impasse te 
helpen." 

De Kamermeerderheid, die het Kabinet van 1925 ten val bracht, 
doch niet in staat bleek, "de verantwoordelijkheid te dragen voor 
de uitoefening van haar bevoegdheid", was zijns inziens "onbe
voegd (want onverantwoordelijk)" opgetreden 28). 

26) V gl. hierboven. 
27) H. COLIJN, Staatkundige Hervormingen in Nederlcmcl8ch-Indië. 1918, 

blz. 27{8. 
2R) Dl' C. GERRETSON, Koninklijk kabinet of dictatuur? (1933) blz. 41/2. 
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Besluiten wij deze bloemlezing met een recente discussie over 
ons onderwerp - zij het in verband met een staatsrechtelijke 
figuur van eigen aard: de twee derden-meerderheid, welke de 
Grondwet in bepaalde gevallen eist - tussen twee corypheën der 
staatsrechtswetenschap, tevens primi in politicis, ANEMA en KRA
NENBURG. 

Bij de behandeling in de Eerste Kamer van het ontwerp van 
wet tot overdracht van de souvereiniteit over Indonesië, voor de 
aanvaarding waarvan een meerderheid van twee derden der stem
men was vereist, merkte ANEMA op, dat met dezen eis de Grondwet 
blijk geeft, een beslissing in positieven zin van zo ernstigen aard 
te achten, dat alleen bij een aanmerkelijk versterkte meerderheid 
zulk een positieve beslissing voldoende verantwoord is. Is niet 
bij de grote meerderheid van de beide takken der volksvertegen
woordiging een vaste overtuiging aanwezig, dat de beslissing posi
tief behoort te zijn, dan prefereert de grondwetgever, dat die be
slissing niet wordt genomen. Er is hier niet als bij de gewone 
meerderheidsbeslissing egaliteit, evenwicht van ja en neen, maar 
aanmerkelijk overwicht naar de zijde van het neen. "Dat heeft 
onvermijdelijk ten gevolge, dat voor het heilzame beginsel, dat bij 
de gewone meerderheidsbeslissingen, althans in den regel, geldt, 
dat de constitutionele verantwoordelijkheid voor den gang van 
zaken overgaat op de tegenstemmers, als zij een meerderheid blij
ken te vormen, hier geen plaats is, omdat hier van formatie van 
een "working majority" nooit sprake kan zijn. Men begrijpe mij 
goed: ik denk er niet over om enige morele verantwoordelijkheid 
van ons af te schuiven; die aanvaarden wij ten volle. Maar daar
over gaat het niet. Het gaat niet over morele, maar over consti
tutionele verantwoordelijkheid. En bij een twee-derden-beslissing 
is daarvoor geen ruimte. Die verantwoordelijkheid blijft bij het 
Ka:binet, dat de beslissing aan de orde stelde en daarbij rekening 
moest houden met de mogelijkheid van een afwijzing en de on
mogelijkheid van de vorming ener "working majority"" 29). 

Nadat Prof. ANEMA als nestor der Kamer den voorzitter, Prof. 
KRANENBURG, op diens zetel had vervangen, wij dde deze als lid 
der Kamer een rede aan het ontwerp-souvereiniteitsoverdracht. 
Wat hem in het bijzonder uit zijn tent had gelokt, was het zo even 
geciteerde. De onderscheiding tussen morele en constitutionele ver
antwoordelijkheid ging hier zijns inziens geenszins op. Die consti
tutionele verantwoordelijkheid "is eenvoudig de toepassing van het 
algemene rechtsbeginsel, dat degene, die door zijn daden, nalatig-

29) Handelingen Eerste Kamer 1949-1950, blz. 53. 
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heden en gedragingen een gevolg veroorzaakt, daarvoor ook ver
antwoordelijk is. Wanneer gij door een votum de Regering 
in de onmogelijkheid stelt om aan het bewind te blijven, moet gij 
bij het afwegen van de motieven ook afmeten de kansen vóór de 
vorming van een nieuw Kabinet. Als gij dat niet doet, verzaakt 
gij Uw plicht, daaraan kunt gij niet ontkomen, men kan, geloof ik, 
niet zeggen, dat van een Kabinet als dit, dat een politiek heeft ge
voerd, die nu tot een duidelijk resultaat heeft geleid, zou kunnen 
worden gevorderd, dat het verantwoordelijk zou blijven voor de 
Regering, als de Kamer het dit Kabinet onmogelijk maakt om de 
politiek te voeren, die het juist acht en die te verwezenlijken. Dat 
kan men in redelij kheid van deze Regering of van welk Kabinet 
ook niet vorderen. Daarom kan men niet zeggen: Après notre vöte 
Ie déluge. Neen, gij zijt, wanneer gij hier stemt, wel degelijk ver
plicht u rekenschap te geven van het feit: hoe moet er een nieuw 
Kabinet worden gevormd, dat een andere politiek voert?" 30). 

Hier eindigt de discussie. We weten verder slechts, dat zij de 
antirevolutionaire fractie niet tot wijziging van haar standpunt 
heeft bewogen. 

Stellen wij ons thans opnieuw de vraag of het positum, dat de 
momentele meerderheid, die het vertrouwen aan een ministerie op
zegt, bereid moet zij n het bewind over te nemen, een rechtsregel, 
c. q. een "gezond positief bestanddeel" van het parlementaire stel
sel is, dan lijdt het, na het voorgaande, m. i. nauwelijks twijfel, 
dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. Anders im
mers dan ten aanzien van den primo gereleveerden regel, is te 
dezen van een enigszins algemene overtuiging tot dusver inderdaad 
niet gebleken. Dit is op zich zelf reeds voldoende voor een negatief 
bescheid. Het betreft hier een punt, dat, anders dan dat van het 
vertrouwenspostulaat, in discussie is gebleven. Kan men de be
noeming of het aanblijven van ministers, die kennelijk niet het 
vertrouwen hebben van een parlementsmeerderheid met stelligheid 
in strijd achten met de constitutionele practijk en als zodanig wel
licht als onrechtmatig betitelen, hiervan kan geen sprake zijn ten 
aanzien van een afwij zend votum van een meerderheid, die niet 
in staat is, de Kroon de gelegenheid te bieden, uit de door haar 
vertegenwoordigende groepen nieuwe ministers te benoemen. Van 
strij d met het geldend staatsrecht, met een regel van constitutio
nele practijk kan hier niet worden gesproken: 

De parlementaire oppositie handelt niet in strij d met geschre-

3'0) Handelingen Eerste Karner 1949-1950, blz. 86. 



396 MR J. VAN ANDEL GZN 

ven of ongeschreven recht, wanneer zij een Kabinet ten val brengt, 
zonder zeker te zijn, aan een opdracht tot kabinetsformatie te zul
len kunnen voldoen. 

Dit aannemende mag men zich intussen wel afvragen, of de op
positie verstandig zou handelen, wanneer zij nu het standpunt hul
digde, dat het onaanvaardbaar achten van een voorgestelde rege
ling op zich zelf altijd voldoende is er tegen te stemmen, ar gaat 
het Kabinet er om heen. 

Wij zijn geneigd deze vraag evenzeer ontkennend te beantwoor
den als die over het rechtskarakter van de laatstelijk door Prof. 
DUYNSTEE als verwerpelijk en door Prof. ROMME als noodzakelijk 
ten tonele gevoerde stelling. Zeker, Prof. DUYNSTEE'S klacht over de 
onzelfstandigheid van het parlement is allesbehalve onbegrijpelijk. 
Meermalen aanvaardde het regelingen om redenen, zeer kennelijk 
daar buiten gelegen, regelingen, welke het, had het zich niet in een 
"dwangpositie" bevonden, stellig niet zou hebben aangenomen. 
Even zo vele malen was dit een trieste zaak. Gedwongen worden, 
"handelen" in strijd met eigen overtuiging, is voor vrije mannen 
altijd triest. Ja zeggen, zonder door de Regering overtuigd te z\in 
van de onjuistheid van het neen, is voor een in vrijheid gekozen 
volksorgaan een uiterst pijnlijk ding. En men make zich niet de 
illusie, dat in de zwakheid van een parlement een Regering re vera 
kracht zou kunnen vinden. Ontaarding van het volksorgaan 
in een regeringsinstrument brengt geen duurzaam profijt. 

Hoog houden nu van het gezag der volksvertegenwoordiging, 
bedacht zijn op een krachtig vervullen van haar eigen taak is een 
van de leidende gedachten in de interessante en ons in menig opzicht 
sympathieke beschouwingen, door Prof. DUYNSTEE in het Katho
liek Staatkund.ig Maandscthrift op naar inhoud en vorm eigen wijze 
gehouden. Daarin kunnen wij den hooggeleerden schrijver zeer wel 
volgen. Versterking van de dualiteit tussen Regering en volksver
tegenwoordiging schijnt ook ons geen overbodige wens. Dat daar
toe kan bijdragen de negatie van het "wie breekt, betaalt" als 
axioma wordt gaarne eveneens erkend. 

Maar hiertegenover past o. i. tevens de erkenning, dat we er 
daarmede niet zijn. Er zijn omstandigheden denkbaar, waarin tot 
onzelfstandigheid en zwakheid van het parlement niet mag wor
den geconcludeerd op grond van het "spoedig-lijmen-van-een-con
flictsituatie" 31) het toch ja zeggen waar het, ging het alleen om 
de bepaalde zaak op zich, neen moest zijn. Hier ontmoeten we wel 
een van de gewichtigste factoren in het politieke leven: het in-

31) ROMME, t. a. p. 
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zicht in het verband der dingen, het dragen van medeverantwoorde
lijkheid voor de totaliteit van een beleid, het afwegen van het kwaad 
van de aanvaarding van een op zich zelf onaanvaardbare regeling 
tegen de door de tot beoordelen geroepene eveneens als een kwaad 
gevoelde beëindiging van de totaliteit van een bepaald beleid. 

In concreto kan men hier uiteraard komen tot het oefenen van 
critiek, maar voor discussie in abstracto lijkt mij op dit gebied 
nauwelijks plaats. Hoezeer ik voor bepaalde werkelijkheidssituaties 
een afkeurend oordeel misschien zou kunnen onderschrijven, meen 
ik in het algemeen toch te moeten stellen, dat al schijnt het zeer 
waardeerbaar, onverschrokken en kloek, wanneer een volksver
tegenwoordiger zich te allen tijde op het standpunt stelt, een z. i. 
onaanvaardbare maatregel dan ook inderdaad niet te moeten aan
vaarden, al zou het Kabinet er om heen gaan, dit toch een blijk 
kan zijn van een tekort aan inzicht in meer algemene verhoudin
gen, voor land en volk van nog hoger belang. 

Dat hier de mogelijkheid aanwezig is van misbruik ener situatie 
hetzij door de Regering, hetzij door de leiding van de partij, wel
ker houding doorslaggevend is, zij toegegeven. Dat hier wij sheid, 
inzicht en kennis, onbaatzuchtigheid, liefde voor land en volk, kort
om tal van hoge kwaliteiten onontbeerlijk zijn, eveneens. Men kan 
zich afvragen, of altijd blijk wordt gegeven, dat aan deze eisen ten 
volle wordt voldaan, maar hoe men die vraag ook zal menen te 
mogen beantwoorden, het zo even gestelde blijft er m. i. bij intact. 

Een strikte scheiding van de twee machten, Regering en volks
vertegenwoordiging, elk met een eigen taak en verantwoordelijk
heid, staat geenszins in den weg aan het vermijden van een licht
vaardig verwekken van kabinetscrisissen. Elk Kamerlid heeft zich, 
wanneer een crisis in de lucht zit, af te vragen, of de Kroon ge
acht mag worden er in te kunnen slagen, tot een betere oplossing 
te komen. "Maar dit is meer een quaestie van beleid als Kamerlid 
dan van politieke verantwoordelijkheid" 32). Dit beleid kan uiter
aard in niet geringe mate worden beïnvloed door een van rege
ringszijde te spoedig stellen van de "kabinetsquaestie". Maakt een 
Kabinet zich hieraan schuldig, dan zal een zich van zijn eigen ver
antwoordelijkheid bewust Kamerlid hiervoor niet uit den weg 
mogen gaan, de oplossing van een er uit voortvloeiende crisis aan 
het Staatshoofd overlatende. Er is nu eenmaal, zowel aan de zijde 
van de Regering, als aan die van de volksvertegenwoordiging een 
eigen responsabiliteit. 

* :\2) VAN SCHAlK, Handelingen Tweede Kamer 1927-1928, bb:. 355. 
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Sinds 1815 komt in onze Grondwet het - tegenwoordig 182 
genummerde - artikel voor, dat luidt,: Geene privilegiën kunnen 
in het stuk van belastingen worden verleend. 

Schijnbaar is dit een zeer duidelijk artikel. In feite levert het 
moeilijkheden genoeg op. Wij noemen drie vragen: wat is hier 
te verstaan onder "belastingen"; vallen er ook retributiën e. d. 
onder? Voorts: beperkt dit grondwetsartikel zich tot de rijksbe
lastingen? En de laatste, tevens moeilij kste vraag: wat is precies 
een privilege? 

Ons beperkend tot de derde opgeworpen vraag, moet worden op
gemerkt, dat juist over de betekenis van het woord privilege zeer 
veel te doen is geweest. Het heeft weinig zin hier alle definities, 
die gegeven worden, weer te geven en te vergelijken. Men kan in 
hoofdzaak tweeërlei opvatting onderscheiden. 

De eerste ziet in privileges voorrechten, welke aan een beperkte 
groep personen of ook aan enkele individuele personen incidenteel 
worden verleend. In deze richting gaat DE BOSCH KEMPER heel 
sterk, als hij een privilege omschrijft als: "een voorrecht of een 
bijzondere vrijdom aan eenen persoon verleend. Dit kenmerk 
maakt, dat voorrechten en de bijzondere vrijdommen, die verleend 
worden bij bepaalde omstandigheden, waarin ieder kan geplaatst 
zijn, geene privilegiën zijn" 1). Wie deze zienswijze aanhangt, komt 
al spoedig in moeilijkheden. Immers, de praktijk kent talloze voor
beelden, dat aan incidentele ( ?) personen van de zijde van den 
fiscus gunsten worden verleend, b.v. bestaande in gehele of ge
deeltelij ke kwij tschelding of tij delij ken vrij dom van belastingen. 
Toch voelt niemand dit als ongrondwettig. 

De tweede opvatting ziet het privilege meer als een gunstbe
toon jegens een bepaalde klasse of stand. Deze zienswijze komt -

1) Handleiding tot de kennis van het Nederlandsch Staatsregt, blz. 118. 
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overigens naast de eerste - bij THORBECKE voor, die onder privi
lege verstaat: "elke uitzondering of vrijstelling van den regel der 
belastende wet, 't zij bij wege van dispensatie van de uitvoering, 
't zij in de wet zelve opgenomen ten gunste van bepaalde personen, 
lichamen, standen of klassen, om 't even of doorgaans of voor bij
zondere gevallen" 2). 

Naar onze mening moet wat de grondwetgever in niet al te ge
lukkige bewoordingen beoogt te verbieden vooral hierin worden 
gezocht, dat hij zich, op grond van het beginsel van de gelijkheid 
van alle burgers voor de wet, met name keert tegen fiscale bevoor
deling van een bepaalde maatschappelijke groep. Deze opvatting 
heeft de voorgeschiedenis van dit grondwetsartikel aan haar 
zijde. 

Dit artikel - de geschiedenis laat op dit punt niet den gering
sten twijfel bestaan - ontstond onder den invloed van de Franse 
Revolutie. Zoals men weet, kwam het tijdens de Middeleeuwen 
veelvuldig voor, dat adel en geestelijkheid waren vrijgesteld van 
belastingplicht. ADRIANI 3 ) vertelt, dat de rechtsgrond, die hiervoor 
werd aangevoerd, deze was, dat de adel door te vechten en de 
geestelijkheid door te bidden voor het land, meenden aan hun ver
plichtingen voldaan te hebben. Ongetwijfeld heeft deze bepaling 
aanvankelijk, toen de adel inderdaad met de verdediging van het 
territoir belast was, zin gehad. Toen echter rustiger tijden aan
braken, werd de aanvankelijk gerechtvaardigde vrijstelling een 
grove onbillijkheid. 

Het is een van de verdiensten van ADAM SMITH 4), dat hij met 
grote kracht tegen dit privilege van den adel stelling nam. Het 
baatte niet. In Frankrijk waren adel en geestelijkheid vrijgesteld 
van de taille, een grondbelasting, en behoefden slechts weinig bij 
te dragen aan de capitation, een soort inkomstenbelasting. Verder 
bestond er voor de beide genoemde standen nog bevoorrechting 
bij de inning. Het was TURGOT noch NECKER mogelijk aan deze 
misstanden een einde te maken. Eerst de storm van de Franse 
Revolutie vaagde op 4 Augustus 1789 de fiscale privileges weg. 
Hoewel dit op het allernauwst samenhing met de "Verklaring van 
de rechten van den mens en burger", ging de afschaffing der 
fiscale privileges daaraan nog enige weken vooraf. Wel een bewijs 

2) Aanteekening op de Grondwet, II, blz. 235. 
3) Het belastingrecht; zijn grondslagen en ontwikkeling, II, blz. 26. 
4) An inquiry into the nature and the causes of the wealth of nation, 

5, II, 2. 
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hoe groot de verbittering juist door de fiscale privileges was en 
hoe graag men juist hiervan af wilde wezen. 

Nadat in Frankrijk de privileges waren afgeschaft, volgde spoe
dig een dergelijk besluit voor de Republiek der Verenigde N€der
landen. In de Staatsregeling van 1789 kwam de zaak aan de orde 
in art. 64: De onderstand tot d€ noodwendige behoeften van den 
Staat is een geheiligde schuld van ieder Burger, ter vergoeding 
der bescherminge welke hij geniet. Deze toelage met d€ meest 
mogelijke bezuiniging ingezameld, wordt door alle Burgers naar 
evenredigheid hunn€r vermogens, gedragen. 

Voor wie nog twijfelen mocht over de vraag of de afschaffing 
van fiscale privileges moet worden gezien tegen den algemenen 
achtergrond van de gelijkheid aller burgers voor de wet, neemt 
art. 2 van de Constitutie voor het Koninkrijk Holland van 1806 
alle onzekerheid weg. Het luidt: Het groot beginsel der Maat
schappelijke Vrijheid bestaat daarin dat de W€t gelijke Rechten 
verzekere en gelijke Pligten oplegge aan alle Burgers, zonder 
onderscheid van rang of geboorte. Alle Privilegiën in het Stuk der 
Belastingen blijven vernietigd. 

In de ontwerpen voor een grondwet, die door VAN HOGENDORP 
tijdens de Franse bezetting gemaakt zijn, komt hé onderhavige 
artikel niet voor. Ook in de Grondwet van 1814 zoekt men het 
vergeefs. Wellicht kan ter verklaring hiervan dienen, dat het 
vraagstuk der privilegiën hier veel minder belangrijk was dan in 
Frankrijk. Privileges kwamen hier zeer sporadisch voor. Dit bleek 
wel in de vergadering van de door WILLEM I benoemde Commis
sie ter herziening van de Grondwet van 1814, welke op 28 Juni 
1815 gehouden werd en gewij d was aan het hoofdstuk over de 
financiën. Voorgesteld was door het Belgische lid LECLERC "dat 
er in 't stuk van belastingen geene exemtiën (d. w. z. uitzonderin
gen, A. Z.) zouden plaats hebben." De voorzitter zeide dat dit de 
facto plaats heeft en dus niet uitgedrukt behoeft te worden. De 
Belgische leden waren het hiermede oneens. GENDEBIEN vertelde 
dat de leden van het Gulden Vlies waren vrijgesteld van belastin
gen. DOTRENGE deelde hetzelfde mee ten aanzien van de Malthezer 
ridders in Brabant, de leden van den Raad van State, van het 
Hof van Brabant en van de Rekenkamer. 

