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BEGINSELEN VAN BURGERLIJKE WETGEVING 

DOOR 

PROF. MR. N. OKMA. 

Christelijke staatkunde loopt altijd het gevaar, te verschralen. 
Zij spitst zich dan toe op een reeks bekende vraagstukken, bijv. 
Zondagsrust, doodstraf, recht van opstand, e. d., waaromtrent 
zich een vaste mening heeft gevormd. Deze vraagstukken worden 
tot hoofdinhoud van onze politiek. Het antwoord, hetwelk iemand 
geeft, beslist omtrent zijn principiële zuiverheid. 

Op deze wijze verliezen wij het besef voor de universaliteit van 
onze levens- en wereldbeschouwing, haar betekenis voor nog andere 
- en wellicht belangrijker, schoon minder opvallende - kwesties. 

Zoals het gaat met de staatkunde in het algemeen, zo gaat het 
ook met een onderdeel daarvan: onze rechtspolitiek, onze houding 
ten opzichte van de wetgeving met name tegenover de burgerlijke 
wetgeving. Ook op dit terrein hebben wij een zekere voorkeur, bijv. 
voor de huwelijkswetgeving. En toch liggen hier nog andere vra
gen, die van onze christelijke geloofsovertuiging uit moeten worden 
beantwoord. Enkele dier vragen vinden in het navolgende bespre
king. Zij zijn weer urgent en actueel, nu onze Regering ons Bur
gerlijk Wetboek op de helling brengt. 

Waarde der Wet. 
De eerste vraag, die ons in dit verband bezig houdt, is wel deze: 

wat is eigenlijk de waarde der Wet? In den bezettingstijd is ons 
naief vertrouwen op den wetgever danig aan het wankelen ge
bracht. Heeft het nog wel zin, al onze levensverrichtingen en 
levensverhoudingen, in gezin en beroep, handel en bedrijf, aan 
vaste banden te leggen? Is het niet beter, de zaak over te laten 
aan het wisselend inzicht van den dag, aan de verstandige en 
tevens soepele inzichten van den rechter? Heeft Engeland het niet 
vele eeuwen practisch zonder bnrgerlijke wetgeving gedaan en 
bleef desondanks daar niet de rechtsorde gehandhaafd? 

Het is niet uitsluitend de gewone man, die zo spreekt. Ook 
onder de rechtsgeleerden zijn er niet weinigen, die dezelfde op
vatting huldigen. Het recht moet doelmatig zijn, veranderlijk, aan
A. St. XVllI-l 
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gepast aan de noden van het ogenblik. Wetgeving is alleen maar 
een sta-in-den-weg voor een gezonde rechtsontwikkeling. En in 
ieder geval dient die ontwikkeling voor de Wet geen halt te hou
den. De Wet dient verbroken, zodra zij naar het inzicht van het 
heden verouderd schijnt. 

Wij zijn daarmee wel zeer ver afgeraakt van de opvattingen, 
die heersten ten tij de van de totstandkoming van ons huidig 
Burgerlijk Wetboek en van de Franse wetboeken, die daarbij tot 
voorbeeld strekten. Er is over die totstandkoming fel gestreden 
tussen Belgen en Noord-Nederlanders, tussen aanbidders van het 
uitheemse voorbeeld, het Wetboek Napoleon, en de verdedigers 
van het oud-vaderlandse recht. Maar over één ding waren voor
en tegenstanders het roerend eens; over de wenselijkheid van een 
Wet en over het gezag van die Wet. Naden chaotischen toestand 
van het vóór-wettelijke tijdvak verscheen hun de Wet als een oase 
van rust en zekerheid. Als uiting van het souvereine Volk (onder 
het constitutionele koningschap als gemeenschappelijke wils
verklaring van den Souvereinen Vorst en de Volksvertegenwoordi
ging) was die Wet het hoogste en laatste woord. Geen uitleg 
mocht daaraan tornen, geen gewoonte of gebruik daaraan afbreuk 
doen. Vox populi, vox Dei. 

Welk standpunt hebben wij ten aanzien van deze uitersten _ 
verafgoding en verguizing der Wet - in te nemen? Het ant
woord schijnt niet moeilijk te geven. Wij erkennen slechts Eén 
Hoogsten Wetgever. Aardse wetgevers zijn slechts Zijn instru
menten, door welke het Hem belieft ons te regeren, binnen de 
grenzen aan hun bevoegdheid gesteld. Wij zullen nimmer mogen 
of kunnen nalaten, alle recht - ook het recht van de Wet - aan 
Hoger Recht te toetsen. Doch evenzeer zijn wij gekant tegen de 
moderne opvatting, die voor wetgeving geen plaats en geen goed 
woord meer over heeft. In de Wet is in hoogsten vorm belichaamd 
een der wezenskenmerken van het recht, n.l. de orde en zekerheid. 
God Zelf heeft zijn Geboden in tafelen gegrift en in vaste regelen 
geformuleerd. Op GoddelUke aanwijzing schiep Mozes zijn wetge
ving. En nog heden ten dage schemert in elke wetgeving iets door 
van deze zegenrijke opdracht, het menselijke leven, hetwelk anders 
in verwarring ten onder zou gaan, naar vaste richtsnoeren te leiden. 

Wetgeving is mitsdien in beginsel een zegenrijk, een hoogst 
gewichtig en verantwoordelijk werk. Het spreekt echter van zelf, 
dat ook deze verantwoordelijkheid kan worden miskend. De zegen 
kan in vloek verkeren, indien de geest, de beginselen der wetgeving 
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van dien aard zijn, dat zij de samenleving niet schragen, doch 
veeleer ondermijnen. Wij zullen van zulke verderfelijke wetgevings
beginselen en derzelver uitwerking enkele voorbeelden geven. 
Doch vooraf stellen wij enkele practische vragen. 

Beginselverklaringen in de Wet? 
In de eerste plaats deze: is het mogelijk, en zo ja, is het ge

wenst, dat de wetgever zelf zich uitspreekt over de waarde, over 
het gezag van de Wet? 

Veelal wordt deze vraag ontkennend beantwoord. De wetgever 
zou niet bevoegd zijn om bijvoorbeeld aan de Wet onder de ver
schillende rechtsbronnen het hoogste gezag toe te kennen. Dit zou 
de taak van de wetenschap zijn en de wetgever zou aldus doende 
zijn bevoegdheid overschrijden. Zonder het beoogde resultaat overi
gens, want indien de Wet naar de wetenschappelijke orde der 
dingen niet de voornaamste rechtsbron is, doch achterstaat b.v. 
bij gewoonte of billijkheid, zou een verklaring van den wetgever 
toch niet verhinderen, dat deze andere "wetgevers" de hun recht
matig toekomende plaats veroveren. 

Onze Nederlandse wetgever heeft daarover anders gedacht. In 
de Wet, die een inleiding bedoelt te geven op onze wetgeving, in
zonderheid op onze burgerlijke wetgeving (de Wet houdende Alge
meene Bepalingen der Wetgeving van het Koningrijk, van 15 Mei 
1829), staan verschillende voorschriften, waaruit wel degelijk het 
standpunt der Wet omtrent eigen waarde en gezag kan worden 
gekend. Zo zegt art. 3: Gewoonte geeft geen recht, dan alleen, 
wanneer de wet daarop verwijst. Zo bepaalt art. 5: Eene wet kan 
alleen door een latere wet voor het geheel of gedeeltelijk hare 
kracht verliezen. En, om niet meer te noemen, art. 11 schrijft voor: 
De regter moet volgens de wet regt spreken; hij mag in geen geval 
de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordeelen. 

O. i. ligt het gelijk hier bij onzen wetgever en niet bij de theo
rie. Het valt niet in te zien, waarom de wet, die niet alleen aan 
de onderdanen voorschriften geeft, doch ook den staat organiseert 
en den rechter als staatsorgaan zijn plaats in het geheel toewijst, 
daarbij niet zou mogen aangeven, hoe die rechter zijn taak heeft 
op te vatten en welke betekenis hij aan de wet heeft te hechten. 

En wat meer zegt: wij achten over het geheel genomen de waar
dering van onze Wet A.B. de juiste. De uitwerking, bv. die in art. 3, 
is ongelukkig, maar de hoofdstrekking, zoals die met name in art. 
11 tot uitdrukking komt, is voor een goede rechtsorde onmisbaar. 

In de tweede plaats: is het mogelijk en/of wenselijk, dat de 
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wetgever zich uitdrukkelijk uitspreekt over de grondgedachten, de 
beginselen, der wetgeving? 

Ook hierover lopen de meningen uiteen. Niet zozeer over de 
mogelijkheid. Het lijdt toch wel geen twijfel, dat de wetgever zelf 
kan en mag zeggen, welke de geest is, waardoor zijn product is 
bezield. Doch wel over de wensel~ikheid. Het Wetboek Napoleon 
bijv. is gespeend aan algemene beginselverklaringen, waaruit men 
de heersende overtuigingen van den wetgever zou kunnen afleiden. 
Ook onze Wet heeft dat voorbeeld gevolgd. 

Natuurlijk wil dat,niet zeggen, dat deze wetgevingen niet door 
bepaalde principes zouden zijn geleid. Dat ware ondenkbaar. Alleen 
maar: deze principes zijn niet uitdrukkelijk geformuleerd. Men moet 
ze afleiden uit de practische toepassingen in de afzonderlijke wets
bepalingen, bijv. over het huwelijk, den eigendom, het contract, enz. 

Tot op zekere hoogte is dat te betreuren. Vrees voor al te grote 
leerstelligheid is hier de leidsman geweest. Merkwaardig, hoe onze 
wetgever niet is teruggedeinsd voor den zoveel zwaarderen stap, 
n.l. een uitspraak over eigen gezag, doch wel heeft geschroomd te 
doen de lichtere schrede, n.l. enige aanduiding omtrent de leidende 
beginselen van zijn werk. Hij heeft deze aan de wetenschap willen 
overlaten. Doch het gevolg is geweest, dat die wetenschap zich niet 
om beginselvragen bekommerde, juist omdat de wet erover zweeg! 

Beginselen van wetgeving in het buitenland. 
Intussen zijn er ook wetgevingen aan te wijzen, waarbij men te 
dezen opzichte minder schroomvallig is geweest en de wetgever 
vierkant heeft gezegd, in welke richting zijn principiële gedachten
gang zich bewoog. Dat zijn de Italiaanse en Russische wetgeving. 

De nieuwe Italiaanse "Codice Civile" dateert van Maart 1942. 
Op zichzelf beschouwd vertoont de inhoud van dit Burgerlijk Wet
boek in vergelijking met andere Europese Wetboeken geen opval
lende punten van verschil. Echter gaat aan deze Code vooraf de 
"Carta del Lavoro", de "Grondwet van den Arbeid", vastgesteld 
door den Groten Raad van het Fascisme d.d. 21 April 1927. Deze 
"Grondwet" vertolkt de fascistische denkbeelden omtrent Volk en 
Staat, omtrent den arbeid als plicht jegens de gemeenschap, om
trent de ondergeschiktheid van individu en maatschappelijke 
levenskringen aan de doeleinden van het grote geheel: de Italiaanse 
natie. Bij de Wet van 30 Januari 1941, dus een jaar vóór -de af
kondiging van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, werd de rechts
kracht van deze "Carta" vastgesteld. "De bepalingen van de Carta 
del Lavoro", aldus art. 4 van deze Wet, "vormen de grondprincipes 
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van de rechtsorde en behelzen het Zeidende criterium voor de uit
legging en de toepassing der Wetten." Dat wil dus zeggen, dat de 
fascistische opvattingen het gehele rechtsleven zullen beheersen 
en doordringen en dat ook de bepalingen van het Burgerlijk Wet
boek in dezen geest moeten worden verstaan en toegepast. 

Of er in de practijk van die toepassing veel is terecht gekomen, 
kunnen wij niet beoordelen. De gegevens daartoe ontbreken nog. 
Maar zulks behoeft ons niet te beletten, dit voorschrift te noemen als 
voorbeeld van een leidend beginsel van uitermate verderfelijken aard. 

Het Russische Burgerlijke Wetboek van Januari 1923 vangt in 
art. 1 aan met de woorden: "De burgerlijke rechten worden door 
de wet beschermd, voorzover zij niet worden uitgeoefend in strijd 
met hun sociale en economische bestemming." Zo op het oog lijkt 
deze bepaling tamelijk onschuldig. Ook in West-Europese wet
gevingen, bijv. in art. 2 van het Zwitserse Burgerlijke Wetboek, 
komen wel bepalingen voor tegen rechtsmisbruik. En onder dit 
rechtsmisbruik wordt ook in de West-Europese rechtslitteratuur 
wel verstaan het gebruik van een recht in strijd met zijn doel, met 
zijn bestemming. Het hangt er maar van af, wat men onder dat 
doel, die bestemming verstaat. En hier schuilt nu juist de adder 
onder het gras. Die "economische en sociale bestemming" is iden
tiek met het doel, met het belang van de Sovjet, van de Revolutie. 
Geen recht houdt stand, indien het in strijd zou komen met het 
ware of vermeende belang van den communistischen staat. 

Het behoeft geen betoog, dat daarmede het gehele Burgerlijke 
Wetboek, het ganse burgerlijke recht, op losse schroeven komt te 
staan. De practijk heeft dat ook uitgewezen. Een ontslagen em
ployé van een staatsinstelling zag bijv. zijn salarisvordering af
gewezen, omdat de belangen van het individu achterstaan bij die 
der gemeenschap. Aannemers, die voor een arbeiderscoöperatie 
woningen hadden gebouwd, konden de aanneemsom niet innen, 
omdat naar communistische opvatting de belangen van den arbei
der prevaleren boven die van den particulieren ondernemer. 

Ook hier hebben wij' te doen met een grondprincipe van het 
burgerlijk recht. En ook hier is dit beginsel verderfelijk. 

Zowel het Italiaanse 1) als het Russische burgerlijke recht zijn 
tengevolge van deze beginselen in den wortel aangetast door een 
dodelijke ziekte. Zij lijden aan een innerlijke tweespalt. Met de 
ene hand geeft men den burger een reeks van rechten; met de 
andere hand ontneemt men hem die terwille van het staats-

1) Het is duidelijk, dat wij hier spreken over het fascistische Italië en der
halve over het verleden. 
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belang. Van rechtszekerheid komt zodoende niets terecht. En de 
reclame, die met name Rusland maakt met zijn "moderne", goed
deels aan de West-Europese codificaties ontleende, wetgeving, is 
dan ook niet anders dan schijnvertoning en bedrog. 

Beginselen van de Nederlandse wetgeving. 
Gelijk gezegd, ontbreekt in onze wetgeving een uitdrukkelijke 

bepaling - neergelegd hetzij in een afzonderlijke Wet, geHik de 
Italiaanse van 30 Januari 1941, hetzij in een inleidend artikel 
van het BurgerlUke Wetboek zelf, gelUk in Rusland - waaruit 
het algemeen grondprincipe, de algemene geest van onze wetgeving 
zou kunnen worden gekend. Te onzent moet men dat algemene 
kenmerk afleiden uit de afzonderlijke wetsbepalingen, over het 
geheel en in samenhang beschouwd. 

Dan kan worden geconstateerd, dat ons huidige Burgerlijke 
Wetboek doortrokken is van een liberalen, individualistischen en 
kapitalistischen geest. Onze wetgeving is liberaal: zij laat aan 
den burger een sfeer van vrijheid en waakt ervoor, dat de staat 
op die sfeer geen inbreuk maakt. Zij is individualistisch: het begrip 
van gemeenschap is haar vreemd; de vereniging is voor haar 
slechts een contract tussen een aantal individuën; men mag er zich 
over verbazen, dat niet ook het huwelijk in het contractenrecht is 
verzeild geraakt. Zij is kapitalistisch; de arbeid is haar een koop
waar, de arbeidsverhouding een overeenkomst, een huur en verhuur 
van diensten; het bedrij f is op winst gericht; in de onderneming 
speelt niet de leiding of de arbeid, maar het kapitaal de eerste viool. 

Ziedaar in korte trekken de leidende denkbeelden, waaruit onze 
burgerlijke wetgeving is opgebouwd. Rechtspraak en wetenschap 
hebben in den loop der jaren de uitwerking zoveel mogelijk ver
zacht. Door de kieren en reten, die elke wetgeving nu eenmaal 
openlaat, woei menigmaal een frisse wind. Partiële wijziging 
bracht niet zelden ook principiële verandering (Wet op het arbeids
contract, Kinderwetten). Maar toch, nu het gehele B.W. staat te 
worden herzien, mogen wij ons wel allereerst beraden op de grond
beginselen, die deze herziening zullen bezielen. 

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek. 
Dat deze grondbeginselen niet meer dezelfde kunnen zijn als die 

van 1838, staat wel vast. Met handhaving van de rechten van het 
individu, zal ook aan de gemeenschap, aan de verantwoordelijkheid 
jegens den naaste, een rechtmatige plaats moeten worden gegund. 
De erepositie van den arbeid dient ook in het burgerlijke recht tot 
uitdrukking te worden gebracht. Ons recht zal van kapitalistische 
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smetten moeten worden gezuiverd. Wij geloven trouwens niet, dat 
op deze punten veel meningsverschil aan den dag zal treden. 

Eerder zal heftige strij d ontbranden op het andere front: de 
handhaving der burgerlijke vrijheid. Wij stellen op den voorgrond, 
dat met deze vrijheid onze burgerlijke wetgeving staat of valt. 
Zgn. "burgerlijk" recht, dat afhankelijk is van het staatsbelang 
of van de belangen van de een of andere gemeenschap, is geen 
burgerlijk recht meer. Reeds in de uitvaardiging van burgerlijke 
wetten ligt daarom een beginselverklaring besloten. Maar men 
kan - de Italiaanse en Russische voorbeelden wijzen het uit -
dit goede uitgangspunt in de uitwerking weer verlaten. Wij zullen 
dan ook bij die uitwerking hebben toe te zien, dat de souvereiniteit 
in eigen kring, kern van onze antirevolutionaire politiek, niet 
openlijk of verkapt wordt prijsgegeven. 

En voorts dienen wij de wacht te betrekken bij het gezag van 
de Wet. Wie geen vreemdeling is in het Jeruzalem van de heden
daagse rechtslitteratuur, weet, dat dit gezag op velerlei wijze en 
met velerlei redenering wordt ondermijnd. Dat hangt samen met 
de loochening van het boven-menselijke, van het goddelijke karak
ter van het recht. Dat hangt ook samen met de miskenning van 
het gezag van de Overheid. De verdediging van dit tweeërlei ge
zag - rechtsgezag en ambtsgezag - is de roeping der anti
revolutionaire partij. 

Slot. 
Wij spraken in het voorgaande slechts over de grondbeginselen, 

die de burgerlijke wetgeving beheersen. Het spreekt vanzelf, dat 
bij onderdelen dezer wetgeving nog wel bïj'zondere gezichtspunten 
ter sprake komen. Ook waren wij in onze uiteenzettingen geens~ 
zins volledig. Zo gingen wij bijv. stilzwijgend voorbij aan het be~ 
ginsel der klassejustitie, waardoor de Russische wetgeving en 
rechtspraak wordt beïnvloed. 

Het was ons echter om details en volledigheid niet te doen. Wij 
koesteren de vrees, dat de grote massa van ons volk het ontwerpen 
van een Burgerlijk Wetboek zal beschouwen als een zaak van enige 
rechtsgeleerden, Kamerleden en Ministers. Zulks ware een fatale 
misvatting. Wij zijn allen als burgers bij deze wetgeving betrokken. 
Nostra res agitur. Beginselen van hoge waardij, ook voor ons 
leven van eIken dag, zijn in het geding. 

Mocht dan ook door bovenstaande regelen de belangstelling voor 
deze wetgeving en hare beginselen enigermate zijn geprikkeld, 
zo acht ik mij daardoor ten volle beloond. 
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DR J. M. VELLINGA. 

Economische controle - een onderwerp, waarover slechts weinig 
is geschreven. Voorzover men met deze controle in aanraking 
komt, is het contact meestal niet van den aangenaamsten aard. 
In het algemeen staat iemand, die gecontroleerd en daarna ge
verbaliseerd wordt, niet sympathiek tegenover den verbalisant. 

Veelvuldig is het contact tussen den zakenman en het econo
mische controle-apparaat. Het tegenwoordig zeer intensieve in
grijpen van de Overheid in het bedrijfsleven brengt een zo onge
kende veelheid van verordeningen, besluiten, beschikkingen en 
maatregelen mede, dat niemand deze voorschriften alle kent, laat 
staan ze alle kan naleven. Over de noodzakelijkheid van al deze 
maatregelen handel ik niet. Vast staat, dat de tegenwoordige 
buitengewone omstandigheden, gepaard gaande met schaarste aan 
talrijke artikelen, overheidsingrijpen noodzakelijk maken. Of dit 
overheidsingrij pen in meer normale tij den eveneens gewenst is, is 
een onderwerp op zichzelf, waarover dit artikel niet wil handelen. 
Het uitgangspunt van deze verhandeling ligt in het bestaan van 
velerlei overheidsmaatregelen, rakende het economische leven, en 
in de noodzaak de naleving der bestaande maatregelen te doen 
controleren. 

Deze controle is gelegd in handen van verschillende opsporings
diensten. Voor een buit~mstaander vormt het geheel van opsporings
ambtenaren een schier onoverzichtelijk complex. Al moge over
dreven zijn de klacht van den fabrieksdirecteur, die achter elkaar 
niet minder dan tien controleurs van verschillende overheids
diensten in zijn bedrijf moest ontvangen, aan wie steeds weer 
dezelfde gegevens dienden te worden verschaft, niet onjuist is 
het te zeggen, dat bij alle gebrek in ons land er geen gebrek aan 
controlerende organen is. Daartegenover staat de klacht van Ïeiders 
van opsporingsdiensten, dat het hun, wegens gebrek aan personeel, 
niet mogelijk is de opgedragen taak naar behoren te vervullen. 
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Talrijk zijn de op economisch gebied werkzame opsporings
diensten. Daar is allereerst de Centrale Controle dienst, de op
sporingsdienst van het departement van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening, waarvan het hoofdkantoor in Den Haag is 
gevestigd. Zijn oorsprong ligt reeds in 1931, toen de overheids
bemoeienis met de tarwe een controle-apparaat nodig maakte. 
Spoedig daarna werd dit controle-apparaat ondergebracht in een 
stichting: de Centrale Crisis Controle dienst, en regelmatig uit
gebreid. Een rijk geschakeerd geheel van functionarissen is onder
gebracht bij dezen dienst, uit welks naam in de bezettingsjaren 
het woord "crisis" verdween en welke thans afgekort als C.C.D. 
alom bekend is: controleurs, groepsleiders, districtsleiders, hoofd
groepsleiders, hoofdcontroleurs, adjunct-hoofdcontroleurs, gewes
telijke hoofden, inspecteurs, plaatsvervangende leiders en leiders, 
ziedaar de bonte rij van ambtenaren aan dezen dienst verbonden. 

N aast de afdeling Algemene Controle, speciaal belast met de 
controle langs den weg, is er een afdeling Technische Controle, 
verdeeld in een aantal onderafdelingen, die elk een speciaal terrein 
van den voedselvoorzieningssector controleren. Zo is er een speciale 
afdeling voor zuivel, voor den tuinbouw, voor den vee- en vlees
handel, voor pluimvee enz. Ook kent men een onderscheiding tus
sen controleurs in directen dienst en gedetacheerde controleurs, 
van welke laatsten grote groepen zijn ondergebracht bij de ver
schillende bureaux van de Provinciale Voedselcommissarissen en 
anderen bij de Provinciale afdelingen van het bedrijfschap voor 
Zuivel. Per provincie treedt een Gewestelijk Hoofd op als over
koepelingsorgaan van de afdeling Algemene Controle en de bij de 
P.V.C. gedetacheerde controleurs van de afdeling Technische 
Controle. Een coördinatie van de werkzaamheden der andere 
C.C.D.-controleurs per provincie of streek bestaat niet. 

De taak van den C.C.D. is drieërlei. Verreweg het omvangrijkst 
is de controlerende taak. Daarnaast maakt het ministerie van 
Landbouw enz. van dezen dienst gebruik om de reactie op en 
het effect van de op voedselvoorzieningsgebied getroffen maat
regelen na te gaan. Tenslotte maken de Provinciale Voedselcom
missarissen bij de uitvoering van hun taak gebruik van de contro
leurs van den C.C.D., b.v. bij het vorderen van slachtvee, bij het 
uitreiken van teeltvergunningen enz. 

Onder het ministerie van Economische Zaken ressorteren twee 
opsporingsdiensten, te weten de Centrale Dienst voor de Econo
mische Controle (afgekort C.D.E.C.) en de Opsporingsdienst van 
het Directoraat-Generaal voor de Prijzen. 
A. St. XVIlf-l 2 
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De eerstgenoemde is na de bevrijding ontstaan uit een samen
voeging van de verschillende controle-apparaten van de diverse 
Rijksbureaux. Zo bestond voorheen een Centrale Textielinspectie, 
als onderdeel van het Rijksbureau Distex (distributie van textiel), 
waarvan het personeel thans als controleur van den C.D.E.C. werk
zaam is. Hetzelfde heeft plaats gevonden met de eertij ds aan de 
inmiddels opgeheven Brandstoffencommissies verbonden contro
lerende ambtenaren. De C.D.E.C. is verdeeld in verschillende sec
ties: sectie kolen, hout, metalen, textiel, tabak enz. Tussen de 
secties bestaat organisatorisch weinig verband. De dienst is op 
enkele uitzonderingen na sterk centraal georganiseerd. De meeste 
secties zijn of in Den Haag of in Amsterdam gevestigd. Aan het 
in Den Haag gevestigde hoofdkantoor is een klein recherche-appa
raat verbonden, dat speciale opdrachten moet uitvoeren. De ver
schillende controleurs worden ook gebruikt voor de uitvoering van 
administratieve taken. 

De Opsporingsdienst van het Directoraat-Generaal voor de 
Prijzen is voortgekomen uit de in den bezettingstijd in het leven 
geroepen Districtscommando's voor de Prijsbeheersing, welke 
stonden onder uiteindelijk toezicht van de toenmalige Inspecteurs 
voor de Prij sbeheersing. Thans is terecht een scheiding gemaakt 
tussen den Tuchtrechter voor de Prij zen en den Opsporingsdienst 
voor de Prij zen, hoewel beide ressorteren onder denzelfden Direc
teur-Generaal voor de Prijzen in Den Haag. Op talrijke plaatsen 
in het land zijn afdelingscommandanten van den sterk gedecentra
liseerden Opsporingsdienst van het Directoraat-Generaal voor de 
Prijzen gestationneerd, onder wier leiding vele prijzencontroleurs 
werkzaam zijn. De Afdelingen zijn samengevoegd in vijf Distric
ten, elk onder een districtscommandant. Het Hoofd van de afde
ling Opsporing van het D.G. voor de Prijzen geeft aan het geheel 
leiding. Voor verschillende bedrijfstakken zijn deskundigen aan 
dezen dienst toegevoegd, ingedeeld in verschillende secties en af
komstig van de verschillende Rijksbureaux. De taak van dezen 
opsporingsdienst is vanzelfsprekend allereerst het constateren van 
prij sdelicten. Door grootscheepse acties, prij zenslagen, ook wel 
minder juist en onaangenaam klinkend razzia's genaamd, wordt 
getracht het door de Overheid vastgestelde prijspeil te handhaven. 
Daar prij sdelict en distributie delict vaak plegen samen te gaan, 
treden prijzencontroleurs vaak op een terrein, dat niet in de eerste 
plaats het hunne is. Bovendien bestaat de zeer ongewenste neiging 
vele overtredingen in het raam van een prij zendelict te wringen: 
zo is watertoevoeging aan melk geconstrueerd als een prij sdelict ; 
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evenzo het niet voldoen aan het wettelijk voorgeschreven droge
stof-gehalte van brood! 