VAN MAANEN voegde daaraan toe dat in Holland de leden van 
't Hof van Holland van stedelijke en leden der hofhouding van 
sommige landsbelastingen waren vrijgesteld. ELOUT deelde nog 
mede dat in Leiden de studenten en academieburgers vrijstelling 
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genoten en DE MÉAN dat dit in Luik met de geestelijkheid het 
geval was. De voorzitter trok hieruit de conclusie dat aanneming 
van het voorstel van LECLERC algemeen gewenst werd geacht 5). 
Zo kwam het artikel in de Grondwet van 1815. 

Op grond van het tot dusver besprokene kunnen we conclu
deren, dat de voorgeschiedenis van het huidige artikel 182 der 
Grondwet uitwijst, dat de wetgever zich hierin heeft willen 
keren tegen bevoorrechting van bepaalde standen of klassen der 
burgerij boven andere. 

De vraag kan rijzen of het gewenst is art. 182 der Grondwet te 
handhaven. BUIJS is van oordeel, dat het een wezenlijk voordeel 
zou zijn, wanneer dit artikel uit de Grondwet werd gebannen 6). 
SNIJDER VAN WISSENKERKE acht het onvoldoende, overtollig en 
zelfs gevaarlijk. Hij stelt vast, dat het rechtsbewustzijn met be
voorrechting op het gebied der belastingen al lang afgerekend 
heeft. Waarom nog dit artikel? Bovendien wij st hij er op, dat de 
verschillende exegese van het woord privilege alleen maar verwar
ring kan stichten 7). En OUD schrijft dat het voorstel alle reële 
betekenis mist. Het is niet meer dan een regel van beleid Voor 
den belastingwetgever, die toch zelf mag beslissen of er al dan niet 
sprake is van ongemotiveerde bevoorrechting. Acht hij die niet 
aanwezig, dan kan de Grondwet niet helpen. Daarom kan art. 182 
"zonder bezwaar in het museum van grondwettelijke antiquiteiten 
worden opgeborgen" 8). 

Wij kunnen deze zienswijze niet delen. Wat de redactie betreft. 
deze is te verbeteren. De opmerking, dat de wetgever door art. 182 
Grondwet maar weinig gebonden is, doet niet af aan het staat
kundig effect, dat een grondwetsartikel kan hebben. En de op
merking, dat het rechtsbewustzijn geen bevoorrechting van een be
paalde klasse meer zou dulden, moge in 1883 wellicht juist geweest 
zijn, voor 1950 geldt zij beslist niet. Juist de overweging, dat er 
naar gestreefd wordt op fiscaal gebied principieel privileges te 
gaan scheppen, is voor ons aanleiding tot het schrijven van deze 
beschouwing. 

5) Ontstaan der Grondwet. Bronnenverzameling uitgegeven dOM' H. T. 
COLENBRANDER, Il, blzz. 481-482. 

6) De Grondwet, Il, blz. 605. 
7) P'rivilegiën in het Stuk der belastingen (diss.), blzz. 52/53. 
R) Het constitutioneel recht van het koninkrijk der Nederlanden, Il, blzz. 

487, 489. 
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Concreet gezegd hebb€n wij op het oog het socialistische streven, 
bij gelijke draagkracht toch verschillend te belasten. Men zal zich 
herinneren, dat bij het debat in de Tweede Kamer over de afschaf
fing van de Ondernemingsbelasting de heer HOFSTRA hiertegen 
opponeerde o. a. op grond van sociale overwegingen. Het Kamer
lid CHR. VAN DEN HEUVEL betoogde, dat sociale overwegingen hem 
juist noopten vóór de afschaffing te stemmen. Immers, zo betoogde 
deze spreker, bij gelijke draagkracht behoort ook gelijk belast te 
worden. 

Deze redenering is alleen overtuigend voor wie de gelijkheid 
van alle burgers voor de belastingwet als axioma aanvaardt. Maar 
dit wordt nu juist van socialistische zij de betwist. 

Tijdens de bezetting verscheen een beschouwing Enige richt
lijnen voor het in Nederland na de bevrijding te voeren beleid door 
een Sociaal Democraat. Dit bleek later Dl' W. DREES te zijn. Daar
in bepleit hij o. m. ten aanzien van de belastingen: Verschil in 
tarief naar den aard van de inkomstenbron. 

Later is deze gedachte nader uitgewerkt door HOFSTRA in zijn 
boek Sodalisbische BeZastingpolitiek. Zich aansluitend bij den 
Oostenrijksen Marxist Dl' KARL RENNER wil hij door de belasting
heffing aantasten "categorieën van inkomsten (opbrengsten), 
welke sociaal minder nutttig worden geacht dan andere". Hij wil 
"dat de verschillende tarieven derhalve omgekeerd evenredig 
moeten zijn aan de sociale kwaliteit van de desbetreffende in
komst". HOFSTRA stelt dan een schaal op, volgens welke de op
brengst van vermogen als inkomen van de minste sociale kwali
teit het hoogst en opbrengst van arbeid, dat de hoogste sociale 
kwaliteit heeft, het laagst belast wordt 9). Wij wijzen er nog eens 
met nadruk op, dat het hier dus gaat om verschillend tarief bij ge
lijk inkomen. De gedachte der progressie, algemeen als billijk aan
vaard, staat hier buiten. En evenmin is in geding de - al even
zeer algemeen bevestigend beantwoorde vraag - of het bezit van 
vermogen als zodanig object van belastingheffing moet zijn. Het 
gaat hier over de inkomsten uit vermogen. 

Nieuw is dit stelsel niet. Het vond reeds toepassing in Rusland. 
Daar staat de fiscale politiek, volgens NAGLER, in dienst van de 
klassepolitiek 10). Waartoe dit in de praktijk leidt, leert ons 
BOASSON 11 ). Na vermeld te hebben, dat de inkomstenbelasting 
"een zeer sterk politiek strijdkarakter" heeft, deelt hij mede, dat 

9) Socialistische Belastingpolitiek, blz. 204. 
10) Die Finanzen und die Währung der Sowjetunion, blz. 23/24. 
11) Het belastingrecht van het tegenwoordige Rusland, blz. 25. 
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de belastingbetalers in 6 rubrieken zijn ingedeeld. De nuttigste 
zijn de arbeiders en ambtenaren. Daarna komen de litteratoren, 
kunstenaars en acteurs. Op hen volgen de artsen, die een eigen 
praktijk hebben. Het minst nuttig zijn natuurlijk de dienaren van 
de godsdienstige genootschappen, die tot rubriek 6 behoren. 

Men zou tegen de denkbeelden van HOFSTRA veel bezwaar kun
nen inbrengen. Is het in het algemeen belang, de bezitters zo te 
behandelen, dat alle aantrekkelijkheid van het verwerven afgaat? 
Bovendien: wie zijn die bezitters? Hoeveel kleine luyden, hoeveel 
institutionele beleggers zijn er onder? Wanneer men bedenkt, dat 
het kapitaal der institutionele beleggers in Nederland per 31 
December 1947 tweemaal zo groot was als dat der particuliere 
beleggers, dan is het duidelijk, dat men door de opbrengst 
van vermogen extra te belasten, ook en vooral den kleinen man 
treft. 

Men zou er verder op kunnen wij zen, dat hier al te zeer gege
neraliseerd wordt. Waarom nog niet verder gedifferentieerd en in 
de rubriek "ondernemerswinst" den ondernemer, die kermissen 
exploiteert, zwaarder belast dan degene, die een voor den export, 
de volksgezondheid of de volkshuisvesting uitermate belangrijke 
taak vervult? Waarom in de rubriek, welke de hoogste sociale 
kwaliteit vertegenwoordigt, die van het eigenlijke arbeidsloon, den 
"uitsmijter" van een nachtkroeg even zwaar belast als den mijn
werker? Maar wat het voornaamste is: de Overheid zal tenslotte 
degene zijn, die de sociale kwaliteit van ieders inkomsten gaat 
beoordelen. Hier ligt het grote gevaar voor willekeur en aantasting 
van de geestelijke vrijheid. Hier wordt een der fundamenten van 
de democratie ondermijnd: de gelijkheid van alle burgers voor de 
wet, een der waarden, die door de Franse Revolutie - hoe ver
derfelijk in haar beginsel - naar voren zijn gebracht. 

Waar nu een ernstig principiële aanval op het beginsel van de 
gelijkheid der burgers, ook voor de belastingwet, aan den gang 
is, is er geen reden een artikel in den geest van art. 182 der Grond
wet een plaats in onze hoogste wet te onthouden. 

Maar dan dient in elk geval de redactie te worden gewijzigd. 
Het beginsel van art. 182 is juist: geen bevoordeling van klassen 
of standen. De terminologie is zwak: een privilege is een per
soonlijk voorrecht, dat - zo merkt OUD 12) terecht op - juist 
in dienst van de rechtvaardigheid kan staan, omdat de algemene 
regel nu eenmaal in bepaalde gevallen tot onrecht leiden 

12) Het constitutioneel 1'echt van het Koninkrijk der Nederlanden, Il, 
blz. 486. 



404 DR A. ZEEGERS 

moet. Het persoonlijke privilege is zo bezien gelijk te stellen met 
het recht van gratie in het strafrecht. 

Het vraagstuk, waarvoor wij nu staan, namelijk, voor het be
ginsel, dat art. 182 Grondwet wil vertolken, een behoorlijken vorm 
te vinden, is eerder aan de orde geweest. BUIJS vermeldt, dat bij 
de Grondwetsherziening van 1887 een amendement-LIEFTINCK 
was ingediend, dat beoogde den text van art. 182 Grondwet (het 
toenmalige art. 172) uit te breiden met de woorden: De ingezete
nen dragen naar hunnen draagkracht bij in de gezamenlijke be
lastingen. Dit amendement werd niet aanvaard 13). 

MAX VAN POLL wilde in zijn ontwerp van een nieuwe Grondwet 
art. 182 vervangen door een nieuw artikel, luidende: De belastin
gen worden zo geheven dat zij op de burgers drukken volgens hun 
draagkracht 14). 

Op het eerste gezicht schijnt het aantrekkelijk het draagkracht
beginsel als richtsnoer te nemen en dit grondwettelijk vast te 
leggen. Men kan hierbij echter niet voorzichtig genoeg zijn. In 
het program van beginselen der A. R. partij wordt van draag
kracht niet gesproken. Dit is niet zonder reden. 

COLIJN schreef in zijn toelichting 15): "Met gepasten critischen 
zin aangehoord, kan men met de leuze belasting naar draagkracht 
als leidend beginsel in onze belastingheffing accoord gaan." Deze 
voorzichtigheid is te verstaan. Wie zich al te zeer op het beginsel 
van de draagkracht zou vastleggen, komt in moeilijkheden met 
de indirecte belastingen (die in het kader der Benelux eerder in be
tekenis zullen toe- dan afnemen). Deze toch zij n beslist niet te rij men 
met de draagkrachttheorie, tenzij men zich op het standpunt stelt van 
SMEETS 16), die meent de indirecte belastingen met de draagkracht
theorie in overeenstemming te kunnen brengen door te betogen, 
dat niet elke afzonderlijke belasting aan het draagkrachtbeginsel 
moet voldoen, doch dat het voldoende is als het samenstel der be
lastingen daarmede in overeenstemming is. Met volledig begrip 
voor de ontwikkeling, welke ook het begrip draagkracht heeft 
ondergaan, lijkt ons deze opvatting al te gekunsteld. Betrof het 
alleen weeldebelasting, wij zouden er vrede mee kunnen hebben. 
Bij accijnzen op eerste levensmiddelen is o. i. geen bevredigende 
constructie te vinden, welke zulke heffingen in overeenstemming 
met de draagkrachttheorie kan brengen. 

1'3) De Grondwet, lIl, blz. 337. 
14) Een nieuwe Grondwet. Ontwerp ener Grondwetsherziening, blz. 245. 
15) Saevis tranquillus in undis, blz. 272. 
16) In Economie, Jrg. 1935(36, blz. 360. 
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Het lijkt ons dan ook beter, dat de Grondwet zich niet aan de 
draagkrachttheorie bindt. Op deze manier houdt men de handen 
vrij, ook met betrekking tot een actieve belastingpolitiek, die 
HELLEMA 17) niet geheel wil verwerpen. Men doet o. i. verstan
dig zich, nu de belastingtheorie nog in volle ontwikkeling is, niet 
vast te leggen. 

Wel dient tegen elke in wezen reactionnaire poging, welke be
oogt bij de belastingheffing onderscheid te maken tussen de bur
gers naar de sociale kwaliteit van hun inkomsten, reeds thans 
stelling te worden genomen. Liever dan, zoals MONOD DE FROIDE
VILLE 18) wil, met het oog daarop het huidige artikel 182 G. W. te 
handhaven, zouden wij het willen vervangen door een artikel, waar
in het moeilijke en voor velerlei uitleg vatbare woord "privilege" 
wordt gemist. Een dergelijk artikel zou in dezen geest kunnen 
luiden: Ook op het stuk der belastingen geldt de gelijkheid der 
burgers voor de wet. 

Een A. R. initiatief zou o. i. niet misplaatst wezen. Wij hebben 
den sterken indruk, dat beschouwingen als van HOFSTRA in R. K. 
kring een zeer ongunstig onthaal hebben gevonden. Men kan bij 
SMEETS 19) en TEULINGS 20) geluiden vernemen, die de veronderstel
ling wettigen, dat een principieel standpunt onzerzijds niet zonder 
weerklank zal blijven. 

Wij hebben de overtuiging, dat in den strijd om de afwijzing 
ener totalitaire socialistische maatschappij het fiscaal terrein een 
der belangrijkste fronten vormt. Hier liggen meer principiële 
vragen dan velen in onzen kring zelfs maar vermoeden. Daarom 
is het de moeite waard zich te bezinnen op wat hier gaande is. 

* 

18) In Weekblad der Belastingen, 73ste jrg., blz. 203. 
17) Enkele beschouwingen over actieve belastingpolitiek. Referaat voor de 

32ste Wetenschappelijke Samenkomst van de Vrije Universiteit. 
Hl) In De Naa1nlooze Vennootschap, jrg. 1946/47, blz. 128-132. 
20) In Katholiek Staatkundig Maandschrift, 3e jrg., blz. 620-635. 
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TH.@rELTENPOOL S. V. D., Is het(K;àtholicisme totalitair? 
Een bijdrage tot het godsdienstgesprek over de ver
houding van Kerk en Staat, gewetensvrijheid, ver
draagzaamheid enz. Met bjzondere aandacht voor de 
situatie in Nederland en(§'panje. Heerlen, Uitgeverij 
Winants, (1950), 273 blz. Prijs f 4.50. 

Er is sinds de bevrijding niet alleen in ons land maar ook daarbuiten 
reeds heel wat geschreven over Rooms-katholieke (on) verdraagzaam
heid, over Rome en de geestelijke vrijheid, over katholicisme en demo
cratie en verwante onderwerpen. Het merkwaardige van de vele discus
sies over het tolerantie-probleem is, dat men in het bijzonder zijn onge
rustheid uit over een eventuele Rooms-katholieke meerderheid. En die on
gerustheid blijft bestaan ondanks de vele verklaringen van Rooms
katholieke zij de, dat de geestelijke vrijheid in een katholieken staat 
geen gevaar zal lopen. Die verklaringen maken reeds hierom zo 
weinig indruk, omdat ze op vaak ingewikkelde redeneringen berusten, 
of uitgaan van vooronderstellingen die een Rooms-katholiek als van
zelfsprekend aanvaardt, maar die iemand die reformatorisch denkt 
weinig zeggen. En hoe vaak gebeurt het ook niet dat een argument 
of redenering een element bevat, dat opeens het wantrouwen weer op
wekt? Dat laat zich gemakkelijk begrijpen, aangezien in het Rooms
katholicisme bepaalde elementen aanwezig zijn die een bron van on
verdraagzaamheid vormen. De Rooms-katholieke apologeten hebben 
daarom geen gemakkelijke taak, daar hun tegenstanders een keur van 
argumenten kunnen aanvoeren ontleend aan de geschiedenis en het hui
dige gebeuren en aan wijsgerige of theologische beschouwingen, die, 
inzoverre ze berusten op pauselijke uitspraken, een zeker officieel cachet 
krijgen. 

Wanneer de stand van zaken ten aanzien van het tolerantie-probleem 
zo is, dan kan men van pater STELTENPOOL moeilijk verwachten dat 
hij na zoveel vergeefse pogingen het verlossende woord zal spreken. Wel 
achten wij het schrijven van een boek van bijna driehonderd bladzijden 
alleen verantwoord, wanneer daarin een bijdrage wordt geleverd tot 
verdieping van genoemd probleem of licht wordt ontstoken over de rich
ting waarin de oplossing moet worden gezocht. 

Het boek van pater STELTENPOOL draagt een overwegend apologetisch 
karakter. Helaas is het aan de gevaren die de apologetiek zo licht be
dreigen niet ontkomen; niet dat hij alles goed praat, zelfs geeft hij vele 
fouten, die door het Rooms-katholicisme gemaakt zijn en nog gemaakt 
worden, toe; ook erkent hij wel tekorten in de theoretische verantwoor-



BOEKBESPREKING 407 

ding. Zelfs zegt hij dat er schuld te bekennen is. Maar deze mooie 
woorden hadden achterwege moeten blijven, want onmiddellijk volgen 
verontschuldigingen en tegenbeschuldigingen en die passen nu eenmaal 
niet bij een bekentenis van schuld. 

Een ander gevaar voor een apologeet is, dat hij zich den weg voor laat 
schrijven door zijn bestrijders. En pater STELTENPOOL ziet er vele, bo
vendien zijn de problemen rondom de idee der tolerantie vele en met die 
alle laat hij zich in. 

Dit maakt het boek zo onrustig, dat bij den lezer tenslotte een gevoel 
van onbevredigdheid achterblijft. De auteur weet hier en daar wel 
diepgang te bereiken, maar hij breekt op meer dan één plaats af juist 
wanneer er beslissingen moeten vallen. Ook weet hij een enkele maal een 
belangrijk perspectief te openen (b.v. dan wanneer hij de innerlijke 
eenheid van waarheid en vrijheid op den voorgrond plaatst), maar het 
beheerst te weinig het geheel. We kunnen onderschrijven wat de auteur 
telkens accentueert: het gaat in het godsdienstgesprek niet allereerst 
om feiten, maar om principes. Maar dan hadden die ook tot hun volle 
diepten doorgedacht moeten worden. 

Het tolerantie-probleem spitst zich toe in de beschouwing over de 
verhouding van kerk en staat. Pater STELTENPOOL wijdt hieraan dan 
ook tal van bladzijden, zonder dat echter uit het geschrevene blijkt dat 
hij zich bewust is dat de ongerust.heid van Protestanten haar diepste 
bron vindt in de Rooms-katholieke opvatting omtrent de roeping der 
Overheid ten aanzien van het eeuwige doel van den mens. Pater STEL
TENPOOL zegt hierover op blz. 145: "De staat moet volgens gezonde 
katholieke opvatting het tijdelijk welzijn der burgers bovendien zo behar
tigen, dat in alles rekening wordt gehouden met het eeuwig einddoel. 
Wat nodig is om dit einddoel na te streven kan hij echter alleen ver
nemen van de Kerk. Hij heeft ook daarom de plicht om te luisteren naar 
het Woord van CHRISTUS, dat door de Kerk wordt verkondigd en zelfs 
om bij deze Kerk om raad te vragen, wanneer daartoe aanleiding be
staat." De staat heeft er naar Rooms-katholieke opvatting dus reke
ning mee te houden dat de mens een bovennatuurlijk doel heeft na te 
streven, d.w.z. de staat moet den mens de middelen verschaffen die hem 
helpen bij zijn streven naar zijn eeuwig einddoel. Het doel van de kerk 
is dus in zekeren zin ook het doel van den staat. Alles komt hier aan op een 
scherpe, principiële afbakening van de grenzen tussen kerk en staat. 
Maar de Rooms-katholieke opvatting in haar huidigen vorm kent die 
niet, ondanks het feit dat de pausen in hun encyclieken nadruk leggen 
op de onderscheiding tussen de natuurlijke macht (de staat) en de kerk. 

Waarom spreekt de auteur in dit verband niet over de Calvinistische 
gedachte van de souvereiniteit in eigen kring, die hij blijkt te kennen, 
ook in haar uitwerking bij DOOYEWEERD en VOLLENHOVEN? De hand
having van de souvereiniteit in eigen kring waarborgt niet alleen den 
eigen aard van kerk en staat beide, maar tevens het Christelijk 
karakter van het staatsbestuur. Hier wreekt zich echter weer de 
vaak vluchtige methode van den schrijver: er worden enkele opmer
kingen over de souvereiniteit in eigen kring gemaakt, maar ze blijft 
hem niet bezighouden, ook niet wanneer hij stuit op het zo diep in
grijpende vraagstuk van de omgrenzing van de geestelijke vrijheid. 
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Het kwaad dat een apologetische methode kan aankleven wordt wel 
heel duidelijk openbaar wanneer pater STELTENPOOL Schriftgegevens 
behandelt. In plaats van de uitspraken der Heilige Schrift centraal 
te stellen, m.n. die waarin uitdrukkelijk wordt gezegd, dat voor de 
instandhouding en uitbreiding van CHRISTUS' Rijk slechts geestelijke 
middelen geoorloofd zijn, worden ze behandeld als bezwaren die men 
tegen de beschouwingen van den schrijver zou kunnen inbrengen. 
Zeker, hij geeft wel toe dat er een stuk waarheid in dje bezwaren 
ligt en dat ze hem die al te radicaal zou willen worden tot bezinning 
kunnen brengen, maar ze worden door hem afgedaan door daar
tegenover te wijzen op een tweetal taferelen, de tempelreiniging door 
JEZUS en de dood van ANANIAS en SAPHIRA, en op het feit dat CHRISTUS 
en PAULUS de leer met absolute vastheid opleggen en CHRISTUS beslist 
heeft gewild, dat de apostelen met dezelfde absoluutheid Zijn leer 
zouden opleggen. 

Boeken als dat van pater STELTENPOOL maken zo moede. Ze dienen 
eigenlijk alleen maar om een reeds oude en lange discussie slepende 
te houden. Het had anders gekund: wanneer de schrijver nu een~ 
begonnen was met voorlopig verschillende vensters te sluiten, om 
zich zo te kunnen concentreren op een diepgaand onderzoek der 
Heilige Schrift. Dan zou hij het inzicht in het voor velen zo benau
wende vraagstuk van de verdraagzaamheid hebben kunnen verdiepen. 

Dr lVI:. C. SM IT. 
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El' zijn in de geschiedenis verschillende wel'eldveroveraars ge
weest. ALEXANDER, NAPOLEON en HITLER brachten het een heel 
eind. Maar geen hunner schreef in een grondwet dat de verovel'ing 
"an de hele wereld zijn specifieke doel was. 

Het vreemde van de Sowjets blijkt reeds hieruit dat zij dit wel 
deden. De inleiding tot de eerste Constitutie der Sowjet-Unie van 
1923 kwalificeert de vorming del' unie als een "beslissend en stap 
op den weg naar de eenheid van de arbeiders van alle landen in 
een socialistische wereld-sowjetrepubliek". 

De pretentie van de Sowjet-Unie is dus, dat zij wereldstaat wil 
worden. Vóór den oorlog nam men dit wel niet zo serieus. Zo 
men er al enige aandacht aan besteedde, was men geneigd aldus 
te redeneren: 

Ten eerste regeren strenge hel'en niet lang. Ten tweede heeft 
het Russische volk altijd een soort messianistische trek gehad. 
Ten derde heeft STALIN de utopie ener wereldrevolutie zelf afge
schreven door zich te verklaren voor de vestiging van het socialis
me in één land, 

De Sowjet-Unie kwam echter machtiger uit den oorlog dan zij 
ooit geweest was. De centrale positie, welke ze thans in het wereld
gebeuren inneemt, is zonder precedent in de geschiedenis. Dit 
dwong ons de Sowjet-Unie anders te gaan bezien en in de afge
lopen jaren hebben wij dat langzaam geleerd. 

Ten eerste weten wij nu, dat strenge heren wèl lang kunnen 
regeren. Wij weten nu, wat een schier wetenschappelijke dicta
tuur, een eindeloze bewerking van het volk met leerstellingen en 
een handig spel met diepe menselijke gevoelens vermogen. 

Ten tweede ziet men in, dat de Sowjet-Unie iets meer is dan 
een manifestatie van de Russische volksziel. Het merkwaardige 
messianisme, waarvan men de sporen aantreft bij vrijwel alle 
Russische denkers, bij LERl\10NTOW, SOLOWJEW, BJELINSKI, 
DOSTOJEWSKIJ, CHOl\1JAKOW en zelfs bij BERDJAJEW, vormt slechts 
A.S. XX-I2 2R 
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een gedeeltelijke verklaring van den huidigen expansie-drang der 
Sowjets. De voornaamste bron van hun missie-besef is hun marxis
tische ideologie. En het "Proletariërs aller landen, verenigt u!" 
werd het eerst uitgeroepen in West-Europa, niet in Rusland. Ter
loops zij opgemerkt, dat MARX niets van de Russen moest hebben. 

Het misleidende is, dat de uiterlijke verschijningsvormen van 
het oude Rusland en de tegenwoordige Sowjet-Unie soms ver
rassend op elkaar lijken. Men denke bijvoorbeeld aan den drang 
naar de oceanen, aan de afsluiting van de buitenwereld. Er be
staat een bekende prent uit de vorige eeuw, die het Russische rijk 
afbeeldt als een mysterieuze inktvis met talloze dreigende grijp
armen. 

Maar deze overeenkomst is slechts uiterlijk, ze is trouwens 
natuurlijk. In wezen is STALIN méér dan een tsaar, is het Sowjet
communisme méér dan Russisch nationalisme, is de wrijving tus
sen de staten anders van aard dan vroeger. Laten wij volstaan met 
dit ene, onzes inziens doorslaggevende bewij s: de Russische tsaren 
hebben nimmer de beschikking gehad over de strak georgani
seerde, fanatieke aanhangers in vrijwel alle landen ter wereld, ge
Hik thans STALIN die heeft. 

Ten derde verstaan wij nu wat STALIN'S "socialisme in één land" 
in werkelijkheid betekende. Zelden zijn zulke beoordelingsfouten 
gemaakt als op dit punt. Misleid reeds door de "Nieuwe Econo
mische Politiek" der jaren twintig, door de hongersnoden der 
jaren dertig en door de nationaal getinte oorlogsleuzen der eerste 
jaren veertig gaf men aan dit befaamde motto een totaal verkeer
den uitleg. STALIN wilde het soCialisme bouwen, zeker, maar alleen 
in Rusland. De wereldrevolutie had hij opgegeven als een onmoge
lijkheid, zo dachten velen. 

DG waarheid was, dat hij het socialisme om te beginnen alleen 
in Rusland wilde vestigen. Z~in conflict met TROTSKlj lag hierin, 
dat laatstgenoemde zulks niet mogelijk achtte. De twee rivalen 
verschilden van mening over de tactiek, niet over het doel. 

Wij zouden ons nimmer vergist hebben, als wij STALIN'S wer
ken steeds goed hadden bestudeerd. Want STALIN heeft er nooit 
enigen twijfel aan laten bestaan. Klaarder en openhartiger nog 
dan HITLER in diens Mein Kctmpf zette hij zijn politiek op papier. 
Honderden citaten zijn hiel' toepasselijk. Wij volstaan met het 
volgende: 

"De overwinning van de 1'evolutie in één land, in het gegeven 
gevfû Ruslctnd, is niet slechts het prod:uct 1Jlctn de ongelijkmatige 
ontwikkeling en van het voortschri;iclende verval v,ctn het impe-
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rialisme. Zij is tegelijk het begin van en de voorwaarde voor de 
wereldrevolutie." 

De Sowjet-Unie is dus de basis der wereld-revolutie. Zij is 
wereldstaat in wording. Dit is haar historisch unieke pretentie 
en de ware kern van heel haar politiek. 

Hieraan kan onmiddellijk worden toegevoegd, dat deze wereld
staat en zijn prototype 1), de Sowjet-Unie, door den communist 
wordt gezien als het paradij s op aarde, als een wereld "in den 
staat der rechtheid", als den "état final" 2), als het "Reich der 
Freiheit". Men behoeft slechts een Amsterdamse straatdiscussie 
te volgen, om daarvan doordrongen te worden. 

Zoals wij al aanduidden: deze gedachte sluit merkwaardig aan 
op de oude Russische denkwereld, die vol apocalyptische en chilias
tische voorstellingen over een rijk GODS op aarde is. De verande
ring werd reeds aangegeven door den voorloper van het commu
nisme HERZEN, die zeide: "Na het paradijs in den hemel opge
geven te hebben, geloofden wij in het paradijs op aarde." 

De arme mens schiep zich een rijken God die niet bestaat, zo 
leerde MARX in navolging van FEUERBACH. Men zou hem met zijn 
eigen woorden kunnen oordelen: nu schept de arme mens zich een 
rijke Sowjet-Unie die niet bestaat. 

Het laatste kan men een communist nooit door redeneringen bij
brengen. Want het communisme ligt op het geloofsvlak. Ons ge
loof in CHRISTUS laat zich ten laatste óók niet beredeneren. Daarom 
hebben verhalen over de wantoestanden en troosteloosheid van het 
Sowjet-leven zo weinig succes. Men moet het communisme altijd 
zien als religie-surrogaat. Het is immers bekend, dat het bijna 
bijbels georganiseerd is, op basis van het onfeilbare woord van 
LENIN, dat zijn eisen stelt op "alle terreinen des levens", met 
STALIN als hogepriester, het Politbureau als vaststeller der dog
ma's en de communistische partijen als zendingsposten. 

De Sowjet-Unie wordt in de propaganda getekend gelijk het 
Messiaanse vredesrijk uit JESAJA. Daar is de uitbuiting van den 
enen mens door den anderen afgeschaft, daar is geen werkloos
heid meel', daal' heersen sociale gerechtigheid en vrede, daar is de 
arbeid geen drukkende last meer doch een levensbehoefte. Men 
zou zelfs JESAJA's eigen woorden kunnen gebruiken: "En zij zullen 
huizen bouwen en bewonen en zU zullen wijngaarden planten en 

1 ) Voorafbeelding . 
:!) "De voltooide staat". 
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derzelver vrucht eten. Zij zullen niet bouwen, dat het een ander 
bewone. Zij zulen niet planten, dat het een ander ete." 

Wij spreken vaak smalend van "het Sowjet-paradijs", maar wij 
dienen wel te beseffen, dat de ontkerstende paradijs-verwachting 
niet alleen een diep ernstige zaak op zichzelf is, maar tevens de 
verklaring vormt van de fanatieke kracht van het communisme. 

Als wij het over het Russische gevaar hebben, zouden w~i dit 
aspect voorop willen stellen. Wij staan voor vragen als deze: hoe 
kwam het, dat de Noordkoreanen zich bij duizenden lieten weg
maaien? Hoe kwam het, dat intellectuele genieën als FUCHS zich 
leenden voor spionnage ten gunste der Russen? Hoe komt het, dat 
in landen als Frankrijk en Italië sterke communistische partijen 
zich handhaven, die landverraad openHik in haar vaandel schre
ven? Hoe komt het, dat het communisme in het zo juist ontvoogde 
Azië bijna onweerstaanbaar voortwoekert? 

Wij moeten hierop geen ontwijkende antwoorden zoeken. Hier 
spreekt de kracht der paradij sverwachting, die in het ene geval 
primitief, in het andere meer verstandelijk gekleurd is, doch die 
steeds haar grond heeft in de ellende van dit leven. Alleen geloof 
geeft kracht. Alleen geloof maakt bereid tot offers, doet het op
treden van een mens onbegrijpelijk schijnen. 

In een wereld van ongeloof en lauw scepticisme is dit commu
nistische geloof tot grotel' prestaties in staat, dan men zou ver
moeden, wanneer men bijvoorbeeld alleen op de verkiezingscijfers 
let. Dit is een factor, waarmede wij ernstig rekening moeten hou
den. Het is niet alleen politiek, maar ook militair van groot be
lang. Wij denken in het bijzonder aan het Franse leger, waar in 
geval van een oorlog de communistische invloed waarschijnlijk zeer 
belemmerend zou werken op de bereidheid tot vechten. Het is 
nodig, de zaken te zien zoals zij zijn. 

Het communistische paradijs-geloof \vordt gewekt en aangewak
kerd door een fantastisch geraffineerde "prediking" of propa
ganda. PAULUS heeft gezegd, dat het geloof uit het gehoor is en dat 
hebben de communisten begrepen. Z~i hebben dat zelfs beter be-

o grepen dan vele Christenen. 
Zo heeft Ds NIEMÖLLER onlangs verklaard: "De Kerk heeft 

geen angst voor het bolsjewisme, evenmin als zij bevreesd mocht 
zijn voor het nazisme. Immers, zij heeft de belofte, dat zelfs de 
poorten der hel haar niet zullen overweldigen." Hier bespeurt men 
de lichtvaardige opvatting, dat de Kerk op aarde niets kan over-
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komen. Deze opvatting vloeit hieruit voort, dat men onvoldoende 
beseft, dat het geloof uit het gehoor is. Hoe zullen zij geloven, wan
neer zij niet gehoord hebben? Hoe zullen zij horen, wanneer el' 

geen predikel's z~in? De Sowjets zorgen, dat het Evangelie niet 
meer gehoord wordt en dat er geen predikers meer zijn. Ook dit 
moeten wij goed beseffen. GODS wegen zijn wonderlijk, maar een 
kerk kàn uitgeroeid worden. 

Omgekeerd doen de Sowjets hûn "blijde boodschap" wèl horen 
en met welk effect! De grote verbreiding van de "Waarheid" kan 
aangemerkt worden als directe verklaring van het feit, dat na den 
oorlog plotseling bijna een derde van de Amsterdamse bevolking 
communistisch stemde. 

Hoe moet het dan wel zijn in de Sowjet-Unie, waar de mensen 
l'eeds dertig jaar de "Waarheid" lezen en niets anders. Wij kun
llen er zeker "an zijn dat vrijwel niemand daar betwijfelt dat 
de Amerikanen Korea aangevallen hebben. Wij moeten aannemen, 
dat de grote massa werkelijk gelooft, dat haar "socialistische 
vaderland" een lichtend eiland is in een donkeren poel van ellende. 
Dat deze massa zich zelfs vrij gevoelt. Dit is een conclusie waar
toe regelmatige kennisneming van Russische lectuur onwille
keurig leidt. 

Het zal in dit verband duidelijk zijn, dat het LJzel'en Gordijn 
naar twee zij den werkt. De mensen daarbinnen mogen niet horen, 
wat er buiten te zien is. En de mensen er buiten mogen niet zien, 
wat zij gehoord hebben over het leven daarbinnen. Het Kremlin 
waakt er voor, dat noch de mensen er binnen noch de mensen er 
buiten hun paradijs-illusie verliezen. 

Het paradijs is blijkbaar niet zo volmaakt, dat buitenstaan
ders het eens goed mogen gaan opnemen. Een bezoek aan de 
Sowjet-Unie is immers voor velen de aanleiding geweest om den 
"god, die faalde" den rug toe te keren. Dit paradijs boeit juist 
daarom, omdat men het niet zien kan. Het is als een telefoon
juffrouw, die met haar mooie stem menigen man aan den anderen 
kant van de lijn bekoort, maar die een persoonlijke ontmoeting 
afweert, omdat ze weet dat deze ontgoochelend zou zijn. Het beeld 
is ietwat banaal, maar zeer toepasselijk. 

En wáárdoor ontgoochelt de Sowjet-Unie? Misschien is het de 
lage levensstandaard, misschien de slechte woningtoestand. Mis
schien is het de grauwe uniformiteit, die tien kolchozen bouwt vol
gens één blauwdruk. Of de onwaarachtige geschied-beschrijving, 
die zelfs SHAKESPEARE, GOETHE en BACH tot voorlopers van het 
communisme maakt. Of de critiekloze verering van STALIN, die 
.4. S. XX~12 29-30 
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als een CAESAR in de wolken wordt geplaatst. Of de humbug der 
sanatoria en vacantie-oorden, waarvan slechts enkelen gebruik 
kunnen maken. Of de bevoorrechte positie der leidersklasse, die 
snel bezig is bourgeois te worden. Misschien is het de vreselijk 
vervelende en vermoeiende woordenkraam. 

Moeders met zuigelingen verrichten er nachtarbeid; men noemt 
dat "gelijkstelling van man en vrouw". Fabrieksarbeiqers, die te 
laat op hun werk komen, worden naar gevangenissen gebracht; 
men noemt die "arbeidsverbeteringskampen". Productienormen 
worden onophoudelijk opgeschroefd; dat heet geen jaagsysteem, 
maar "socialistische wedijver". Sport, muziek, litteratuur, weten
schap en vrijetijdsbesteding verdorren in den greep der alwetende 
partij; dat is "de leidende rol van de voorhoede van het prole
tariaat". Dit alles is voor de vrij levende en nuchter denkende 
Europeaan niet zeer aantrekkelijk. Men stelle zich trouwens een 
Rotterdamsen fabrieksarbeider voor met een wimpeltje op zijn 
machine "dit is de beste arbeider van de fabriek" en dan te mid
den van zijn kameraden. Al wèrkt die fabriek nu ook voor den 
opbouw van het socialisme, dan nog zou de trots van dezen arbei
der sterk te lij den hebben onder de spottende complimenten van 
zijn vrienden, dunkt ons. 

* * 

Nu bestaat er voor ons een groot gevaar. Als wij ons sussen 
met de gedachte, dat van al die Sowjet-propaganda blijkbaar niets 
waar is, zouden wij op zekeren dag onaangenaam verrast kunnen 
worden. Want als de Sowjets er over een aantal jaren nu eens 
in slaagden het leven goed te maken, wat dan? Als zij in 1980 het 
IJzeren Gordijn eens wegtrokken en zeiden: "Ga maar kijken in 
het Westen" en "Kom maar kijken in de Sowjet-Unie," wat dan? 