De Rijks- en gemeentepolitie houden zich in het algemeen weinig 
met de economische controle bezig, behalve in die plaatsen waar 
afzonderlijke economische afdelingen van de gemeentepolitie zijn 
ingesteld, welker leden op dit terrein voortreffelijk werk verrich
ten. De in de bezettingsjaren bestaande afzonderlijke economische 
afdelingen van de toenmalige marechaussee zijn reeds spoedig na 
de bevrijding weer opgeheven. De activiteit van de politie op eco
nomisch terrein blijft uiteraard beperkt tot de niet-technische 
controle. Bij de bestrijding van den zwarten straathandel, clan
destiene slachtingen e. d. treedt zowel Rijks- als gemeentepolitie 
meermalen zeer actief op. 

Verschillende andere overheidsdiensten houden zich nog bezig 
met controle op economisch terrein. Zonder aanspraak op volledig
heid te maken, noem ik hier de Rijksverkeersinspectie, welke zich 
behalve met het afgeven van rij vergunningen e.d. ook bezighoudt 
met de controle op den handel in motorvoertuigen; het Centraal 
Distributiekantoor, dat een eigen klein opsporingsapparaat heeft, 
waardoor in speciale gevallen ook detaillisten e.d. wàrden gecon
troleerd en eventueel geverbaliseerd; de verschillende fiscale op
sporingsdiensten, welke in het bijzonder in de grensgebieden in 
samenwerking met anderen, als de Kon. Marechaussee en den 
C. C. D., buitengewoon belangrijk en nuttig werk verrichten in het 
bestrij den van den smokkelhandel of welke als Douane-Recherche
dienst deviezenzwendel trachten tegen te gaan en als Fiscale In
lichtingen- en Opsporingsdienst verzwegen inkomsten - veelal uit 
zwarten handel verkregen - trachten op te sporen. Niet verzwegen 
mag worden de Keuringsdienst voor Waren, welks keurmeesters 
een zeer gewichtige taak hebben bij het opsporen van allerlei 
knoeiers met waren. De hierbij ingedeelde ambtenaren zijn meer 
technisch, dan politieel-economisch geschoold. De door hen opge
maakte Processen-Verbaal kenmerken zich dan ook door een tech
nisch juiste weergave van de feiten, zonder dat is nagespeurd 
welke economische oorzaken of gevolgen het geconstateerde heeft. 
Soortgalijk werk wordt verricht door den Vleeskeuringsdienst, 
welks ambtenaren meermalen in nauwe samenwerking met politie 
of C.C.D. actief en vaak met succes clandestiene slachtingen en 
verboden vleeshandel weten te bestrijden. 

Met de contrOle op de loonvoorschriften - uitermate vlln ge
wicht in dezen tijd! - zijn talrijke organen belast. Afgezien van 
de gewone reeds genoemde opsporingsdiensten als C.C.D., C.D.E.C., 
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Rijks- en gemeentepolitie, treden op dit terrein ook de Arbeids
inspecties, de Arbeidsbureaux, Raden van Arbeid en Inspecteurs 
van het College van Rijksbemiddelaars op. Tussen de verschillende 
opsporingsdiensten op dit gebied is een soort terreinverdeling tot 
stand gekomen, waardoor dubbele controle kan worden voorkomen. 

Genoeg om te doen zien, dat de Nederlandse zakenman, in het 
algemeen de Nederlandse burger, wanneer hij zich op economisch 
terrein begeeft - en dit doet ieder practisch dagelijks! -, aan 
veelvuldige controle blootstaat, met alle gevolgen van dien. 

Op de vraag of er voldoende samenwerking tussen al deze op
sporingsdiensten bestaat moet het antwoord helaas ontkennend 
luiden. Nog steeds komt het voor, dat controleurs van verschillende 
diensten elkaar aflossen bij bezoeken aan de bedrijven. Nog altijd 
kan men langs de wegen eerst een controleur van den C.C.D. ont
moeten, speciaal belast met contróle op verboden vervoer van 
levensmiddelen, terwijl op enigen afstand een controleur van de 
C.D.E.C. speurt of niet iemand het waagt turf zonder vergunning 
van het Rijkskolenbureau te vervoeren en nog enige tientallen 
meters verder een inspecteur van de Rijksverkeersinspectie de rij
vergunningen bekijkt om na korten tij d opgevolgd te worden door 
de ambtenaren der belastingen, die onderzoeken of wel voldaan is 
aan alle fiscale voorschriften betreffende motorvoertuigen. Het 
contact tussen deze opsporingsambtenaren beperkt zich veelal 
hiertoe, dat men na afloop der controle gezamenlijk een kop koffie 
gaat drinken. Het is helaas vaak zo als een districtsinspecteur van 
den C.D.E.C. mij kortgeleden vertelde, dat hij met de C.C.D. af
deling Algemene Contróle samenwerkte, omdat de desbetreffende 
districtsleider van den C.C.D. en hij beiden lid zijn van dezelfde 
biljartclub. 

Is zo de samenwerking tussen de typisch economische opspo
ringsdiensten al zeer beperkt en min of meer toevalligerwijs tot 
stand gekomen, nog erger is het, wanneer gelet wordt op samen
werking tussen Rijks- en gemeentepolitie enerzijds en de genoemde 
opsporingsdiensten andererzij ds, gunstige uitzonderingen daar
gelaten. Door vele leden der politieorganen worden controleurs 
van den C.C.D. beschouwd als opsporingsambtenaren van lager 
orde. Dit wordt mede in de hand gewerkt, doordat de hogere 
functionarissen van C.C.D., C.D.E.C. en Prijzenopsporingsdienst 
geen hulpofficieren van justitie zijn, zodat in ernstige gevallen, 
waarin een inverzekeringstelling nodig is, de hulp van de groeps
commandanten der Rijkspolitie of van inspecteurs en commissa
rissen en van de gemeentepolitie moet worden ingeroepen. Daarbij 
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komt nog de minder politieel-technische ontwikkeling van de ge
wone controleurs. Bovendien heeft vooral de plattelands-Rijks
politie de gedachte, dat hij vanwege het bestaan van C.C.D. e.d. 
aan het economische terrein geen aandacht behoeft te besteden. 

De tegenwoordige situatie in ons land is dus zo, dat tenminste 
onder zes departementen opsporingsdiensten ressorteren. Niet ten 
onrechte heeft eens iemand opgemerkt, dat iedere bestuurstak de 
neiging heeft een eigen controledienst te stichten en uit te breiden. 
Zo heeft iedere controleur zijn eigen speciale taak en wordt hij 
ongeschikt voor een algemene controle. Zo acht iedere controle
dienst zijn eigen beperkt terrein het belangrijkst. Zo verrijzen in 
alle grotere plaatsen naast elkaar de bureaux der verschillende 
diensten met eigen functionarissen van hoog tot laag. Zo heeft 
iedere opsporingsdienst zijn eigen recruterings- en opleidingssys
teem, zijn eigen salarisregeling en promotiekansen. Men beschouwt 
elkaar meermalen als concurrerende firma's, in plaats van als tot 
samenwerking geroepen overheidsorganen. Voorts is er verschil 
in positie van het politiepersoneel, dat practisch in zijn geheel een 
vaste aanstelling heeft met recht op pensioen, en de controleurs 
van C.C.D., C.D.E.C. en Prijzencontrole, die, voorzover ze niet 
door een of anderen Rijksdienst zijn uitgeleend, allen op arbeids
contract werkzaam zijn en dus geen pensioenrechten hebben, hoe
wel er onder hen zijn, die reeds meer dan tien jaar hun werk als 
controleur verrichten. In de bezettingsjaren zijn velen er toe ge
komen een toevlucht te zoeken in het ambtelijke apparaat, ook in 
het controle-apparaat. Niet weinigen van hen zijn bij de opsporings
diensten blijven hangen. Onder hen zijn ongetwijfeld lieden met 
capaciteiten, die, na herscholing, tot goede rechercheurs omge
vormd kunnen worden. Vele goede krachten overwegen echter de 
genoemde economische controle-apparaten te verlaten of hebben 
deze reeds verlaten, omdat ze bevreesd zijn voor een gebrek aan 
toekomstmogelijkheden. Velen van hen zijn uit het zakenleven 
afkomstig. Daar de mogelijkheid niet uitgesloten is, dat zij in 
hetzelfde zakenleven zullen moeten terugkeren, staan zij veelal 
niet zo vrij en onafhankelijk tegenover de te controleren personen 
als wel wenselijk is. 

Dit alles leidt vanzelf tot de vraag: is concentratie der verschil
lende opsporingsdiensten gewenst en zo ja, in welke richting zal 
deze concentratie moeten worden gezocht? Op de laatste vergade
ring der Nederlandse Juristenvereniging, te Den Haag gehouden, 
waar het vraagstuk van de conceiltratie der economische recht
spraak aan de orde kwam, hebben de praeadviseurs Mr A. A. L. F. 
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VAN DULLEMEN en Mr E. BLOEMBERGEN zich voor meerdere centra
lisatie ook der opsporingsdiensten en opsporingsambtenaren uitge
sproken. De laatstgenoemde merkte op, dat coördinatie van de 
werkzaamheden van allerlei controleurs dringend is geboden. 
"Immers", aldus Mr BLOEMBERGEN, "niet alleen zullen deze af
zonderlijke controlediensten vrijwel steeds gespecialiseerde krach
ten aanstellen, die niet in staat zijn algemene controles te verrich
ten, noodzakelijk daar anders gemakkelijk hiaten ontstaan of het 
gevaar dreigt, dat de controleurs tegen elkaar worden uitgespeeld, 
maar bovendien moet het bedrijfsleven worden beschermd tegen 
dagelijks weerkerende partiële controles, waarbij dezelfde gege
vens telkens opnieuw moeten worden verstrekt." Voorts geeft hij 
aan, dat controle "mits efficient georganiseerd en uitgevoerd, ener
zijds een grote preventieve werking uitoefent en aldus in niet 
geringe mate bij draagt tot beteugeling van overtredingen, maar 
ook andererzijds een voorwaarde is voor een goede berechting van 
inbreuken op de voorschriften." 

De Troonrede van 1947 kondigde de indiening van een wets
ontwerp aan, hetwelk beoogt een meer effectieve bestrij ding van 
de economische delicten mogelijk te maken. Zo het hier bedoelde en 
inmiddels ingediende wetsontwerp wet wordt, zal daarmede een 
concentratie van de economische rechtspraak tot stand worden 
gebracht. Tuchtrechter voor de Prijzen en Tuchtrechter voor de 
Voedselvoorziening, welke beide rechters een groot aandeel heb
ben in de berechting van economische delicten, zullen verdwijnen 
en de gewone rechtspraak zal hun taak moeten overnemen. Daar
mede zullen tevens zwaardere eisen aan de processen-verbaal die
nen te worden gesteld. In de gewone rechtspraak geldt nog steeds 
als regel, dat een te laste gelegd feit wettig en overtuigend moet 
worden bewezen. De taak van de opsporingsdiensten is bouw
stenen aan te helpen dragen voor dat wettig bewijs. Niet meer 
zal voldoende zijn voor een veroordelend vonnis een in gemoede 
overtuigd zijn van den rechter, dat de verdachte het hem te laste 
gelegde feit, in oproep of klacht geformuleerd, heeft gepleegd. 
Daarmede wordt de taak van den opsporingsambtenaar op econo
misch terrein zwaarder en komt de noodzaak van betere scholing 
naar 'voren. Bij vele economische opsporingsdiensten is veelal de 
eerste eis, die aan een candidaat-opsporingsambtenaar wordt ge
steld, dat hij technisch goed onderricht zij; eerst in de tweede 
plaats komt de vraag naar de politiële en recherche-kwaliteiten. 
De vraag is of de tegenwoordige opsporingsdiensten alle in staat 
zijn aan de straks te stellen eisen te voldoen. 
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De controle op economisch terrein valt, wat haar karakter be
treft, in twee, wel te onderscheiden, maar niet streng te scheiden 
groepen uiteen. De eerste groep zou ik willen noemen de straat
en wegcontrole. De tweede groep is de technische controle. 

De straat- en wegcontrole heeft voornamelijk tot taak beteuge
ling van den zwarten straathandel, welke op verschillende plaatsen 
in de grote steden wordt aangetroffen, en controle op de onder
scheidene vervoerverboden, zoals die van granen, varkens, turf 
enz. Het komt mij voor, dat er niets op tegen is, deze straat- en 
wegcontrole in eerster instantie te zien als taak van de Rijks- en 
gemeentepolitie. Ik zie niet in, waarom een surveillerende agent 
van politie niet tevens zijn aandacht kan besteden aan de hier
bedoelde controle. Waarom zou de over het gehele land verspreide 
Rijkspolitie niet op speciale punten vaste posten kunnen bezetten, 
die voorzover nodig het vervoer controleren? Waarom zou de in 
zijn rayon patrouillerende plattelandspolitieman geen toezicht 
kunnen uitoefenen op de speciaal op het platteland zo vaak plaats
vindende kleinere economische delicten, welker ontdekking echter 
dikwijls kan leiden tot opsporing van belangrijke feiten? Vanzelf
sprekend zal de politie in het algemeen in deze geïnstrueerd en 
meer mobiel gemaakt dienen te worden. 

Aanvaardt men het principe, dat straat- en wegcontrole een 
politiële taak is, dan kan daarmede dus elke controleur van den 
weg verdwijnen. Dan is tevens een meermalen herhaald staande 
houden van voertuigen door verschillende controle-organen afge
lopen. Wij dienen zo spoedig mogelijk terug te keren tot de voor
heen steeds als normaal beschouwde toestand, dat de politie belast 
is met het toezicht op de naleving der wetten, dus ook der econo
mische wetgeving. De politie zorgt voor handhaving der orde, ook 
voor de economische orde. Degenen, die openlijk als bonnenhande
laar, vleesvervoerder e. d. op deze economische orde inbreuk maken, 
dienen een actief ingrijpend politieapparaat tegenover zich te 
vinden. Ook hierom is dit van belang, daar de echte door ieder 
verfoeide zwarte handel veelal bedreven wordt door lieden, die 
zich ook hebben schuldig gemaakt aan commune delicten als dief
stal, mishandeling e.d. In veel gevallen is de zwarte handelaar van 
beroep tevens een beroepsmisdadiger. Een groot deel trouwens 
der goederen, die op de zwarte straatmarkten worden aangeboden, 
zijn van diefstal afkomstig. Lang niet voldoende wordt dit door 
ieder beseft. Ook door dit samengaan is politieel optreden op dit 
terrein gewenst. Wanneer de bestrij ding van dezen verboden 
handel in handen van één politiëlen dienst wordt gelegd, wordt 
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tevens bereikt, dat alle verkregen gegevens ook in één politie-admi
nistratie worden verwerkt. Ervaring is immers van veel belang 
bij de opsporing van delicten. Thans is deze ervaring verdeeld 
over verschillende diensten, die elkaars gegevens niet uitwisselen. 
Het verleden, ook het economische verleden, van een verdacht per
soon kan belangrijke aanknopingspunten opleveren voor het verder 
in te stellen onderzoek. Hiermede is voldoende aangetoond, dat 
een eerste stap naar concentratie van de economische opsporings
diensten is, dat de straat- en wegcontrole toevertrouwd worde aan 
het daartoe uit te breiden bestaande politieapparaat. 

Minder eenvoudig is het met de technische controle gesteld. 
Hieronder wordt verstaan die controle, waarbij in meer of mindere 
mate deskundige kennis van het te controleren object noodzakelijk 
is. Een controle bij een textielfabriek kan men nu eenmaal niet 
laten verrichten door iemand, die zijn leven lang zich met het 
boerenwerk heeft bezig gehouden. Omgekeerd is de geboren stede
ling niet in de eerste plaats geschikt een boerenbedrijf te contro
leren. Het vereiste van deskundigheid is een der redenen geweest, 
waarom zo veel onderscheiden opsporingsdiensten werden inge
richt. Dit neemt niet weg, dat ook de technische controle, welke 
thans door verschillende opsporingsdiensten wordt verricht, dient 
te worden gecentraliseerd. Ook deze controle zal m. i. dienen te 
worden ondergebracht bij de politie, en wel bij de Rijkspolitie. De 
taak van de technische controle is immers niet beperkt tot een 
bepaalde gemeente, maar strekt zich over alle gemeenten uit en 
is daarmede een Rijkspolitietaak. 

Bij alle afdelingen der Rijkspolitie zullen speciale recherche
afdelingen moeten worden opgericht, waarbij alle technische op
sporingsambtenaren voor het gebied van die afdeling dienen te 
worden ingedeeld. In de grote steden zullen speciale recherche
afdelingen der Rijkspolitie in het leven moeten worden geroepen, 
waarin de in die steden en naaste omgeving werkende technische 
controleurs moeten worden samengevoegd. De samenstelling van 
deze economische rechercheafdelingen zal verschillen naar gelang 
van de streek van het land. Zo zullen in tuinbouwstreken specia
listen op tuinbouwgebied, in het gebied, waar de schoenfabrieken 
zich ontwikkeld hebben, deskundigen voor leer dienen te worden 
aangezocht om als rijksrechercheur opsporingswerk op deze ter
reinen te verrichten. Kortom, de situatie van een bepaalde streek 
zal het karakter dienen te bepalen van het economische recherche
apparaat van die streek. Voor verschillende onderdelen van het 
bedrijfsleven bestaan thans weinig opsporingsambtenaren, omdat 
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die onderdelen slechts van weinig belang of van geringen omvang 
zijn. Het komt mij voor, dat het mogelijk zal zijn de controle op 
deze onderdelen onder te brengen, hetzij bij den staf van de Rij ks
politie, waarbij een afzonderlijke economische sectie zal dienen te 
worden geformeerd, hetzij bij de gewestelijke of districtsbureaux 
der Rijkspolitie, waarbij eveneens afzonderlijke economische secties 
dienen te komen. Al naar gelang van de meerdere frequentie der 
opsporingsobjecten zullen de rechercheurs in kleiner of groter ver
band moeten worden samengevoegd. Zo zullen accountants - specia
listen bij uitnemendheid - vanzelfsprekend niet bij de afdelingen, 
maar bij de districten of gewesten dienen te worden ingedeeld. 

Door deze samenbundeling van alle economische opsporings
ambtenaren bij de Rijkspolitie wordt in één slag alle verdeeldheid 
en differentiatie weggevaagd en de samenwerking bereikt van 
allen, die op het terrein der economische controle werkzaam zijn. 
De technische rechercheur kan gemakkelijk profiteren van de 
betere politiële ontwikkeling van zijn collega, die zich bezig houdt 
met het opsporen van gewone delicten. Eén politieapparaat komt 
tot stand, dat staande onder één leiding voor alle doeleinden op 
economisch gebied kan worden gebruikt. De leiding van dit aldus 
uitgebreide politieapparaat zal van een centraal punt uit dienen 
te geschieden, waartoe de staf van de Rijkspolitie zal moeten wor
den uitgebreid met economische deskundigen, welke gerecruteerd 
kunnen worden uit de leiding van de thans bestaande economische 
opsporingsdiensten. 

Van de zij de der economische departementen zullen wel be
zwaren rijzen tegen het opheffen van het eigen contröleapparaat. 
Gevreesd zal worden, dat het contact tussen het uitvoerende orgaan 
en het opsporingsapparaat teloor gaat. Bovendien zal het gecentra
liseerde economisch politieapparaat niet meer mogen worden ge
bruikt voor administratieve taken. Wat dit laatste betreft ben ik 
van mening, dat de taak van een opsporingsdienst primair politi
eel is. Een verlengstuk van de administratie mag en kan deze 
niet zijn. Hiertoe zullen de economische departementen en de 
daaronder ressorterende autoriteiten van andere middelen gebruik 
moeten maken. 

Niet te onderschatten is echter het bezwaar, dat de economische 
departementen door het verdwijnen van de eigen opsporings
diensten niet meer in staat zouden zijn de richtige naleving van 
de talrijke op hun gebied bestaande voorschriften te bereiken. Ik 
meen, dat dit bezwaar, althans voor een belangrijk deel, kan wor
den ondervangen door het aanstellen van contactambtenaren, welke 
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namens de Rijkspolitie h€t contact onderhouden met de verschil
lende departementen en de daaronder ressorterende Rijksbureaux 
€n bedrijfschappen. Op economisch terrein bestaan er reeds con
tactambtenaren. Het contact tussen de op voedselvoorzienings
gebied werkende bedrijfsschappen en de justitiële instanties wordt 
door hen onderhouden. Aangesteld door die bedrijfschappen ver
schijnen zij op de zittingen van bijzonderen politierechter of tucht
rechter om als deskundigen inlichtingen te geven of geven zij des
gevraagd schriftelijk adviezen en voorlichting. Een soortgelijke 
taak is toegedacht aan d€ contactambtenaren der Rijkspolitie, die 
als oren en ogen der politie op de verschillende rijksinstellingen 
dienen te fungeren en aan wie aanwij zingen door deze instellingen 
kunnen worden gegeven, hetzij via d€n staf der Rijkspolitie, hetzij 
via het gewest- of districtsbureau, ter doorgeving aan de lagere 
politieautoriteiten. Zo komt het mij nuttig voor, dat er contact 
gelegd wordt tussen het bureau van den Provincialen Voedsel
commissaris enerzijds en het opsporingsapparaat andererzijds. Ook 
thans bestaat immers een zodanig contact, doordat een aantal 
C.C.D-.controleurs zijn gedetacheerd bij den P.V.C. De uitvoering 
d€r overheidsmaatregelen op het gebied der voedselvoorziening kan 
in de verschillende provincies onderscheiden eisen stellen, welke 
van invloed kunnen zijn op de controle op dit terrein. Via den 
contactambtenaar kan de Rijkspolitie in dezen richtlijnen ont
vangen. Ook de Rijksbureaux, ressorterend onder het ministerie 
van Economische Zaken, kunnen op deze wijze het contact onder
houden met het opsporingscorps. 

Voor de hier voorgestane concentratie komen allereerst in aan
merking de typisch economische opsporingsdiensten als C.C.D., 
C.D.E.C. en Opsporingsdienst voor de Prijzen. Voorshands zal een 
onderbrengen van de aan de Keuringsdiensten voor Waren, Vlees
keuringsdiensten e.d. verbonden opsporingsambtenaren bij de door 
mij voorgestane Economische Rijkspolitie op vele organisatorische 
en andere moeilijkheden stuiten. Hetzelfde zal het geval zijn met 
de fiscale opsporingsorganen. Veel zal al bereikt zij n, wanneer ook 
deze diensten nauwer contact met de Rijkspolitie zoeken. 

Het gevolg van de door mij beoogde reorganisatie zal o. m. 
dienen te zijn, dat aan alle aangestelde of nog aan te stellen op
sporingsambtenaren een vaste positie dient te worden gegaran
deerd. Het gebruikmaken van tijdelijke krachten voor permanente 
functies blijve in ieder geval achterwege. Het personeel van de 
tegenwoordige opsporingsdiensten krij ge, na. strenge selectie, ge
legenheid over te gaan naar de Rijkspolitie. 
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Door de concentratie zal het opsporingsapparaat efficienter kun
nen werken. Met minder mensen zal meer kunnen worden bereikt. 
Een besparing op gebouwen, materieel, reis- en verblijfkosten zal 
het niet onwelkome resultaat kunnen zijn. 

Is zo enerzij ds de Overheid gediend met een goed functionnerend 
betrouwbaar opsporingsapparaat, ook op economisch terrein, 
andererzij ds is de burger ermede gebaat, dat hij niet elk ogenblik 
wordt belaagd door diverse controleurs. Het ontzag voor de Over
heid ontbreekt thans bij velen. Schampere opmerkingen over 
ambtenarij komen, helaas lang niet alt\jd ten onrechte, veel voor. 
Concentratie en samenbundeling van de economische 6psporings
diensten is daarom van groot belang, voor Overheid en onderdaan 
beide. 

* 



VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 
Uw in het no. van Juli van A.R.St. als no. 2 opgenomen advies heeft 

mij niet bevredigd. 
In het aan Prof. DOOYEWEERD ontleende citaat komt het ambtsgebed 

slechts bij wijze van voorbeeld ter sprake, n.l.: het Christelijke zit niet 
in uitwendige formules, geen ambtelijk formuliergebed, geen formule 
"bij de gratie Gods" maken den staat Christelijk, als een, overheid en 
volk verbindende, Christelijk-politische geloofsgemeenschap ontbreekt 
(wat Christelijk is zegt u Zondag 12, wat geloof is Zondag 7 van de 
Heidelbergse Catechismus). Dit is mij uit het hart gegrepen. Eerst de 
Christelijke staatsopvatting doen doordringen in de volksovertuiging, 
en dan ook de uitwendige formules, en wel de een vroeger, de ander 
later, elk naar zijn aard. M. i. komt de formule "bij de gratie Gods" 
in de wetsformulieren dan veel eerder dan het ambtsgebed. Het laatst 
m. i. pas als het gehele volk - in de betreffende gemeenschap - tot 
de Christelijke overtuiging is gekomen. Hoe hierover DOOYEWEERD denkt 
blijkt uit het gegeven citaat geenszins. 

Wat het citaat dan verder poneert argumenteert in het geheel niet 
tegen mij. Ik behoor zeker niet tot hen, die het Christelijke geloofsleven 
slechts als een zaak van individuen kunnen zien. Een politische Christe
lijke geloofsgemeenschap acht ik dan ook natuurlijk mogelijk. Maar de 
ene door mij besproken uiting daarvan, het ambtsgebed, acht ik slechts 
mogelijk als allen in het betreffende college het Christelijke geloof be
lijden. Dat ik niet behoor tot degenen, die DOOYEWEERD hier bestrijdt, 
blijkt ten overvloede uit diens toevoeging: "Maar diegenen kunnen, 
consequent doorgedacht, ook niet meer van een Christelijke geloofs
gemeenschap in het tijdelijke kerkinstituut spreken." Uit geen mijner 
woorden is af te leiden, dat ik daarvan niet zou kunnen spreken. Alleen: 
de gemeenschap der heiligen, die daar, in dat verband, voor alle actie 
praemisse is, is het m. i. in elk ander verband voor het collectieve gebed. 