MAO TSE TOENG heeft dit jaar tot een Italiaan gezegd, dat hij 
over een jaar of dertig maar eens moest terugkomen in China. 
Dan zouden er in dit eeuwenlang achterlijk gebleven land wegen, 
dokters, tractors en scholen zijn. En wanneer MAO dat woord waar 
maakt, wat dan? 

De Russen bouwen hun wegen en straten overdreven breed en 
omdat er bijna geen verkeer is lijkt dat belachelijk. Wie zal echter 
uitsluiten, dat er eenmaal honderdduizenden auto's van arbeiders 
op zullen rijden? Nog zijn de Russische staatsfabrieken een prooi 
van bureaucratie en nonchalance (men is zo juist begonnen be
hoorlijk boek te houden). Maar is het zo zeker, dat zij nimmer 
een hogen graad van efficiency zullen bereiken? WYSJINSKI.J 
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brandde zich vorig jaar enigszins de vingers toen hij snoevend 
verklaarde dat de Sowjets bergen opbliezen en rivieren omlegden 
met behulp van atoomenergie. De "Prawda" onthulde, dat men 
het slechts van plan was. Wie bewijst evenwel, dat zulk een plan 
onuitvoerbaar zal blijven? En al blijft het onuitvoerbaar, zij pro
beren ook de steppen bewoonbaar en bebouwbaar te maken door 
enorme bebossings- en bevloeiings-projecten. Als dat slaagt, zullen 
millioenen mensen bezield worden en nieuwe levensmogelijkheden 
vinden. De staalproductie der Sowjets wordt op 28 millioen ton 
per jaar geschat en dat is niet bijzonder veel. Maar niemand geeft 
ons zekerheid, dat zij haar niet kunnen vervijfvoudigen. Er zit 
genoeg erts in den grond. 

Genoeg hiervan. Waar het om gaat is dit: wij moeten weten wat 
de Sowjets willen en wat zij doen en het is al eerder gevaarlijk 
gebleken hen daarin te onderschatten. Juist omdat het niet zo 
spectaculair is zouden wij de aandacht willen vestigen op het vol
gende: de communistische wereld en de democratische wereld zijn 
verwikkeld in een titanenwedkamp, die in de eerste plaats van 
economischen, socialen en ideologischen aard is. 

Daarvan zijn de Sowjets zich het best bewust. Van LENIN is het 
volgende woord: "Het Kapitalisme kan en zal uiteindelijk vel'
slagen worden, doordat het socialisme een nieuwe, veel hogere 
arbeidsproductiviteit zal bereiken." 

Het is denkbaar, dat de Sowjets dezen wedloop zullen verliezen 
door de gebreken, die aan hun economische stelsel eigen zijn, of 
door de onderdrukking der persoonlijke vrijheden die op den duur 
reacties kan oproepen. In hun volkomen gesocialiseerde economie, 
waarin de prikkel van het geldelijk risico en de natuurlijke selectie 
zijn uitgeschakeld, kost het de grootste moeite een doelmatige en 
ook kwalitatief goede productie te verkrijgen. De klant kan niet 
naar een ander lopen en al kan hij het wel, dan nog behoeft de be
trokken leverancier zich daarvan niets aan te trekken. 

Maar het is ook denkbaar, dat de Sowjets deze gebreken zullen 
overwinnen. Want al heeft een Russische fabrieksdirecteur geen 
bankroet te vrezen, er bestaan nog wel andere middelen om hem 
hard en deugdelijk te laten werken en deze middelen worden op 
vernuftige wijze toegepast. Hij kan "Held van de Sowjet-Unie" 
worden of premies verdienen, maar hij kan ook ontslagen worden 
of gevangen gezet. Of hij wordt overgeleverd aan den spot en de 
haat van het publiek, doordat men zijn zonden ven\inig uitmeet 
in het "humoristisch-critische" tij dschrift "Krokodil". 

Zelfs ministeries worden in dit opzicht niet gespaard. Een Sow-
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jet-departement zond in Januari 1950 een productieplan rond VOO]' 

het laatste kwartaal van het jaar 1949 ... Dat is natuurlijk zeel' 
dwaas. Maar deze dwaasheid werd door "Krokodil" aan de kaak 
gesteld en men voelt wel, dat de ambtenaren van dit departement 
de volgende keer hun best zullen doen, géén blunders te maken. 

Laten wij daarom niet aannemen, dat de Sowjets den wedloop 
door eigen fouten zullen verliezen. Zij hebben ons reeds .dertig jam' 
verrast. 

:1: * !l: 

Intussen: wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en 
zijn ziel schade te doen lijden? Het Sowjet-paradijs, al ware het 
bestaanbaar, is een paradijs zonder GOD. Erger nog: tegen GOD. 
Hier ligt voor ons de kern van zijn verderfel~ikheid. 

Het antirevolutionaire denken is gewend, handelend over den 
opstand der mensen tegen GOD, uit te gaan van het historische feit 
der Franse Revolutie. Het ware wellicht wenselijk ons wat meer te 
concentreren op het moderne voorbeeld der Russische Revolutie. 
Alle elementen der Franse Revolutie keren terug in de Russische, 
die echter nog vele nieuwe elementen daarenboven bevat. 

Tussen beide revoluties ligt ruim één en een kwart eeuw. hl 
dezen tussentijd ontplooiden zich de moderne natuurwetenschap 
en de techniek, het kapitalisme en de grootindustrieën. Met de 
yerproletarisering nam ook de ontkerstening toe. Een nieuw 
klassebewustzijn ontstond. De socialistische idee, welker oudste 
geschiedenis nauw verbonden was geweest met het Christendom 
(TERTULLIANUS, CLEMENS VAN ALEXANDRIË, JOHANNES CHRYSO
STOMUS) geraakte nu vrijwel geheel in handen van militante 
atheïsten. 

Zo werd de Russische Revolutie geboren. Zij gaf het aanzijn aan 
een staat, die niet slechts gesaeculariseerd maar die atheïstisch 
is en anti-christelijk. In den Sowjet-staat vond het militante 
atheïsme voor het eerst een machtsapparaat. Na aanvankelijk de 
oude methode der bloedige vervolgingen gebruikt te hebben ging 
deze atheïstische staat over tot geraffineerder procedures. W~i 

roerden reeds aan, dat hij er van uit gaat, dat het geloof uit het 
gehoor is. Daarom heeft hij langzaam het geluid van CHRISTUS' 
Evangelie laten wegsterven. Hij verbiedt het godsdienstonderwijs, 
het catechetisch onderwijs, het drukken van religieuze lectuur. H~i 
grijpt de kinderen, opdat vooral die niet tot JEZUS komen. Geduldig 
laat hij op avondvergaderingen in Kolchoz-lokalen uiteenzetten, dat 
religie "vooroordeel" is en waar dat vandaan komt. In films en 
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toneelstukken laat hij den "pope" optreden in weerzinwekkende 
rollen. Met allerlei suggestie-methoden leidt hij de aandacht der 
mensen van den dood af. Zo scheurt hij, doelbewust en nimmer 
aflatend, de zielen der schepselen los van hun Schepper. Dit is zó 
erg, dat zelfs een paradijs op aarde er niet tegenop zou wegen. 
Want wat baat het den mens, als hij de hele wereld wint, maar 
schade lij dt aan zij n ziel? 

Voor ons, christenen, is dit primair. Mogelijk zal een humanist 
hierdoor maar matig geïmponeerd zijn. Hij lere echter uit de ge
schiedenis van het Sowjet-communisme, dat wie GOD verlaat smart 
op smart te vrezen heeft. \Vant sinds het communisme eenmaal 
met religieuzen ijver besloten had zelf het paradijs te scheppen, 
achtte het alle middelen door dit verblindende doel geheiligd. Om
dat de communisten geloven het licht te kunnen bereiken, zijn 
zij bereid en zullen zij bereid z~in, het eigen volk en desnoods de 
hele mensheid door de duisterste ellenden te jagen. 

* :1: * 
Alle middelen zijn geoorloofd. Geen offer is te zwaar om het 

doel te verwezenlijken. \Vat een oceaan van leed is daardoor niet 
l·eeds veroorzaakt. Het begon met de rode terreur in Rusland zelf 
tijdens den burgeroorlog. Toen volgde de collectivisatie van den 
landbouw, die millioenen levens eiste. Op cynische wijze werd in 
1944 Warschau, in opstand gekomen onder rechts georiënteerd 
verzet, aan den ondergang prijsgegeven. Gaarne had men in 1948 
de bevolking van Berlijn door een blokkade laten verhongeren. De 
amputatie van Duitslands Oostelijke provincies, die een volksver
huizing van 12 millioen mensen tengevolge had met alle ellende 
daaraan verbonden, had geen ander doel dan het hart van Europa 
stormrijp te maken. De verwoestende burgeroorlog en de ldnder
roof in Griekenland, het wrede sowjetiseringsproces in de Oost
Europese volksdemocratieën, de listig aangewakkerde oorlogsangst 
in millioenen harten over de hele aarde: dat alles telt de commu
nist niet. 

Het zijn slechts middelen, die hij gebruikt om zijn paradijs te 
kunnen vestigen. Het zijn in zijn ogen de onvermijdelijke geboorte
weeën. Als er nog gevoel en mededogen in zijn ziel is, dan wordt 
dit weggeschroeid met gloeienden haat. Haat, die men kunstmatig 
bij hem opwekt tegen de "imperialisten" en de "klassevijanden". 

Misschien wel het meest krasse voorbeeld levert de Koreaanse 
oorlog op. In koelen bloede stiet het Kremlin een heel volk en een 
heel land in een chaos van dood en verwoesting. Nooit bekommert 
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men zich daar over de vraag of een middel moreel verantwoord is. 
Men peinst er alleen over of een middel doeltreffend is. Het nelllen 
van besluiten wordt daardoor zeer vereenvoudigd. Faalt het mid
del, dan worden daar later ellenlange analyses over geschreven, 
waarin het bloed en de tranen van mensen geen enkele rol spelen. 

Dit alles vloekt schrikkelijk met de liefde die CHRISTUS ons ge
leerd heeft. Maar dit is het ook, wat ook mensen afstoot, die hun 
heil niet van CHRISTUS verwachten. Al stemden dezen in met het 
communistische paradij sideaal (en in· feite heeft een humanist 
maar weinig principieel verweer), dan is hun toch de prijs te hoog. 

De hoge prijs krijgt een nog tragischer karakter, als men inziet, 
dat hij vergeefs betaald wordt omdat het doel niet te bereiken is. 
Wij meenden te moeten waarschuwen, dat een overvleugeling van 
het Westen door het Oosten in economisch, sociaal en ideologiscl' 
opzicht niet hij voorbaat uitgesloten moet worden geacht. Maar dit 
betekent niet dat het ideaal, zoals de communisten zich dat denken, 
te verwezenlijken is. Want de communisten denken zich een vol
maakte maatschappij van volmaakte mensen. Zij geloven, dat he'.: 
hart van den mens veranderd kan worden en juist dit geeft hun 
ijver de religieuze tint, waarover wij reeds eerder spraken. 

In de Sowjet-litteratuur treft men talloze merkwaardige uit· 
latingen aan, waarin dit tot uitdrukking komt. Wanneer men de 
maatschappij eenmaal communistisch georganiseerd heeft, worden 
de burgers van zelf goed. Diefstal en zelfzucht, echtbreuk en lui
heid, moord en doodslag zijn slechts "kapitalistische resten", die in 
de psyche der mensen geliquideerd moeten worden en kunnen worden. 

Niemand weet beter dan de christen, dat dit moet uitlopen op 
een bittere desillusie.' Al verschuilen wij christenen ons wel eens 
wat al te gemakkelijk achter "de zonde", die zonde is en blijft 
de ware oorzaak van onze onvolmaaktheid en kan nimmer dOOl' 
den mens zelf worden uitgewist. De Sowjets ervaren dit en zullen 
het blijven ervaren. Zij zullen hun dictatuur misschien nog ver
scherpen, maar het doel zal steeds verder terugwijken. 

Karakteristiek is in dit verband hun staatsleer. Wij belijden 
op grond van GODS Woord, dat de Overheid er om de zonde is. 
Maar LENIN voorspelde in frappante bewoordingen, dat in de com
munistische maatschappij de staat zou "afsterven". Deze leer, met 
allerlei drogredenen omhangen, wordt nog steeds gehandhaafd, 
maar in de practijk ontwikkelde zich de meest totalitaire staat 
van alle tijden. Het gigantisch monument van een grote dwaling. 

* * 
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Het Sowjet-axioma, dat het doel alle middelen heiligt, heeft 
nog een belangrijke parallel, namelijk dat alles middel tot het doel 
is. Tot het éne doel: het paradij s op aarde. Het recht is geen 
zelfstandig levensaspect, maar zuiver instrumentaal, zuiver werk
tuig der Revolutie. De kunst is instrumentaal, de moraal is 
instrumentaal, het huwelijk is instrumentaal, ja zelfs de 
humor. 

Dit te begrij pen is vooral ook politiek van belang. Verdragen 
met andere mogendheden, plechtige verklaringen, ook de Ver
enigde Naties worden door Moskou uitsluitend gezien als instru
menten voor de wereldrevolutie. STALIN zelf verklaarde in 1945, 
dat hij de Verenigde Naties beschouwde als een "belangrijk in
strument ter bevordering van den wereldvrede". Wij weten nu 
allen wel, wat Moskou onder wereldvrede verstaat. Alleen wat de 
Sowjet-Unie wil heet vrede. Alles wat de anderen willen is oorlog. 
Elke oorlog, die de Sowjet-Unie begint, is naar zijn aard defensief. 
Elke handeling die daar tegenover wordt gesteld is per definitie 
aggressief. Zo hebben de Sowjets ook van de logica hun instrument 
gemaakt. 

Als men denkt aan de hoop, welke velen vestigden op Yalta. 
Potsdam, San Francisco, op "vrije verkiezingen" in Polen, op 
een persoonlijke ontmoeting tussen STALIN en TRUMAN, op een 
wereld-Marshallplan à la WALLACE, op de vele diplomatieke "vredes
offensieven" der Sowjets, dan moet men toch wel concluderen, 
dat het democratische kamp uiterst langzaam geleerd heeft het 
wezen van dit stelsel te begrijpen. 

Het gevaar, dat men de doeleinden der Sowjets niet doorziet, 
is nu wel sterk verminderd. Maar nog dagelijks moeten wij op 
onze hoede zijn voor hun tactiek, die nooit genoeg bestudeerd 
kan worden. Wij hebben wel een algemenen indruk van de door
traptheid dier tactiek, doch dat is niet voldoende. Het gaat om 
de details van concrete gevallen, die zich hebben voorgedaan. 

Politieke tactiek en strategie vormen bij de Sowjets een weten
schap naar het voorbeeld van CLAUSEWITZ, den klassieken schrij
ver over krijgskunde. Het is noodzakelijk, bijvoorbeeld te lezen 
wat STALIN hierover geschreven heeft in zijn Vraagstukken van 
het Leninisme. Dat is zeer leerrijk. STALIN zegt, dat de revolutie 
haar eb en haar vloed heeft en dat bij de eb een ontwijkende tactiek 
past en bij den vloed een aggressieve. Hij vat dit geheel in militai
ren zin op en daar aan ontleent de Sowjetpolitiek ook haar wel
overwogen en nuchtere karakter. Zoals een goede generaal door 
geen tegenslag in paniek wordt gebracht, zoals hij weet terug 
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te trekken, zoals hij de zwakke plekken van den vij and aftast, 
zijn kansen berekent, verrassingen en listen beraamt, zijn krachten 
concentreert op bepaalde punten, zo ook handelt het Kremlin in 
politiek opzicht. 

De lieden daar begaan fouten, ondervinden tegenslag, maal' 
ze houden hun hoofd koel, wat hen sterk onderscheidt van HITLER. 
Hun échecs in Iran, Berlijn en Griekenland illustreren dat duidel\ik. 
Zij concluderen eenvoudig, dat het weer eb is voor de revolutie 
en wijzigen dienovereenkomstig hun tactiek. 

Misschien l\ikt dit alles zeer simpel. Maar laat men dan bij
voorbeeld niet al te lang discussiëren over de vraag, of het we1 
nuttig zou zijn de communistische partij in een land te verbieden. 
Daar wordt, gelUk bekend, vaak tegen ingebracht, dat de commu
nisten dan "ondergronds" zouden gaan werken, waarvoor men 
blijkbaar zeer beducht is. Bij STALIN en in alle Sowjet-beschouwin
gen over de democratische republiek kan men echter leren, dat 
juist de communisten daarvoor beducht zijn en dat zij den legalen 
status krachtig prefereren. Moet dat niet beslissend zijn voor de 
nuttigheidsvraag? 

* 

Weinig mensen weten, dat de muiterij op "De Zeven Provin
ciën" in 1933 op touw werd gezet door de Komintern, geheel in 
den trant van den opstand op de "Potemkin" . Dit wordt uitvoel'Ïg 
verhaald in VALTIN'S Out of the night en het is ons bekend, dat 
ecn vooraanstaande Nederlandse socialist daardoor zeer verrast 
was, na vijftien jaar. Ook dit om te bewijzen, dat het nodig is, 
de Sowjet-tactiek grondig te bestuderen. 

Parlementaire actie, zegt STALIN, is slechts een stimulans voor 
den strij d buiten het parlement. De algemene politieke staking 
is de beste leerschool voor de proletarische revolutie, voor de be
storming der kapitalistische Bastille. De emir van Afghanistan 
en de rijke kooplieden in Egypte kunnen bondgenoten zijn in den 
strijd voor de wereldrevolutie. Sociale hervormingen dienen als 
instrument en dekmantel voor de illegale voorbereiding der ge· 
\velddadige revolutie. Alles letterlijk volgens STALIN. 

De jongste geschiedenis heeft nog weer eens bewezen, dat het 
communistische wapenarsenaal daarmede niet is uitgeput. Het ver
wekken van een oorlogspsychose door middel van een vredes
campagne, het veroorzaken van prijsstijgingen, het plegen van 
militaire sabotage, het intimideren met zwarte lij sten, het handige 
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gebruik van het bij de arbeiders aanwezige solidariteitsbesef voor 
het uitlokken of doen overslaan van stakingen: zie hier een reeks 
andere tactische middelen der "derde étappe". 

Bijzondere aandacht verdient hun radicaalste middel: de aggres
sieve oorlog. Laat ons geen moment veronderstellen, dat de Sow
jets daarvoor zullen terugdeinzen. Eigenlijk ware het niet nodig 
geweest, dat eerst de gebeurtenissen in Korea ons daarvoor de 
ogen openden. 

LENIN noemde het belachelijk voor de omverwerping van de 
internationale bourgeoisie een oorlog te willen voeren, die honderd 
maal moeilijker en langduriger zou zijn dan alle oorlogen uit het 
yerleden en géén gebruik te willen maken van de laveermogelijk
heden, van de belangen-tegenstellingen tussen de vijanden, van 
overeenkomsten en compromissen met eventuele bondgenoten. Een 
goede les voor de school van ROOSEVELT. Maar tevens: een prin
cipiële aanvaarding van den aggressie-oorlog als middel tot omver
werping van het "Kapitalisme", terzijde gesteld zolang het te 
"moeilijk" en te "langdurig" is. 

STALIN vatte de zaak nog cynischer aan. Deze voerde in 19:10 
een hoogst interessante briefwisseling met den bekenden Sowjet
schrijver MAXIM GORKI, die toentertijd voor herstel van gezond
heid in Italië vertoefde. GORKI had voorgesteld een anti-militaris
tisch, pacifistisch tU dschrift op te richten. Maar daar was STALU; 
niet voor te vinden. H\i schreef: 

"O'p de boekenmarkt tJ'eft men een massa litteraire werken (Van, 
die de "verschrikkingen" van den oorlog schilderen en afschuw 
inboezemen voor elk e noorlog (niet alleen voor den imp e r i a
l i st is c hen, l1war ook V001' elk en anderen). Dit zijn burger
lijk-pacifistische '/;erlwlen, die geen g1'ote waan!e hebben. De ver
halen, die wij nodig hebben, moeten de lezers op grond ,/)an de 
verschrikkingen van den imp er i a lis t i sc hen oorlog over
hdgen van de noodzaak, de impe,rialistische regeringen. 
die zullce oorlogen organiseren, te o'verweldigen." 

De spatiëringen zijn van STALIN. Het citaat is waard uit het 
hoofd geleerd te worden. Ontdaan van het dialectische abacadabra, 
betekent het dit: "Voor mijn doel is oorlog geoorloofd en maak 
de mensen niet bang voor de verschrikkingen, die daarmee ge
paard zullen gaan." De oorlogen in Finland en Korea (vermeende 
"zwakke schakels" in den keten van het "Kapitalistische werelc1-
front") werden aldus reeds twintig jaar geleden voorbereid. 

:(: * 
* 
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De vrije wereld is bezig er voor te zorgen, dat het voor de 
revolutie weer "eb" wordt. Dit werk mag echter niet fragmen
tarisch zijn. Standhouden in één sector baat niets, wanneel' de 
vijand doorbreekt in andere sectoren. 

In het stadium, dat wij thans beleven, is de "militaire sector" 
ongetwijfeld het belangrijkst. Maar dat betekent niet - indien 
de hierboven gegeven schets van het Russische gevaar -juist is -
dat de andere sectoren te verwaarlozen zijn. Want ten slotte hou
den al die S€ctoren verband. 

Daar is de "ideologische sector": het Westen heeft minde]' 
bezieling dan het Oosten; dat moet veranderen. 

De "economische sector": hier heeft het Westen een voorsprong-; 
dat moet zo blijven. 

De "sociale sector": hier staat het Oosten achter wat de toe
standen betreft, het \Vesten echter wat betreft de idealen en de 
energie. 

De "propagandistische sector" : hier heeft het Westen een groten 
achterstand in te halen. 

De "politiek-tactische sector"': bestudeerdheid en eendracht in 
het Oosten, improvisatie en onenigheid in het Westen; ook hiel' 
valt zeer veel te doen. 

Het Sowjet-communisme, verleidelijk vermomd, wil alle banden 
tussen GOD en de mensen verbreken en bedreigt de wereld met 
nameloos leed. Bij het keren van dát gevaar mag geen enkel risico 
worden genomen. 

* 
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VRIJE ,çoNCURRENTIE IN ETHISCH LICHT 
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PROF. DR J. SEVERIJN *) 

Het woord concurrentie roept ons den wedloop in de renbaan 
voor ogen. In onzen sportlievenden tijd moest concurrentie in een 
sympathieke gevoelssfeer liggen. Toch is dit niet zo. Het eenzijdig 
gebruik van het woord op het terrein der economie werd veeleer 
oorzaak van het tegendeel. Er is zelfs sprake van een economische 
antithese tussen concurrentie en co-operatie. Zo wordt deze althans 
gesteld en hoewel wij aan de bestrij ders van deze tegenstelling toe
geven, dat zij grotendeels onj uist is 1) kan er wel op een en ander 
worden gewezen tot haar verklaring. 

Daarmede is niet gezegd, dat vrije concurrentie hèt euvel, de 
ongerechtigheid van en de oorzaak van den haat tegen het z.g. 
kapitalistische stelsel zou zijn, dat men wraakt en zoekt te ver
vangen door een meer sociale economie. 

Het is toch zo, dat niet zo zeer het privaat bezit, maar het 
economisch liberalisme en individualisme, hetwelk aan de ont
wikkeling van het moderne kapitalistische stelsel onafscheidelijk 
verbonden is, voor de eigenlijke boosdoeners gelden, de bron van 
sociale ongerechtigheid en daemonie. 

Geen wonder, dat er economen zijn, die van vrije concurrentie 
niet willen weten. Zij laten zich leiden door de gedachte aan een 
samenleving zonder strij d, ook zonder concurrentiestrij d, een 
paradijs op aarde. Geen concurrentie, maar samenwerking, co
operatie. Ziedaar de tegenstelling. 

Ook uit een oogpunt van christel~ike ethiek wordt de tegenstelling 

") De schrijver geeft er de voorkeur aan de vindplaatsen der citaten aan 
ie geven in de taal, waarin het desbetreffende werk is geschreven. Vertaling 
der in de noten gegeven citaten acht hij, gelet op de omstandigheid, dat zij 
slechts dienen ter adstructie van het in den text betoogde, niet nodig. De 
inhoud van sommige der citaten blijkt trouwens reeds uit den text. 

1) Lord JOSIAH STAMP, Christianity and Economics, Londen, 1939, p. 158: 
The suggested economie anti thesis between competition and co-operation is, 
I believe, to a great extent false, or at any rate overemphasized. 



424 PROF. DR J. SEVERIJI\ 

v€rdedigd 2), veelal met een beroep op het gebod der naastenliefde. 
Wij zijn van oordeel, dat deze critiek niet alleen onjuist is, maal· 

blijk geeft van een idealisme omtrent den mens, hetwelk door de 
w€rkelijkheid wordt weersproken - en daarom reeds geen 
enkele economie kan dienen. Gezwegen nog van het licht, dat de 
Heilige Schrift op den mens laat vallen. 

Intussen maakt deze tegenstelling in de wereld der -economen 
geen aanspraak op algemenen aanhang. WERNER MAHRHOLZ 
onderscheidt een statische en dynamische economie en verstaat 
onder de dynamische zelfs een "Konkurrenz- und Massenwirt
schaft". Deze schrijver ziet de onderscheiding van het economisch 
streven en de vormen, waarin het verwezenlijking zoekt, in de 
daaraan ten grondslag liggende idealen, die grondig verschillen, 
en in het verschil van mensentype 3). 

Meer principieel en tegelijkertijd diepel· en algemener tekent 
RUDOLF GROE de huidige politieke en sociale revolutie, waarvan 
hij HEGEL en MAR X de vaders noemt, die in de wegbereiders del' 
Franse Revolutie hun gemeenschappelijke voorvaders hadden 4). 

Hij ziet deze ontwikkeling in het licht van het religieus verval, 
dat de moderne mensheid kenmerkt. Zij stelde het gezag der 
menselijke rede in de plaats van de autoriteit en de souvereiniteit 
GODS, heeft dientengevolge de kennis van het wezen en van de 
grenzen der politieke gemeenschap verloren en boette daardoor 
den innerlijken weerstand in, zodat zij machteloos stond tegen 
MARX, die de gemeenschap tot een almachtige productie-vereniging, 
en tegen HEGEL, die haar tot een almachtigen staat wilde 
maken 5). 

De twee voornaamste vijanden van de politieke en sociale ge
rechtigheid worden door hem getekend als een eenzijdig voorop-

2) 1.1. p. HiS. It is held to be unchristian not only tot compete but also 
to combine. For monopoly is equally feared. 

3) WERNER MAHRHOLZ, Wirtschaft und Christentu1n, S. 26: Statische 
Wirtschaft ist standesmässig und sittenmässig gebundene Wirtschaft; dyna
mische Wirtschaft ist Konkurrenz- und Massenwirtschaft. Beiden Wirt
schaftsformen liegen grundsätzlich andere Gesellschafts-ideale und Menschen
typen zugrunde. J ede statische Wirtschaft sieht als Endziel ein "ruhiges 
Dasein" in "natürlicher Ordnung" der menschlichen Gemeinschaft VOl' sich; 
jede dynamische Wirtschaft strebt ein unruhiges abel' reichbewegtes Leben 
in einer vielfältig gegliederten Gesellschaft an. 

4) RUDOLF GROB, Aufbau der Gemeinschaft. Zürich, 1940. S. 100. Hegel 
und Marx sind die Väter der heutigen politischen Revolution, ihre gemein
samen Ahnen waren die vVegbereiter der Französischen Revolution. 

5) a.a.O. S. 100: Da dieses Geschlecht an Stelle der Autorität und Souveräni
tät Gottes die Autorität der menschlichen Vernunft setzte, hatte es fast jede 
Erkenntnis vom vVesen und den Grenzen der politischen Gemeinschaft ver
loren; es war darum innerlich wehrlos, wenn Marx aus ihr einem allmäch
tigen Productionsverein und Hegel aus ihr den allmächtigen Staat machte_ 
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gezette conservatieve en een eenzij dig vooropgezette revolution
naire instelling op het politieke leven H). 

Uit deze argumenten laat zich reeds vermo-eden, dat deze sociaal
ethicus zich niet laat vinden in de tegenstelling competitie-coöpe
l'atie, maar dat hij beide naar waarde en betekenis tracht te 
schatten. 

Verre van een strev-en te kunnen voorstaan naar een economie 
zonder concurrentie, acht hij een vruchtbare en duurzame saam
werking zonder concurrentie in deze aardse saamleving zelfs on
mogelijk en in strijd met de Goddelijke orde. 

Hij drukt zulks uit in een sprekende en veelzeggende vel',· 
gelijking : Evenals de zwaardmacht der overheid in de politieke ge
meenschap moet blijven bestaan vanwege de zonde des mensen, moet 
de concurrentiestrijd in de arbeidsgemeenschap zijn plaats hebben. 

Welbewust neemt GROE distantie van een modern idealisme, dat 
droomt van een toekomstigen paradijsstaat, waarin de strijd der 
wapenen met dien der concurrentie overwonnen is 7). Als hij 
hiermede een ongezochte illustratie heeft gegeven van de zo even 
aangehaalde stelling van MAHRHOLZ omtrent de verschillende idea
len en mensentypen, waaruit de onderscheidene economische stre
vingen opkomen, is het nog van meer betekenis, dat hij met be
slistheid positie heeft gekozen in de huidige problematiek, welke 
zich beweegt om de vraag naar de verhouding van economie en 
ethiek, of, meer fundamenteel uitgedrukt, van economie en religie. 

Alvorens op het vraagstuk der concurrentie nader in te gaan, 
kan het zijn nut hebben, eerst enkele opmerkingen te maken ovel' 
dit hoofdprobleem. 

Als kenmerk van een dynamische economie noemt MAHRHOLZ 
het streven van een onrustig, doch rijkbewogen leven in de veel
vuldige geledingen der saamleving S). Dit is inderdaad het beeld 
van onzen tij d. Wij worden allen voortgedreven in den algemenen 
jacht, volkomen in beslag genomen door ons werk, zonder de echte 
bevrediging, opgeslokt door de dingen van den dag in een schier 
overspannen wereld, welke wordt bedreigd door overorganisatie. 

Niemand houdt dezen toestand voor normaal, of voor wat wij 
in deze wen~ld normaal noemen. Vandaar, dat men spreekt van 

U) a.a.a., S. 119. Zwei Hauptfeinde hat die politische Gerechtigkeit: die 
g'l'undsätzlich konsel'vative und die grundsätzlich revolutionäre Haltung innel'
halb der politischen Gemeinschaft. 

7) a.a.a., S. 146: Die Sehnsucht nach einer Arbeitsgemeinschaft, die jede 
Härte des Konkurrenzkampfes überwindet, ist so tief mit dem menschlichen 
Herzen verbunden, wie der Traum nach einem waffenlosen Zukunftsstaat. 

~) V gl. noot 3. 
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crisis, van doorbraak en bij voorkeur aan een overgangstoestand 
denkt, omdat de mens bij al den lof over het dynamische niet 
verbergen kan, dat hij in den grond van zijn wO€lziek hart ver
langt naar rust en behoefte heeft aan een gevoel van veiligheid 9). 

De moderne wereld mist dat gevoel en wordt verstrikt in haar 
eigen problematiek. Vervreemd van het leven der religie, van de 
kerk en van het geloof, is zij den weg bijster en tast als een 
blinde naar den wand. De leer van den autonomen mens heeft haar 
in beslag genomen en is haar tot een dodelijke bedreiging gewor
den in haar consequenties. De geest van den modernen mens, 
welke zich zelf autonomie toeschrijft, heeft zijn stempel gedrukt 
op het ganse mensenleven en op al zijn werken. Een heirleger van 
autonome objecten doet zich aan hem voor en overstelpt hem. Hij 
kan ze niet beheersen, of om een tot mode geworden uitdrukking 
te bezigen, hij kan ze niet onder één noemer brengen. GEORG 
WÜNSCH, die reeds in 1925 op dit verschijnsel heeft gewezen noemt 
als de machtigste dezer objectieve "cultuurwaarden" : Economie, 
familie, staat, kunst, wetenschap, zedelijkheid en religie 10). 

De economie is zeker de machtigste, welke ons leven in beslag 
neemt, zodat er voor velen weinig overblijft aan tijd en gelegen
heid voor wat anders dan de dagelijkse beslommeringen. Het is 
dan ook niet overdreven, wat WÜNSCH daaromtrent opmerkt: De 
economie wordt tot zin van het bestaan, tot een macht, die alle 
krachten, alle gedachten, nacht en dag in beslag neemt; zij wordt 
tot het middelpunt, waarom alles draait en waaraan alle waarden 
ondergeschikt worden gemaakt. Staat, kunst, wetenschap, familie, 
religie moeten haar dienen en worden opgeofferd aan haar nooit 
gestilden en nimmer te stillen honger. De economie heeft zich zelf 
tot God gemaakt en daarmede is zij zonde geworden, daarmede 
is zij de afgod Mammon 11 ). 

H) V gl. GROB, a.a.O. S, 152: Sich Sicherheiten zu verschaffen, liegt in der 
menschlichen Natur, die Vorrechte zu ungunsten des Nächsten auszubeuten, 
liegt in der menschlichen Sünde. 

10) GEORG WÜNSCH, Religion und WÏ1'tschaft, Tübingen, 1925, S. 13: Ge
samtsituation der modernen Welt. Der Mensch steht als eigener autonomer 
Wert einer ganzen Fülle autonomen objectieven Kultürwerte gegenüber, von 
denen die wichtigsten sind: Wirtschaft, Familie, Staat, Kunst, Wissenschaft, 
Sittlichkeit und Religion, abel' auch Leben, Körpercultur, Sexualität. 

11) a.a.O. S. 28: Die Autonomie wird ZUl' Dämonie, sie wird zum Fluch. 
Die Wirtschaft wird zum Sinn des Daseins, ZUl' Macht, die alle Kräfte, alle 
Gedanken, Tages- und Nachtstunden in Anspruch nimmt; sie wird den Mit
telpunkt, urn den sich alles dreht und dem alle andern Werte untergeordnet 
werden. Staat, Kunst, Wissenschaft, Familie, Religion mussen ihr dienen und 
werden ihrem nie gestillten und nie stillbaren Hungel' geopfert. Die Wirt
schaft hat sich selbst zum Gott gemacht und damit ist sie Sünde geworden; 
clamit ist sie der Götze Mammon. 
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Deze tekening geeft een duidelijk beeld van de verwarring van 
onzen uiteengevallen tij d. De overheersing van de economie drukt 
op alle werken van den modernen mens als een daemonische macht. 
Dank zij de leer der autonomie schijnt er ook geen macht te zijn 
om haar heerschappij te breken. Dit ligt trouwens voor de hand. 
Immers autonomie erkent het recht van vrije zelfontplooiing naar 
zijn eigen aard. Alle genoemde gebieden hebben hun eigen recht 
en, als men het zo noemen wil, hun eigen ethiek. Het leven valt 
in tal van zulke zelfstandige gebieden uiteen, die ieder voor zich 
den mens, die er zich in beweegt, geheel opeisen in den strij cl 
om het bestaan. 

Heel het cultuurleven wordt tot een toneel van onderlinge con
flicten der onderscheidene autonome gebieden. Het ontbreekt aan 
een universele orde, waarin ieder zich zijn plaats vindt toegewezen, 
zodat de mens, te midden van den strijd dier autonome machten 
tot oordelen en handelen geroepen, geen weg kan vinden en aan 
wind en golven schijnt overgegeven als een schip zonder roer. 

Er is voor hem eigenlijk geen uitkomst dan zich over te geven 
aan de eenzijdigheid van zijn werk of vak. Doch ook dat doet hij 
niet straffeloos. Naarmate hij zich meer rekenschap geeft van de 
situatie, zal het hem moeilijker vallen de verantwoordelijkheid 
te dragen. De moderne mens heeft eigenlijk altijd een slecht ge
weten, zegt WÜNSCH 12). 

Deze schrijver ziet dit alles in het licht zijner waarde-ethiek, 
doch dat neemt niet weg, dat zijn blik op de moderne cultuur
situatie in menig opzicht juist is. De moderne mens zit gevangen 
onder den last der autonomie, welke tot daemonie is geworden 13)" 
Iedere autonome "waarde", zoals hij het uitdrukt, vertoont een 
streven naar absolute gelding en maakt het geheel tot een veel
koppige slang. 

In het conflict dezer machten eist de religie haar rechten op. 
Men denke aan den strijd tussen wetenschap en religie. Ofschoon 
de wijsbegeerte in de laatste jaren de neiging vertoont, rekening 
te willen houden met de Godsopenbaring, kan men daaraan nog 
geen bijzondere betekenis toekennen, als ware daarmede een nieuwe 
aera ingeluid. 

Ook een veelvuldig gehoorde klacht, om niet te zeggen verwijt, 
dat de kerken vrijwel volledig hebben gefaald "met de toepassing 
van de christelijke ethiek ten bate van de theorie en de practijk 

12) a.a.O. S. 15. 
13) Vgl. noot 11. 
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eener herziening van het economische stelsel" 11), moet men met de 
nodige nuchterheid opnemen. Eensdeels moge daaruit blijken, dat 
de gedachten in de verwarring van onzen tijd nog naar de kerk 
uitgaan, in dien zin, dat men althans nog een zekere verwachting 
koestert, dat mogelijk de kerk een weg zal kunnen wijzen. Zi.i 
heeft het in het jong verleden niet gedaan, maar zij had het 
mogelijk kunnen doen. 

Niet zelden hoort men uit of vanwege de kerken die klacht 
overnemen en zelfs van de schuld der kerk gewagen in dit verband. 

Wij wensen van de schuld der kerk niets af te doen en z~j zal 
het ook moeten dragen, als zij tot zondebok wordt gemaakt. Doch 
de schuld der kerk kan geen andere zijn dan dat zU ontrouw is 
geworden in haar getuigen, omdat zij ontrouw is geworden 
aan het Evangelie haars HEREN en verachterd is in haar 
geloof. 

Voorts treft zulk een verwijt een geslacht, dat is voorbijgegaan, 
en tenslotte kan men de kerk slechts ten onrechte schuldig achten 
economische stelsels uit te denken of te verdedigen. Dat is n.l. 
niet de roeping der kerk. In dat opzicht is de kerk, als men daar
toe ook de theologen wil rekenen, trouwens niet zo werkeloos 
gebleven, als men doet voorkomen. Tal van theologen hebben zich 
met sociale vragen beziggehouden en voor zover men met recht 
kan beweren, dat zij vrijwel volledig gefaald hebben, moet de 
oorzaak o. i. daarin worden gezocht, dat zij al te zeer aan stelsels 
hebben gedacht bij hun werk en daarin nu juist de roeping der 
kerk zijn voorbijgestreefd. 