Wat u als conclusie toevoegt aan het citaat raakt mijn argumenten 
al evenmin. Inderdaad, een college neemt een besluit bij meerderheid 
van stemmen. Maar het kan niet tot alle.s besluiten. B.V. niet tot het 
afleggen - als college - van een eed. Zulks wegens den aard van den 
eed. Ook niet tot het sluiten - als college - van een huwelijk. Zulks 
wegens den aard van het huwelijk. En evenmin m. i. tot het bidden 
van een gebed, als college, zulks wegens den aard van het gebed; tenzij 
ieder individueel kan bidden, dan kan men de gebeden ook samenvoegen, 
en dan heeft het collectieve gebed m. i. een extra waarde boven -de in
dividuele gebeden. De vergelijking van de kerk, die kerk blijft ondanks 
de ongelovigen en hypocrieten in haar midden, en het gemeenteraads
gebed dat gebed van de gemeenteraad blijft, ook al neemt een aantal 
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leden er geen deel aan, gaat m. i. allerverschrikkelijkst mank en argu
menteert dus niet. Als een gemeenteraadsvoorzitter bij opzettelijke af
wezigheid van een aantal leden een ambtsgebed voorleest, zal God dan 
aanvaarden door den gemeenteraad te zijn aangebeden? Of door een 
aantal leden van den gemeenteraad? IV!. i. hoogstens het laatste. Van
wege den aard van het gebed. Vraag u af wat het gebed is, en dan 
meteen of een rechtspersoon kan bidden. Wat zegt de belijdenis? Cat. 
vr. 116: Waarom is het gebed den Christenen van node? Dat zijn mensen 
dus, die - antw. 32 - door het geloof lidmaten van Christus zijn en 
alzo Zijner zalving deelachtig. Over gebeden van anderen dan Christen
mensen rept de belijdenis niet. Zij acht die blijkbaar onmogelijk. Van 
andere mensen dan Christenen reeds, laat staan van colleges, rechts
personen, verbanden, laat helemaal staan van dezulke, die ten dele uit 
ongelovigen bestaan. Zelfs als het gaat over het gebed in de kerk zegt 
de Catechismus (Zondag 38), dat God eist, dat ik tot de gemeente Gods 
op den Sabbath naarstig moet komen (0. m.) om God den Here openlijk 
aan te roepen. 

En als ge, in vraag 117, den Catechismus verder volgt, en ziet wat 
er behoort tot een gebed, dat Gade aangenaam is en van Hem verhoord 
wordt, wanhoopt ge dan nog niet aan de mogelijkheid van een gebed 
van Schrift-gelovige Christenen samen met hele en halve God-looche
naars, lieden althans, die niet buigen voor de gehele Schrift? Acht ge 
het dan nog mogelijk om der wille van dezulken het gebed een zo "ver
dunden" inhoud (?) te geven, dat zij het mee kunnen bidden (?). En 
om Joden en onkerkelijkereligieuzen( ??) mee te krijgen Christus' naam 
in uw bidden maar te verzwijgen? Opzettelijk? Met als argument n.b. 
het Onze Vader? Inderdaad, dat is een gebed in Christus' naam. Maar 
als ik Christus' naam moet verzwijgen, om anderen die in Hem niet 
geloven niet te stoten, maar wel met mij te doen bidden (?), dan ver
loochen ik Christus! 

Maak ik den inhoud van mijn gebed, mijn collectieve, publieke gebed 
i. c., tot een minimum commune van wat allen prevelen, die wel eens 
de handen vouwen en de oogen sluiten, althans daartegenover niet fel 
afkerig zijn, dan kom ik in strijd met mijn belijdenis, die me zegt wat 
God ons bevolen heeft van Hem te bidden, n.l. allen geestelijken en licha
melijken nooddruft (Cat. vr. en antw. 118). En die belijdenis bindt me, 
waar ik me ook bevind, er is geen terrein, waarheen ik de klem van 
mijn belijdenis ontvluchten kan. 

Mijn betoog was en is dus, kort samengevat: 
Bidden kunnen alleen mensen, geen samenlevingsverbanden. 
Van de mensen kunnen alleen de Christenen bidden. 
Groepen mensen, . eventueel in samenlevingsverbanden, kunnen wel 

samen bidden, maar alleen als het verband wordt gevormd door mensen, 
die kunnen bidden, dus Christenen. M. a. w.: praemisse voor een col
lectief gebed is gemeenschap der heiligen. 

De inhoud van zo'n collectief gebed moet voldoen aan de belijdenis. 

ANTWOORD: 
Uw betoog gaat uit van de praemisse, dat alleen (Christen-) mensen, 

geen samenlevingsverbanden kunnen bidden. U beroept zich daarbij op 
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de formulering van vraag 116 van den Heidelberger Catechismus: Waar
om is het gebed den Christenen van node, en u zegt dan: Dat zijn 
mensen dus, die door het geloof lidmaten van Christus zijn en alzo 
zijner zalving deelachtig. En opmerkende, dat de belijdenis niet rept 
over gebeden van anderen dan Christenmènsen, concludeert u daaruit, 
dat zij die blijkbaar onmogelijk acht, van andere mensen dan Christenen 
reeds, laat staan van colleges, rechtspersonen, verbanden, laat helemaal 
staan van dezulke, die ten dele uit ongelovigen bestaan. En ten aanzien 
van het gebed in de Kerk - van welke u even te voren heeft opge
merkt, dat u wel degelijk van een Christelijke geloofsgemeenschap in 
het tijdelijke kerkinstituut kunt spreken, waarin ook gezamenlijk ge
beden kan worden, maar alleen, omdat de gemeenschap der heiligen, 
die aanwezig moet zijn om collectief te kunnen bidden, dáár, in dat 
kerkverband, voor alle actie de praemisse is -, ten aanzien van dat 
gebed in de Kerk merkt u hier op, dat zelfs als het gaat om dat gebed, 
de H. C. in Zondag 38 nog eist, dat ik tot de gemeente Gods naarstig 
moet komen (0. m.) om God den Here openlijk aan te roepen. 

Nu meen ik, dat u in het voorgaande de woorden "den Christenen" 
in vraag 116 veel te zwaar belast. In de eerste plaats valt de nadruk in 
deze vraag niet op deze woorden, maar op "van node", gelijk ook uit het 
antwoord duidelijk genoeg blijkt. Er had evengoed kunnen staan: "ons", 
of: "u", gelijk in zoveel andere vragen. En in de tweede plaats meen 
ik, dat u te veel voorbijziet het onderwijzende karakter van den H. C., 
dat hierin uitkomt, dat hij zich vragenderwijs richt tot het zaad der 
Kerk, tot den individuelen gelovige, die na genoten catechetisch onder
richt toegang tot het H. Avondmaal vraagt op belijdenis desgeloofs. 

Met andere woorden, uit de omstandigheid, dat de H. C. in vraag 116 
den Christen individueel vraagt, waarom hem het gebed van node is, 
mag geenszins worden geconcludeerd, dat de belijdenis alleen een gebed 
van (individuele) mensen zou kennen. 

Dat laatste stelt u, want wat u onder collectief gebed verstaat is niet 
anders dan een bundel gebeden. Zelfs in de Kerk. Niet de Kerk bidt, 
volgens u, maar de vergaderde gelovigen bidden; zie uw beroep op 
Zondag 38. Daartegen helpt u zelfs niet uw vooropstelling van de ge
meenschap der heiligen als praemisse voor elk gebed, evenals voor alle 
(andere) actie in de Kerk. Want het blijft altijd een bundeling van 
activiteiten, van gebeden van ieder der vergaderde gelovigen afzon
derlijk. 

Daarom richt zich de alinea uit het werk van Prof. DOOYEWEERD: 
"Wie het Christelijk geloofsleven slechts als een zaak van indivi

duen kan zien, voor dien bestaat geen mogelijkheid ener politische 
Christelijke geloofsgemeenschap. Voor dien bevat de idee van den 
Christelijken staat een contradictio in terminis. 

Maar diegenen kunnen, consequent doorgedacht, ook niet meer 
van een Christelijke geloofsgemeenschap in het tijdelijk kerk
instituut spreken." 

ondanks uw betuiging van het tegendeel wel degelijk ook tegen u. 
Daarbij komt dan nog, dat het onomstotelijke feit, dat de Kerk 'ge

meenschap der heiligen is, niet wegneemt, dat er in haar midden ook 
ongelovigen en hypocrieten zijn, die men niet mag weg-fingeren. 
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Gesteld, dat in uw visie een collectief gebed werkelijk mogelijk ware, 
dan zou dat naar die visie in de Kerk evengoed als in een overheids
college toch alleen werkelijk zo zijn, als uitsluitend gelovigen aan dat 
bidden deelnamen. Ook in dit opzicht richt het betoog van Prof. DOOYE
WEERD zich dus wel degelijk tegen u. 

En als de Kerk niet werkelijk kan bidden, maar alleen de gelovigen 
tegelijkertijd (niet eens: gezamenlijk) hetzelfde gebed kunnen bidden, 
kan de Kerk dan wèl belijden, wèl andere ambtshandelingen verrichten? 

Al ben ik het dan ook met u eens, dat een verband of college niet 
alle handelingen kan verrichten, die een mens kan verrichten, omdat 
er strict individuele handelingen zijn, als b.v. uw voorbeelden van het 
afleggen van een eed en het aangaan van een huwelijk, in elk geval 
meen ik met het bovenstaande wel te hebben aangetoond, dat uw beroep 
op de belijdenis, in casu op den H. C., dat een ambtsgebed (buiten de 
Kerk) niet mogelijk is (zelfs in het gezin dan dus niet?), niet houd
baar is. 

Alvorens tot een nadere positieve uiteenzetting over te gaan, moge 
ik nog opmerken, dat niet juist is uw constatering dat uit het in mijn 
vorige advies aan Prof. DOOYEWEERD ontleende citaat geenszins zou 
blijken, hoe deze zou denken over uw mening, dat een ambtsgebed pas 
zou behoren te worden ingevoerd, wanneer alle burgers der desbetref
fende gemeenschap tot de Christelijke overtuiging zouden zijn gekomen. 
Want, hoewel Prof. DOOYEWEERD het ambtelijke formuliergebed evenals 
de formule "bij de gratie Gods" slechts in het voorbijgaan noemt, doet 
hij zulks overigens, vooral ook, wanneer hij in een - eveneens in mijn 
vorige advies vermelde - noot spreekt over het principieel verwerpe
lijke van het principieel weren van den naam van Christus uit een 
ambtsgebed, op zulk een wijze, dat daaruit duidelijk blijkt, dat hij het 
ambtsgebed - in den door mij verdedigden zin - ten volle aanvaardt, 
hetgeen wel zeer duidelijk wordt uit de voorlaatste alinea van het in 
mijn vorige advies opgenomen citaat, hetwelk luidt: 

"Maar evenmin hangt het Christelijk karakter van het staats
leven af van de individuele geloofshouding van afzonderlijke men
sen. Op het verbandskarakter van den staat, op den geest, die in 
zijn verbandsuitingen heerst, komt het aan.", 

waarop dan volgt de hierboven reeds vermelde alinea. 
Thans dan de positieve uiteenzetting. 
Hoewel ik mij bewust ben, dat de wijsbegeerte der wetsidee niet 

officieel door de Antirevolutionaire partij is geijkt, sluit ik mij in het 
hiernavolgende betoog toch bij haar aan, daar ik meen, dat zij de beste 
verantwoording vermag te geven van de grond-gedachte der souvereini
teit in eigen kring, welke ook in staat is een duidelijk inzicht te geven 
in de aangelegenheid van het ambtsgebed. 

In kiem is de gedachte der souvereiniteit in eigen kring reeds te 
vinden in de reformatorische aanvaarding der vrijheid van geweten en 
godsdienst, waaruit die van godsdienstoefening noodwendig moest voort
spruiten. Hier ligt ook de grond voor de reformatorische scheiding van 
Kerk en staat (niet te verwarren met de Revolutionnaire scheiding van 
staat en religie). KUYPER bouwde de souvereiniteit in eigen kring uit 
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tot een belangrijk element in de Calvinistische levens- en wereldbeschou
wing, waarin zij echter vooral politieke betekenis had als die godde
lijke ordinantie, die de onderscheidene levenskringen veilig stelde tegen 
overschrijding van haar grenzen door de staatsmacht. Intussen had de 
gedachte reeds bij KUYPER bredere betekenis en kon de wijsbegeerte 
der wetsidee er geredelijk op voortbouwen in haar systeem van wets
kringen, waarin zij zich rekenschap geeft van de Schriftuurlijke ge
dachte, dat God alles schiep naar zijn aard en dat aan elk ding een 
groot aantal aspecten is te onderscheiden. Zo onderscheidt zij getals
zij de (1), ruimtelijke zij de (2), bewegingszij de (3), organische levens
zijde (4), psychische gevoelszijde (5), analytisch-logische zijde (6), his
torische zij de (7), taalzij de (8), omgangszij de (9), economische zij de 
(10), aesthetische zijde (11), rechtszijde (12), morele zijde (13) en 
geloofszijde (14). Wat dit laatste betreft zij er op gewezen, dat de 
religie niet in de geloofszijde is afgesloten: zij is de verbinding, de 
relatie tussen den creatuurlijken zin (dat is de afhankelijke onzelfge
noegzame zijnswijze der geschapen werkelijkheid als heenwijzing naar 
de totaliteit Gods en als uitdrukking van Zijn beeld) en het Zijn van 
de Archè, van den Oorsprong, van God, Die zich in Zijn schepping uit
drukt. De religie is dus de relatie in alle zijden (alle modaliteiten, alle 
aspecten) der tijdelijke werkelijkheid tot God. Zij kan zijn op God ge
richt en op afvallige wijze van Hem afgewend. Dan krijgen we dus af
vallige religie en afvalligen cultus. 

Alle dingen fungeren in alle aspecten. Een steen is subject in de drie 
hierboven eerstgenoemde aspecten: hij hééft zes zijden, hij beslaat 
ruimte en in hem werkt de onderlinge aantrekkingskracht der atomen; 
hij is object in de overige wetskringen : hij wordt gevoeld, er wordt 
over hem gedacht, hij wordt genoemd, hij wordt gekocht en verkocht, 
hij wordt gebruikt voor een altaar (hetzij door Abraham of Jozua in 
den op God gerichten, hetzij door een heidensen stam in een van Hem 
af gerichten cultus). Een boom fungeert in één kring meer als subject 
en die organische levenszijde leidt alle andere aspecten, b.v. het be
wegingsproces in den boom; in alle andere aspecten is hij obj ect, ook 
in de geloofszijde, b.v. in afvalligen zin als heilige eik. De dieren fun
geren in nog één aspect meer als subject, maar ook zij worden nog ge
noemd, verkocht, enz. In Christelijken zin heeft het Lam als symbool 
een typische, op God gerichte, cultuele (niet: culturele) functie. De 
mens tenslotte fungeert in alle aspecten als subject; hij is nergens 
object; bovendien gaat hij in het concentratiepunt zijner zelfheid, in 
het hart, den tijd te boven: hij heeft eeuwigheidsbestemming. 

En nu de verbanden, waarvan de mens deel uitmaakt. Weliswaar wordt 
bij elk daarvan onderscheiden een leidende en een funderen de functie, 
door welke beide hun individualiteit wordt bepaald. Zo is de fundering 
van den staat gelegen in de historische monopolisering der zwaard
rnacht, terwijl hij naar zijn leidende functie is rechtsgemeenschap. Het 
huwelijk is een in sexuele verhoudingen biotisch gefundeerde-morele 
liefdesgemeenschap. Maar evenals de mens fungeren de verbanden des
niettemin als subject in alle aspecten der werkelijkheid. Men denke eens 
aan het huwelijk als uitdrukking der verhouding van Christus tot Zijn 
Kerk. Ook is het huwelijk geloofsgemeenschap, hetzij dan in op God 
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gerichten hetzij in afvalligen zin. Daarom kunnen huwelijk en gezin 
ook cultus-gemeenschap zijn, in de huiselijke godsdienstoefening. 

Ook de staat fungeert in alle aspecten. Prof. DOOYEWEERD zet dat 
uiteen in Bk III van zijn werk "De wijsbegeerte der wetsidee", blzz. 
331-450, waar. hij handelt over de funderingsfunctie van den staat 
(de interne monopolistische organisatie van de zwaardmacht over een 
zeker territoriaal begrensd cultuurgebied, blz. 366), over zij n bestem
mingsfunctie (te zijn dwingende overheidsrechtsgemeenschap, territo
riaal heerschappelijk dwangverband, blzz. 392 en 393), over de uitdruk
king van de staatsstructuur in de morele verbandsfunctie der vader
landsliefde (blz. 406), over den juridischen organisatievorm van den 
staat (blz. 414), over den aesthetischen ordeningstoestand van den staat 
(blz. 417), over de typisch statelijke wijze van economische inkomsten
en kapitaalvoorziening door het belastingstelsel, over de "Staatswirt
schaft", over de bemoeiing van den staat met de economische ordening 
(blzz. 419, 420-2), over den omgang in den staat en tussen de staten 
(blzz. 423, 424), over het gebruik van symbolen (vaandels, nationale vlag 
en kleuren, onderscheidenstekenen, nationaal wapen, vaste formulieren, 
titels), over titulatuur en ambtstekenen, over taalpolitiek (blzz. 425-6), 
over den staat als politisch beschavingsverband (0. m. inrichting en 
onderhoud van musea, gedenktekenen, nationale feest- en gedenkdagen) 
(blzz. 426-7), over de logische structuur van het politisch gemeen
schapsdenken en de integrerende logische functie der "openbare mening" 
(blz. 427 sqq.), over het typisch politische verbandsgevoel (rechtsgevoel, 
machtsgevoel, gevoel van saamhorigheid) (blzz. 432-3), over den staat 
als biotische levensgemeenschap van overheid, volk en land en de rassen
leer (blzz. 434 sqq.), over den staat als physische dwang-organisatie, 
over het staatsgebied (blzz. 438 sqq.), over de politische geloojsfunctie 
en den Christelijken staat (blzz. 440-450). 

Omdat de staat fungeert in alle wetskringen, kan de Overheid, die 
zich Gods dienaresse weet, van Hem afhankelijk en gericht op de ver
werkelijking van de van Hem uitgaande gerechtigheid, die in Hem haar 
volheid vindt, daarom kan die Overheid in den staat ook ambtelijk 
bidden. De gezindheid van elk der individuele overheidspersonen of 
leden van een overheidscollege is daarbij voor het karakter als ambtelijk 
overheidsgebed irrelevant. Is een met meerderheid van stemmen c. q. 
bij - eventueel opzettelijke - afwezigheid van sommige leden van het 
college aangenomen wet minder een wet, omdat ze niet met algemene 
instemming tot stand kwam? Neen immers, want zij is niet minder 
uiting van den verbandswil. 

Tot nog toe gaf ik een Christelijk-wijsgerige beschouwing. Ook theo
logisch gezien is er zeker plaats voor het ambtsgebed. Naar Psalm 
47 : 10 zijn de Overheden, de Schilden der aarde, Godes, door Hem in 
Zijn genade geschonken, waarom de Kerk dan ook in haar belijdenis 
den goeden God dankt, dat Hij overheden gaf. Het is ook genade, wan
neer die Overheid nog of weer in dat besef leeft en daarvan getuigenis 
aflegt in haar gebed, waarin zij Hem eer biedt, haar werkzaamheden 
aan Hem opdraagt, Hem om Zijn zegen smeekt en Hem voor den genoten 
bijstand dankt. 

Moet ik dus blijven volhouden, dat het Overheidsgebed een gebed der 
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Overheid als zodanig is en niet een gebed van individuele overheids
personen, ik verschil natuurlijk niet met u van mening hierin, dat alleen 
Christ-gelovigen waarlijk deel kunnen hebben in een Gode-welgevallig 
gebed. 

Intussen "bidden" ook anderen. Bidden is immers een cultuele han
deling, die zowel op God kan zijn gericht als in afvalligheid van Hem 
kan worden afgewend op een valsen god. Vraag 117 van den H. C. heeft 
dan ook mede in dit opzicht zin, als zij vraagt, wat behoort tot zulk 
een gebed, dat Gode aangenaam is en van Hem verhoord wordt. Immers 
ook andere gebeden zijn mogelijk. 

In het Christelijke gebed als verbands-uiting ener Christelijke Over
heid hebben dan ook alleen Christ-gelovige overheidspersonen en Christ
gelovige leden van een college deel. Intussen is, gelijk reeds werd opge
merkt, het gebed daarom niet minder verbandsuiting en dus ambtsgebed 
der Overheid als zodanig. 

In nog een opzicht stem ik met u in. Reeds in mijn vorige advies gaf 
ik er blijk .van, dat ik met Prof. DOOYEWEERD het principieel weren 
van Christus' Naam uit een ambtsgebed principieel verwerpelijk acht. 
Hieruit moet inderdaad voortvloeien, dat de inhoud van het ambtsgebed 
niet (mede) mag worden bepaald door de zucht Joden en onkerkelijke 
religieuzen te ontzien, teneinde hen tot mee-bidden van een minimum 
commune in staat te stellen. Want metterdaad kunnen zij niet mee
bidden in een gehoorzaam op God gericht gebed. Dit "argument" voor 
het niet uitdrukkelijk noemen van Christus' Naam moeten wij dus ge
heel prijsgeven, hetgeen ik bij dezen doe. 

Intussen zult u het met mij eens zijn, dat dit nog niet behoeft mede 
te brengen, dat het ambtsgebed per se moet worden besloten met de 
formule "in Jezus' Naam". Ik hoop binnenkort gelegenheid te hebben 
enige formulieren van ambtsgebeden mede te delen, waarbij er m. i. 
zijn, die aan den eis een Christelijk gebed te zijn voldoen, ook zonder 
dat die formule wordt gebezigd. 

Hieraan zij nog toegevoegd, dat een afvallige bidder (geen Satans
aanbidder zijnde) altijd nog beter is dan de principiële niet-bidder. 
Hoezeer men KUYPER's "gemene-gratie-gebed" (zie hierover, behalve 
de in mijn vorig advies aangegeven plaats in zijn werk A.R. Staatkunde, 
ook E Voto ad Zondag XLV, hoofdstuk lIl, blzz. 341-343) moge af
wijzen, ik meen toch, dat juist is zijn uitspraak (E Voto ad Zondag XLV, 
hoofdstuk 1I, blz. 335), dat ook in den gevallen mens de drang tot het 
gebed nog nawerkt. Zelfs in afvallig bidden openbaart zich nog de er
kenning van afhankelijkheid van een hoger wezen. De afvallige bidder 
is minder ver afgedwaald dan de principiële niet-bidder, al derven beiden 
de heerlijkheid Gods, als zij zich niet bekeren. 

Ik zou menen, dat er, bij onverzwakt vasthouden aan den eis, dat het 
overheidsgebed moet voldoen aan de eisen, die voor het Christelijk ge
bed gelden, reden zou kunnen zijn de formulering eventueel zodanig te 
doen zijn, dat de in Gods oog afvallige bidder naar eigen opvatting kan 
mee-"bidden". Of dit in de praktijk mogelijk is, kan slechts van geval 
tot geval blijken: het hangt vooral af van den graad van afvalligheid, 
die immers nog met velerlei Christelijke reminiscenties vermengd kan 
zijn en hier te lande ook veelal nog is. G. 
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W. F. DE GAAY FORTMAN, Herziening van het echtschei
dingsrecht. Alphen a. d. Rijn, Samsom, 1947. 32 blz. 

Sinds 1883 respectievelijk 1893 is de processuele praktijk gegroeid, 
dat echtscheidingen worden uitgesproken op enkele bekentenis of zelfs 
referte van den gedaagde en in een nog veel groter aantal gevaIIen zelfs 
bij verstek, hetgeen in feite veelal neerkomt op de door het B. W. uit
drukkelijk verboden echtscheiding bij onderling goedvinden, niet zelden 
zonder dat een der wettelijke echtscheidingsgronden werkelijk aanwezig 
is. Hierover en over verschiIIende pogingen, daarin verandering te bren
gen, uitvoerig MI' J. VAN ANDEL GZN, in zijn, door DE GAAY FORTMAN 
"voortreffelijk" geachte, studie in A.R.S. 3-m. jg. XII, 1938, blzz. 176 
sqq. en 243 sqq. 

Aan maatregelen, die aan dezen wantoestand een einde zouden kunnen 
maken, wijdde Prof. DE GAAY FORTMAN zijn inaugurele oratie aan de 
V.U. op 30 Mei 1947, sindsdien in druk verschenen. 

Hij bepleit, in navolging van de in 1944 in Curaçao tot stand ge
brachte regeling, ook hier te lande den rechter te verbieden in echt
scheidingsprocessen als bewijs aan te merken het niet tegenspreken of 
niet bestrijden van de gestelde feiten of van de ingestelde vordering, het 
zich aan het oordeel van den rechter refereren en de enkele door generlei 
in het geding bekende omstandigheid bevestigde bekentenis. 

Intussen maakt een zodanige bepaling misleiding van den rechter en 
samenspanning tussen de partijen, die wiIIen scheiden zonder dat daar
voor een der wettelijke gronden aanwezig is, niet onmogelijk. 

Nu 65 jaar lang echtscheiding bij onderling goedvinden heeft kunnen 
plaats vinden en het proces van ontkerstening ook hier te lande nog 
voortschrijdt, is de Christelijke overtuiging, dat het huwelijk volstrekt 
onontbindbaar is (terecht houdt DE GAAY FORTMAN ontbinding op grond 
van overspel slechts voor door Christus toegelaten, "niet als gunst, maar 
als oordeel", en neigt hij er toe kwaadwiIIige verlating als Schriftuur
lijken grond te verwerpen), in Nederland geen gemeengoed meer. Wan
neer aan de bovenbedoelde leugenachtige processuele praktijk een einde 
wordt gemaakt, zál daarnaast uit hoofde van de hardigheid des harten 
aan enige uitbreiding der door het burgerlijk recht toegelaten echt
scheidingsgronden niet zijn te ontkomen. 

Op dien grond stelt DE GAAY FORTMAN voor als vijfden echtscheidings
grond op te nemen: onheelbare tweespalt tussen de echtgenoten (daarin 
verder gaand dan VAN ANDEL, die in zijn bovenvermelde studie formele 
uitbreiding van de wettelijke echtscheidingsgronden verwerpt, maar wel 
o. a. meent, dat de Schriftuurlijke grond 7rOpJlW7. niet overspel, maar 
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_ ruimer - ontucht betekent en dat er te dezen grond is ook in ons 
B. W. verder te gaan). 

Intussen zal geen Schriftgelovig Christen van deze uitbreiding ge
bruik mogen maken. De Overheid gaat echter vrij uit, wanneer zij, "om 
erger kwaad te voorkomen ... echtscheidingen toelaat in gevallen, waarin 
de Kerk naar Goddelijk recht dit voor ongeoorloofd houdt". In den
zelfden zin het aan de Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland 
van 1920 aangeboden en in die van 1923 aanvaarde Rapport inzake Echt
scheiding der Commissie ad hoc (conclusies overgenomen bij VAN ANDEL, 
t. a. p., blz. 258). 

Uitbreiding van het aantal wettelijke echtscheidingsgronden met on
geneeslijke krankzinnigheid wijst DE GAAY FORT MAN af, wegens het ont
breken van schuld bij de door krankzinnigheid getroffen partij. 

Tenslotte wijdt de schrijver aandacht aan de mogelijkheden echt
scheidingen te voorkomen, door verzoening te bevorderen. De huidige 
"verzoeningscomparitie" zou daartoe moeten worden verbeterd; daarbij 
waren kerkelijke en maatschappelijke organisaties, die zich op het terrein 
der geestelijke volksgezondheid bewegen, b.v. bureaux voor gezins- en 
huwelijksmoeilijkheden, in te schakelen. 

* * * 
Het echtscheidingsvraagstuk is weer in het middelpunt der belang

stelling komen te staan. Een nieuwe poging (na die van de Ministers 
NELISSEN, REGOUT en GOSELING), te komen tot afschaffing van "de 
grote leugen" schijnt te zullen worden ondernomen. Een Commissie-DE 
JONGH rapporteerde in 1947 over Het vraagstuk der echtscheiding; 
denkbeelden voor verbetering van het echtscheidingsrecht. In dit rapport 
wordt voorgesteld de invoering van een "huwelijksraad", die vooral in 
het echtscheidingsproces een belangrijke rol zal gaan spelen. Ook stelt 
deze commissie o.m. voor, dat echtscheiding zal kunnen worden gevor
derd, indien het huwelijk, naar het oordeel van den rechter, grondig is 
ontwricht, alsmede ingeval van een ongeneeslijke krankzinnigheid, waar
door het huwelijk grondig is ontwricht. Prof. ROMME keerde zich hier
tegen in "De Volkskrant" van 25 en 26 Juni 1947 en wil in geval van 
huwelijksontwrichting niet verder gaan dan de scheiding van tafel en 
bed, die ook nu reeds in dat geval mogelijk is. Het rapport der Com
missie-DE JONGH gaf Prof. Mr J. C. VAN OVEN aanleiding tot een 
belangrijke uiteenzetting in het "Ned. Juristen Blad" van 6 en 13 Sep
tember 1947; in dezelfde nos werden in aanvulling op het rapport de 
door den secretaris-rapporteur der commissie Mr J. H. WIJSMAN ont
worpen wets-artikelen ter concretisering van haar voorstellen gepubli
ceerd, met toelichting. Sindsdien lieten in de nos van 27 September, 18 
October, 29 November 1947 en 3 Januari 1948 vogels van diverse 
pluimage hun licht over het echtscheidingsvraagstuk schijnen. 

In dit concert is de heldere uiteenzetting van Prof. DE GAAY F:ORTMAN 
van bijzondere waarde. Zij noopt opnieuw tot bezinning op de vraag, of 
het instinctieve verzet van velen in den orthodox-Christelijken kring 
tegen uitbreiding der echtscheidingsgronden in de burgerlijke wetgeving 
inderdaad principieel is verantwoord. De schrijver is bezonnen genoeg 
en heeft zich er volkomen voor gehoed in het vaarwater te komen van 
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hen, die op de door VAN ANDEL in zijn studie terecht zo scherp af
gewezen humanistische overwegingen een ruime uitbreiding van de 
mogelijkheid tot echtscheiding voorstaan. 

Men zou kunnen vrezen, dat door invoering van den door hem bepleiten 
grond het hek van den dam zou zijn. Daartegenover wordt door Mr J. H. 
WIJSMAN, bovengenoemd, in zijn proefschrift over Echtscheidingsgron
den, een vergelijking van het Nederlandse echtscheidingsrecht met de 
stelsels der verschillende staten der U.S.A., waarvan er sommige zijn 
met een groot aantal gronden voor echtscheiding, het volgende op
gemerkt: "Uitbreiding der gronden heeft ... weinig invloed, mits de 
wetgeving de echtscheiding met een streng stelsel van bepalingen om
geeft. Het gevolg zal zijn dat meer echtscheidingen worden uitgesproken 
op gronden welke door de feiten worden gedekt, en dat minder van 
de "groote leugen" wordt gebruik gemaakt." en "Het eenige middel om 
de echtscheiding tegen te gaan zal slechts zijn het instituut geheel af te 
schaffen." Ook in Zwitserland heeft, volgens WIJSMAN, de opneming 
van Ehezerrütung" als grond voor echtscheiding het aantal echtschei
dingen niet doen toenemen. 

DE GAAY FORTMAN's aarzeling ten opzichte van de afwijzing van on
geneeslijke. krankzinnigheid als grond voor echtscheiding is even be
grijpelijk als zijn uiteindelijke afwijzing sympathiek. Sinds geruimen 
tijd blijken sommige rechters in geval van krankzinnigheid echter mede 
te werken aan een "oplossing", waarbij wordt geprocedeerd tegen den 
curator van de krankzinnige partij, die het gestelde overspel dan niet 
ontkent, waarop de eis tot echtscheiding automatisch wordt toegewezen. 
De werkelijke grond is veelal, dat de onmogelijkheid van normale samen
leving voor allerlei moeilijkheden plaatst of leidt tot gevolgen, die de 
wereld in dat geval de voorkeur doet geven aan echtscheiding. Met volle 
erkenning van het contra-argument van DE GAAY FORTMAN kan de vraag 
worden gesteld, of ook hier de hardigheid der harten de Overheid niet 
noopt echtscheiding in zeer beperkte mate mogelijk te maken, al zal de 
Christen van die mogelijkheid uiteraard geen gebruik mogen maken. 
Enerzijds zou de eerbied voor de wet worden bevorderd, als degenen, 
die in dit geval willen scheiden, haar daartoe niet langer behoeven te 
ontduiken, terwijl andererzijds door een beperkte wettelijke mogelijk
heid wellicht echtscheidingen worden verhinderd, die thans door de zo 
juist bedoelde processuele praktijk vrijelijk doorgang kunnen vinden. 
VAN ANDEL achtte een nader onderzoek naar alle factoren, die ten aan
zien van dit maatschappelijk vraagstuk van belang zijn, gewenst. 

Intussen is het veldwinnen der miserabele processuele praktijk, die 
ook hier, buiten weten van deen) krankzinnige zelf, echtscheiding moge
lijk heeft gemaakt, een aanwijzing te meer, hoe nodig het is te komen 
tot een wettelijke voorziening, waardoor nog verder gaande buiten
wettelijke, in den grond tegen-wettelijke, uitbreiding der echtscheidings
gronden door den rechter wordt verhinderd. Heeft de rechter eenmaal 
zulk een grond gevormd, dan is het voor den wetgever nauwelijks moge
lijk er op terug te komen. Men denke ook aan de crematie, mogelijk ge
worden door een door den rechter geconstateerde leemte in de Begrafe
niswet. Geen Kabinet heeft tot nu toe een voorstel tot wetswijziging 
doorgezet, waarbij zij alsnog zou worden verboden. Intussen neemt zij 
hand over hand toe. G. 
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MR W. F. DE GAAY FORTMAN. De arbeider in de nieuwe 
samenleving. Amsterdam, Vrij Nederland, 1947. 100 
blz. 

In de Volkspaedagogische Bibliotheek verscheen boven-vermeld boekje 
van den sinds dien hoogleraar geworden Dr DE GAAY FORTMAN. Eerst 
wordt een beeld gegeven van de verandering van het algemeen maat
schappelijk beeld tussen 1870 en heden, daarna volgt in twee hoofdstuk
ken van elk bijna 40 blz. een schets van de ontwikkeling van de positie 
van den arbeider resp. in den bedrijfstak en in de onderneming, terwijl 
tenslotte de omtrek der vooruitzichten op langer en korter termijn wordt 
geschetst. 

Het boekje is vooreerst al waardevol om de grote hoeveelheid feiten
materiaal, die er in kort bestek en in voor ieder begrijpelijken vorm in 
is samengebracht, o.m. en b.v. over de verschillende voorstellen en vraag
stukken met betrekking tot de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, 
socialisatie, ondernemingsraden, wijziging in den rechtsvorm der onder
neming, winstdeling. 

Belangrijker is, dat het in zijn conceptie een eenheid vormt, gedragen 
als het wordt door de ene grote, alles-doortrekkende gedachte, dat in 
bedrijfstak en onderneming rechtens aan den arbeid een aan die van het 
kapitaal gelijkwaardige positie toekomt, zowel in sociaal als in econo
misch opzicht. De schrijver is dan ook een uitgesproken voorstander van 
paritaire vertegenwoordiging der arbeiders in de economische sectie der 
bedrijfschappen, zij het dat hij hun den raad geeft zich voorshands met 
minder te vergenoegen, totdat zij over een voldoend aantal geschoolde 
vertegenwoordigers beschikken om alle posten te bezetten. Evenzeer 
moet de ondernemingsraad naar zijn mening maar niet een orgaan zijn 
ter bevordering van de goede verhouding in de onderneming, maar een 
lichaam met een wettelijke rechtspositie, dat ook economische mede
zeggenschap moet hebben, zij het beperkt tot een recht op de hoogte te 
worden gesteld van den gang van zaken in commercieel opzicht en te 
dien aanzien adviezen te geven. Langs deze en andere wegen komt het 
tot een vergemeenschappelijking der onderneming, ook al vindt geen 
socialisatie plaats. 

Gelet op het voorgaande, schijnt het veelszins nauwe verband tussen 
sociale en economische aangelegenheden ook dezen schrijver te hebben 
verleid tot constructies en conclusies, die niet in alle opzichten geheel 
verantwoord zijn, terwijl hij andererzijds nalaat uit zijn opvattingen 
conclusies te trekken, die daaruit zouden moeten volgen. Intussen is hij 
ook weer nuchter genoeg boven de thans weer zozeer als eis van recht 
gepropageerde winstdeling als middel tot bezitsspreiding de voorkeur 
te geven aan een goede loonpolitiek en goede sociale voorzieningen. 

Onvoldoende gezien heeft de schrijver de betekenis van den door hem 
onvruchtbaar geachten strijd over de vraag of de bedrijfstak al dan niet 
een natuurlijke gemeenschap is. Ten diepste is hier in geding of de 
dwangrnacht der publiekrechtelijke bedrijfschappen haar uit eigen rechte 
inkleeft dan wel haar door de Overheid wordt verleend. De schrijver 
neemt trouwens van de gelukkig voor haar geboorte bezweken creatie 
van Minister Vos niet voldoende afstand. Hij ziet de bedrijfschappen 
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tenslotte als niet meer dan "enigszins zelfstandige" lichamen, die met 
de Overheid moeten samenspelen. Een veel voorkomend verschijnsel ove
rigens bij hen, die ook in economisch opzicht een belangrijke taak voor 
de bedrijfschappen zien weggelegd. 

Bepaald bezwaar moet worden gemaakt tegen schrijver's kritiek op 
de in Protestants-Christelijken kring gebruikelijke tegenoverstelling van 
staat en maatschappij. Volgens schrijver vormen zij geen tegenstelling. 
"De maatschappij is het geheel van de menselijke samenleving. Binnen 
die maatschappij doen zich aparte groeperingen van menselijk samen
leven voor. Een daarvan is de staat. De staat staat dus niet tegenover 
de maatschappij, maar is een onderdeel daarvan evenals de kerk en 
andere delen van het gemeenschapsleven, zij het ook een heel belangrijk 
onderdeel." 

Inderdaad moet worden verworpen de liberale, op LOCKE teruggaande 
en in de Manchesterschool tot bloei gekomen leer van den "klappermans
staat", die slechts heeft te beschermen de den mens in de "burgerlijke 
maatschappij" gegarandeerde grondrechten op leven, vrijheid en eigen
dom, maar die overigens dien mens moet vrijlaten in het kennen, zoeken 
en op de beste wijze bevorderen van zijn eigen belang. Die liberale 
constructie verstrikt zich in haar eigen tegenstrijdigheden. Maar daar
om is er wel degelijk onderscheid en is de staat niet, met kerk, school 
enz. enz., "onderdeel" van de maatschappij. Die in de moderne maat
schappijleer veelszins aanvaarde opvatting is in wezen een theoretische 
terugkeer tot oude ongedifferentieerde samenlevingsstructuren, die 
echter wegens haar totalitair karakter in onzen modernen tijd zoveel 
gevaarlijker zouden zijn dan zij waren in den tijd vóór zij zich differen
tieerden in de structuren der tijdelijke werkelijkheid, die wij thans ver
mogen te onderscheiden. G. 

Een Groot Nederlander, Dr H. Coliin. Herdacht door tijd
genoten. Leiden, A. W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., 
1947. 190 blz. 

Tijdens den laatsten Wereldoorlog en na de bevrijding openbaarde 
zich bij ons volk een sterk streven naar vernieuwing. Zulk een streven 
zal, indien het meer wil zijn dan een mode-verschijnsel, trachten zich 
te rechtvaardigen. En dit gaat dan vaak gepaard met een veroordeling 
van de voorafgegane periode. En zo moest in de jaren na de bevrijding 
in het bijzonder de tijd tussen de beide Wereldoorlogen het ontgelden 
en uiteraard ook Dr H. COLIJN, die in die periode zulk een belangrijke 
rol had gespeeld. 

Het is daarom verheugend dat nu temidden van de critiek een boek 
verschenen is, dat de grootheid van Dl' COLIJN wil laten zien. De auteurs 
lossen hiermede een deel van de ereschuld in, welke het Nederlandse 
volk heeft tegenover COLIJN, maar waarvan het besef totnogtoe al te 
zeer verborgen was gebleven. 

De kring van auteurs is wel zeer gevarieerd. We treffen naast elkaar 
aan den tegenwoordigen leider der Antirevolutionaire Partij, J. SCHOU
TEN, één van de veteranen der oude S.D.A.P. in de P.v.d.A., n.l. Minister 
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W. DREES, de vroegere Vrijzinnig-Democraat Mr P. J. OUD en - om niet 
meer te noemen - Baron VAN WIJNBERGEN, wiens naam alleen reeds 
doet denken aan een den Antirevolutionair sympathieke stroming bin
nen het Rooms-Katholicisme. 

Hoe verschillend de visie van deze en de andere medewerkers ook 
moge zijn, ze hebben elkaar gevonden in de grote waardering voor 
COLIJN. Niet alleen is dit boek belangwekkend voor ons, omdat het ons 
de verschillende opinies doet kennen, maar het bezit ook betekenis voor 
den komenden geschiedschrijver, aangezien het voor hem een spiegel 
is van de mening der tijdgenoten - en welke belangrijke figuren zijn 
er niet onder! 

Toch verhelen we ons niet de schaduwzijden, die een werk als dit 
heeft, ja krachtens zijn opzet moet hebben. Het mist de nodige een
heid. Deze is in tweeërlei opzicht zoek. In de eerste plaats verschilt het 
oordeel van de auteurs, ondanks alle eenheid in bewondering voor 
COLIJN, onderling aanzienlijk. Opvallend is het verschil in de wijze van 
waardering in de bijdragen van geestverwanten en niet-geestverwanten. 
Men leze eens de warme hulde aan den Christen COLIJN van den Rooms
Katholieken Baron VAN WIJNBERGEN. Door deze bijdrage aan het slot 
van het boek te plaatsen wordt den lezer dat vergoed wat hij in de 
artikelen van de niet-geestverwanten maar al te zeer miste: de erken
ning van de diep-religieuse grondslag van COLIJN'S werk. 

Bovendien was niet bevorderlijk voor de eenheid van het boek, dat er 
zovelen aan medewerkten, waarbij ieder een bepaalde zijde van COLIJN'S 
activiteit beschreef. Op deze wijze komen we te weinig onder den indruk 
van de eenheid van zijn persoonlijkheid en leven. Dit euvel had enigszins 
kunnen worden voorkomen, wanneer de inleider (B. OFFRINGA) zijn taak 
breder had opgevat of iemand had verzocht in korte trekken een totaal
beeld van COLIJN'S persoon en leven te ontwerpen. 

Over het algemeen zijn de verschillende schrijvers geslaagd, binnen 
het kader van den opzet van het boek. Toch is er ook nu nog plaats voor 
een ander boek over COLIJN. Hierbij heb ik nog niet eens het oog op een 
wetenschappelijke biografie, want daarop zullen we nog wel heel lang 
moeten wachten. COLIJN'S leven is immers zo rijk geweest aan belang
rijke gebeurtenissen, dat talrijke voorstudies nodig zullen zijn voor een 
zodanige levensbeschrijving kan worden geschreven. Bovendien zullen 
er nog jaren moeten verlopen voor verschillende archieven mogen worden 
geopend. 

Wanneer ik vraag om een ander boek over COLIJN, dan denk ik aan 
zulk een, dat diep ingaat op de vraagstukken, waarbij hijzelf zo nauw 
was betrokken en waarvan hij de bespreking heeft gestimuleerd. Ik 
geloof niet dat het te gewaagd is te voorspellen, dat de periode, waarin 
COLIJN een leidende positie heeft ingenomen, één van de meest om
streden tijdperken van onze geschiedenis zal zijn. Nu een boek als het 
besprokene is verschenen, kan de discussie beginnen. 

M. C. SMIT. 
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BESCHOUWING NAAR AANLEIDING VAN DRIE VLUGSCHRIFTEN 

DOOR 

DR J. P. A. MEKKES. 

In den loop van het jaar 1947 zijn er drie vlugschriften, waar
van twee als neerslag van gehouden referaten, verschenen, die het 
licht willen doen vallen op vragen der antirevolutionaire politiek. 
Professor B. HOLWERDA behandelt in zijn Crisis van het Gezag 
de ene, Dr W. P. BERGHUIS in De begrenzing der Overheidstaak 
de andere der twee onderwerpen, die ons steeds het meeste be
lang hebben ingeboezemd, terwijl Mr I. A. DIEPENHORST een hand
leiding over Christelijke Staatkunde schreef voor Antirevolutio
naire Jongeren Studieclubs. 

De omstandigheid, dat deze geschriften verschijnen, vraagt onze 
aandacht voor de noodzakelijkheid van nieuwe bezinning in den 
strijd om al datgene wat op den staat betrekking heeft. 

Het is wel nodig, op den snellen en moeilijken weg, dien wij 
de laatste jaren hebben afgelegd, een oogenblik stil te staan, ten 
einde onze plaats te bepalen. 

Het gelovige verzet van christelijk Nederland tegen den nazi
usurpator heeft aangetoond, dat de beginselen, waaruit dit volks
deel was gevoed, diep wortel hadden geschoten en in den geloofs
strijd het "getrouw tot in den dood" mogelijk maakten. Hoe had 
onze christelijke bevolking deze vastheid gewonnen? Welke waren 
de oefenschool en traditie geweest, waarop haar geloof appel
leerde? 

Dit kunnen wij weten door acht te geven op het karakter van 
haar voormaligen tegenstander. Deze tegenstander was de huma
nist van de 1ge eeuw. 

In de historie staan wij nooit voor een enkelvoudig verschijnsel. 
Zo was ook de 1ge eeuw door een samentreffen van factoren 
bepaald. Maar wij tasten toch niet al te ver mis, indien wij be
weren, dat haar karakter staatkundig was gedetermineerd door 
de beginselen der Franse revolutie, ethisch door de wijsheid van 
A. St. XVIII-2 3 
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de late Verlichting, wetenschappelijk door de beoefening van de 
modernste kennis der natuur. De invloed van het vrijheidsidealisme 
als reactie op de wetenschapsverheerlijking der 17e en 18e eeuw 
had geen stand kunnen houden tegen de vernieuwde aanbidding 
van het menselijk vernuft. 

Zo bleven wij dan op politiek terrein zitten met de door DE 
MONTESQUIEU en KANT gemitigeerde leer van ROUSSEAU, die het 
staatsgezag uit den volkswil deed voortkomen, en op ethisch ge
bied met de inzichten van CHRISTIAN WOLFF, die de deugd af
hankelijk had gesteld van den groei der verstandelijke kennis. 

Achter deze levensuitingen school de religieus theoretische in
stelling van de humanistische levens- en wereldbeschouwing. Deze 
zette daarin de traditie voort van de aanvangen der Europese 
beschaving. 

Het eigenlijke karakter van haar god had immers de geconsoli
deerde Griekse wijsheid gevonden in het bezit van het zuivere 
theoretische inzicht en naar deze godskennis had ze haar wezen 
van den mens bepaald. 

Sinds den renaissancetij d had men gemeend, de verhouding te 
moeten omkeren. De menselijke rede bepaalde de goddelijke, en 
daarmee de orde der dingen hier beneden. In beide gevallen was 
de aanbidding van het eigen verstand de religieuze drij fveer. Het 
humanisme echter aanvaardde die welbewust en opzettelijk, in
tussen met loochening van haar godsdienstig karakter. En dit 
werd de valstrik, waarin de slachtoffers van zijn wetenschaps
ideaal vielen. In schijn een tegenover allen godsdienst volstrekt 
neutrale theorie, in werkelijkheid een levens- en wereldbeschou
wing, die haar oorsprong nam in het knielen voor het albeheer
send menselijk intellect, met welke namen men dit verder ook 
wilde aanduiden en welke onderscheidingen men daarin ook aan
bracht. In het critisch-positivistisch denken meende men het eind
punt van den opwaartsen weg te hebben gevonden. 

Zo had dan het reform erend christendom der vorige eeuw te 
strijden tegen de uit deze bronnen vloeiende leer van de volks
souvereiniteit, van het individualisme in staat en maatschappij, 
van de deugd door kennis, van het recht als product van den 
staatswetgever, van de neutraliteit in godsdienst en wereld
Ibeschouwing. 

Toen deze vereenzelviging van neutraliteit en verstandsverabs0-
lutering in de gezinnen ingreep door het opdringen van de open
bare school aan de ouders als het opvoedingsinstituut voor hun 
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kinderen, ontwaakte het besef van de fundamentele religieuze 
tegenstelling. 

N u kwamen tegenover elkander te staan enerzij ds de groepen, 
die hun wortel vonden in een vertheoretiseerden kijk op de werke
lijkheid en bij wie alle controle, uit de volksconsciëntie op de in
tellectuele leiding te oefenen, ontbrak, andererzijds zij die zich 
samengebonden wisten in eenheid van geloof, onder de kracht 
waarvan zij het gehele leven met al zijn uitingen gesteld wisten. 

Geleidelijk trad er in dit aspect der verhoudingen verandering 
op. De arbeidersmassa's en zij die zich aan hen verwant wisten, 
begonnen te begrijpen, dat de theoretische wijsheid van het huma
nisme in schier letterlijken zin stenen voor brood moest bieden. 
De politieke vrijheid en gelijkheid hadden de economische niet in 
haar gevolg medegebracht. Doch na een aanvankelijk revolutio
nairen aanloop in de aankondiging van den klassenstrij d begonnen 
ook deze volksgroepen, in beteren doen gekomen, bij het afsterven 
van het liberalisme, mede den humanistischen koers te bepalen. 
De anti-humanistische belijders van het Marxisme bleven een 
kleine groep. 

Ook naar den anderen kant kwam er verflauwing van de tegen
stelling. Het pleit voor de school werd in voor de christelijke ge
loofsovertuiging gunstigen zin beslecht. Van de verbetering der 
sociale verhoudingen profiteerden de kleine luyden van het socia
listische prol€tariaat en van den christelijken arbeiders- en midden
stand gelijkelijk. 

Op geestelijk gebied liet een en ander zijn weerslag gevoelen. 
De hoge toon der oude vrijzinnigheid werd overstemd door wat 
de intellectueel uit de socialistische volkskringen had te zeggen 
en de oud-leerlingen der gesmade nachtschoolleverden belangrijke 
bijdragen in het wetenschappelijk en maatschappelijk leven. 

Toen, na den eersten wereldoorlog, onder de benauwing van 
economische depressies een nieuwe tijd vanuit de verte zijn eisen 
deed vernemen, zag de situatie te onzent er aldus uit. Wij menen 
haar te moeten kenschetsen als in vele opzichten labiel en nevel
achtig. Een uitgeleefd humanisme, een in brede lagen aan het 
concreet besef der antithese veelszins ontgroeid christendom; een 
volk, dat door zijn stoffelijke beslommeringen grotendeels in be
slag werd genomen. In Roomse kringen, onder de schijneenheid 
der kerk samengehouden, eenzelfde verschijnsel, gepaard met af
zwenken naar links. Op den achtergrond, naast deze laatste de 
landsgrenzen overspannende onberekenbare macht, de internatio
nale dreiging van de ultra-rode revolutie. 
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Intussen had zich in de diepte een ander proces voltrokken, dat 
voor zijn voltooiing slechts wachtte op het verloop aan de opper
vlakte. 

N och het oude wetenschapsideaal noch een beproefde her
beleving van wat KANT c.s. hadden geboden, vermocht meer op 
de geesten beslag te leggen. Blasé van de religieuze armoede der 
humanistische idealen, keerde men zich voorgoed van hen af. 

De leer van de nuttigheid, van de levenskracht en van het 
instinct, in het laatst der vorige eeuw aan den dag getreden, 
begon in de praktijk van het mensenbestaan rijke vrucht te 
dragen. De aansluiting met die van MARX, welke immers ook den 
bovenbouw van ons bestaan slechts uit den onderbouw wilde ver
klaren, lag voor de hand. Zodanig inzicht gaf opening aan hen, 
die de machteloosheid der humanistische "democratie" hadden 
ervaren. Want in haar nivellerende tendenties had deze geen oog 
meer gehad voor de roeping van den staat, en het probleem van 
zijn verhouding tot het sociaal en economisch bestaan niet kunnen 
oplossen. Zij wist geen rekenschap te geven van nationaliteit en 
van gezag en allerminst van het recht tussen de volkeren. Het 
"vredesverdrag" van Versailles was de exponent van dezen geest, 
en de er uit geboren volkenbond de laatste stuiptrekking der nu 
stervende idealen. 

De geest van vitalisme en pragmatisme werd door dezen stand 
van zaken uitnemend gestimuleerd. En voorshands uitte hij zich 
in den nationaal-socialistischen en fascistischen stormloop. 

Wat blijft er, nadat deze vloedgolf ons gedurende een vijftal 
jaren heeft overspoeld, aan bezinksel over? Het is anders gegaan 
dan bij de Franse revolutie. Haar beginselen was men van harte 
toegedactll geweest, haar rationalistische recepten had men gaarne 
toegepast. En na het wijken van de Napoleontische dictatuur 
dacht men er niet aan, de aangebeden principes op zij te zetten. 

Om het binnenkomen van het nationaal-socialisme heeft West
Europa niet gevraagd. Het kwam tengevolge van de weerloosheid 
der valse democratie. En zijn uiterlijke gestalte bleef in alle op
zichten gehaat. 

Maar nu zijn bezettingsgeweld verdwenen is, blijkt het aan 
geen tw~ifel onderhevig, hoe zijn diepste tendenzen het zelf
voldane humanisme hebben aangetast. Dit moge hoog opgeven van 
z~in personalistische grondvisie, zijn stuntelig machtsstreven is 
met het eertij ds zo trotse geloof in de algemeen redelij ke mensen
natuur niet meer te verenigen. En indien zijn Europese bakermat 
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niet door de voormalige kolonie-gebieden uit de Nieuwe Wereld 
werd geschut, zou zij reddeloos aan den sterkere uit de eigen 
school der revolutie ten prooi vallen. 

Toch staat er in ons midden het getuigenis der helden van het 
verzet. Daarin klinkt na het kloek belijden van de (nog niet verre) 
voorouders tegen het geestelijk-totalitaire liberalisme. Het was de 
diep uit het geloof geboren overtuiging, dat aan geen menselijk 
verzinsel, met hoeveel fanfare ook aangekondigd, over de van 
God geschapen wereld enige zeggenschap toekomt. Dat de Schep
per voor elke zijde van Zijn kosmos een eigen wet gegeven heeft 
en dat Hijzelf het is, die daar geen usurpatie toelaat, doch Zijn 
souvereiniteit gehandhaafd wil zien door hen, aan wie Hij de 
zorg voor het zo onderscheiden leven heeft toebetrouwd. Hetzelfde 
beginsel, dat in den schoolstrij d zegevierde, heeft Nederlands 
christenvolk bekwaamd om zijn liefde voor de vrijheid die uit 
God is en voor het wettige gezag met den dood te bezegelen. 

Een ware vreugde is het, ook nu vast te stellen, hoe uit deze 
zelfde kringen het protest blijft opklinken tegen wat de oude 
vijand der 1ge eeuw met nieuwe wapenen over ons wil brengen. 

Hoe staan nu de partijen in den strijd? Aan de ene zijde naast 
een uiterst revolutionaire groep, die elk ideaal openlijk opzij heeft 
gezet, de geestelijke nazaten van het trotse humanisme, in hoge 
mate geïnfecteerd door de opportunistische werkelijkheidsbeschou
wing, welke zij krampachtig hanteren tot het zolang mogelijk 
vasthouden van de macht. Het streven van deze groep is over de 
grenzen regionaal georiënteerd en hecht nog aan een "ideologie". 