Zij hebben zich op het standpunt der economen geplaatst. Deze 
kunnen niet anders dan aan stelsels denken, de fouten van een 
vigerend stelsel trachten op te sporen, verbeteringen voorstellen, 
een nieuw stelsel pogen te vormen en te propageren. De autonomie 
stelt nu eenmaal de taak, de wetmatigheid en orde der economische 
verschijnselen en wat daartoe wordt gerekend te ontdekken en 
die in een systeem tot haar recht te doen komen, zo mogelijk tot 
absolute gelding te brengen. 

Sociale gerechtigheid is echter een zedelijk begrip, dat onder 
geheel andere normen staat dan die van een economisch systeem. 

Dat wordt veelal door economen niet ingezien, zodat zij, indien 
zij zich met het vraagstuk bezighouden, gaarne pleiten voor een 

14) Dl' J. C. C. Rupp, De sociaal-economische boodschap der protestantse 
ke'l'ken, Den Haag, blz. 48. Aanhaling uit J. A. HOBRoN, God ancl Mam
mon, 1931. 
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[tfzonderlijke sociale of economische ethiek 13). Vandaar, dat de 
econoom gevaar loopt van de ene eenzU digheid in de andere te 
vervallen en deze als stelling te verabsoluteren. En de zaak van 
de kerk wordt er allerminst mede gediend, indien men b.v. in 
naam van de christel~jke religie het afgewezen "stelsel" verwerpt 
en een ander aanprijst. 

De kerk heeft den strij d tegen de ongerechtigheid aan te binden, 
en de gehoorzaamheid aan GODS geboden te prediken als de enige 
weg tot vernieuwing. GROB wijst daarop in verband met de ont
wrichting van het huwelijksleven, maar dat is van toepassing op 
alle geboden. De kracht der geboden moet ook niet worden ver
zwakt ter wille van de situatie. 

Als de kerk zich houdt aan de getrouwe prediking en uitlegging 
van GODS geboden, "dan moet zij" - dat onderschr~jven w~j vol
komen - "voor de beschuldiging niet terug schrikken, dat zij aan 
den nood der wereld voorbijgaat, dat zij voor de eisen des tijds 
terugdeinst, liefdeloos verdoemt" Hl). 

Een sociale ethiek, welke haar normen meent te kunnen ont
lenen aan de wetten ener autonome economie, kan ons niet helpen 
om de eenvoudige reden, dat zulks naar den eigen aard der ethiek 
beoordeeld geen ethiek kan zijn. 

Daar staan w~i voor de bezwaren der autonomie. Ethiek wortelt 
in de religie. Religie is autonoom. Economie is autonoom. De 
l'eligie eist den gansen mens op. De economie wil op den gansen 
mens beslag leggen. Men kan niet GOD dienen en den Mammon 
en dienst van den MAMMON is roof aan GOD. Dat is de hoogste 
ongerechtigheid. 

Een en ander leidt tot de conclusie, dat gene verandering van 
stelsel de wel'eld redden kan van deze daemonie. Theoretisch be
schouwd kan men de vragen der economie bestuderen en zijn 
beslissingen nemen zonder iedere moraal, maar in de praktijk 
heeft men van doen met den mens, die economie drijft en daarbij 
niet straffeloos de zedel~j ke normen, aan zij n wezen gesteld, kan 
negeren. 

De mens is niet verantwoordelijk aan een systeem en kan ook 

1~) Lord STAMP, l.l. p. 165: If it we re called "economic-ethics" and treatecl 
as a separate subject there might be a chance that it would take a more 
fruitful. 

1(1) GROB, a.a.O. S. 29: Nimmt die Ki1'che diese Haltung ein, so muss sie 
\-01' der Beschuldigung nicht zu1'ück-schrecken, an den heutigen Nöten vor
beizureden, VOl' den Erfordernissen der Zeit zu1'ückzuschrecken, lieblos zu 
\·erclammen. Die treue Auslegung des göttlichen Gebotes wird von solchen 
Anklagen nicht getroffen. 
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niet gebonden worden aan een economisch systeem zonder schade 
te lijden aan de hoogste levensbelangen. Wat baat het een mens, 
zo hij de gehele wereld wint, en l~idt schade aan zUn ziel 17) ? 

Daarom kan het niet gaan om de vraag, hoe de mens zichzelf 
zal handhaven te midden van zovele autonome machten. Deze 
vraag komt er feitelijk op neer, hoe hij zovele geesten, welke hij 
zelf heeft opgeroepen, en die hun wezen met hem drijven, weel' 
zal bedwingen. De vergelijking is niet nieuw meer, maar zij bevat 
waarheid, welke daarin een overeenkomst ziet met de oude heiden
wereld, die zuchtte onder den druk der daemonen en door angst 
werd gekweld. Immers de tekenen zijn er ook in onze wereld, dat 
velen tot slachtoffer worden van overspanning en angst. 

In dit opzicht is het met de moderne mensheid niet zo geheel 
anders gesteld dan met de oude wereld, waarin het Evangelie 
van CHRISTUS voor het eerst werd gepredikt en zijn macht ovel' 
de daemonen bewees. 

De vraag naar ethiek richt zich op den mens als religieus-zede
lijk wezen; de ethiek w~i st den mens op GODS gebod, en die 
eis is absoluut. Die eis stelt hem voor zijn doen en laten in de 
samenleving verantwoordelijk voor den levenden GOD en in ver
schillende levensverhoudingen mede verantwoordelijk voor zijn 
naasten. In de hoogmoed zijner verbeelding moge hij van deze 
kennis vervreemd zijn, de waarheid daarvan spreekt zich klaar 
en duidelijk uit in het negatieve, in zijn ontreddering en geeste
lijke armoede, welke dringt tot de roep om zedelijke en geestelijke 
herbewa pening. 

De vraag omtrent de verhouding van economie en religie is 
aan de orde en heeft de aandacht der kerken over de wereld lB), 
niet zonder critiek uit te lokken van de zij de der economen. Wij 
hebben daarop reeds gewezen. De Heilige Schrift geeft ons nu 
eenmaal niet een schema van economie, zo min als zij een schema 
voor andere wetenschappen biedt 19). Zij laat ons echter zien, wie 
de mens is, hoe hij voor GOD zijn Schepper, bestaat en hoe GOD 

zich jegens hem openbaart. 
Zij geeft geen stelsel van economie, maar laat haar licht schijnen 

over zijn levenstaak op aarde en over zijn bestemming. 
Zij stelt hem voor den spiegel van GODS Wet als de wet zijns 

levens. 
Dat alles wil volstrekt niet zeggen, dat de kerk geen belang-

17) Matth. 16 : 26. 
18) Vgl. Dr J. C. C. Rupp, a.w. 
19) Vgl. Lord STAMP, 1.1. p. 117. 
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stelling zou hebben voor de sociale noden en voor den gang van 
het sociale en politieke leven. Het tegendeel is veeleer waar. Zij 
bewijst echter haar belangstelling niet door deel te nemen aan 
de practische politiek of aan de sociale actie. Indien zij dat doet, 
streeft zij haar roeping voorbij, en loopt zij ook groot gevaar 
zich bespottelijk te maken voor de wereld. De kerk is geen econoom 
en geen staatsman, maar de getuige van CHRISTUS in deze 
"wereld ~O). 

De profeten Israëls hebben geen practische politiek gedreven 
en geen economische stelsels verdedigd, maar zij hebben de on
gerechtigheden in het volksleven ontdekt en Overheid en volk 
daarop in den naam GODS aangesprOken. 

De kerk heeft dit voorbeeld voor ogen te houden, opdat zij 
evenals die profeten, in den Naam GODS kan getuigen. Daarbij 
heeft zij geen ander beroep dan dat op de Heilige Schrift. 

Tel" wille van de waarheid GODS kan het ook nodig zijn, dat zij 
dwaze stellingen en valse propaganda in den naam van het Chris
tendom weerspreekt en weerlegt: b.v. dat concurrentie onchriste
lijk is en daarom dient geweerd. 

Wij komen thans tot het vraagstuk der vrije concurrentie, dat 
\\'ü tegen dezen achtergrond nader willen beschouwen. 

Het is reeds gebleken, dat wij het niet eens zijn met degenen, 
die verbetering in de wereld wachten van een ander economisch 
stelsel, waarbij men de ene eenzijdigheid voor de andere eenzijdig
heid inruilt. 

Derhalve gaan wij niet mede met hen, die het standpunt in
nemen, dat concurrentie, met name vrije concurrentie, het eigen
lijke euvel van het "kapitalistische" stelsel is, hetwelk tot allen 
pl'\i s moet worden bestreden. Geen concurrentie, maar coöperatie. 

Naar de grondslagen ener christelijke ethiek zullen beide een 
functie vervullen in het volbrengen van onze aardse taak. En wij 
zijn van oordeel, dat Prof. GROB een juiste vergelijking getrokken 
heeft, als hij de concurrentie ziet als een even noodzakelijke functie 
in de arbeidsgemeenschap van den in zonde gevallen mens, als 
het zwaard der Overheid in de politieke gemeenschap. In ieder 
geval is daarin een moment van waarheid, al kan men niet spreken 
van een goddelijke instelling om der zonde wil, zoals bij de zwaard
macht. 

ZO) Lord STAMP, 1.1. p. 167: Half-baked schemes .. " only bring ridicule on the 
church and belittle its power to get its spiritual message delivered to the 
world. 
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Prof. GROB wil dat moment ontlenen aan de zonde zelf, omdat 
daardoor de harmonie van het para dij sleven werd verstoord. Tot 
op zekere hoogte is dat ook juist: In Genesis 3 wordt ons een 
duidelijk beeld getekend van de krenking zelfs der huwelijks
gemeenschap, als ADAM zich zoekt te verontschuldigen: de vrouw, 
die Gij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en 
ik heb gegeten. . 

De gevallen mens is een zoeker van zichzelf en men heeft dat 
verklaard uit een natuurlijken drang tot zelfbehoud. Wie zal 
tegenspreken, dat het egoïsme een grote rol in de wereld speelt '! 
De wij sbegeerte heeft het tot uitgangspunt van de leer ene1' 
natuurlijke moraal gemaakt en de moderne sociologie heeft voort
gebouwd op de door HOBBES gelegde grondslagen, die op zijn beurt 
een trouwe discipel van EPICURUS was. 

Niemand zal dan ook de feitelijkheid en de werking van den 
drang tot zelfbehoud als algemeen verschijnsel in de levende schep
ping en in de mensenwereld ontkennen. Zelfs de "natuurlijkheid" 
zal men tot op zekere hoogte moeten toestemmen, inzoverre n.l. 
als wij in het leven der schepselen overal dien drang naar vol
harding en den sb'ij d tegen den dood als aan het leven eigen 
waarnemen. 

Voor HOBBES, die van dezen natuurlijken drang tot zelfbehoud 
uitging, was het dan ook een probleem, hoe nog een samenleving 
van mensen mogehik is. De drang tot zelfbehoud maakt den mens 
tot een vijand van zijn naaste. De mens is een wolf voor zijn mede
mens. Dit kan slechts een oorlog van allen tegen allen tengevolge 
hebben. 

Wij zullen de leer van dezen filosoof niet verder volgen, omdat 
deze demonstratie genoegzaam duidelijk is om aan te tonen, dat 
uit den natuurlijken drang tot zelfbehoud niet anders dan een 
"struggle for life" 21) kan volgen, welke ten laatste op den dood 
van allen moet uitlopen. Als er geen andere factoren in het geding 
waren, zou dat ook het einde zijn, maar er zijn andere factoren 
in het geding. Immers, als de zonde den mens tot een zoeker van 
zichzelf heeft gemaakt, is de genade GODS tussengetreden, waal'
door nog een samenleving mogelijk is. 

Niettemin ligt het voor de hand, dat de concurrentie, zo wij 
daarvoor verklaring zoeken, in die zucht tot zelfbehoud een harel' 
voornaamste drijfkrachten vindt. Derhalve is het begrijpelijk, dat 
concurrentie den tegenzin wekt van een christelijk moralisme, 

21) Strij d voor zelfbehoud. 
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hetwelk neiging vertoont om het religieuse leven te doen opgaan 
in de leer van een dienstbetoon krachtens het gebod der liefde 
voor den naaste. 

Wij wensen in genen dele te kort te doen aan het gebod des 
HEREN en aan den dienst der liefde, maar willen er daarom op 
wijzen, dat aan de naastenliefde een maatstaf wordt gesteld in de 
liefde van ons zelf: "Gij zult Uw naaste liefhebben als uzelf". 
Daarmede wordt het eigen ik niet op den troon gezet, maar daar
door wordt plaats gegeven aan het ik. Nemen w\i nu ook nog in 
acht, dat aan dit het eerste en grootste gebod vooraf gaat: "Gij 
zult den HERE uw GOD liefhebben", dan verschijnt de religieus
ethische relatie als een drievoudige: GOD, de naaste, ik. Daarin 
hebben wij niet met waarden van doen, welke in deze relatie 
worden bepaald, maar Schriftuurlijk is het zo, dat GOD is de Schep
per boven alles te eren, Die ons naar Zijn beeld heeft geschapen, 
zodat de oorspronkelijke en zuivere, de rechte verhouding is een 
verhouding der liefde. Die liefde strekt zich uit tot den naaste, 
niet alleen, omdat GOD den mens uit enen bloede geschapen heeft, 
maar omdat h\i naar het beeld GODS geschapen is. Dat is het eigen
lijke object der liefde. (Vgl. Gen. 9 : 6.) Tenslotte kunnen wij 
de betekenis daarvan eerst verstaan, als wij ons zelf hebben leren 
kennen in het licht, dat GOD over den mens doet opgaan in Zijn 
Woord. Daarin is geen reden tot zelfverheffing, wijl wij slechts 
een verdorven beeld vertonen, maar de barmhartige zorg GODS 
voor den naar Zijn beeld geschapen mens wekt een ootmoedige 
zorg voor het eigen leven in het geloof door de liefde werkende, 
omdat het GODES is. 

Zo verschijnt het gebod GODS in het religieus-ethisch licht, waar
in de Heilige Schrift dit laat zien. Uit de zelfkennis, w€lke aan 
de Godskennis gepaard gaat, daarmede correlaat is, komt de liefde 
tot GOD en den naaste op 22). 

In dit licht wordt ook de drang tot zelfbehoud uit de heidense 
gedachtensfeer van een natuurrecht opgeheven in de sfeer des 
geloofs. En dit zal mogelijk iemand aanleiding geven om op te 
merken, dat hiermede ook de drang tot zelfbehoud niet meer als 
een aanneembare drijfkracht der concurrentie kan worden gehand
haafd - althans, dat concurrentie als zodanig niet meer kan 
worden verdedigd door een christenmens. 

Zo eenvoudig liggen de dingen echter niet. Men behoeft een 
natuurrechtelijke verklaring nog niet te aanvaarden om toch te 

22) J. CALVIJ~, Inst. 1. 1. 1. 
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erkennen, dat de ervaring bevestigt, dat alle schepsel door een 
drang tot zelfhandhaving wordt gedreven. 

Het feit ook~ dat het geloof deze dingen in religieus-ethisch 
licht ziet, neemt niet weg, dat het ongeloof het gaarne voor gewoon 
en natuurlijk houdt zichzelf te bevoordelen ten koste van zijn 
naaste. 

Bovendien is dit niet het enigste en het laatste argument ter 
verklaring en zelfs ter rechtvaardiging der concurrentie. Er is 
verscheidenheid van gaven en krachten. De mensen zijn zeer ver
schillend ook van aard en karakter. Daarin ligt niet alleen het 
persoonlijke, ook het persoonlijk eigene, hetwelk tenslotte den enke
ling van den naaste onderscheidt, maar daarin is ook de concur
l'entie reeds gegeven. Dezelfde verscheidenheid, welke wij in de 
schepping alom aanschouwen, vertoont ook de mensheid. Geen 
twee mensen zijn gelijk. 

Als die zo verschillend begaafde mensen gaan werken, er op 
uittrekken als in de wereld der "primitieven", landbouw gaan 
drijven, handelen, wetenschap beoefenen, machines bouwen, teke
nen en rekenen, zoals in de moderne cultuur, wordt dat in de wijze 
van werken en in de vrucht van den arbeid openbaar. De concur
l>entie is in vollen gang 23). Zij is er als een onverwachte, alE'. 
een vanzelfsprekende krachtens den rijkdom der schepping GODS. 
Ja, zij is er als een vrije en ongebonden wedloop der gaven, omdat 
zij aan de persoonlijkheid is gebonden. 

Om misverstand te voorkomen zij opgemerkt, dat de uitdrukking 
"vrij en ongebonden" niet bedoelt de gebondenheid der persoonlijk
heid aan de Goddel~ike levenswet te veronachtzamen. De vrijheid 
der persoonlijkheid vindt trouwens in de onderhouding dier levens
,vet haar onmisbare voorwaarde en bescherming. 

Vandaar, dat wij niet konden beamen, dat concurrentie als 
zodanig onchristelijk is. Over de kwalificatie "vrije" valt nog 
nader te spreken. Men kan er op wij zen, dat in een zondeloze 
wereld deze concurrentie één harmonieuze Godsverering zou zijn, 
en niet het karakter van strij d zou aannemen, terwij I het in onze 
wereld van zonde niet anders kan. Dat is ook zo, maar daarom 

23) Lord STAMP, 1.1. p. 158: Every man, who is stl'iving to be as efficient 
áS possible and to keep down industrial or distributive costs, or to supply the 
public with a slightly better quality, or to think out new ways of meeting old 
needs, is "competitive" with those who are less efficient or vigorous - it is 
his goods rather than he himself that compete. 

I find it is difficult to believe that efficiency is unchristian. As A. D. 
Lindsay (Christianity and Economics, p. 88) says, competition need be neithel' 
immoral nol' unchristian. Jesus does not teIl us to give up Dur desire to be 
first or to be greatest, but to turn it in the right direction. 
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juist moet de concurrentie onder ethisch aspect worden bezien 
en onder controle der Wet GODS worden gezet. 

Concurrentie moet niet alleen vr'ij zijn krachtens de persoonlijk
heid en de vrijheid der persoonlijkheid, op grond van de gaven 
GODS, zij moet ook vrij zijn van diefstal en doodslag. 

Daarom is een ongecontroleerde vrije concurrentie vanwege de 
zonde uitgesloten, wijl zij daardoor al te gemakkelijk een bron 
van overtreding en ellende wordt. 

Het is dan ook geen toevallige associatie, als Prof. GROB de 
zwaardmacht der Overheid in één adem noemde met de concUl'
rentie. In zekeren zin kan men ook wel een functie aan de con
currentie toeschrijven, die enige overeenkomst vertoont met de 
zwaardmacht. Van de concurrentie gaat een zekere drang (ma.:'11' 
nog geen dwang) uit op den arbeid. Concurrentie houdt den 
arbeid levendig. Zij werkt als een stimulans, welke niet kan 
worden gemist. Arbeidsdwang gaat veeleer uit van den nood 24). 
Prof. GROB past dit vooral op de persoon toe, terwijl concurrentie 
uit den aard der zaak in de gemeenschap plaats moet hebben. 

Hij spreekt van arbeidsgemeenschap, zonder die nader te be
palen. Deze is trouwens in de moderne maatschappij zeer g'€
compliceerd. Toch kunnen wij daaromtrent nog wel een en andel' 
opmerken. 

Terecht ziet Prof. GROB den arbeid van den mens op aarde in 
het licht van Genesis 1 : 28: "Weest vruchtbaar en vermenig
vuldigt, en vervult de aarde en onderwerpt ze, en hebt heer
schappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels 
en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt." Verder ook 
Genesis 3 : 19: "In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood 
eten." 25). 

De instandhouding of liever bevestiging van de huwelijksorde 
na den val (Gen. 3) betuigt, dat GOD de ontplooiing van het 
menselijk geslacht ook na den val heeft gewild en mogelijk heeft 
gemaakt in het bestel Zijner genade. Reeds daarom is de arbeid 
op aarde voor den mens niet slechts een vloek, maar ook een 
zegen, hoewel vol van moeite en zorg. En ofschoon de mens dool' 
de zonde zijn bestemming miste, is de genadezon over de wereld 
opgegaan, en bleef de roeping des mensen om heerschappij te heb
ben over de aarde en die te vervullen (Gen. 9 : 1 v.v.). 

Hoezeer die beide opdrachten ook innerlijk samenhangen, wonH 
in onzen tijd wel bijzonder duidelijk, aangezien de verbazing-

24) Vgl. RVD. GnOE, a.a.O. S. 129 f.f. 
2.;) a.a.O. S. 130. 



436 PROF. DR J. SEVERIJN 

wekkende toeneming der bevolking gepaard gaat met een be
wonderenswaardige ontwikkeling van de hulpmiddelen in de 
moderne techniek tengevolge van de ontdekkingen. welke de weten
schap ten deel vielen. 

Door dit alles wordt de mensheid in de gelegenheid gesteld, 
te voorzien in haar levensbehoeften en haar cultuurtaak te ver
vullen. Daarmede hangt het dan ook samen, dat het economisch 
leven zozeer gecompliceerd is geworden en dat het den gans en 
mens in beslag gaat nemen, te meer, waar het moderne levens
peil tengevolge van die ontwikkeling werd opgevoerd ver boven 
de voorziening in de eerste levensbehoeften. Nemen wij daarbij 
in aanmerking, hoe het cultuurleven allerwegen ontstellende ken
merken draagt van zedelijke en geestelijke ontbinding, waarop 
hierboven in ander verband reeds werd gewezen, dan is het ver
klam·baar, dat de roeping tot onderwerping der aarde den mens 
ten dode dreigt te worden. 

Nochtans kan men de ganse bezige mensheid met al haar groot
heid en ellende zien als een allen omvattende arbeidsgemeenschap 
terwille van haar bestaan. 

Weliswaar vertoont zij niet het beeld van een vreedzame in al 
haar geledingen als één organisme harmonisch gebonden werkende 
gemeenschap. In de gebondenheid van het: uit énen bloede, van 
de universele roeping en van den levensnood is zU niettemin één 
allen omvattende werkgemeenschap. 

Deze valt echter uiteen in een veelheid van werkgemeenschap
pen door de onderscheiding van volken en wordt voorts verdeeld 
door de veelsoortigheid van· den arbeid in verband met de ver
scheidenheid van de factoren, waardoor deze wordt bepaald, als 
de gesteldheid van een bodem, rijkdom van delfstoffen e. d. 

Handel en verkeer hebben altijd gezorgd voor onderlinge uit
wisseling van de producten en men kan zeggen, dat de eeuwen 
door het economisch leven zich in het algemeen in betrekkel~jke 
vrijheid heeft ontwikkeld. Wij laten dus beschermende en bevoor
delende bepalingen door de Overheden van de volkeren terwille 
van handel en industrie buiten beschouwing. Slechts zij opge
merkt, dat deze op hun beurt als hinderpalen gezien werden en 
het streven naar economische vrijheid versterkten. 

De nivellerende macht wordt dan gevonden in de vrije markt. 
Vraag en aanbod doen behoefte en productie 0111 haar evenwicht 
schommelen. In dit proces echter mengt zich ook de vrije concurren
tie. Wie een beter of een even doelmatig maar goedkoper product 
aan de markt brengt, zal de markt aan zich trekken, terwijl de 
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ander met het minder gezochte product geen voldoenden afzet 
vindt. Zo ook, wie kloeker is in het ontdekken van afzetgebied 
dan zijn concurrent, zal hem overvleugelen. 

Het vrije productie-proces regelt zich naar de vrije markt, maar 
deze wordt op haar beurt weer sterk beinvloed door de vrije 
concurrentie. Het is derhalve zeer verklaarbaar, dat men van ouds 
de markt heeft willen beschermen door concurrentie te beperken 
of uit te sluiten. 

Tal van oorzaken hebben er echter toe medegewerkt, dat e1' 
in de wereld van sociologen en economen verzet is opgekomen 
tegen het economisch liberalisme, zoals zich dit in de negentiende 
eeuw heeft ontwikkeld en wij mogen \vel zeggen "stelselmatig" 
heeft ontwikkeld. 

Het ligt niet op onzen weg dit proces uitvoerig te beschrijven, 
maal' feit is, dat het sociale tegenstellingen in het leven he,eft 
geroepen, welke op zichzelf reeds tot bezinning en reactie moesten 
leiden. 

De toepassing van de machine in het productie-proces heeft 
een ommekeer gebracht in het leven van den arbeider en zijn 
gezin, en in de samenleving als geheel voltrok zich mede onder 
den invloed der moderne verkeersmiddelen een verandering van 
verhoudingen en van behoeften, welke er toe moesten bijdragen, 
dat de economie zich ging richten op de idee van een nieuwe orde
lling del' productie en der consumptie. 

De meest op den voorgrond tredende gedachte was die van 
socialisering. Het socialisme bepleitte socialisering van de produc
tie, het communisme bedoelt ook socialisering van de consumptie. 

Dat deze idee een radicale breuk betekent met het economisch 
libel'alisme behoeft geen betoog en dat juist dit liberalisme wordt 
gewraakt in de bestrijding van het "kapitalisme" kan duidelijk 
zijn, hoewel de eigenlijke betekenis daarvan niet alt~id wordt 
beseft. Doch zonder twij fel is het euvel van het liberalisme niet 
daarin gelegen, dat het voor de vrijheid in de economie is opge
komen, doch daarin, dat het den zedelijken grondslag en den waar
borg der vrijheid onder den invloed van de leer ener onafhanke
lijke moraal en van de autonomie der verschillende levensgebieden 
heeft losgelaten. 

Voor ons onderwerp is het van belang, dat tengevolge van de 
liberalistische practijk met name de vrije concurrentie een fel 
bestreden punt moest worden. Men kan dan ook niet ontkennen, 
dat de wijze, waarop de vrije concurrentie werd uitgeoefend, daar
toe in niet geringe mate aanleiding heeft gegeven. 
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Dit valt zeer te betreuren, omdat de weerstand tegen vrije con
currentie de wereld dreigt te beroven van een levensvoorwaarde 
voor de gezonde werking der economie. 

Wij hebben er reeds de aandacht op gevestigd, dat de ver
scheidenheid der gaven onder de mensen en de verscheidenheid 
van landen en volken als zodanig reeds plaats geven aan concur
rentie. Het valt ook niet te ontkennen, dat de vrije concurrentie 
stimuleert en activeert tot inspanning van krachten en gaven. 
Evenzeer moet worden toegegeven, dat er een regulerende wer
king van de concurrentie uitgaat op de prijzen, indien de werking 
niet kunstmatig wordt verhinderd. 

Waar de vrij e concurrentie afwezig is, of wordt onderdrukt. 
treedt een toestand van sleur, zelfgenoegzaamheid en traagheid in 
tot schade van bedrijf en gemeenschap. De mens heeft nu een
maal zulk een prikkel nodig 26). 

Terecht onderscheidt men echter een gezonde concurrentie van 
ene ongezonde, welke van ongeoorloofde middelen gebruik maakt. 
De gezonde gebruikt slechts economisch en zedelijk verantwoorde 
middelen, zij is sportief, tracht met inspanning van kennen en 
kunnen, het betere, meer doelmatige, goedkopere product op de 
markt te brengen. Zij heeft niet de bedoeling den mededinger in 
den grond te boren en onschadelijk te maken, of bedriegelijke 
waar aan den man te brengen. 

De vrije concurrentie kan derhalve de zedelijke gebondenheid 
niet missen zonder te vallen in de euvelen van het liberalisme. De 
gevallen mens kan de weelde der vrijheid niet verdragen. 

Zo is het te verstaan, dat. het liberalisme mede onder den in
vloed van de ideëen der moderne verlichting zijn eigen leuze te 
schande en zijn vrijheid tot een aanstoot heeft gemaakt. Het heeft 
den zegen der vrijheid in een vloek verkeerd en dat in een tijd, die 
onder den druk der autonomieën worstelt om vrijheid, terwijl 
men verleerd heeft de zedelijke en geestelijke voorwaarden te ken
nen en te begeren, welke voor de vrijheid en haar behoud onmis
baar zijn. 

2<» Vgl. GROB, a.a.O. S. 147: Der Konkurrenzkampf ist ein Zwangsmittel, 
das die Ausbeutung der Arbeitsgemeinschaft durch Trägheit verhindert. In 
der wechselseitigen Konkurrenz erscheint eine unvollkomene, ungeschriebene, 
abel' unerbittlich wirkende wirtschaftliche Gesetzmässigkeit, nämlich, dass 
bei gleichen äusseren Produktionsbedingungen die fleissigere, zähere und 
tüchtigere Arbeit den grösseren wirtschaftlichen Erfolg davonträgt .... Die 
menschliche Trägheit ist derart gross, dass in fast allen Fällen ein Mono
polbetrieb der keine Konkurrenz zu befürchten hat, allmählich innerlich faul 
wird ... Die Konkurrenz ist - immer von ihren Auswüchsen abgesehen 
eine Lebensnotwendigkeit für die Gestaltung der Arbeitsgemeinschaft. 



VRIJE CONCURRENTIE IN ETHISCH LICHT 439 

Voor een niet gering deel toch beheerste de strij d om het econo
misch monopolie het leven der laatste tientallen van jaren. Overal 
vertoonde zich hetzelfde beeld. Ondernemers sloten zich bij elkan
der aan om over een groter of kleiner gebied de prijzen te be
heersen. 

Het ligt voor de hand, dat coöperatie op zichzelf nog niet af
keurenswaard behoeft te zijn. 

Doch winstbejag en woekerzucht lieten niet na hun daemonisch 
spel te drijven, terwijl ook het eigen bedrijf werd gesterkt dool' 
een concurrent-bedrijf desnoods met buitensporig lage prijzen dood 
te concurreren 27). 

Zo wordt de wedijver ener gezonde concurrentie tot een dode
lijke belaging niet alleen van dat andere bedrijf, maar heel de 
saamleving wordt daardoor geschaad. 

Indien de vrij e concurrentie in dat licht wordt bekeken, is het 
geen wonder, dat een geest van verzet tegen het economisch libe
ralisme wordt gewekt. Deze werpt zich op de verschijnselen van 
ongerechtigheid, welke te recht en ten onrechte aan het kapita
lisme worden toegeschreven, en gesterkt door een zeker heimwee 
van den mens naar een maatschappij, welke den economischen 
strijd - en zelfs allen strijd - heeft overwonnen, worden velen 
gemakkelijk ingenomen door het Marxistisch ideaal ener sociale 
economie. 

Het mag overbodig heten te betogen, dat de verwezenlijking 
van zulk een economie, waarbij de concurrentie opzettelijk zou 
zijn uitgesloten, alleen denkbaar is, indien de functies van de 
concurrentie daarbij kunnen worden overgenomen door enig surro
gaat. Niemand kan verwachten, dat dwangmiddelen het gewenste 
resultaat zullen brengen en dat de wereld den geluksstaat zal 
vinden in een economisch bestel, waarin schier allen gedoemd 
worden tot ondragelijke slavernij. 

Men kan zeggen, dat iedere periode een economische leiding 
heeft, welke met haar geestelijke gesteldheid overeenkomt 28). Het 
valt moeilijk te betwisten. Op geen enkel gebied kan de vrijheid 
van den mens worden beschermd tegen haar belagers, als de zede
lijke tucht naar GODS geboden ontbreekt. In dit licht is het geen 
wonder, dat de vrijheid van alle kanten wordt bedreigd in e€n 
wereld, welke de ernstige kentekenen draagt van geestelijke en 
zedelijke ontwrichting. 

Zo treedt het vraagstuk der vrije concurrentie uit zijn bijzonder 

27) Vgl. GROE, a.a.O. S. 149. 
28) Vgl. GROE, a.a.O. S. 143. 
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verband onder het aspect van de geestelijke en zedelijke vrijheid 
als de eigenlijke grondslag der maatschappelijke, economische en 
politieke vrijheid. 

Anders gezegd, de vrije concurrentie is niet maar een econo
misch vraagstuk op zichzelf, doch een religieus-ethisch vraag
stuk. 

Waar de geestelijke en zedelijke vrijheid geen plaäts kunnen 
vinden, gelijk onder den dwang ener dictatuur, of waar het geeste
lijk en zedelijk leven zo diep gedaald is, dat het de tucht verwerpt, 
kan de vrije concurrentie niet gezond blijven. De voorwaarden 
der vrijheid ontbreken, als de waarborg der vrijheid wordt 
veracht. 

Daarom moest de ontwrichting van het godsdienstig en zedelijk 
leven in de moderne cultuurlanden gepaard gaan met de ontbin
ding van een cultuur, welke in de geestelijke en zedelijke vrijheid 
haar vitale kracht vond, terwijl zij wordt bedreigd met ten prooi 
te vallen aan de verwezenlijking van ideologieën, die voor de vrij
heid slavernij brengen. 

De meest gezonde graad ener vrije concurrentie zou zulk een 
zijn, waarin het zedelijk bewustzijn zo gaaf ware, dat zij zonder 
meer getrouw bleef aan de norm der Wet, m. a. w. door de inner
lijke kracht van de burgerlijke gerechtigheid gedragen werd. 

Zulk een toestand moge relatief worden benaderd in kleine ge
meenschappen met een nauwgezet geloofsleven naar christelijke 
orde, doch in het algemeen mag dat in een wereld van zondige 
mensen niet worden verwacht. 

Daarom zal men zelfs bij relatief gunstige gesteldheid van het 
zedelijk peil den sterken arm der Overheid niet kunnen missen 
om de vrijheid te beschermen en den overtreder te straffen. 

Aangezien wij het vraagstuk der vrije concurrentie in het licht 
der geestelijke en zedelijke vrijheid hebben beschouwd en de be
scherming van deze laatste als het hoofdmoment voor die ener 
vrije concurrentie hebben gezien, volgt daaruit reeds, dat de 
sanering en de gezondhouding van de vrije concurrentie als een 
vraagstuk van zedelijke orde verschijnt. 

Het beroep op de Overheid plaatst dit als vanzelf in de sfeer 
van een christelijk staatkundige beschouwing, omdat wij geen 
hechter grondslag voor de geestelijke en zedelijke vrijheid kennen 
dan die van de religie der Schriften. 

Alleen in het leven van de religie is de bron van de vitale kracht, 
die de voorwaarden schept voor een cultuur op den bodem van 
zulk een vrijheid en een burgerlijke gerechtigheid, welke de nood-
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zakelijke rust en orde in de samenleving kunnen handhaven, opdat 
de mens uit zijn arbeid kan leven. 

Wij ontveinzen ons niet de hinderpalen, welk-e daaraan in den 
weg worden gelegd door de veracht€ring van het geestelijk leven. 
door de vervreemding van het Evangelie en van de k-erk, door de 
ontstellende inzinking van het zedelijk peil, en de chaotische ver
warring, waarin de wereld v€rkeert. 

Dat alles kan ons echter niet weerhouden van te volharden in 
het geloof, dat er geen genezing voor ons verdorven cultuurIeven 
zal zijn dan in de wederkeer tot d-e Wet en de getuigenis. Buiten 
dezen weg kan de vrijheid niet tieren en de vrede geen plaats 
vinden. 

Ook het humanisme, dat voor de vrijheid opkomt, en spreekt 
"an de rechten van den mens, van rechtvaardigheid en barmhartig
heid, heft vergeefs zijn leuze op, als in het volk de geestelijke 
ch'aagkracht ontbreekt, welke rust in het geloof, dat leeft uit GODS 
Woord en bij de gehoorzaamheid aan Zijn gebod. 

Het is niet onze taak, te beoordelen in hoeverre de relatiën der 
volkeren en de veranderingen, welke zich voltrekken, beperkingen 
en hinderpalen mogen medebrengen voor de vrijheid van onder
neming en wat daarmee saamhangt. 

Een en ander zal zeker telkens weer problemen stellen aan de 
practijk, maar het kan niet afdoen van de hoofdstelling, en van 
de taak, waartoe de HERE ons roept, de vrijheid te zoeken en 
te beschermen in gebond-enheid aan Zijn Woord en de handhaving 
ener zedelijke orde voor te staan naar de norm van Z~in Wet. 
In zulk een orde zal de vrije concurrentie een zegen zijn en de 
vloek der autonomie worden uitgebann-en. 

* 



ERRATA 

In het artikel van Mr J. VAN ANDEL GZN, Regering en VolksveTtegen
wooqrdiging moet: 

1. op blz. 387, 1ge regel, voor "regel" worden gelezen: rechtsregel; 

2. op blz. 388, regels 21 tot 24, het citaat uit een beschouwing van 
GERARD KNUVELDER aldus worden gelezen: het is zijns inziens "nooit de 
plicht van een parlement een Kabinet te doen vallen. Het is de plicht 
van een parlement te oOTdelen. Welke conclusie het Kabinet - en de 
Kroon - uit dit oordeel trekken is een aangelegenheid, die het parle
ment niet rechtstreeks aangaat". 

..,. 
'jo 



N.V. UITGEVERSMAATSCHAPPIJ 

~.H.KOK 

~r 
KAMPEN 

POSTGIRO 47048 

Aan de Abonné's van "A.R. Staatkunde" 

LS. 

Hierbij delen wij U mede, dat voor de Abonné's, die 
de afgelopen jaargang 1950 van "A.R Staatkunde" willen 
laten inbinden, 

een losse band voor f 1.40 
verkrijgbaar wordt gesteld. 
Indien U hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken 
wij U ons dit te berichten 

vóór 15 Januari a.s. 
De jaargangen worden niet door ons ingebonden. Dit 
kunt U laten doen door een boekbinder in Uw woon
plaats of omgeving. 

KAMPEN, December 1950. 

Hoogachtend, 

J. H. KOK N.V. 

De ondergetekende verzoekt te ontvangen 

van Uitgevers-maatschappij J. H. KOK N.V. te Kampen 
van Boekhandel. ..........,............ 

........................................ Losse band "A.R. Staatkunde" jg. 1950 
à f 1.40 

Naam: Adres: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . .. .......".................. 
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BOEKBESPREKING 

G. PUCHlNGER, In memoriam DJ' Abraham Kuyper. 18 
blz. Overdruk uit Libertas ex veritate, maandblad der 
S.S.R. 18e jaargang no 1 (October 1950); verkrijg·· 
baar bij den eindredacteur J. STELLINGWERF, Vlaming
straat 24b, Delft; prijs f 0,60. 