Aan de andere zijde christenen met zeer verschillenden inslag, 
in wier bondgenootschap voor sommige aangelegenheden een enkele 
groep uit de humanistische traditie meetrekt. 

Wanneer wij aldus twee partijen stellen, dan wordt onverwijld 
onze aandacht gevraagd voor die groepen van christgelovigen die 
ons b~i deze indeling niet wensen te volgen en op wier steun de 
tweede partij dan ook niet kan rekenen. 

Dat zijn in de eerste plaats de Roomse christenen, wier natuur
genademotief, in vereniging met de universalistische overspan
ning van het tijdelijk kerkverband, hen steeds bedacht doet zijn 
op aardse machtsverwerving; een streven dat, bij den geloofs
afval ook binnen dien kring, bij de pragmatistische (d. i. op het nut 
gerichte) levenshouding der huidige linkse groepen gemakkelijk 
aansluiting vindt. Deze groep is, evenals de communistische, schoon 
op geheel andere wijze, internationaal georiënteerd. 
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In de tweede p1aats treffen wij onder de - in hoofdzaak natio
naal gerichte - protestanten hen aan, die Of verklaren, dat het 
gebod van Christus en de aardse door de zonde verdorven orde
ningen buiten elkaar omgaan en voor eigen persoon in deze dingen 
een welbewust dualisme huldigen, Of in Roomsen trant de heer
schappij van het tijdelijk kerkinstituut over alle levensgebieden 
willen doen gelden en geen erkenning hebben voor het eigen 
karakter der herschepping in het terrein buiten de kerk. Uit de 
laatste categorie zijn er, die hetzij tezamen met de opzettelijke 
dualisten het humanistisch bondgenootschap niet schuwen, hetzij 
een rechtstreekse theocratie door middel van de 'kerk op elk ge
bied zoeken te benaderen. 

Bij het aanleggen van ons criterium voor partij-indeling zowel 
als bij het protest dat daartegen uit de verschillende groeperingen 
oprij st, raken wij het onderwerp der fundamentele antithese. 
Voorheen werd de betekenis daarvan door de strijdende gelovigen 
zeer wel gevat. Ook nu behoeven wij op dit punt geen uiteen
zetting ten opzichte van de boven vermelde groepen, die haar 
van huis uit afwijzen en daarin duidelijke verbindingslijnen tonen 
met hun geestverwanten uit het voorgeslacht. Hun afwijzing be
rust op positieve gronden. 

Echter ook binnen den kring, die het eigenlijke voorwerp van 
onze belangstelling uitmaakt en waarover wij nu voorts slechts 
willen spreken, zal men elkander op dit punt goed dienen te ver
staan. Dat de indeling in rechts en links, boven door ons gemaakt, 
niet samenvalt met hetgeen wij in de botsingen der praktijk ont
moeten, is reeds tevoren duidelijk uit de afwijzende houding van 
de groepen, die wij niettemin ter rechterzij de meenden te moeten 

plaatsen. 
Van het ware karakter der tegenstelling kunnen wij slechts op 

de hoogte zijn door de Goddelijke Woordopenbaring, terwijl zij 
zelve zich vormt rondom Hem, Die de vervulling van dit Woord 
is en Die in Zijn opstandingsproclamatie ons verkondigde, dat de 
Vader in Zijn handen alle macht had besteld. 

Het Woord Gods, aldus Karl Barth, is ons niet ter beschikking 
gesteld, en op dit punt had hij gelijk. Het komt tot ons met kracht 
van Wet en het eist ons diepgaand gelovig onderzoek. Het stelt 
geen teksten en pericopen ter keuze om daaruit langs den weg 
der logica systemen te bouwen of wel bij een soort van modern 
inwendig licht daarover een speculatief monopolie uit te oefenen. 

Dit Woord spreekt ons aan in ons hart en wel in heel gewone 
taal; het spreekt als één geheel en laat ons niet toe, tegen zijn 
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albeheersend grondmotief ons achter verklaring van één zijner 
uitspraken te verschuilen. Het spreekt van den Oorsprong en zin 
der scheppingsorde, van radicalen afval en van even radicaal 
herstel door volstrekte gerechtigheid. 

Daarbij richt het onzen blik op de wetten, die gelden voor elk 
levensgebied naar zijn wijs en het kent geen terrein, waar ook, 
dat, het één verder, het ander nader zou liggen ten opzichte van 
den Troon der wereld. 

Het vraagt van ons, nauwlettend acht te geven op de openbaring 
Gods in de beschavingsontwikkeling, ook en juist daar waar God 
zich vertoont in Zijn toorn, die de mensen naar hun goeddunken 
laat wandelen en zich te pletter lopen tegen Zijn onwankelbare 
Wet. 

En het vordert van ons, dat wij ons in al deze dingen inzicht 
zullen verwerven, een inzicht, dat de Bijbel ons niet gereed voor 
ogen stelt en dat wij zonder zijn licht uit den kosmos zelf nimmer 
zouden .verwerven. 

M. a. w. het wil, dat wij naar zijn Getuigenis zullen luisteren 
zoals die zich als een totaal geeft temidden van het groeiende 
wereldleven en zoals zij dat wereldleven mee doet spreken mèt 
haar eigen stem. 

Bij dat alles richt het onzen blik enig en alleen op zijn Ver
vuIling, op Hem die de val en opstanding is der wereld. In Hem 
is de scheiding aangebracht tussen het leven uit dezen nieuwen 
Wortel, in Wien God door de verzoening in Zijn bloed de schep
ping heeft hersteld, en het zondebestaan, dat uit den in Adam 
gevallen wortel der creatuur opkomt en onder het eeuwig oordeel 
(blijft. 

De splijting dezer antithese gaat door ons allen heen, want er 
is geen goed dan uit Christus' verdienste. Maar zij werkt radicaal 
in degenen, die uit Hem geboren zijn. Eens, in het eindoordeel, 
zal zij een definitieve scheiding tussen de mensen te zien geven, 
doch thans staan ook de kinderen des Koninkrijks met de anderen 
onder de wet der zonde. Men heeft elkander niets te verwijten 
en is, krachtens de schepping uit één, niet bij machte het buiten 
elkander te stellen. Indien dit reeds in het algemeen zo is, des te 
sterker doet het zich in de specifieke levensverbanden gevoelen. 
Daar komt nog een belangrijke omstandigheid bij. Niet alleen zijn 
ook de ware christgelovigen door de zonde verduisterd in hun 
verstand en zo slechts zeer ten dele in staat, helderheid te ver
schaffen omtrent de structuur der werkelijkheid en deze aldus 
subjectief op haar bestemming te richten, doch bij de anderen is 
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uit kracht van Gods algemene genade veel goeds en een gedeelte
lijk zeer juist inzicht in het bestaande. Op de christenen rust de 
plicht - bij de ontrouw der tegenstanders - de scheppings
opdracht van de mensheidsgemeenschap te blijven vervullen. Zij 
hebben al de resultaten ook van den arbeid der afvalligen te 
richten op Hem, in Wien zij opnieuw de eens verloochende op
dracht mogen ter hand nemen. 

Op dit punt nu ontbrandt in de wereld de bittere strijd, het 
naspel van Golgotha. Zodra de vijand, die ook in zijn samenwerking 
met ons in het dagelijks leven zichzelf heeft gezocht, zich zijn 
oogst ontrukt ziet ten behoeve van de Kerk van Christus, wordt 
de haat ontketend. Wij ontwaren dit in onze eigen gespletenheid, 
wij zien het bij den naaste. 

In deze vijandschap is geen compromis mogelijk. Wij hebben 
de christenen, die de radicale antithese in haar universele beteke
nis voor het leven niet willen aanvaarden, daar straks toch aan 
den rechterkant geplaatst. Daar behoren zij thuis, naar de keuze 
van hun hart, naar de gemeenschap in den herboren Wortel van 
het mensengeslacht. Doch zij breken den arbeid der Kerk in haar 
alzijdige openbaring af, ofschoon zij het kerkinstituut menen te 
bouwen. 

Waar deze religieuze grondtegenstelling door God gezet is in 
den wortel Zijner creatuur, treedt zij in de openbaarheid door' 
de dynamiek van onze haat of liefde voor den Christus Gods. Niet 
om een begrip of ideaal gaat het, niet om een dienst of toekomst
verwachting, doch om den Levende uit de doden Zelf. En overal 
waar de in de schepping verborgen aanleg zich in de geschiedenis 
gaat ontplooien, vertoont zich de scheur onverwijld in alle ge
ledingen van den kosmos met een snelheid, aan 's menschen ont
sluitingsarbeid evenredig. 

Dit is de reden, waarom wij ons ten aanzien van haar aanwezig
heid in onzen tijd zo licht laten bedriegen. Naarmate elk levens
gebied in zijn eigen scheppingskarakter naar buiten treedt en in 
steeds verdere nuanceringen van zijn zin zich aandient, werpt 
zich de zonde er op, teneinde het tot ontaarding te brengen. Hoe 
intensiever ontplooiing, des te meer kwaad. 

Waar de antithese binnen den wortel van het mens~ngeslacht 
haar oorsprong neemt, kan in de ontplooiing der wereldgeschiede
nis voor enige "neutrale zone" geen ruimte overblijven. 

Van het begin af hebben wij onze beschouwing gezet in het 
teken van den onverzoenlijken strijd tussen het Rijk Gods en het 
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rijk der Duisternis, waarvan de geschiedenis der mensheid het 
toneel is. Alleen onder het gezichtspunt van dezen strijd vermogen 
wij over het verloop dier geschiedenis ons een oordeel te vormen. 

Op het terrein van den staat verkrijgt de geschiedenis een bij 
uitstek dramatisch aspect. Daar toch de structurele grondslagen 
van den staat, waarop zijn rechtsbediening krachtens Goddelijke 
opdracht is gebouwd, in niets anders kunnen worden gevonden 
dan in de heerschappij der wapenen over de bewoners van een 
landstreek, is het duidelijk, dat deze wapenen, voorzover de staat 
voor de civitas terrena kiest, worden opgeheven ter bestrij ding 
der Kerk van Christus op alle gebied waar zij zich binnen de 
landsgrenzen openbaart. 

Dit zagen wij in primitieven vorm binnen het oude Rome, toen 
de Kerk buiten haar institutaire openbaring nog slechts weinige 
levEmsgebieden bestreek. Wij zagen het op hoog beschavingspeil 
in het revolutionaire Frankrijk en Duitsland, wij zien het bovenal 
in de Sowjet Unie, waar het leven der Kerk, voorzover niet om 
propagandistische redenen haar een niet noemenswaardige plaats 
wordt ingeruimd, geheel is afgesnoerd. De aanval van het rijk 
der zonde op de heerlijkheid der schepping betekent de Revolutie 
in den geest zoals GROEN VAN PRINSTERER ze ons heeft leren zien. 
Op staatkundig erf vertoont deze Revolutie zich met de wapenen 
in de hand. Haar aangeboren tyrannie is hier tevens een tyrannie 
van het uiterlijk geweld. 

Het is dan ook noodzaak van eerste orde, dat onze ogen bij het 
binnentreden der politieke arena voor boven omschreven stand 
van zaken wijd geopend zijn. 

Uit hetgeen wij opmerkten aangaande de eenheid der mensheid 
en de in allen overgebleven bekwaamheden volgt afdoende, dat 
op politiek gebied evenals op elk ander openbaar terrein geïso
leerde arbeid niet mogelijk is. De natuurlijke wijsheid van onze 
principiële tegenstanders hebben wij ons ten nutte te maken en 
daar, waar zij de voor ons allen geldende werkelijkheid der schep
ping mede aanvaarden, is onze plaats aan hun zijde. Met dit 
onderdeel van onze verhandeling zouden wij gaan betreden het 
terrein der partij politische strategie en tactiek. In één onzer dag
bladen lazen wij in dit verband: politiek is de kunst van het prac
tisch bereikbare. En - eveneens in dit verband - kan zulks niet 
worden ontkend. 

Ook in dit beleid kan er met werkelijke beginselen niet worden 
getransigeerd. Doch het is mede onderworpen aan de creatuurlijke 
wetten, welke de historie beheersen. Eén dezer wetten leert ons. 
A. St. XViIl-2 4 
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dat daarin geen levensbeginsel kan worden verwerkelijkt dan op 
de basis van een voldoend sterken invloed. Zulk een invloed is 
alleen te verwerven door het vinden van een voldoend aantal aan
hangers. Wanneer voor het naar ons inzicht betere een dergelijk 
aantal niet kan worden gevonden, dan zullen wij met bereiken 
van het goede op een bepaald gebied genoegen moeten nemen, 
opdat het kwade toch worde geweerd. 

Doch even waar als het is, dat wij erkenning van de juiste ver
houdingen bij den principiëlen tegenstander waarderen, even 
scherp zullen wij hem hebben tegen te komen telkens wanneer 
zijn revolutionnair beginsel het hoofd opsteekt, dat is dus wanneer 
hij de verzinsels der afvallige wijsheid of zijn normloos machts
streven in de plaats van Gods scheppingsorde wil stellen. 

In beide gevallen gaat het om de Wet Gods, nader om de heer
schappij van den Zoon, in Wien de schepping is behouden en ver
nieuwd en wordt bewaard tot den dag der volheid van Zijn Rijk. 

Daarom is het een bijzonder voorrecht, dat de politische ontwik
keling in ons land geleid heeft tot een indeling der partijen in volk 
en parlement, welke naar de hoofdgroepering beantwoordt aan dien 
toets, welke in de geschiedenis der wereld de beslissing geeft. 

Het is te begrijpen, dat de tegenstander der waarheid ons dit 
voorrecht van zuiver stellen der verhoudingen misgunt en ook in 
Nederland gaarne een constellatie zag, welke hem zou toestaan, 
zijn doel te bereiken zonder dat direct alarm wordt geslagen uit 
den waarnemingspost der diepste levensprincipiën. 

In het onderhavige artikel betreden wij intussen niet het terrein, 
waar de voormannen der christelijke politieke partijen met den 
vijand in aanraking komen. Hoe dikwijls echter hebben wij kort 
vóór, tijdens en na de bezetting niet de stemmen beluisterd van 
constitutieverbeteraars, die door wijziging van de staatsinrichting 
hoopten, het gezag sterker en den rechtsstaat veiliger te funderen. 
En hoe vaak hebben wij hun niet moeten voorhouden, dat dit alles 
vruchteloos is, indien het ware begrip voor gezag en vrijheid in 
het volk ontbreekt. 

Daarom behoort het woord te worden gericht tot hen, uit wier 
gelovige toewijding de invloed moet worden opgebouwd, waarop 
onze mannen bij de verdediging hunner beginselen moeten steunen. 

Zal dit woord enige klem hebben op ons gemoed, dan moet het 
blijk geven van onvervalsten werkelijkheids- en waarheidszin, 
d. w. z. van zin voor de Waarheid. Deze Waarheid is neergelegd 
in Christus' opstandings-proclamatie, daarstraks vermeld. 

Wij menen, dat vóór alles hierop dient te worden gewezen. Het 
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communisme en het kerkelijk universalisme weten voor hun doel
stellingen geestdrift te verwekken. Zouden de protestants-christe
lijke partijen op dit punt moeten achterblijven, waar aan hen de 
rijke prediking van het regnum Christi op alle levensterrein is 
toebetrouwd ? Maar dan moeten wij daar ook van uitgaan. 

Deze op de allereerste plaats zo noodzakelijke bezieling missen 
wij in het bezonnen en wel gedocumenteerde betoog van Mr 1. A. 
DIEPENHORST. 

Uit onze voorafgaande uiteenzetting moge duidelijk zijn, dat 
niet zozeer zijn positieve inhoud als wel hetgeen er o. i. in ont
breekt, als bezwaar er tegen moet gelden. 

De behandeling van het gebruik der Heilige Schrift gaat voorbij 
aan de geheel enige betekenis van haar intern (dynamisch) grond
motief en van haar totalen eis. Vandaar, dat de schrijver, ofschoon 
hij met de specifieke toepassing harer uitspraken voorzichtig wil 
zijn, straks voor de bemoeiing der kerk met het politieke leven 
toch weer enkele traditionele onderwerpen "reserveert". Zien wij 
goed, dan is een min of meer ver-theoretiseerde kijk op de wer
kelijkheid hieraan mede debet, waar toch theologie en rechts
wetenschap - theoretische bezigheden dus - als speciale getui
gen der schriftuurlijk-kosmische waarheid en werkelijkheid wor
den opgeroepen. Miskenning van de structuur dier werkelijkheid 
is daarvan mede het gevolg, b.v. in het losmaken van den creatuur
lijken band tussen beginsel en belang, alsof het belang juist niet 
voorwerp ware van de bij uitnemendheid door het beginsel geleide 
rechtsbedeling en alsof ook niet overigens zijn "belangrijkheid" 
slechts naar door het beginsel bepaalde maatstaven kan worden 
gemeten. 

Op blz. 33 van zijn vlugschrift keurt de schrijver, hoewel hij 
op blz. 34 de gedachte in zichzelve niet onjuist noemt, een te over
vloedige verwijzing naar "den mystieken factor in de calvinis
tische rechtswetenschap" af, doch op blz. 62 acht hij het "een 
raadsel, dat deze eenvoudige dingen (bedoeld is het inzicht in het 
bestaan van en de noodzaak der beleving van de antithese) in 
breden kring nog niet worden ingezien." 

Wij zijn van mening, dat dit laatste moeilijk een raadsel kan 
heten, waar toch in de erkenning der betekenis van Christus' 
koningschap niet in de eerste plaats ons verstand, doch wel ons 
hart is gemoeid als religieus centrum onzer persoonlijkheid. En 
dit hart, ook van alle Christenen, stoot zich van nature aan de 
ergernis van het Kruis. 
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Het is geen raadsel en daarom achten wij ook onjuist de op 
blz. 34 gegeven waarschuwing tegen "overspanning van het gees
telijke" in het verband, waarin zij hier is bedoeld. Want de schrij
ver gewaagt daar van een afgrenzing tussen de Kerk en het 
overige leven, een uitspraak die hijzelf, getuige dezelfde en vooraf
gaande pagina, niet menen kan. Voorts van een geboden terug
houding in de tijdelijke dingen, die niet mogen worden verwisseld 
met hetgeen eeuwige waarde heeft. Hier betaamt ons een krachtig 
protest, want God heeft ons in het tijdelijke leven geplaatst als 
mensen der eeuwigheid nu, opdat wij het alles op Zijn eeuwige 
glorie zouden betrekken. Alleen door dit inzicht vermogen wij 
hetgeen schrijver een raadsel acht uit te bannen. 

Ware zijn aandacht meer dien kant uit gericht geweest, dan 
had hij zich misschien minder bezorgd gemaakt over het gebruik 
ener juiste tactiek. Waarlijk, daaraan hebben wij thans niet in 
de eerste plaats behoefte! 

Ongetwijfeld, ook hij moet van "neutraliteit" niet veel hebben, 
doch de universele aanvaarding van Christus' heerschappij lijdt 
schade. Vermelding ener "dusgeheten neutrale zone" (blz. 25) 
had beter achterwege kunnen blijven. Immers zelfs niet voor een 
tijd kan er ooit een terrein denkbaar zijn, waar de Geest van 
Christus niet tegenover den antichrist zou staan. Zoals wij reeds 
betoogden, blijft dit gelden, ook al zou een tijdlang omtrent het 
nastreven van zekere concrete doeleinden of het aanvaarden van 
bepaalde oplossingen - dank zij de werking van Gods genade, 
die ontbinding van het ganse leven nog tegenhoudt - een zekere 
communis opinio bestaan. 

Had de schrijver met deze gedachte meer rekening gehouden, 
dan zou stellig het pleidooi voor christelijke organisatie (blz. 28) 
mede aan kracht hebben gewonnen en niet althans den schijn 1) 
hebben aangenomen, alsof het meer op het nut dan op het beginsel 
van den strijd op leven en dood ware gebaseerd. Hoe moet zulk 
een pleidooi het toch uithouden tegen de bezielde aanvallen der 

1) "Schijn", want wij willen geenszins over het hoofd zien wat schrijver op 
de voorafgaande bladzijde heeft doen uitkomen in de woorden: "Niemand kan 
zich ontworstelen - en deze overweging beslist, want zij is er niet een van 
nut en baat van succesvol optreden - aan den eisch om zich naar vermogen 
in te zetten voor het scheppen en bevestigen van levensverhoudingen, die in 
staat zijn, den toets van het evangelie te verdragen" (cursivering v-an mij, M.). 
Doch hier komt juist scherp ons bezwaar tegen de brochure naar voren. 
Wat de schrijver met de ene hand geeft, lijkt hij telkens met de andere ge
deeltelijk terug te nemen. En wij kunnen niet anders zien dan dat speciaal 
zulk een methode van behandelen in onzen tijd het tegendeel brengt van wat 
wij behoeven ter voorbereiding tot den strijd, waarop ook deze brochure het 
oog gericht houdt. 
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belijdende tegenstanders van zulk een organisatie? Stelt ook onze 
huidig€ personalist zich niet in dienst van "een verheven ideaal" 
en heeft het verwerven van een hogere wij ding voor onzen arbeid 
door dien aan God op te dragen nog iets te maken met het v€r
teerd worden in den dienst der liefde tot Hem, Die voor ons ge
storven en opgewekt is? 

Het is zeker niet nodig en ook niet altijd juist deze dingen bij 
herhaling in kl€mmende bewoordingen uit te drukken. Doch er 
is een wijze van betogen, waar juist in de soberheid der symbolen 
onmiskenbaar de gloed doorschemert van dat vuur, dat ook de 
meest abstracte uiteenzettingen op het hart van schrijver (spre
ker) en lezer (hoorder) betrekt. Mocht het voorbeeld, in dezen 
door de diepzinnigste onzer calvinistische denkers van heden ge
geven, velen onzer tot navolging brengen. 

Met belangstelling zien wij uit naar hetgeen Prof. Diepenhorst 
ons zal bieden ter voldoening aan den titel zijner brochure, zoals 
hij zulks in haar Slot in enk€le zinsneden de revue doet passeren. 

Een woord van gloeiende bezieling, in één climax wij zend op 
den Verhoogde, richt Professor HOLWERDA tot zijn hoorders in 
de oratie De Crisis van het Gezag. Op Hemelvaartsdag uitge
sproken, boeit zij onmiddellijk onze aandacht door te wijzen op 
het fundamenteel karakter der bedoelde crisis en doet ons horen, 
dat het niet om iets bijkomstigs gaat, doch "om het recht van 
Christus Jezus", om het "in geding" zijn van "het Koninkrijk 
Gods". En dan neemt de schrijver zijn uitgangspunt in het her
denkingsfeit van den dag en spreekt het met nadruk uit, hoe de 
kleine kring op den berg van Hemelvaart d€ vervulling van den 
tweeden psalm beleefde voor de gehele wereld. Daarom, aldus 
Prof. HOLWERDA, "is €lke gezagscrisis niet maar een politieke 
kwestie, doch een religieus stelling-nemen tegenover den Christus 
aan de rechterhand des Vaders". De schrijver (spreker) twijfelt 
er niet aan, of deze dingen zijn voor ons niet nieuw, doch is van 
mening, dat "w€ ook in onze kringen veelszins aan den rijkdom 
en de ernst van dit geloof (zijn) ontzonken". En hij geeft de 
gronden aan, waarop deze laatste overtuiging berust. Velen zouden 
namelijk menen, dat sinds de dagen van Noach in Gods bestel 
voor het mensenleven buiten het kerkverband, met name voor 
ons politiek bestaan, weinig zou zijn verand€rd. Terwijl toch in 
werkelijkheid alles wat God toen werkte en al voortgaande heeft 
gewerkt, slechts ten doel had, den weg te banen voor Jezus Chris
tus. "God zet tronen en Hij reikt zwaarden, opdat er ruimte zou 
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komen voor den vasten troon van Christus; en als Christus zijn 
troon beklimt, dan verleent Hij hem alle macht ook over aardse 
machten; Hij laat hun het zwaard, doch stelt ze allen mèt dat 
zwaard, onder het bevel van Christus, opdat Hij ook daardoor 
alle dingen den Vader onderwerpen zou. De overheid is er dus 
om der verlossing wil ... Alle gezag is opgenomen en ingescha
keld in het eschatologisch heilswerk Gods ... Alle overheid is be
trokken bij het dynamisch ingrijpen Gods ter verlossing ... " "En 
omdat Christus' werk iedereen aangaat, en Zijn volmacht die van 
alle overheden beheerst en bepaalt, daarom kan Paulus dan ook 
in Rom. 13, in !vet grote raam van het et'Ungelie van Christus, 
de gezagskw,estie stellen ... " " ... als hij nu het vraagstuk van 
gezag en gehoorzaamheid stelt, dan is dat alleen maar vanuit het 
verlossingswerk in Christus Jezus." 

Opzettelijk hebben wij hier Prof. HOLWERDA uitvoerig aange
haald. Het is onze overtuiging, dat zó en niet anders in den calvi
nistisch christelijken kring over de bron en den zin van het staats
gezag behoort te worden gesproken. Dat wij aan deze idee van 
het regnum Christi een bezieling hebben te ontlenen, welke die 
der "theocratische" richtingen ver achter zich laat en ook alleen 
in staat zal zijn, tegen den schijnbaren werkelijkheidszin der 
revolutionaire stromingen het pleit op te nemen tot in de hitte 
ener vervolr-ing toe. Aan minder heeft de antirevolutionaire poli
tieke partij, hebben met name de antirevolutionaire jongeren niet 
genoeg. En voor elk "afgeleid" vraagstuk ligt hier en nergens 
anders het punt van uitgang. 

In een beeldspraak poogt de schrijver voorts duidelijk te maken, 
waarin de staatsoverheid het verlossingswerk moet dienen. Hij 
zoekt daarin het antwoord te benaderen op de voor hem beslis
sende vraag, "waartoe God het overheidsgezag handhaaft" 
(blz. 6). Dit antwoord moet volgens hem luiden (blz. 9): "Ze 
(n.l. de overheid) heeft met het wereldlijk zwaard den weg vrij 
te houden, waarlangs Christus komen wil met zijn geestelijk 
zwaard, opdat we via de orde de zaligheid verkrijgen zouden." 

Het is geenszins schrijvers bedoeling, voor de gedachte aan een 
"voortrap der genade" ruimte te laten. Echter zijn wij van mening, 
dat schrijver aan de aristotelisch-thomistische leer van het in
wonend doelbeginsel een concessie heeft gedaan en aan de geheel 
enige betekenis van den staat als eigen uitdrukking van liet beeld 
Gods en heen-wijzing naar het Koningschap van Christus, door 
hem met zoveel klem op ons gemoed gebonden, toch niet het ver
eiste recht doet wedervaren. De vraag naar het "waartoe" komt 
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boven het creatuurlijke niet uit. En daarom houden wij Prof. 
HOLWERDA gaarne aan zijn uitspraak (blz. 6): "Alle gezag is op
genomen en ingeschakeld in het eschatologisch heilswerk Gods", 
doch met dezen zin, dat in de statelijke rechtsbedeling zelve zowel 
naar de daarvoor gestelde norm als inzover ze telkenmale aan 
deze norm voldoet, de gekroonde Christus verlossend voortschrijdt 
naar het eindgericht. 