De dertigste weerkeer van KUYPER'S sterfdag (8 November) gaf aan
leiding tot dit geschrift, dat ons ter recensie werd gezonden. De ge
vraagde beoordeling wordt gaarne gegeven, want de herinnering aan 
en de bestudering van KUYPER'S leven en werk mogen onder ons niet 
verloren gaan noch achterwege worden gelaten. 

PUCHINGER en zijn kring worden door sommigen "krampachtig" en 
al te "zwaar op de hand" geacht, een mening, welke ik niet deel. Ik 
geloof ook, dat degenen, die zijn werk niet zonder enige bezorgdheid 
gadeslaan, bij kennisneming van dit "In memoriam" zullen moeten er
kennen, dat de schrijver, toen hij zijn licht op de figuur van KUYPER 
ging laten vallen, zijn verantwoordelijkheid ten volle heeft beseft. 

Na kortelijks de ROMME'S van heden te hebben geconfronteerd met 
de houding, welke eertijds SCHAEPMAN aannam met betrekking tot KUY
PER, ziet hij drie "centra van Kuypervisie" in den Protestantsen kring 
nader onder het oog, nl. die van den "rechtervleugel" der Barthianen. 
die van DOOYEWEERD, DE GRAAF, SCHILDER, HOL WERDA, ZIJLSTRA en 
die van diegenen in den gereformeerden kring, die de noodzaak van het 
hedendaagse Kuyper-gevecht niet vermogen in te zien. 

Uiteraard beseft hij zeer wel, dat de vijf representanten der tweede 
groep niet over één kam kunnen worden geschoren, ja, dat hier zelfs 
van ten minste twee onderscheidene groeperingen sprake is. Sprekende 
over HOLWERDA en ZIjLSTRA waarschuwt hij met klem: 

"Een critiek-Ioos fantasiebeeld van KUYPER is hèm onwaardig! 
:.\Iaar een criticistisch fantasiebeeld zij óns onwaardig!" 
En verder: "Waar het om gaat is dit: het is van belang te weten wat 

Zijlstra en Holwerda (wier werk men niet met kerkistisch tegengif moet 
bestrijden!) met het levenswerk van Kuyper nu precies willen! Ik kan 
mij voorstellen en ik zou het respecteren wanneer zij daar in de huidige 
ingewikkelde situatie nog niet mee gereed zijn, maar ik kan mij niet 
voorstellen dat zij de mist die in vele opzichten aangaande Kuyper in 
hun kring hangt, en met name rondom Kuyper's levenswerk als totaliteit, 
zouden willen continueren door deze als definitief te verklaren. Ook 
mag geen regel worden dat door onkundige volgelingen een Kuyper
suggestie wordt omhoog geheven die noch van studie noch van piëteit 
getuigt! 
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Aanval noch verwijt dient hier ons handelen te bepalen; gefundeerde 
overtuiging en scherpzinnige analyse, beide in verband gebracht met dp 
daartoe noodzakelijke kennis der historie zij richtsnoer van ons allel' 
handelen !" 

Andererzijds plaatst de schrijver, in de zeer kort gehouden opmerkingen. 
gewijd aan de "Kuyperianen" van de derde visie, deze opmerking 1): 
"Laat ons bij dit alles nooit vergeten dat Groen en Kuyper niet alleen 
tegen valse beginselen moesten strijden, maar ook tegen eeu vermoeide 
en trage mentaliteit: men was ten slotte tevreden met de zaken zoals ze 
liepen, en het ook maar bij vernieuwing "stellen" van een beginsel dat 
zijn uitgangspunt vond in een vast en onwankelbaar criterium kwam in 
die dagen nauwelijks meer voor. Ingezonken leefde de jeugd, ingedom
meld de ouderdom! 

Toen heeft Kuyper hen allen met machtige hand gedwóngen!" 
De schrijver citeert dan COLlJN, waar deze als beheersend motief va:] 

KUYPER'S levenswerk geeft het adagium: "H et gelijkgezinde vereen i
gen, het andersdenkende loslaten." En dan vraagt de schrijver: "ZiJll 

veel kritiek op K uyper in onze dagen, zou menig artikel in menig schrik
wekkend blad binnen onze gereformeerde kring verschijnend, zou meniye 
réveil-uiting van jongeren niet beter verstaan worden als althans vel'
bándhoudend met Kuyper's vommalig tuchtmeestel'schap, wannper ))U';/ 

deze "Col?Jninna" zich eens rneer tel' hárte nam?" 
Ik geloof, den geest van dit "In memoriam", deze bewuste poging tot 

het innemen van een evenwichtig standpunt met betrekking tot de figuur 
van KUYPER en tot de controversen, welke er rond diens persoon en werk 
en inzake de kritiek op dat werk en de voortzetting daarvan bestaall. 
niet beter te hebben kunnen typeren dan met het geven van dit viertal 
citaten. 

De helder gestelde beschouwingen zijn verlucht met een goeden afdruk 
op kunstdrukpapier van het bekende portret van Dl' KUYPER als minister. 

PUCHINGER blijkt ook over brieven van KUYPEr~ te beschikken. Hier is 
plaats voor de mededeling, dat het Kuyper-archief, berustende bij de 
Kuyperstichting, thans geheel is geordend. Evenwel - het bevat uiter
aard hoofdzakelijk brieven aan Dl' KUYPER. Brieven van Dl' KllYPER ble
ven immers in handen der ontvangers, terwijl KUYPEr~ er meestal geen 
copie van hield. Voorzover die brieven 'van Dl' KUYPER in andere toegan
kelijke archieven aanwezig zijn, zijn ze voor bestudering niet verlore11. 
Voorzover ze zich bevinden in handen van particulieren, die ze slechts als 
curiosa voor zichzelf bewaren, is dit helaas wel het geval. Daarom moge 
hier nog eens een opwekking worden geplaatst, zulke brieven VCln KlJ\"
PER, welke in particulier, ontoegankelijk bezit zijn, of althans nauwkeu
rige afschriften daarvan, af te staan ten behoeve van het Kuyper-archief. 

G. 

1) Men lette er, ook bij de overweging yan het hierboven volgende citaat, 
wel op, dat hij geenszins van deze àllen zegt, dat el' bij hen soms is "een 
innerlijke en zelfs publieke weerstand tegen iedere toetsing van Kuyper's 
arbeid". 
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PROF. Dr K. J. POPMA, Joden in ballingschap. Uitg. H .. J. 
Paris, Amsterdam, 1950, 136 blz. Geb. f 3.75. 

In het na de bevrijding opgerichte en inmiddels, na velerlei - zowel 
uiterlijke als innerlijke - gedaanteverwisseling, ter ziele gegane week
blad Nieuu'-Nederland heeft Dr POPMA in de jaren 1946 en 1947 een 
aantal zeer belangwekkende artikelen over het boek ESTHER geschreven. 

De toenmalige uitgever van N.N. legt deze thans gebundeld op onze 
tafel. 

Met veel belangstelling heb ik Prof. POPMA'S beschouwingen, welke. 
toen ze voor het eerst verschenen, sterk de aandacht trokken, zowel om 
haar inhoud als om haar bijzonder klaren. eenvoudig-gelovigen stijl, 
thans herlezen. 

A.R.S. is niet de plaats voor een uitvoerige en kritische bespreking 
van dit boekje. Het onderwerp ervan ligt nu eenmaal niet, of althans 
slechts zeer bijkomstig, in de staatkundige sfeer. 

Instructief is de vergelijking van deze beschouwingen met de dood
nuchtere exegese, welke Prof. AALDERS van dit Bijbelboek geeft in de 
Korte Verklaring. Het verschil is opvallend en stellig niet alleen te 
verklaren uit het verschil in aard tussen de K.V. en den opzet van het 
boekje van Prof. POPMA. 

Dit laatste lijkt mij te typeren als: kleurrijk en beeldend. Wellicht 
zal men niet zelden moeten zeggen: constructief, wellicht meer dan 
eens te constructief en daardoor speculatief. Herhaaldelijk vraagt men 
zich af, of POPMA niet "hineininterpretiert". Zo blijft van het betoog 
op blz. 44 vvo niet veel over, wanneer AAl.DERS' verklaring van MORDE
CHAI'S bevel aan ESTI-IEI~, te zwijgen over haar verwantschap met hem 
en dus van haar behoren tot het Joodse volk, alsmede diens ontkenning 
van HAMAN'S afstamming uit Atv\Al.EK als juist zouden moeten worden 
aanvaard. Zo weet AALDERS bv. ook niets van POPMA'S suggesties om
trent de sabotages der magiërs (blz. 54 vv.) 

Is daarom POPMA'S boekje minder waardevol? Geenszins, het is uiterst 
boeiend, kennelijk ligt er een grote en grondige kennis van de oudheid 
ook buiten Griekenland en Rome aan ten grondslag. Het prikkelt mis
schien niet zelden tot tegenspraak, maar dan toch daaraan voorafgaand 
tot eigen nader onderzoek der H. Schrift zelf en bij commentatoren. 

En bovenal, het is uit geloof geschreven. Niet alleen "toepassingen" 
als op de blzz. 79 v .• 104, 108 vvo leggen daarvan getuigenis af, maar 
ook het Woord vooraf, dat het programma geeft, waaraan de schrij
ver in al zijn uiteenzettingen trouw blijft. Hij ziet daar het boek 
ESTHER als de ons van Godswege geopenbaarde vermaning en lering, 
hoe Hij zelfs aan zijn halfslachtige en gemakzuchtige kinderen, verbur
gerlijkte gelovigen, nog genade bewijst, ze -tot bekering brengt en ten 
zegen doet zijn. Maar ook als waarschuwing aan de Kerk van heden, 
die achter de eerste komst van den MESSIAS staat en daarom niet meer 
de "buitenkans" heeft, dat de HERE Diens komst niet liet tegenhouden 
door de verwording van Zijn volk. G. 
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Parlement en kiezer. Jaarboekje samengesteld door F. K. 
VAN ITERSON. 1950-1951 (34ste jaargang). 's Gra
venhage, Martinus Nijhoff, 1950, 417 blz. Prijs f 7.50. 

Het komt nogal eens voor, dat men ons vraagt om een lijst van Kamer
leden. Ook zijn er herhaaldelijk politiek belangstellenden, die onze bibli
otheek vragen naar de politieke programs der onderscheidene partijen. 
Dit en nog veel meer vindt men van oudsher in bovengenoemd jaar
boek. (Het verkleinwoord is hier, gezien den omvang van het werk niet 
meer op zijn plaats). Het behoeft geen andere aanbeveling dan de opgave 
van zijn inhoud: tabel van de ministeriën sinds 1848, met opgave van 
wie er zitting in hadden; opgave van de huidige ministers en staatssecre
tarissen, met biografische gegevens; Reglement van orde voor den Raad 
van Ministers; de Raad van State en zijn werkkring; opgave van de 
leden van de beide Kamers der Staten-Generaal, met biografische gege
vens; samenstelling en verkiezing, werkwijze en bevoegdheden der Sta
ten-Generaal; gegevens omtrent de centrale leiding, alsmede de partij
programma's en programs van actie der in de Staten-Generaal vertegen
woordigde partijen; de Troonredes van 1948, 1949 en 1950; overzicht 
van de voornaamste werkzaamheden der Staten-Generaal gedurende de 
zitting 1949/1950 (112 blzz.! van alle behandelde onderwerpen wordt hier 
de vindplaats in de Kamerstukken en Handelingen opgegeven); de in 
bedoelde zitting door Kamerleden gestelde vragen met de antwoorden der 
Regering; de volledige uitslagen der laatste verkiezingen voor de Tweede 
en voor de Eerste Kamer (50 blzz.); opgave der Kamer- en Staten-kies
kringen en van het aantal kiezers voor de Tweede Kamer sinds 1870; 
de Reglementen van orde voor de Verenigde vergadering der Staten
Generaal, voor de Eerste en voor de Tweede Kamer; overzicht van het 
provinciaal bestuur met opgave van de samenstelling der Provinciale 
Staten van alle provinciën. Een register van persoonsnamen besluit het 
werk, dat blijkens hetgeen omtrent den inhoud werd medegedeeld een 
naslagwerk van zeer hoge waarde is. G. 

B. W. GANZEVOORT, Is Rome een gevaar? Uitgave van 
het Gereformeerd Traktaatgenootschap "Filippus". 
Z. p. en j., 40 blz. f 0.25. 

Ds GANZEVOORT kent het Rooms-katholicisme èn uit jarenlange pl'ak
tische ervaring èn door theologische studie. De ontwikkeling ervan, 
vooral wat de theologische zijde betreft, heeft hij tot den laatsten tijd 
toe bijgehouden. Deze brochure, die met kennis van zaken en op ver
antwoorde wijze is geschreven, laat telkens weer zien dat voor een 
juiste beoordeling van het Rooms-katholicisme kennis van het religi
euze leven van het "kerkvolk" onmisbaar is. 

Ds GANZEVOORT spreekt in tweeërlei zin over het gevaar van Rome. 
Pas aan het einde van zijn brochure komt hij op de bedreiging van de 
geestelijke vrijheid, wanneer het Rooms-katholicisme overwegenden in
vloed krijgt op de samenleving. 

De schrijver heeft echter niet op dit, maar op een ander gevaar het 
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oog: in het Rooms-katholicisme ligt het gevaar niet in het katholieke 
- integendeel, want daarin is nog de aansluiting op het waarlijk chris
telijke - maar in het Roomse, aangezien hierin uiteindelijk niet meer 
de Heilige Schrift beslist. Ds GANZEVOORT laat dan zien tot welke ge
volgen dit leidt ten aanzien van de leer omtrent Maria, de sacramenten, 
de Heilige Schrift enz. 

Men leide uit dit korte overzicht van den inhoud niet af, dat deze 
brochure voor de studie der politieke beginselen slechts weinig beteke
nis heeft. Ds GANZEVOORT laat ons telkens, soms in enkele zinnen, zien, 
waartoe een theologische beschouwing op politiek en cultureel gebied 
voert. Bovendien - en dit acht ik van meer belang - zijn geschriften 
als dat van Ds GANZEVOORT zeer geschikt om het inzicht in het geheel 
van het denken en streven van het Rooms-katholicisme te verdiepen. 
De Roomse voorstellingen omtrent Maria - om een voorbeeld te noe
men - hebben op het eerste gezicht niet veel te maken met de staatkun
de en in theoretische verhandelingen over staat, cultuur en geschiedenis 
zal men gewoonlijk niet veel over de Moeder des Heeren aantreffen, 
maar toch zijn mij weinig leerstukken bekend die zo goed kunnen hel
pen bij het beter en dieper verstaan van de moderne strevingen in het 
Rooms-katholicisme, als de Mariologie. 

Er zijn wel enkele punten waarin ik met den schrijver van mening 
verschil of die m. i. meer uitgewerkt hadden moeten worden. Ik wijs 
slechts op wat op blz. 10 staat over de verhouding van het Rooms-katho
licisme tot de revolutie. Wanneer Ds GANZEVOORT daar zegt dat het 
niet zover als de Hervorming afstaat van de leer der Franse Revolutie 
en dat de revolutionnaire actie zich in Roomse landen sterker heeft 
geopenbaard dan in zulke waarin de Hervorming een grote plaats kreeg, 
en wanneer hij dit dan zo verklaart dat moderne Revolutie en Rome 
beide uitgaan van de stelling dat de mens goed is, dan ga ik hierin wel 
met hem mee, maar ben ik toch niet bevredigd, aangezien het verband 
tussen Katholicisme en Revolutie veel ingewikkelder is dan uit Ds GAN
ZEVOORT'S woorden blijkt. 

Dl' lYI. C. SMIT 

Generaal PIERRE BILLOTTE, Het uur der beslissing. Het 
Westen voor de keuze: Aziatisch of A.tlantisch. Uitg. 
Nederland's Boekhuis N.V., Tilburg, 1950. 222 blz. 
Prijs f 5.90. 

In den stroom van de huidige eschatologische litteratuUl" neemt dit 
boek een reële plaats in. Het houdt zich althans niet bezig met fantas
tische toekomstvoorspellingen, maar zoekt tegen den achtergrond van 
de geschiedenis der laatste 25 jaren een antwoord op de vraag, of er 
een oorlog komt tussen Oost en West. De schrijver, een nog vrij jong 
Frans generaal met een eervollen staat van dienst, sinds Februari 1950 
op verzoek eervol ontslagen, omdat volgens hem de Franse militaire 
politiek niet in staat is de verdediging van het. land te verzekeren, gaat 
in zijn boek na, wat naar zijn mening de enige nog bereikbare oplossing 
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is om binnen de twee jaren, die ons zijns inziens nog resten, vrede en 
welvaart te redden. 

In het eerste deel beschrijft BILLOTTE inderdaad op uiterst instructieve 
wijze, hoe het Westen den oorlog won, doch den vrede verloor. Alleen 
dit gedeelte, dat een duidelijk inzicht geeft in den inhoud van o.m. 
het Atlantisch Handvest en de Leen- en Pachtwet en in de resultaten 
van de conferenties te Teheran, Dumbarton Oaks, Yalta en Potsdam, 
maakt dit boek reeds lezenswaard. 

Het tweede deel openbaart oorsprong en werkwijze van het Russische 
politieke, militaire en economische streven naar hegemonie. De schrijver 
blijkt degelijk achter de schermen te hebben gekeken. 

In het derde deel zet hij de resultaten uiteen van de op 12 l\Iaart 1947 
(aankondiging van de "Truman-leer") in de plaats van de "verzoenings
politiek" getreden Westerse "bedwingingspolitiek". Hij bespreekt in dit 
deel op deskundige wijze o.m. de pogingen tot organisatie van Europa. 

Tenslotte worden in het vierde deel de maatregelen nagegaall, nood
zakelijk voor de veiligheid der vrije volkeren: vorming van één econo
mische ruimte door de staten met een Europese en Atlantische bescha
ving. 

Tegen dit laatste deel rijzen ernstige principiële bezwaren. Wanneer 
wordt gesteld, dat de in ons sluimerende krachten in staat zullen blij
ken de collectieve veiligheid te verzekeren, dan stelt de christen daar
tegenover, dat de in ons sluimerende krachten slechts in staat zijn de 
collectieve chaos te verwerkelijken. Als de schrijver zich blijkens zijn 
voorwoord richt "tot hen die weten wat zij willen, tot hen die het geloof 
bezitten, tot hen die de moed niet willen verliezen", dan blijkt zijn uit
gangspunt zo duidelijk in het "geloof" in den mens te liggen, dat wie 
wil leven bij wat Gods Woord over mens en wereld te zeggen heeft, 
reeds daarom den geest van schrijver's oplossing afwijst, hoe acceptabel 
die oplossing zelve overigens zou mogen zijn. 

Daar komt nog bij, dat de reclame van den uitgever voor dit boek 
davert van holle ph razen .over "het massale gekkenhuis", dat wij bewo
nen, en over "een boek, dat het lot der wereld kan veranderen". Men 
denkt onwillekeurig aan de woorden der profeten over rietstaven, die 
de hand doorboren. 

Een boek als dit zou warm aan te bevelen zijn geweest, indien er 
iets in had doorgeklonken van Jezus' woord: "Als nu deze dingen be
ginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, 
omdat uw verlossing nabij is." Nu moet worden volstaan met de er
kenning, dat een scherpe analyse wordt gegeven van de huidige wereld
situatie en dat weloverwogen een oplossing wordt gewezen. Of deze 
nieuw is, is een andere vraag. 

VEHPLANKE 
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