Dat zij daarmede niet buiten de taak der kerk omgaat, doch 
hieraan integendeel dienstbaar is, spreekt, vanzelf, doch alleen 
omdat beide, staat en kerk, elk voor zich in rechtstreeksen dienst 
staan van Christus' drievoudige ambtsbediening. 

Beoogde het geschrift van Mr Diepenhorst voorshands een his-
, torische oriëntering en practisch inzicht te geven in vraagstukken 
van partijpolitieken aard en greep Prof. HOLWERDA het cardinale 
vraagstuk der antirevolutionaire politieke belij denis aan, Dr 
BERGHUIS neemt het andere klassieke onderwerp daarvan in be
schouwing, n.l. De begrenzing der overheidstaak. 

Hij voert ons daarmee midden in de problematiek van den 
rechtsstaat. De bestudering .daarvan grenst hij allereerst af tegen
over degenen, die principieel op een ander standpunt staan: libe
ralen, socialisten, Rooms-katholieken en protestantse theocraten. 

Hoe verschillend standpunt elk dezer richtingen ook ten aan
zien van den rechtsstaat inneemt, hierin komen zij overeen, dat 
deze uiteindelijk bij geen van hen veilig is. De algemene wil van 
ROUSSEAU of KANT, de vooropgezette staatsbemoeiing met het 
economisch bestaan, de alomvattendheid van het staatsverband 
als hoogste zelfgenoegzame aardse gemeenschap onder het kerk
instituut, de overheidsdwang in dienst van het door één der kerke
lijke richtingen als orthodox beleden geloof bedreigen hier de 
vrijheid van den mens en zijn gemeenschapsleven. 

Vervolgens laat hij zien, hoe de pogingen - na den bloeitijd van 
het calvinisme ondernomen - om het leven tegen het vernietigend 
misbruik der zwaardmacht door de aanvaarding van schriftuur
lijke richtlijnen veilig te stellen, althans op theoretisch terrein 
voor het overgrote deel niet toereikend zijn geweest. En hij voert 
ons dan naar het door KUYPER, op het voetspoor van CALVIJN 
en ALTHUSIUS, in het licht gestelde beginsel van de souvereiniteit 
in eigen kring. 

BU gelegenheid van de kathederwisseling voor staatsrecht en 
staatsleer aan de Vrije Universiteit hebben wij (zie Tijdschrift 
voor Overheidsadministratie d.d. 14 Maart 1946) naar aanleiding 
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van de daarbij uitgesproken inaugurele oratie gevraagd: heeft 
KUYPER's leer van de souvereiniteit in eigen kring niet meer be
vruchtend gewerkt op zijn volgelingen (meer: n.l. dan in die rede 
te beluisteren viel)? 

Het werd inderdaad hoog tij d, dat eens buiten den engeren 
kring der opvolgers in KUYPER'S reformatorische nalatenschap 
met opzet de aandacht werd gevraagd voor hetgeen in de uit
werking van het bij uitstek calvinistisch leerstuk der souvereini
teit in eigen kring is bereikt. Immers, temidden van de grote 
verwarring, waarin 's vijands aanvallen en de rug- en flank stoten 
zijner handlangers de christenen hebben gebracht, is niets zó 
noodzakelijk als bezinning op de grondstructuur der schepping, 
met name in de verhoudingen der menselijke samenleving. 

Het is de grote verdienste van Dr BERGHUIS, de ogen zijner 
lezers op dringend eerlijke wijze te openen voor de waarheid, dat 
wij onzen tijd niet aan zullen kunnen, indien wij ons geen reken
schap geven van de creatuurlijke grondwet der souvereiniteit in 
eigen kring. 

Helaas is dit diep gelegen beginsel weleer tot een kwalijk be
grepen leuze geworden. Toen die leus ons van pas kwam, hebben 
wij ze uitgebuit, en toen ze onder omstandigheden aan onze in
middels boven het peil der kleine luyden gegroeide belangen in 
den weg dreigde te gaan staan, hebben wij haar opgeborgen. 
Thans dreigen wij te vergeten, dat zij, mits juist begrepen, het 
beginsel der scheppingswet Gods vertolkte en dat wij - al of 
niet in overeenstemming met onze vermeende belangen - aan 
deze wet onderworpen zijn. 

Omtrent dit alles beheersend en doortrekkend beginsel hoort 
men tegenwoordig de vreemdste vragen stellen. Met volkomen 
veronachtzaming van wat STAHL ons als eis voor den rechtsstaat 
(ofschoon ook door hem niet voltooid) heeft kond gedaan, acht 
men het beginsel door het feit der noodwendig steeds verder 
grijpende overheidsbemoeiing achterhaald. Daarbij geeft men 
tevens blijk van de kortzichtigheid als zou deze scheppingswet 
alleen met het oog op den staat van belang zij n. 

Het is wel zeer begrijpelijk, dat men daar het eerst terecht 
kwam. Immers het zwaard der staatsoverheid is de meest voel
bare en directe bedreiging in ons mensenbestaan. Vandaar - en 
ook in den gang van Dl' BERGHUIS' betoog menen wij enkele her
inneringen hieraan op te merken - dat men bij teweerstelling 
tegen de revolutiebeginselen zijn aandacht het eerst richtte op de 
noodzakelijkheid, het leven te verdedigen tegen die bedreiging, 

----------- -
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en op het onderkennen der normen, welke zich op dit gebied 
tegenover de revolutie stellen. 

Men stelt den strijd tegen het staatsalvermogen dikwijls voor 
als een wanhopigen strijd, slechts beproefd om aan het onbehagen 
en gevaar van vrijheidsinperking te ontkomen. En hetgeen uit 
de school der Verlichting op dit gebied was voortgekomen, schijnt 
zulk een inzicht wel te rechtvaardigen. Speciaal het voluntaris
tisch machtsstreven wijst gaarne op de mislukking bij voorbaat 
van al zulk pogen. 

Indien de uit christelijk levensprincipe op de totalitaire staats
idee ondernomen aanval aan soortgelijke drijfveer was ontleend, 
dan zou ook deze het inderdaad moeten afleggen. Want mense
lijke vindingen houden het tegen elkander niet uit en worden door 
het goddelijk structuurprincipe van den reëlen staat telkenmale 
doorkruist. 

De christen echter weet, dat dit structuurprincipe, de schep
pingswet voor den staat, krachtens zijn Goddelijk karakter, niet 
kan worden geconstrueerd, doch moet worden nagespeurd in den 
geschapen kosmos en wel bij het licht van de Woordopenbaring 
naar haar allesbeheersend grondmotief. En dan vat hij intuïtief 
reeds dadelijk, dat de staat niet boven doch op gelijken voet ver
keert met al het andere, d. w. z. dat hij ook in zijn heerschappij
voerend karakter het mensenleven niet heeft te bedreigen doch 
te dienen. Dat hij dus nooit dat leven mag verzwelgen of in één 
van zijn uitingen onmogelijk maken. 

Het spreekt nu echter vanzelf, dat zodanige beperking niet 
slechts geldt voor den staat doch voor iederen anderen levens
kring evenzeer. Wie is de rechter, die bij de grenzen de wacht 
houdt? De staat, de kerk? Zo ja, dan zullen deze verbanden, 
krachtens den zondigen aard hunner leden, van de bevoorrechte 
positie onverwijld gebruik maken om zelf hun invloed uit te zetten. 
Wat wij dan ook gedurig te zien krijgen. 

Is de mogelijkheid van grensoverschrijding b.v. door middel van 
wapengeweld, nu het bewijs, dat zulks dan ook aan de bedoeling 
van (in dit geval) het instituut van den staat beantwoordt? Zoals 
tegen Dr BERGHUIS in het debat werd aangevoerd: de staat maakt 
alles wat hij aanraakt tot recht? Het is er ver vandaan. In dit 
geval wordt het leven naar zijn eigen aard slechts vernield en in 
deze vernieling openbaart de Schepper zijn toorn over 's mensen 
revolutionnairen eigenwaan. Hier werkt de wet der zonde in het 
goddelijk monopolie van de zwaardmacht. Het volk, dat deze ver
nieling (binnenslands) over zich ziet gebracht, heeft in zijn poli-
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tieke activiteit of lijdelijkheid de macht gekozen boven gehoor
zaamheid en ziet zich daarin automatisch gestraft. 

Bij verder denken over deze harde werkelijkheden kan de ge
lovige binnen dit tijdelijk leven nergens een beschermer vinden. 
Hij wordt in letterlijke betekenis uitgedr,even tot de belijdenis, 
dat aan God alleen de bepaling staat van al het naar eigen aard 
geschapene en dat op ons de niet af te wijzen verantwoordelijk
heid rust voor handhaving daarvan. Dat is de diepe strekking ge
weest van het boven besproken betoog van Prof. HOLWERDA. Op 
dit voetspoor kunnen wij dan ook niet volstaan met een: "ook in 
overeenstemming met wat de Heilige Schrift ons leert" (De be
grenzing der Overheidstaak, blz. 29/30) . Wederom zouden wij 
het zo tegen de krachtige vertogen van theocratisch denkende 
zij de moeten afleggen. 

Dat geen levensverband zijn grenzen mag overschrijden is de 
souvereine wil van God. Want Hij verlangt, dat Zijn schepping 
in elke eigen-aardigheid Zijn beeld zal weerspiegelen, en hand
haaft deze heilige orde zwij gend tegen al ons overtreden in. 

Wie deze orde van geloof, liefde, recht, schoonheid, spaarzaam
heid, gemeenschap, taal, cultuur, denken, gevoel, leven en bewe
ging, alle in hun ruimte en maat, miskent, zal immer in de val
strikken der revolutie verward raken met alle vroeger of later 
aan den dag tredende heilloze gevolgen daarvan. 

Zij vertoont zich reeds in het simpele bestaan van de parasiet, 
die ons voedsel bederft, doch op uiterst gecompliceerde w~jze in 
het eigen mensenleven. 

Welk een verwarring kan daarin onder omstandigheden niet 
worden gesticht door mijn gel~ikt~idig functionneren als kind, 
huisvader, ondernemer, dienst- en belastingplichtige, contracte
rende partij, kerklid, kiesgerechtigd onderdaan enz. 

Straks zullen wellicht ettelijke onzer industriëlen geroepen wor
den op een vooraanstaande plaats in de vurig begeerde publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie. Alsdan zullen zij in hun persoon 
naast vele andere hoedanigheden de functies verenigen van lei
dinggevend vertegenwoordiger van een bedrijfstak èn van over
heidsorgaan. Men kan er omheen praten zoveel men wil, het 
samentreffen van overheid en bedrijfsleven dekt zich niet met 
dat van den ambtenaar en het publiekrechtelijk lichaam uit het 
bedrijf, doch het vindt plaats binnen dat lichaam zelf. Het gevaar 
van usurpatie der overheidsfunctie ligt in eersten aanleg daar. 
En waar men nu eenmaal voor publiekrechtelijke sanctie heeft 
gekozen, zal bij degenen, die in de desbetreffende organisatie 
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zitting hebben, de zorg berusten voor veiligstelling van de be
drijven tegen misbruik van de staatsmacht, tevens voor bescher
ming van het algemeen belang tegen de particularistische ten
denties van de ondernemersgroepen. 

In de vereniging van beide functies binnen één lichaam en 
binnen de daarvan deel uitmakende personen, ligt een belangrijke 
bedreiging voor de praktijk van den rechtsstaat. Zij, op wier 
schouders de bedoelde taak komt te rusten, zullen telkenmale dui
delijk moeten onderscheiden. Het is wederom slechts de eigen
geaardheid van staatstaak en bedrijf, die hier tot leidraad zal 
mogen strekken. 

Het ware op zichzelf gewenst, meer voorbeelden ten tonele te 
voeren, vooral ook geheel buiten dat van den staat om, doch zulks 
zou het bestek van dit artikel te buiten gaan. Men moge opzien 
tegen de moeizame bezinning op al deze vraagstukken, doch be
denke dat 

het leven met grote snelheid in complicatie toeneemt; 
men zich van de vragen wel kan afmaken door zich den een 

of anderen weg te banen, doch dat men zich daarmee dan tegelijk 
op den revolutionnairen weg en in dito gezelschap bevindt; 

eigen willekeurige keuze aan de vaste structuur der werkelijk-
heid nu eenmaal niets verandèrt en de scherven der aangerichte 
vernieling vroeg of laat hun doel zullen weten te vinden. 

Voorts, dat geen afgetrokken studie doch een gezonde werke
lijkheidszin het spoor moet wijzen, mits wij slechts toegeven, dat 
die werkelijkheidszin betrekking moet hebben op de geschapen 
wereld en niet op een realiteit zoals wij ze wensen te zien. Een 
schriftgelovige wetenschap moet bij dit onderzoek haar hulp
diensten bewij zen. 

Het practische leven is, zoals reeds uit de enkele voorbeelden 
spreekt, zeer samengesteld, wijl daarin niets gescheiden bestaat, 
doch iedere zij de er van in elk der andere tot gelding komt, en 
al het geschapene ten nauwste is dooreengestrengeld. Hoe zullen 
wij daarin ooit den goeden weg vinden, zo wij niet naarstig willen 
onderzoeken wat de Schepper met elk der facetten van Zijn werk 
tot ons heeft te zeggen? Noch met een goedkope leuze noch met 
een ongeduldig beroep op een ervaring van feitelijkheden zullen 
wij aan Gods bedoelingen en daarmee aan ons eigen welzijn recht 
doen wedervaren. 

De innerlijke begrenzing, waarin al het geschapene ondanks alle 
onderlinge vervlechting, zich telkenmale een halt ziet toegeroepen, 
doet zich in de praktijk, zolang niet geweld het leven vernielt, 
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overal gevoelen, waar de eigen structuur der werkelijkheid het 
doordrijven van vooropgezette ideeën belet. Voorbeelden daarvan 
ziet men in de administratieve rechtspraak, in rechtspraak waarbij 
een samenlevingsverband partij is, in overheidsbemoeiingen met 
handel en bedrijf enz. Dan blijkt tevens, hoe geen van buiten aan
gelegde doch in den innerlijken aard van het levensgebied zelf 
begrepen grenzen de eindpunten vormen der wederzij dse be
moeienis. 

Weer zou het te ver voeren, hierop thans nader in te gaan. 
Doch op één ding moeten wij nog in het bijzonder wijzen. 

Ofschoon de straks gereleveerde uitlating, dat de staat alles wat 
hij aanraakt tot recht zou maken, zeker aan de hand van wat de 
Heilige Schrift leert, door niemand onzer wordt aanvaard, zo ligt 
toch velen de overtuiging bij, dat recht-doen een voor den staat 
gereserveerd terrein is. Krachtens de hem toevallende Goddelijke 
opdracht kan de staat echter niet verder gaan dan de openbare 
rechtsbedeling. De vaststelling en uitoefening van het recht in 
interne gezins-, kerk-, verenigings-, bedrijfsaangelegenheden be
hoort bij de ouders, kerkeraden, besturen, ondernemers enz., wijl 
dit recht nader is bepaald door den internen aard der genoemde 
velibanden, die op zijn beurt bepaald wordt door andere (niet
juridische) zijden van ons bestaan. Slechts als wij dat in het oog 
houden, vermogen wij in te zien, waarom de openbare rechter 
niet kan optreden tegen een grievende bej egening, die ouder en 
kind binnen de liefdessfeer van het gezin elkander aandoen, doch 
wel een onderdaan uit de ouderlijke macht kan ontzetten wijl deze 
het welzijn van een anderen onderdaan - het kind - door ver
zaking zijner ouderlijke liefdeplichten in gevaar brengt. Dan ver
staan wij, hoe de burgerlijke rechter niet kan treden in beoor
delingen van het al of niet verlaten der oude geloofsleer bij pre
tentie van een institutair kerkverband in een procedure om kerke
lijke goederen, doch tussen de onderdanen-rechtspersoonlijkheden 
slechts naar burgerlijken maatstaf vermag te vonnissen. Dan 
vinden wij den moeizamen weg in de vraag waarom de militair 
gehoorzaam een taak moet vervullen, waartegen hij als mede
verantwoordelijk staatsburger in zijn kiesvereniging, tijdschrift, 
stembiljet, petitionnement fel protesteert. 

In het bovenstaande hebben wij getracht, ons een ogenblik te 
oriënteren omtrent de plaats, waar wij ons in onzen politieken 
strijd bevinden. Wij hebben gelet op de traditie, waaruit hij op
kwam, de antithese, waaruit hij wordt gevoed, den Souverein, Die 
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hem beveelt, de Kenbron, waaruit wij zijn karakter verstaan, de 
wegen, waarlangs hij ons voert. 

En wij besluiten met er nogmaals op te wijzen, dat het attribuut 
"christelijk" voor onzen staat of staatkunde niet kan worden ont
leend aan het ter hand nemen van enkele onderwerpen door de 
overheid, aan erkenning van enig kerkinstituut, aan bevordering 
van den openbaren godsdienst en zedelijkheid, zelfs niet aan het 
bevorderen der evangelieprediking, doch slechts aan het op geheel 
eigen wijze tot openbaring brengen van het beeld Gods in Zijn 
hoge en volstrekte gerechtigheid. Hetgeen voor de staatsoverheid 
betekent hooghouden van haar gezag ter uitvoering harer Godde
lijke opdracht, krachtens welke zij binnen het leven op haar grond
gebied het recht moet bestellen onder volstrekte onderlinge eer
biediging van de souvereiniteit in eigen kring. 

Slechts enkele punten kwamen, in hoofdzaak aan de hand der 
drie verschenen brochures, ter sprake. De verschijning van deze 
heeft licht geworpen op het strijdtoneel, meer in het bijzonder op 
de situatie der eigen stellingen. 

Zoveel is zeker dat, bij grote waakzaamheid tegen een vertheo
retiseerde verburgerlijkte levenshouding en onder uitbanning van 
elke synthese met een niet-christelijke levens- en wereldbeschou
wing, ernstige bestudering der schriftuurlijke beginselen voor het 
staatsleven meer dan ooit noodzakelijk is. Willen wij hierin niet 
hopeloos falen, dan is een eenvoud van gemoed vereist, die ons 
in staat stelt om de grondslagen te aanvaarden welke Gods gunst 
ons heeft bereid in de reformatorische bezinning der allerlaatste 
decenniën. 

* 



VRAAG EN ANTWOORD 

1 VRAAG: 
Waren of zijn de z.g.n. kiesmannen, welke uit de A.R. partij kwamen 

en later tot tijdelijke raadsleden werden aangesteld, ook verantwoording 
schuldig van hun daden, samenspreking en genomen besluiten enz., voor 
hun aanstelling gedaan, aan de plaatselijke kiesvereniging? 

ANTWOORD: 
I. In het stelsel van ROUSSEAU wordt de volkssouvereiniteit in haar 

meest radicalen zin geleerd 1). Volgens die leer is het gezag niet uit God, 
maar uit den autonomen mens, die met zijn even vrije en souvereine 
medemensen bij maatschappelijk verdrag den burgerlijken staat heeft 
gesticht. Door dat maatschappelijk verdrag, waarvoor eenstemmigheid is 
vereist, is gevormd de algemene wil - wel te onderscheiden van den 
"wil van allen" -, die in concrete gevallen bij meerderheidsbesluit wordt 
vastgesteld. Bij het maatschappelijk verdrag heeft ieder individu zich 
met al zijn rechten aan de staatsgemeenschap overgedragen, maar in 
zijn aandeel aan den algemenen wil ontvangt hij al zijn natuurlijke 
rechten in juridisch hogeren vorm terug. 

In den algemenen wil komt de volkssouvereiniteit tot uitdrukking. 
Deze is onvervreemdbaar, kan niet op den magistraat worden overge
dragen. Daarin handhaaft zich volgens ROUSSEAU het onvervreemdbaar 
recht der vrijheid. Een volk, dat zichzelf vertegenwoordigers geeft, 
houdt daarmede op vrij te zijn, daar dit op overdracht, vervreemding 
van zijn souvereiniteit neerkomt. De algemene wil, die de uitdrukking 
der souvereiniteit is, kan niet worden vertegenwoordigd. 

Daar ook in het Frankrijk van de 18e eeuw volksvergaderingen na
tuurlijk niet meer mogelijk waren, moest men uiteraard wel afgevaar
digden hebben, maar die waren niet anders dan commissarissen, last
hebbers met een opdracht, geen echte vertegenwoordigers met eigen 
oordeel. 

Deze lasthebbers vormen de wetgevende macht. Voor een orgaan der 
vertegenwoordiging van het volk bij de overheid, hetwelk door deze 
laatste wordt geraadpleegd en haar controleert, is in het stelsel van 
ROUSSEAU geen plaats. Het volk is zelf souverein, is dus zelf alleen wet
gever, zoals het ook zelf zijn volkomen afhankelijke magistraten aan-
wijst, die niets dan afzetbare beambten zijn. 

De lasthebbers, die het wetgevende lichaam vormen, ontvangen uiter
aard een bindend mandaat. Bovendien is in principe ratificatie (beves
tiging) van eIken wetgevenden maatregel door het volk nodig. En om 

1) Zie hierover o.a. Groen van Prinsterer, Ongeloof en Revolutie, 4e uit
gaaf (- Bavinck), blz. 177 e.v. 
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te voorkomen, dat de lasthebbers toch nog te veel invloed zouden ont
plooien, achtte men voor hen een korten zittingsduur wenselijk. 

In de practijk der revolutie heeft dit ultra-radicale stelsel geen stand 
gehouden. Op den duur behaalde het veel gematigder stelsel van DE 
MONTESQUIEU met zijn driedeling van machten de overhand. En ook de 
gedachte van het bindend mandaat verloor terrein. 

De slinger zwaaide door naar den anderen kant en in den loop der 
1ge eeuw behaalde het stelsel der vertrouwensmannen de overhand. Met 
name aan THORBECKE's autokratische natuur lag dit uitstekend. In zijn 
bekende Narede schreef hij dan ook het gevleugelde woord omtrent het 
parlement in de constitutionele monarchie: "Vrij gekozen Volksvertegen
woordiging, zelfstandig, naar eigen inzigt en oordeel besluitende, zonder 
eenigen band met de kiezers .. ." 

In dat stelsel behoort de volksvertegenwoordiger geen politieke pro
grams te beamen en nog veel minder zich ter gelegenheid van een ver
kiezing over punten van concreet staatsbeleid uit te spreken. Hierover 
is een beroemd debat gevoerd in 1864 tussen Dr R. FRUIN, die GROEN 
VAN PRINSTERER had aangevallen, en dezen. 

De derde opvatting is van meet af de antirevolutionaire geweest, zo
als ze tot uitdrukking komt in het sinds 1878 ongewijzigd gebleven arti
kel VIII van ons Pr.ogram, waar voor de leden der Staten-Generaal, maar 
hetzelfde geldt voor die van Raden en Staten, een zedelijken band tussen 
kiezers en gekozenen wordt gevorderd, krachtens welken de volksinvloed 
op het overheidsgezag wordt uitgeoefend. 

Over dien zedelijken band is in de jaren 1897 en 1899 een debat ge
voerd tussen KUYPER en LOHMAN, waarvan men den indruk verkrijgt, 
dat het hier meer ging om de feitelijke gedragslijn, die LOHMAN aan 
KUYPER verweet, dan wel, dat er, voorzoveel den zedelijken band zelf aan
gaat, tussen hen verschil van mening was. Tenslotte bleek ook LOHMAN 
zich te kunnen verenigen met deze omschrijving uit een circulaire van 
het Centraal Comité van 20 Maart 1897, opgenomen in "De Standaard" 
van 21 Februari 1899, waaruit hij in zijn werk Onze Constitutie het 
volgende aanhaalt: "bij de stembus moet een zedelijke band tusschen 
kiezers en gekozenen worden gelegd. Niet alsof de leden der Kamer ooit 
anders dan naar eed en geweten zouden hebben te stemmen, noch ook 
alsof hun een mandaat mocht worden opgelegd, of een belofte van hen 
afgevergd; maar met dien verstande, dat elk candidaat gehouden is, 
alvorens de stembus opengaat, zich rond en eerlijk uit te spreken, of 
het program van de partij, die hem candidaat wenscht te stellen, ook 
zijn gevoelen uitdrukt. Stroken deze beide niet met elkander, dan eischt 
de publieke zaak dat hij duidelijk aangeve, op welk punt hij van ziens
wijze verschilt, opdat de kiezers kunnen beoordeelen, in hoeverre dit al 
dan niet het bevorderen van zijn candidatuur in den weg staat ... Van 
zelf sluit dit niet uit, dat rijping van overtuiging, als vrucht van nader 
onderzoek en van parlementair overleg, later tot afwijzing noodzake ; 
eisch is alleen, dat op het oogenblik, dat de stembus spreken zal, candi
daat en kiezers als voor Gods oog verklaren, in hoofdzaak hetzelfde te 
bedoelen." 

De gekozenen worden dus gecandideerd en gekozen als zelfstandige 
dragel's van beginselen - dus noch alE', onzelfstandige lasthebbers noch 
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als alleen-maar respectabele en bekwame mannen -, die met hun kiezers 
eenstemmig zijn over de richting van het beleid. 

In den modernen tijd betekent zulks, dat zij dienen in te stemmen met 
het program van beginselen hunner partij (volgens COLIJN zelfs integraal. 
zelfs zonder dat een gravamen zou zijn toegelaten), terwijl instemming 
met een program van actie, een stembusprogram, een gemeenteprogram 
dient te worden verlangd, voorzoveel deze niet al te zeer in détails tre
den - wat niet altijd voldoende is en wordt vermeden. 

Zo blijft men ook binnen de grenzen van Grondwet, Provinciale wet 
en gemeentewet, die verlangen, dat de leden der Kamers, Staten en 
raden stemmen zonder last van of ruggespraak met hen, die benoemen. 

Naar de letter verbieden deze bepalingen alleen, dat de gekozenen 
orders medekrijgen of gaan halen, zoals dat onder de Republiek der 
Verenigde Nederlanden het geval was (overigens niet op grond van het 
revolutionnaire mandat impératif, maar omdat de Republiek nu eenmaal 
een federatie van souvereine provinciën was en ook binnen ieder der 
zeven provinciën overeenkomstige verhoudingen g,olden). Naar den geest 
hebben zij ongetwijfeld de ruimere betekenis verkregen, dat de politieke 
zelfstandigheid van den gekozene moet zijn gewaarborgd. 

Die politieke verplichting zijn zelfstandigheid te bewaren is tussen de 
beide wereldoorlogen wel eens uit het oog verloren. "Ook in ons land 
zouden uit de laatste jaren voorbeelden te noemen zijn van gekozenen, 
die door de kiezers tot de orde geroepen werden, niet omdat de zedelijke 
band der beginselen tussen kiezer en gekozenen verbroken was, maar 
omdat de gekozene over een of andere futiliteit niet gestemd had zooals 
de kiezer dit gewenscht had", schreef Dr COLIJN in 1940. 

En reeds LOHMAN verzette zich tegen binding aan "partij-besluiten", 
waarbij men echter diene te bedenken, dat zulks samenhing met zijn 
typische geringschatting van krachtige organisatie. 

De zedelijke band brengt uiteraard mede, dat de gekozene a. alle aan 
de orde komende vraagstukken beziet van de beginselen uit, die hij bij 
zijn candidering beaamde, b. zich, tenzij beter inzicht hem van mening 
hebbe doen veranderen, bij stemmingen houde aan de door hem beaamde 
détail-programs, c. bij afwijking van deze laatste bereid zij zich te ver
antwoorden, d. bij radicale verandering van opvatting met betrekking 
tot beginselen en zeer belangrijke concrete aangelegenheden zijn zetel 
ter beschikking stelle. 

Maar het is ongewenst den gekozene, voorzover zulks mogelijk zou 
zijn, te nopen zich tegen zijn wil te verantwoorden jegens zijn kiezers. 
Deze hebben trouwens een ander effectief middel om hun vertegenwoor
digers, al dan niet na opening van zaken - waarvoor de vertegenwoordi
gers uiteraard de gelegenheid moeten erlangen -, hun mening over het 
door dezen gevolgde beleid kenbaar te maken, n.l. bij de eerstvolgende 
candidaats telling . 

2. Hoe stond het met dit alles nu ten aanzien van de leden der nood
gemeenteraden? Bestond tussen hen en de groep, tot welke zij krachtens 
hun politieke beginselen behoren, al dan niet een zedelijke band? Of moet 
men aannemen, dat er alleen met gekozen vertegenwoordigers zulk een 
zedelijke band bestaat? 

Ik zou menen, dat die band wel degelijk bestond. Anders waren het 
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immers geen vertegenwoordigers. Ook toen de leden der Eerste Kamer 
werden benoemd, waren zij vertegenwoordigers (al leek het er in de 
practijk niet veel op). De Indische Volksraad ontbeerde en de Staten in 
Suriname en Curaçao ontberen toch het karakter van vertegenwoordiging 
niet, omdat een deel hunner leden werd c. q. wordt benoemd. De aanvulling 
der gekozen leden door benoemde geschiedt daar juist om deze colleges 
tot een betere afspiegeling der stromingen onder de bevolking te doen zijn. 

(Ik spreekt hier uiteraard steeds over het karakter der volksvertegen
woordiging in den waarlijk demokratischen staat. In de dictatoriale 
staten is de "volksvertegenwoordiging", zelfs als zij wordt "gekozen", 
niet anders dan een schijn-vertoning, waardoor nochtans aan de echte 
demokratie en haar organen hulde wordt gebracht!) 

Zo was het ook bij de nood-gemeenteraden. Al was het gehele instituut 
te veroordelen, de opzet was toch, dat bij het uitnodigen der kiesmannen 
rekening zou worden gehouden met de onderscheidene politieke stromin
gen ter plaatse. Immers, ingevolge K. B. F 45 van 12 April 1945 werden 
de kiesmannen benoemd uit hen, die geacht konden worden het ver
trouwen der bevolking tijdens de vijandelijke bezetting te hebben be
houden .of verkregen. De burgemeester maakte, na voorlichting door een 
door hem aan te wijzen commissie van ten minste 3 vertrouwensmannen 
uit de inwoners der gemeente, een aanbeveling op. De Commissaris der 
Koningin deed de benoeming, na kennis te hebben genomen van deze 
aanbeveling, voorgelicht door een commissie van vijf leden. 

Bij het benoemen van het kiescollege en het samenstellen der aan
beveling moest er naar worden gestreefd, dat de voornaamste geestelijke 
en maatschappelijke stromingen in de gemeente daarin naar evenredig
heid waren vertegenwoordigd. 

De kiesmannen konden zodanige candidaten stellen, die geacht konden 
worden het vertrouwen van de inwoners der gemeente tijdens de vijande
lijke bezetting te hebben behouden of verkregen. Uit deze candidaten 
koos het kiescollege de leden van den nood-gemeenteraad. 

Al zijn de leden der nood-gemeenteraden dan niet dóór de kiezers 
en óp een door dezen en door henzelf aanvaard program gekozen, toch 
mag men .op grond van een en ander m. i. spreken van een zedelijken 
band tussen hen en hun geestverwanten, als wier representanten zij kon
den worden beschouwd. 

Ik meen dan ook, dat zij op de normale wijze "verantwoordelijk" 
waren en dat de normale "controle" op hun politieke gedrag en beleid 
kon worden geoefend, zoals die boven werden aangegeven. 

Intussen kon de band tussen de leden der nood-gemeenteraden en hun 
geestverwanten alleen tot uitdrukking komen met betrekking tot de 
door hen in hun functie als zodanig verrichte handelingen. Het aan
vaarden van hun candidaatstelling als en van hun verkiezing en be
noeming tot lid van den nood-raad valt hieronder niet. Eerst het zitting
nemen schiep den band. 

Ten aanzien van het aanvaarden van candidaatstelling en benoeming 
is echter van belang het advies van het moderamen van het Centraal
Comité van 4 Juli 1945, zich van zitting-nemen in de nood-gemeente
raden te onthouden. 

Aan dit advies heeft men zich - helaas - niet overal gehouden 
Tweeërlei gevallen zijn daarbij te onderscheiden. 
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Daar, waar de A.R. Partij ter plaatse op ordelijke en wettige wijze 
had besloten, geen medewerking aan de samenstelling van den nood
gemeenteraad te verlenen, maar desniettegenstaande personen van A.R. 
richting het lidmaatschap van dien raad hebben aanvaard, viel het zit
ting-nemen onder de politieke kritiek. Een kritiek, die, evenals normale 
kritiek krachtens den zedelijken band, effectief kon worden bij de eerst
volgende candidaatstelling voor den "echten" gemeenteraad. Voor de 
hand lag een overigens daarvoor in aanmerking komend persoon niet te 
candideren dan nadat hij had verklaard zijn zitting-nemen in den nood
raad, tegen het besluit der plaatselijke partij tot niet-medewerking in, 
te betreuren. Den betrokkene geheel van candidaatstelling uit te sluiten 
zou in het algemeen te ver zijn gegaan. Het ging immers weliswaar 
niet over een onbelangrijke zaak, maar het was toch niet in alle gevallen 
zo, dat het in strijd met het advies zitting-nemen in den nood-raad uit
wees, dat de betrokkene geen drager meer was van A.R. beginselen en 
zulks in de toekomst niet meer zou kunnen zijn. 

Daar waar het advies van 4 Juli 1945 niet door de plaatselijke partij 
was overgenomen, hetzij doordat zij uitdrukkelijk anders besloot hetzij 
door te zwijgen, ligt de zaak nog anders. In het eerste geval kon de 
plaatselijke partij hem, die overeenkomstig haar uitgesproken mening 
handelde, achteraf niet diskwalificeren, in het tweede geval mag men 
aannemen, dat zij deze zaak aan het persoonlijk oordeel overliet, zodat 
ook in dat geval voor wraking of veroordeling van hen, die in den nood
raad zitting namen, geen reden was. 

3. Het voorgaande kan men niet zonder meer overbrengen op de kies
mannen. Zij werden in de regeling tussengeschoven om een surrogaat
kiezerscorps te verkrijgen. Toch waren zij, meer dan de vroegere census
kiezers, vertegenwoordigers van "het volk achter de kiezers". Men zou 
hen kunnen vergelijken met de leden der Provinciale Staten in hun 
taak de leden der Eerste Kamer aan te wijzen. De door dezen daarbij 
aangenomen houding, voorzoveel publiek te kennen, kan m. i. krachtens 
den zedelijken band aan kritiek der kiezers onderhevig zijn. 

En al waren de kiesmannen dan niet zelf, zoals de leden der Provin
ciale Staten, gekozen, als representanten der stromingen onder "het volk 
achter de kiesmannen" zou hun houding bij de verkiezing van de leden 
van den nood-gemeenteraad m. i. aan de kritiek der door hen gerepresen
teerden onderhevig kunnen worden geacht. 

Deze kritiek krachtens den zedelijken band tussen hen en "het volk 
achter de kiesmannen" kon intussen slechts betrekking hebben op de 
twee daden, die zij nà de aanvaarding hunner benoeming hebben ver
richt, te weten: candidaten stellen voor en deelnemen aan de verkiezing 
der leden van den nood-raad. 

Wel valt ook hun aanvaarden van de functie van kiesman onder de 
politieke kritiek, maar niet krachtens den zedelijken band. Overigens 
geldt hier mutatis mutandis hetzelfde als boven is gezegd over de poli
tieke kritiek op de aanvaarding van het lidmaatschap van den nood-raad. 

Ten aanzien van de besmannen kon de kritiek - zowel die op het 
aanvaarden van hun functie als zodanig als die krachtens den zedelijken 
band op hun daden als kiesman - in zoverre niet effectief zijn, dat zij 
niet een volgende maal van verkiezing tot "kiesman" kunnen worden uit
gesloten, daar die functie - gelukkig - eenmalig was. Maar wel kon 
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hun aanvaarden der functie van kiesman en de wijze, waarop zij die 
hebben uitgeoefend, voorzover die kenbaar of bekend was, onder gelijke 
restricties als ten aanzien van de leden van den noodraad werden aan
gegeven, reden zijn hen voor andere functies, eventueel tijdelijk, gedis
kwalificeerd te achten. 

Wellicht vraagt men, waarom men den band een "zedelijke" noemt. 
M. i. omdat hij geen juridische, rechtens afdwingbare verplichtingen op
legt. Misschien zou het de voorkeur verdienen van "politieken band" te 
spreken. G. 

2. VRAAG. 
u. Artikel 11 van ons ontwerp-gemeenteprogram luidt: "Alvorens 

beslissingen in de vergaderingen van den gemeenteraad aan de orde 
komen, is het plicht, dat de tot de organisatie behorende leden ernstig 
overleg plegen omtrent de aan te nemen houding." 

De bespreking liep over de vraag, in hoeverre een beslissing van de 
fractie bindend is voor haar leden. In beginsel-zaken was het antwoord 
wel te vinden, maar dit begrip is nogal rekbaar. Maar in andere dingen? 
We mogen de raadsleden niet te veel binden. Ze moeten hun stem onder 
eigen verantwoordelijkheid uitbrengen, doch aan den anderen kant zoveel 
mogelijk een eenheid vormen. 

b. Een tweede vraag was: Hoe te handelen met een lid, dat zich 
aan de fractie onttrekt? Er werd voorgesteld aan dit artikel toe te 
voegen: "Hij, die zich aan dit overleg onttrekt, behoort zijn zetel ter 
beschikking te stellen". Doch dit ging sommigen te ver. 

ANTWOORD: 
Volgens art. 51 der gemeentewet stemmen de leden van den raad zon

der last of ruggespraak met hen, die benoemen. Afgezien van de histo
rische afkomst is haar betekenis voor het huidige de onafhankelijkheid 
van een raadslid te waarborgen. 

Intussen is daarom nog geenszins ongeoorloofd het kiezen der 
candidaten op een program, waaraan zij adhaesie hebben betuigd. 
Zij worden immers, naar wat van ouds antirevolutionaire opvatting 
is, gekozen als dragers van beginselen, door een zedelijken band 
verbonden met hun kiezers. (De term "zedelijk" bedoelt daarbij aan 
te duiden, dat er geen sprake is van een verbintenis, waarvan de 
naleving rechtens afdwingbaar zou zijn. Ik voor mij zou hier spreken 
van een "politieken band", zonder daarmede iets anders te bedoelen.) 

Als dragers van beginselen openbaren zij zich door zich politiek 
te binden aan een program van beginselen. Maar bovendien mag 
nadere concretisering worden gevraagd: de kiezer heeft er recht 
op te weten, wat de candidaat denkt. over de vraagstukken, die 
actueel aan de orde zijn of komen in het college, waarin hij even
tueel zal worden gekozen. Daarom mag ook de instemming van een 
candidaat met een gemeenteprogram worden gevraagd. Mits men 
er voor wake, dat zulk een voor een bepaald terrein of voor een 
bepaalde tijdsperiode opgesteld nader program (gemeente-program, 
provinciaal program, program van actie, stembuspr,ogram) niet der
mate in concrete details trede, dat de gekozene straks niet meer vrij 
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zou zijn in het, binnen het kader van het gemeen accoord, bepalen 
van zijn stem over den concreet voorgestelden maatregel. 

Onverminderd het zojuist gestelde is de huidige betekenis van artikel 
51 dus, de onafhankelijkheid van het raadslid te waarborgen, in de eerste 
plaats tegenover zijn kiezers, maar naar den geest van het artikel ook 
in algemenen zin. 

In de tweede plaats is ons gehele staatsbestel doortr:okken van het 
beginsel, dat de publieke zaak publiek behoort te worden behandeld. In 
verschillende bepalingen der gemeentewet - vermeld bij Noteboom, 
A.R. Gemeentepolitiek, blz. 256 - komt dit eveneens tot uitdrukking. 

Nu zijn heden ten dage fractie-vergaderingen algemeen erkend en aan
vaard als een uitstekend middel om te komen tot eenheid van over
tuiging en handelen met betrekking tot de in publieke colleges aan de 
orde komende vraagstukken. Men bedenke maar eens, wat het funeste 
gevolg zou zijn van een herhaaldelijk verschillend stemmen van de ver
tegenwoordigers ener zelfde richting in een college. De stem van den 
een zou die van den ander neutraliseren en de invloed dier richting 
zou tot nihil worden gereduceerd. 

Men kan natuurlijk zeggen, dat dat gevaar bij aanvaarding van de
zelfde grondbeginselen niet zo groot is, maar in de eerste plaats is dat 
nog niet altijd zeker en in de tweede plaats is er juist als de homogeni
teit vrijwel zeker aanwezig is des te minder gevaar, dat door het overleg 
de zelfstandigheid van het raadslid in het gedrang zou komen. 

Want dat zijn de twee punten, die bij alle fractie-overleg boven alles 
vast moeten staan: Ie die zelfstandigheid moet gehandhaafd blijven 
en 2e de openbaarheid van de· behandeling der publieke zaak mag geen 
schijnvertoning worden. M. a. W.: het mag niet zo zijn, dat in de open
bare zitting "de neuzen reeds zijn geteld". 

Het overleg in de fractie dient dus steeds een adviserend en voor
lopig karakter te dragen. Men kan tot beslissingen komen in dien zin, 
dat een bepaalde gedragslijn aan de leden wordt aanbevolen, maar zij 
moeten vrij blijven hun stem uiteindelijk ter publieke zitting te be
palen naar de overtuiging en de kennis van zaken, die zij op het ogen
blik der stemming hebben verworven. 

En een beslissing der fractie als zoeven bedoeld behoort uiting te zijn 
van verkregen eenheid van inzicht, mag niet zijn een absolute binding 
van zichzelf en anderen desnoods tegen eigen overtuiging in. Anderer
zijds dient wie neigt tot afwijking der overigens algemeen aanvaarde 
mening zich zelven wel nauwkeurig af te vragen, of zijn eigen mening 
wel kan doorstaan den toets der (algemene) beginselen, alsmede dien 
van het vóór de verkiezing opgestelde gemeen accoord en van de con
crete politieke wenselijkheid en/of noodzakelijkheid, en of er bij zijn 
afwijking toch vooral geen eigengereidheid, vooringenomenheid of -
misschien verborgen - neiging een particulier boven het algemeen be
lang te stellen aanwezig is. 

Het zich onttrekken aan de samenspreking in de fractie kan een in
cidenteel karakter dragen of van permanenten aard zijn. In beide ge
vallen is het afkeurenswaardig, tenzij een lid zó gegronde bezwaren 
tegen het beleid der fractie mocht hebben, dat hem is gebleken, dat hij 
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daarin als goed antirevolutionair niet meer mag samenwerken. Daar
gelaten dit geval, dat zich niet licht zal voordoen - de bezwaarde in
zake verdere samenwerking toetse ook hierin zijn motieven zeer zorg
vuldig -, meen ik, dat el' óók in de andere gevallen toch bezwaar zou 
bestaan tegen een bepaling als in Uw tweede vraag bedoeld. 

Een zodanige bepaling kan geen rechtskarakter dragen. De incidentele 
of permanente dissident kan er niet door worden gedwongen zijn zetel 
werkelijk ter beschikking te stellen. Datzelfde geldt immers zelfs als de 
"zedelijke band" met zijn kiezers (totaal) is komen te ontbreken, als 
hij van politieke overtuiging is veranderd. In dat geval brengt de "poli
tieke moraliteit" mede, dat hij zijn zetel ter. beschikking stelt. Maar 
zelfs in dat geval kan hij daartoe niet worden gedwongen. 

Maar vóór elke (periodieke) verkiezing gaat het oordeel der kiezers 
over de aftredenden. Dan worden hun gedragingen getoetst aan het 
dool' hen indertijd beaamde programma. Dan zal ook hun onthouding 
aan het fractie-overleg worden beoordeeld. En dàn kan de beoordeling 
effectief zijn, wan dàn is de nieuwe candidaatstelling de inzet. 

Daarom bestaat tegen de bepaling als geformuleerd in Uw eerste 
vraag geen, tegen die bedoeld in Uw tweede vraag wel bezwaar. 

Intussen wijkt de door U vermelde formulering in twee opzichten af 
van die uit het schema-gemeenteprogram, dat U vindt bij Dl' J. W. 
NOTEBOOM, A. R. Gemeentebeleid, en die luidt: "Alvorens gewichtige 
beslissingen in de vergaderingen van den gemeenteraad aan de orde 
komen, is het plicht, dat de antirevolutionaire leden ernstig overleg 
plegen omtrent de aan te nemen houding." U laat n.l. het woord "ge
wichtig" weg en leest voor de "a.I'. leden": de tot de organisatie be~ 
horende leden. Wat het laatste betreft lijkt mij de formulering van 
het schema te verkiezen: een raadsclub toch is geen "organisatie"; en 
mocht men met "de organisatie" de kiesvereniging bedoelen, dan komt 
ook dit mij min juist voor: de raadsleden vormen geen fractie als 
leden der kiesvereniging maar als tot de (georganiseerde) A.R. richting 
behorende leden van den gemeenteraad. 

Litteratuur over dit en verwante onderwerpen vindt U in: MI' J. W. 
NOTEBOOM, A. R. Gemeentepolitiek, Hoofdstukken XV en XVI. in: Dl' 
J. W. NOTEBOOM, A. R~ Gemeentebeleid, § 15, en in de adviezen in 
A.R.S. I, blz. 655 v.v. (vrijwel gelijkluidend met de uiteenzetting in 
hoofdstuk XV van A. R. Gemeentepolitiek), A.R.S. II, blz. 211, A.R.S. 
III, blzz. 45 en 431 (tezamen vrijwel gelijkluidend met het tweede ge
deelte van hoofdstuk XV), A.R.S. VII, blz. 513, X, blz. 142, XI, blz. 284, 
XIV, blz. 205, XV, blz. 230. G. 

3. VRAAG. 

Op blz. 55 van het bekende boek van Dl' H. COLIJN Saevis tranquiJlus 
in undis schrijft deze: " ... en aan dat gezag, binnen de perken van 
zijn bevoegdheid, ons gehoorzaam te onderwerpen". 

Gaarne zou ik van u vernemen, of men hieruit de conclusie mag trek
ken, dat de gehoorzaamheid aan de wettige Overheid niet meer behoeft 
te worden betoond, wanneer zij regelend en dwingend optreedt op ter-
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reinen, die niet tot de hare behoren. M. i. is toch ook in zulke gevallen 
steeds sprake van gezagsuitoefening, waaraan wij ons hebben te onder
werpen, al zouden wij daardoor schade en onrecht lijden. Doordat de 
Overheid haar bevoegdheden overschrijdt, houdt zij toch niet zonder 
meer op wettige Overheid te zijn. Als grens moet hierbij dan de aan
tasting van gewetens- en godsdienstvrijheid worden erkend. 

ANTWOORD: 
De door U geciteerde zinsnede is het slot van een betoog, dat Dr 

COLIJN is aangevangen met de opmerking, dat wij als antirevolutionairen 
liever spreken van overheidsgezag, dan van staatsgezag, omdat wij 
gaarne erkennen, dat dit gezag een persoonlijk, door overheidspersonen 
over onderdanen uitgeoefend gezag is. "Wij schamen ons niet te ge
hoorzamen aan menschen, die over ons zijn gesteld, om onderdanen te 
zijn van een overheid." 

Maar dan gaat de schrijver als volgt voort: 
"Mits één ding vaststa, dat die dragers van .overheidsgezag niet 

tot ons komen met de aanmatiging, dat zij gezag over ons komen 
uitoefenen krachtens eigen titel of aanspraak, maar dat zij ons den 
geloofsbrief toonen, dat Godzelf hen heeft gemachtigd om over ons 
heerschappij te voeren. Alleen aan een overheid, die Gods dienaresse 
is en haar recht van regeeren bewijst, door een beroep op de rechte
lijke ordeningen, die Hij heeft gesteld voor ons staatsleven, onder
werpen wij ons. Voor onrechtmatige gezagsaanmatiging of gezags
overschrijding bukken wij niet. Maar staat eenmaal vast, dat wij te 
doen hebben met wat de apostel Paulus noemt een macht van God 
geordineerd, dan is het ons geen vernedering, maar integendeel een 
eere, om ronduit te spreken van onze overheid, om haar gezag te 
begroeten als overheidsgezag, en aan dat gezag, binnen de perken 
van zijn bevoegdheid, ons gehoorzaam te onderwerpen." 

1. Nu lette U er op, dat in den aanhef dezer passage niet wordt ge
sproken van het overheidsgezag, maar over de dragers van het overheids
gezag. Zij moeten zich als zodanig kunnen legitimeren als Gods ge
machtigden. "Alle Macht (is van God verordineerd, Rom. 13 : 1) moet 
in den gezonden zin, welke te dezer plaatse ook de herinnering aan Gods 
rechtvaardigheid en heiligheid voorschrijft, van elk soort van wettige 
Macht worden verstaan. Macht is niet synoniem van overmacht en 
geweld. Ik weet dat, toen Paulus schreef, Nero het bewind had: ik weet 
dat de Christen niet altijd wordt geroepen zich in geschillen over de 
wettigheid der bestaande machten te mengen; de uitdrukking "ook 
den harden", van meesters over slaven, wil ik bij analogie, van de onge
rechtigheid der Overheden doen gelden, doch ik wil geen uitlegging 
onderschrijven, welke ons verplichten zou den booswicht die het moord
tuig voorhoudt, gehoorzaam te zijn, .of den gekroonden rover, die gis
teren den wettigen Vorst vE:rjaagd heeft, heden als eene van God ver
ordineerde macht te beschouwen." Aldus GROEN VAN PRINSTERER in 
zijn werk Ongeloof en Revolutie, 4e ed. (Bavinck), 1913, blz. 44. 

2. Aan wie zich ten onrechte overheidsgezag aanmatigt zijn wij geen 
onderwerping verschuldigd. Maar wanneer Dr COLIJN in één adem 
stelt, dat wij ook voor onrechtmatige gezagsoverschrijding niet behoeven 
te bukken, is deze uitspraak te algemeen. Van gezagsoverschrijding toch 
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kan eerst sprake zijn als er wel gezag is. Wij hebben dan dus niet te 
doen met een pseudo-overheid, die zich onrechtmatig gezag aanmatigt, 
maar met een wettige Overheid, die verder gaat dan haar gezag reikt. 
Te dezen aanzien nu moeten wij onderscheiden. 

De meeste overheidsgezag uitoefenende colleges en personen hebben 
een door de wet beperkt overheidsgezag. En in een rechtsstaat als 
Nederland heeft de wet velerlei wegen geopend om redres te verkrijgen 
van met overschrijding of misbruik van gezag door zulke overheids
colleges en -personen genomen besluiten, verrichte daden enz. U denke 
daarbij met name aan de mogelijkheid van beroep in onze veelvormige 
administratieve rechtspraak. Uiteraard houdt de Bijbelse eis van ge
hoorzaamheid aan de Overheid 'niet in, dat ik mij heb neer te leggen bij 
hetgeen een overheidspersoon, met overschrijding of misbruik van het 
hem verleende (beperkte) gezag, gelieft te verordineren, terwijl daar
tegen rechtsmiddelen openstaan. 

Anders staat het, wanneer door de wettige Overheid in hoogster in
stantie niet of niet meer aan beroep onderworpen maatregelen worden 
getroffen. U denke b.v. aan de mogelijkheid, dat Kroon en Staten
Generaal een wet zouden tot stand brengen, waarvan op grond van alge
mene beginselen aangaande de bevoegdheid der Overheid zou moeten 
worden gezegd, dat zij daarmede buiten de gren~en zijn gekomen, die 
der Overheid zijn gesteld. Binnen den rechtsstaat zelf staat hier geen 
beroep open. 

Hier kan slechts van onderwerping sprake zijn. "Deze eerbiedige, ja 
vrome gezindheid", aldus CALVIJN in zijn Institutie, Boek IV, hoofdstuk 
XX, c. 29, "zijn wij tot het uiterste toe verschuldigd aan al onze over
heden, hoedanig die ook zijn. Dit herhaal ik daarom meermalen, opdat 
wij zouden leren niet de mensen zelf te onderzoeken, maar het voldoende 
zouden achten, dat ze, door den wil des Heren, zulk een positie bekleden, 
welke Hij zelf een onschendbare majesteit heeft ingedrukt en inge
graveerd. Maar, zult gij zeggen, de overheden hebben wederkerig hun 
verplichtingen tegenover hun onderdanen. Dat heb ik reeds erkend. 
Maar indien ge daaruit opmaakt, dat men alleen den rechtvaardigen 
overheden gehoorzaamheid behoeft te betonen, dan redeneert ge 
dwaas. .. Daarom, indien wij door een hardvochtigen vorst wreed ge
kweld worden, indien wij door een hebzuchtigen of weelderigen beroofd 
en geplunderd worden, indien wij door een zorgelozen veronachtzaamd, 
en eindelijk door een goddelozen en heiligschennenden gekweld worden 
ter wille van onze vroomheid, dan moet in de eerste plaats de herinne
ring in ons opkomen aan onze zonden, die zonder twijfel door zulke 
geselen des Heren gekastijd worden. Dan zal de ootmoedigheid onze 
lijdzaamheid beteugelen. Verder moet ook deze gedachte in ons komen, 
dat het niet aan ons staat om zulke rampen te genezen; maar dat ons 
slechts dit overblijft dat we de hulp des Heren inroepen, in wiens 
hand de harten der koningen en de neigingen der koninkrijken zijn 
(Spr. 21 : 1). Hij is de God, die zal staan in de vergadering der goden, 
en oordelen zal in het midden der goden (Ps. 82 : 1); voor wiens aan
gezicht zullen nedervallen en vergaan alle koningen en rechters der 
aarde, die zijn Christus niet gekust hebben (Ps. 2 : 12), die onrecht
vaardige wetten hebben geschreven, om de armen in het gericht te 
onderdrukken en de zaak der nederigen geweld aan te doen, om de 
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weduwen tot buit te hebben en de wezen te plunderen (Jes. 10 : 1)." 
Slechts één Bijbelse uitzondering bestaat hier, door CALVIJN aan

gegeven in c. 32: "Maar bij de gehoorzaamheid, die men, gelijk we 
vaststelden, aan de heerschappij der overheden verschuldigd is, moet 
altijd deze uitzondering gemaakt worden, of veeleer hierop vooral gelet 
worden, dat die gehoorzaamheid ons niet mag afvoeren van de gehoor
zaamheid aan Hem, aan wiens wil alle begeerten der koningen behoren 
onderworpen te zijn, voor wiens besluiten hun bevelen moeten wijken en 
voor wiens majesteit hun scepters moeten buigen. En waarlijk, hoe 
verkeerd zou het zijn, dat men, om aan mensen genoegdoening te schen
ken, Hem zou beledigen, om wiens wille men den mensen gehoorzaamt! 
De Here is dus de Koning der koningen; wanneer Hij zijn heiligen mond 
geopend heeft, moet Hij alleen voor allen en boven allen gehoord worden; 
verder zijn wij onderworpen aan die mensen, die over ons staan, maar 
niet anders dan in Hem. Indien zij iets bevelen, dat tegen Hem ingaat, 
dan moet dat niet geteld worden. En wij moeten ons hier niet bekomme
ren om geheel die waardigheid, waarmee de overheden bekleed zijn: 
want haar geschiedt geen onrecht, wanneer ze bedwongen wordt onder 

- die bijzondere en waarlijk opperste macht Gods." 
Zelfs noeme men niet in één adem hiermede de onaantastbaarheid der 

gewetens-vrijheid. Want het geweten kan dwalen. Beroep op het ge
weten kan slechts gelden inzoverre dat geweten met Gods onfeilbaar 
Woord en gebod "mede-weet". 

3. In het voorgaande ligt reeds besloten, dat ook de door U aan
gehaalde zinsnede in zoverre aan enige bedenking onderhevig is, dat 
ook hier te algemeen wordt gesteld, dat wij ons aan het overheidsgezag 
binnen de perken van zijn bevoegdheid gehoorzaam hebben te onder
werpen. 

Dit is juist, voorzover het betreft die dragers van overheidsgezag, 
wier maatregelen en handelingen door hoger gezag of door den rechter 
kunnen worden vernietigd. 

Het is ook juist, inzoverre wij geen gehoorzaamheid zijn verschuldigd 
als de hoogste Overheid gebiedt wat tegen of verbiedt wat naar Gods 
uitdrukkelijk gebod is. 

Maar het zou niet juist zijn, indien daaronder ook moest worden be
grepen het recht ongehoorzaam te zijn, indien een zodanige wettige 
Overheid, welker maatregelen niet (meer) aan vernietiging onderhevig 
zijn, de grenzen van het overheidsgezag te buiten zou gaan zonder even
wel door den getroffen maatregel den onderdaan te noodzaken Gods 
gebod te contrariëren. 

Intussen bedenke U, dat Saevis niet de pretentie heeft een weten
schappelijk werk te zijn, waarvan ieder woord op een goudschaaltje 
moet kunnen worden gewogen. Het is een bewerking van "Standaard"
artikelen ter toelichting op Ons Program. Het ware dus onbillijk Dr 
COLIJN hard te vallen over elke uit een oogpunt van wetenschappelijke 
nauwkeurigheid niet feilloze formulering. 

G. 
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DOOR 

DR IR B. DE HOOGH. 

Er is vr~iwel geen onderwerp op het gebied van den landbouw, 
dat tegenwoordig zo in het centrum der belangstelling staat als 
het vraagstuk der kleine boeren. Op landbouwvergaderingen, in 
vak- en dagbladen wordt er telkens aandacht aan gewijd. Ook 
buiten den kring der landbouw-gemeenschap dringt het nijpend 
karakter van dit vraagstuk door. 

Wanneer wU dit onderwerp hier willen bespreken, is het nodig 
allereerst de vraag te beantwoorden wat onder een kleinen boer 
is te verstaan. Het is bekend, dat de lanrlbouwbedrijven in Neder
land in het algemeen niet groot van oppervlakte z~in, weliswaar 
zijn er van enige honderden ha, toch is de gemiddelde oppervlakte 
der bedrijven in ons land slechts ongeveer 11 ha, op de rivierklei 
8,92 ha, in de zandstreken 8,16 ha, op de zeeklei met akkerbouw 
en gemengd bedrijf 18,32 ha (telling van 1930). Hoewel ook de 
middelgrote en grotere bedrUven niet ontbreken, speelt dus het 
kleinere bedrijf in ons land een grote rol. Wanneer we over de 
"kleine boeren" spreken, nemen deze een speciale plaats in te 
midden van onzen boerenstand. Ze leven aan en beneden de grens 
van de bestaansmogelijkheid als zelfstandig ondernemer. 

De Nederlandse landbouwstatistiek maakt onderscheid tussen 
arbeiders percelen of arbeidersgrondgebruik beneden 1 ha, land
arbeidersplaatsjes van 1-5 ha en klein bedr~if van 5-10 ha. De 
eerste groep valt buiten het begrip "kleine boer", althans voor 
zover er niet de tuinbouw wordt beoefend. De plaatsjes van 1-5 
ha zijn gewoonlijk niet groot genoeg om een gezin te onderhouden, 
zodat de "boer" en zijn gezinsleden dikwijls in loondienst of op 
andere wijze hun hoofdbestaan zoeken. De kleine bedrijven van 
5-10 ha zijn in het algemeen zelfstandige bedrijven, waarvan de 
leider wellicht nog wel eens arbeid buiten het bedrijf verricht, 
doch die toch meestal in staat zijn het gezin te onderhouden. 

Men is geneigd een grootte van 5 ha aan te nemen als de grens 
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tussen de daarbeneden liggende "kleine boeren", die niet volledig 
uit het landbouwbedrijf kunnen bestaan, en de daarboven liggende 
bedrijven, van wie dit wel kan worden aangenomen. Bij nadere 
beschouwing zal het duidelijk zijn, dat de zaak niet zo eenvoudig 
ligt. Het is zelfs in het geheel niet mogelijk den omvang van een 
landbouwbedrijf op juiste wijze door het geëxploiteerde oppervlak 
weer te geven. Door het ontbreken van een beteren maatstaf moet 
de statistiek zich wel van dit ruwe middel bedienen. De omvang 
zou het best te meten zijn aan den omzet van het bedrijf, dus aan 
de bruto-opbrengst, doch indien wij de grens willen leggen daar, 
waarboven een landbouwer zijn gezin uit het bedrijf moet kunnen 
onderhouden, zal ook de netto-opbrengst in aanmerking moeten 
worden genomen. Daar deze gegevens echter niet bekend zijn, en 
bovendien door het natuurkundig en economisch risico sterk zullen 
wisselen, kan deze maatstaf moeilijk worden aangelegd. 

Een tuinbouwbedrijf van 1 ha kan onder omstandigheden zeer 
goed self-supporting zijn, terwijl een landbouwbedrijf je van 6 ha 
op minder goeden grond te kort kan schieten in de taak het gezin 
te onderhouden. Het zal geheel van de inrichting van het bedrijf 
(weidebouw, akkerbouw of gemengd bedrijf), van de soort der 
verbouwde producten, van de grondsoort en de ontwatering, de 
ligging van het bedrijf ten opzichte van de markt en van de ver
keersmiddelen, de verkaveling der grondstukken, de bekwaamheid 
van den bedrijfsleider en zijn financieel vermogen om voldoende 
kapitaal aan te wenden, afhangen of een bedrijf in staat zal zijn 
bij een beperkt oppervlak een voldoend inkomen af te werpen. 
Bovendien zullen de economische omstandigheden, vooral wat be
treft de mogelijkheid tot afzet der producten tegen lonenden prijs, 
hierop groten invloed uitoefenen. 

Drs TH. J. PLATENBURG geeft (in Kleine Boeren in Nederland, 
1942) deze definitie van het kleine-boerenbedrijf: "een land- of 
tuinbouwonderneming, waarin de ondernemer bij rationele exploi
tatie, zonder hulp van buiten zijn gezin staande arbeidskrachten, 
gedurende een jaar voldoende noodzakelijk werk vindt." Zijn er 
arbeidskrachten van buiten nodig om het bedrijf rationeel te be
werken, dan valt het boven de kleine bedrijven. Is het bedrijf 
echter zodanig, dat de ondernemer arbeidskracht over heeft, zodat 
een volwaardige mannelijke arbeidskracht niet het gehele jaar vol
doende noodzakelij k werk vindt, dan is de grens naar beneden 
overschreden. 

Op grond van een onderzoek naar de hoeveelheid arbeid, die zij 
per jaar vragen, uitgestrekt over ongeveer 50.000 kleine bedrijven, 
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kwam de commissie-RoEBROEK (Commissie van Advies voor den 
Dienst van de Kleine Boerenbedrijven) omstreeks 1939 tot de 
conclusie, dat de oppervlakte-grens voor de kleine landbouw
bedrijven, die de volledige arbeidskracht van den ondernemer op
eisen, schommelt tussen 4 en 8 ha, en voor de tuinbouwbedrijven 
tussen 0,50 en 1 ha. 

Naar aanleiding hiervan onderscheidt PLATENBURG de volgende 
groepen: 

a. landarbeiders, fabrieksarbeiders, winkeliers, kleine rente
niers enz., die een stukje grond bij wijze van nevenverdienste ex
ploiteren; deze stukjes grond variëren van enkele aren tot 
2,5 ha toe; 

b. grondgebruikers, wier hoofdberoep wel in den landbouw 
ligt, maar die, gezien de afmeting van hun bedrijfje, over een 
zekere hoeveelheid arbeidsoverschot beschikken en voor hun vol
ledig bestaan op neven-inkomsten zijn aangewezen (bedrijfjes van 
-t- 2,5 tot -t- 4 ha) ; 

c. grondgebruikers, wier volledige arbeidskracht door hun land
bouwbedrijf je wordt opgeëist en die derhalve niet in de gelegen
heid zijn neveninkomsten bij derden te verdienen; voor hun onder
houd en dat van hun gezin zijn zij uitsluitend op het eigen bedrijf 
aangewezen en zij mogen zulks ook van het eigen bedrij f ver
wachten, omdat het redel~ikerw~ize hun volledige arbeidskracht 
opeist (bedrijfjes van -t- 4 tot -t- 8 ha). 

De definitie van PLATENBURG is te aanvaarden, doch de prac
tische weergave in het aantal ha is op grond van de gegeven uit
eenzetting in verband met de gewijzigde economische omstandig
heden, evenals de indeling van de landbouwstatistiek, met enige 
reserve te beschouwen. Toch kan ook zij dienst doen om de ge
dachten over de naard der kleine-boerenbedrijven nader te be
!palen. 

Ook het Rapport van de commissie-DEWEz, ingesteld door het 
(R.K.) Centrum voor Staatkundige Vorming, over Het Kleine 
boerenprobleem in Nederland (1947), legt dezen maatstaf aan, 
wanneer het dit probleem als volgt omschrijft: 

"Er is in ons land een talrijke groep van landgebruikers, welke 
- hoewel ze op hun eigen bedrijf practisch hun gehele arbeids
kracht op een behoorlijk rationele wijze aanwenden - toch niet 
in staat zijn om voor hun gezin (waarbij de voor het bedrijf on
nodige arbeidskrachten niet medegerekend worden) een redelijk 
bestaan te verwerven." 
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Thans dient nagegaan, hoe talrijk de kleine-boerenstand in 
Nederland is. Onderstaand staatje geeft een overzicht van het aan
tal van alle grondgebruikers met meer dan 1 ha en minder dan 
10 ha over de periode 1890-1930. 

1- 5 ha 
5-10 ha 

totaal 

1890 

76.910 
33.931 

110.841 

1900 

80.777 
34.540 

115.317 

1910 

109.620 
41.439 

151.059 

1921 

112.607 
48.945 

161.552 

1930 

110.646 
55.500 

166.146 

We zien hier een voortdurende stij ging van het aantal be
drijven van 5-10 ha; bij de bedrijfjes van 1-5 ha was er aan
vankelijk tot 1910 een sterke toeneming, van 1910 tot 1921 een 
geringe toeneming en van 1921 tot 1930 zelfs een afneming. 

De cijfers over het aantal grondgebruikers, wier hoofdberoep 
Zandbouwer is (dus zonder tuinders, arbeiders, middenstanders 
enz.), luiden als volgt: 

1- 5 ha 
5-10 ha 

totaal 

1910 

55.366 
37.331 

92.697 

1921 

60.610 
44.468 

105.078 

1930 

58.295 
50.832 

109.127 

Ook hier zien wij hetzelfde beeld: doorgaande toeneming van het 
aantal bedrijven van 5-10 ha en een afneming der bedrijfjes van 
1-5 ha na 1921. 

Wij moeten dus opmerken dat van 1910 tot 1930 er wel een 
sterke toeneming is geweest in de klasse van 5-10 ha, in totaal 
zelfs met 13.501 bedrijven, doch na 1921 is er geen sprake meer 
van toeneming van de bedrijfjes van 1-5 ha, doch integendeel 
van afneming daarvan. Dit wijst er op, dat er een natuurlijke 
ontwikkeling is geweest van de niet zelfstandige arbeidersplaatsjes 
naar de grotere bedrijfjes, die een bestaan als onafhankelijke kleine 
landbouwer mogelijk maakten. In mijn "De Economische betekenis 
der Ontginningen", 1932, pag. 55, werd er op gewezen, dat het 
bedrijfje ter grootte van 7 à 8 ha zo bijzonder in trek is en alge
meen voor de meest economische bedrijfsgrootte geldt, omdat men 
zich daar zonder vreemd personeel kan redden. Dit maakt de 
bovengeschetste ontwikkeling der bedrijfsgrootte begrijpelijk. 

Om ons te oriënteren over de plaats der kleine bedrijven tussen 
de andere grootte-klassen, volgt hier een overzicht van alle grond
gebruikers in 1930, omgerekend in %: 
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1-5 ha 
5-10 ha 

10-20 ha 
20-50 ha 
50-100 ha 
100 ha en meer 

naar het cwntal 
47,26 % 
23,70 % 
17,62 % 
10,29 % 

1,05 % 
0,08 % 

69 

naar de gebruikte 
oppervlakte 

12,98 % 
18,36 % 
26,88 % 
33,03 % 

7,19 % 
1,56 % 

We zien dus, dat de bedrijven van 1-5 ha bijna de helft van 
het aantal van alle bedrijven uitmaken, doch slechts 13 % van de 
totale oppervlakte gebruiken, terwijl die van 5-10 ha bijna een 
vierde van het aantal vormen en bijna 20 % van de oppervlakte 
in beslag nemen. Alle kleine bedrijven beneden 10 ha maken ruim 
70 % van het aantal uit en nemen ruim 31 % van den cultuur
grond in. 

In Denemarken vormen de bedrijven kleiner dan 10 ha ongeveer 
de helft van het totaal aantal landbouwbedrijven, terwijl zij slechts 
14 % van de totale oppervlakte in beslag nemen. De gemiddelde 
bedrijfsgrootte is er dan ook hoger dan in Nederland, n.l. 17,4 ha 
(zie Dr Ir M. J. BOERENDONK en Ir H. J. WITTEVEEN in "De 
Pacht", 1946, pag. 224). Hier vinden we dezelfde ontwikkeling, 
daar van 1923 tot 1933 het aantal bedrijven 

van 0,55- 3 ha afnam van 32.086 tot 27.893 met 4.193 en 
van 3 -10 ha toenam van 67.414 tot 77.784 met 10.370, dus 

van 0,55-10 ha toenam van 99.500 tot 105.677 met 6.177 

"Deze kleinste bedrijven zUn te klein voor een onafhankelijk 
bestaan; zij eisen echter toch nog te veel zorgen, waardoor de 
mogelijkheid van belangrijke bijverdiensten gering is. De maat
schappelijke betekenis dezer dwergbedrijven is door de sociale 
wetgeving bovendien verminderd. Vandaar dat zij uit zichzelf 
langzamerhand verdwijnen." 

Waar en hoe treffen wij het kleine-boer'enbedrijf in N eder
land cwn? 

Wij vinden het kleinbedrijf over geheel Nederland verspreid, in 
sommige streken sporadisch en tussen de grotere bedrijven ver
deeld, in andere dikwijls opeengehoopt in een bepaald gebied. 
Vooral de zandstreken en de rivierkleigebieden zijn rijk aan kleine 
bedrijven; de provincies Gelderland, Overijssel, Noordbrabant en 
Limburg zijn de typische gewesten met veel kleine boeren. 
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De inrichting der bedrijfjes vertoont de bontste schakering; in 
het westen van het land zijn het dikwijls tuinbouwbedrijven; ver
der loopt ze uiteen van zuiver weidebedrijf over het gemengd naar 
het akkerbouwbedrijf. Dikwijls zijn de gemengde en akkerbouw
bedrijven gecombineerd met tuinbouw en fruitteelt. Men treft er 
van de meest intensieve tot zeer extensief gedreven bedrijven aan. 
Op de zandgronden vindt men de typische gemengde bedrijfjes, 
waar de akkerbouw geheel in dienst is gesteld van de productie 
van voeder voor de veehouderij. Naast de rundveehouderij spelen 
hier de varkens- en pluimveehouderij een zeer grote rol. Deze 
laatste twee bedrijfstakken zijn zo bijzonder geschikt voor het 
kleine bedrijf, omdat de omvang hiervan niet in de eerste plaats 
door de beschikbare grondoppervlakte wordt bepaald, doch, bij de 
mogelijkheid tot vrijen aankoop van voederartikelen, zich vrij 
daarboven kan ontwikkelen. 

Het kleine bedrijf heeft altijd zijn kracht gezocht en moeten 
zoeken hetzij in de teelt van arbeidsintensieve akkerbouwgewassen 
(b.v. vroege aardappelen en uien), tuinbouw en fruitteelt of in de 
kleinveehouderij , die ook veel toegewij den arbeid eist. 

Daar de factor grond in het kleinbedrijf zeer beperkt is en het 
kapitaal er dikwijls schaars is en door den aard van het bedrijf 
mindr rendabel kan worden aangewend, moest het zwaartepunt 
worden gelegd in de aanwending van de eigen arbeidskracht. 
Werken, dikwijls met liefde en volharding, heeft de kleine boer 
steeds gedaan en gewild. 

De ontwikkeling tot den tegenwoordigen toestand. 
De toestand, zoals wij dien thans aantreffen, is het resultaat 

van een geleidelijke ontwikkeling, die vooral in de laatste halve 
eeuw zeer opmerkelijk is geweest. Terwijl in het westen van het 
land de uitbreiding van het aantal kleine tuinders, in verband met 
het afzetgebied in de grote steden, reeds veel eerder is begonnen, 
bleef het kleine bedrijf vooral in het oosten en zuiden van ons 
land tot het einde van de vorige eeuw hoofdzakelijk gekenmerkt 
door het doel in de eigen behoeften van het gezin te voorzien. Dik
wijls waren het zeer kleine bedrijfjes, arbeidersplaatsjes, die de 
noodzaak medebrachten bij de grotere boeren in de omgeving, van 
wie het plaatsje dikwijls werd gepacht, in loondienst te gaan. Het 
loon van den kleinen boer en zij n gezinsleden diende tot aankoop 
van de nodige artikelen, terwijl men verder meestal zeer sober 
leefde uit de opbrengst van het eigen bedrijf. De betaling der pacht 
werd in natura gedaan. In vele gevallen werd ook een nevenbedrijf 
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uitgeoefend, b.v. als klompenmaker, radmaker, winkelier, varkens
handelaar, vrachtrijder enz.; het spinnen en weven werd ook in 
dezen kring vlijtig beoefend. De beloning, die men voor zijn arbeid 
ontving, was dikwijls zeer karig en de sociale toestand was in de 
1ge eeuw voor deze werkers op de dikwijls schrale zandgronden 
weinig gunstig. 

Toen in de grote landbouwcrisis na 1878 de toestand voor de 
landbouwers zeer slecht werd, ondervonden daarvan ook de kleine 
boeren de gevolgen. Door de ontsluiting van de nieuwe wereld, 
waarvan uitgestrekte maagdelijke gebieden in Amerika voor den 
graanbouw werden bestemd, werd de Europese graanmarkt over
stroomd en daalden de graanprijzen sterk. Aanvankelijk gingen 
velen meer tot de veehouderij over, doch ook de prijzen der dier
lijke producten ondervonden den weerslag en daalden eveneens be
neden de productiekosten. De staatscommissie voor den landbouw 
van 1886, die een onderzoek instelde naar den toestand in den 
landbouw, kwam tot de conclusies, dat onze landbouw op vele ter
reinen achterlijk was, vergeleken met het buitenland. Op haar 
advies werden door de regering het landbouwonderwij s en de voor
lichtingsdienst georganiseerd om de boeren in staat te stellen door 
toepassing der nieuwere inzichten het bedrijf te rationaliseren. 

Van toen af onderging de landbouw een sterke modernisering: 
het gebruik van kunstmest, nieuwe werktuigen en arbeidsmetho
den, de fabriekmatige zuivelbereiding, de coöperatie op het gebied 
van den aankoop van benodigdheden en het landbouwcrediet waren 
zovele middelen, die het bedrijf in een meer stevige conditie brach
ten. Toen na 1895 de crisis luwde en de prijzen der dierlijke pro
ducten wat gunstiger werden ten opzichte van de granen en andere 
akkerbouwproducten, gingen velen de rundvee- en varkenshouderij 
uitbreiden en toen ontstond ook het typische gemengde bedrijf 
van de zandgronden. 

Bij deze hervorming van het landbouwbedrijf bleven de kleine 
boeren niet achter en juist zij grepen de veehouderij, vooral van 
de varkens en later de kippen, aan als een welkome gelegenheid 
tot intensivering, waarbij zij hun arbeidskracht rendabel konden 
aanwenden. Ook de tuinbouw breidde zich uit. Sedert dien maakte 
het kleine bedrijf een vrij gunstigen tijd door. Wij zien de uitbrei
ding der arbeidersplaatsjes tot grotere bedrijfjes en de stichting 
van vele nieuwe plaatsjes door ontginning van de woeste gronden, 
die toen in onze zandstreken nog zo veelvuldig voorkwamen. Het 
aantal kleine bedrijven nam aanzienlijk in aantal toe, zoals de 
geciteerde cijfers aangeven. Deze uitbreiding was dus een op-
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komst door de stichting of vergroting van kleine plaatsjes, die niet 
tot nadeel van de grotere bedrijven strekte. 

Daarnaast heeft nog een andere oorzaak tot vermeerdering der 
kleine boeren medegewerkt. De sterke groei onzer bevolking, die 
sedert 1900 met gemiddeld 100.000 zielen per jaar toenam en 
niet het minst te danken is aan de vruchtbaarheid der boeren
bevolking, leidde, vooral in de gebieden zonder woeste gronden, doch 
ook op de zandgronden, tot een splitsing der grotere bedrijven. 

Op deze wijze ontstond onze uitgebreide kleine-boerenstand en 
in de jaren van rustige ontwikkeling vóór 1914 genoot deze een 
zekere welvaart. Door de uitbreiding der industriecentra in Neder
land en de omringende landen ontstond er een toeneming van vraag 
naar de veredelingsproducten: varkensvlees, eieren, boter, kaas en 
tuinbouwproducten, die juist het kleine bedrijf kon leveren. Het 
kleine bedrijf baseerde zich steeds meer op den aanvoer van graan 
en eiwitrijke krachtvoeders uit het buitenland, terwijl de dierlijke 
producten voor een groot deel werden uitgevoerd. Het werd een 
typisch veredelingsbedrijf. Waar vroeger de voorziening van het 
eigen gezin op den voorgrond stond, zodat de marktverhoudingen 
er minder invloed op uitoefenden, werd het bedrijf nu op com
merciële basis gevestigd, produceerde het in hoofdzaak voor de 
markt en werd daardoor veel meer conjunctuurgevoelig. 

Door den eersten wereldoorlog en de daarop volgende jaren met 
hoogconjunctuur kwam het kleinbedrijf goed heen, doch reeds in 
de periode van 1924 tot 1929 'kwam er een kentering, tot in 1929 
de grote landbouwcrisis gepaard met een algemene crisis optrad, 
waarvan het kleinbedrijf sterk den terugslag ondervond. 

In de nieuwe wereld was in en na den oorlog de productie van 
granen, gestimuleerd door de hoge prijzen, sterk toegenomen. Men 
had grote terreinen met behulp van motortractie en grote machines 
in cultuur genomen, terwijl ook op de bestaande bedrijven veel 
grond vrijkwam voor de graanproductie door vervanging van 
paarden door motortrekkers. De wereldgraanprijzen daalden en 
toen in 1928 en 1929 de wereldoogsten geweldig hoog waren, druk
ten de onverkochte voorraden de prijzen tot beneden de helft van 
het naoorlogse peil. Door de algemene crisis daalde de koopkracht 
der massa zo sterk, dat ook de dierlijke producten den prijsval 
.volgden. De boter daalde tot f 0,40 per kg, hetgeen made werd 
veroorzaakt door de concurrentie van Australië en Nieuw-Zeeland, 
die goedkoop konden produceren door hun gunstig klimaat en die 
door het moderne transport met koelschepen hun product in prima 
toestand in Europa ter markt konden brengen. De margarine droeg 
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er het hare toe bij. Ook het varkensvlees werd goedkoop door aan
bod van overzee, terwijl ook de eieren volgden. Over de gehele 
linie van akkerbouw- tot dierlijke producten daalden de prijzen 
beneden de voortbrengingskosten. Evenzo ging het in de tuinbouw. 

Deze crisis, die den gehelen landbouw trof, eerst den akkerbouw 
en daarna de weide- en gemengde bedrijven, alsook den tuinbouw, 
dwong de regering tot het treffen van steunmaatregelen. Aan
vankelijk slechts incidenteel voor bepaalde producten, werd in 1934 
de desbetreffende wetgeving gecentraliseerd in de Landbouw
crisiswet, waarbij alle producten tot crisis-product konden worden 
verklaard en hiervoor speciale maatregelen getroffen. Het meest 
doeltreffend konden de maatregelen tot steun van de akkerbouw
producten worden getroffen, daar hiervoor onze productie voor 
binnenlands gebruik ontoereikend was, doch ten aanzien van de 
dierlijke producten en die van den tuinbouw· was de steun on
voldoende. De gemengde en weidebedrijven evenals de tuinbouw
bedrijven ondervonden dus den zwaarsten druk van de crisis. 

Daar de kleine bedrijven juist op de dierlijke productie en den 
tuinbouw waren gericht, geraakten ze in een onhoudbaren toe
stand. Daar de steunmaatregelen gepaard gingen met beperking 
der productie, boden deze aan het kleinbedrijf, dat toch reeds 
een kleinen omzet had, weinig hulp. Men heeft enigszins getracht 
hieraan tegemoet te komen door de beperkingsmaatregelen ten 
aanzien van de kleine bedrijven wat minder streng toe te passen. 

Door de algemene crisis was de werkgelegenheid zowel in als 
buiten den landbouw gering. Een groot aantal kleine boeren ging 

·daarom noodgedwongen naar de werkverschaffing om met het 
daar verdiende loon in hun behoeften te voorzien. Dit leidde tot 
verwaarlozing der bedrijfjes. 

In 1938 werd de Dienst voor de kleine boerenbedrijven gesticht, 
die tot taak kreeg speciale steunmaatregelen voor de kleine boeren 
te ontwerpen. Het resultaat was, dat 3 groepen werden onder
scheiden, n.l. 

A-boeren, met een volgens bepaalde normen berekend inkomen 
van minder dan f 4,- per week. Deze werden als arbeiders be
schouwd en aangewezen op werkverschaffing en steunverlening 
door het Ministerie van Sociale Zaken; 

B-boeren, met een evenzo berekend inkomen tussen f 4,- en 
f 7,- per week. Zij ontvingen "bedrijfssteun" in geld en natura 
(later alleen in natura) en konden te werk worden gesteld op 
hun eigen bedrijf (b.v. voor egalisatie, ontwatering, herontgin
ning). Bovendien ontvingen ze bedrijfsvoorlichting door de assis-
A. St. XVl/!-3 6 
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tenten van den Rijkslandbouwvoorlichtingsdient, evenals de 
C-boeren, met een inkomen tussen f 7,- en f 10,80 per week. 

Deze ontvingen alleen steun in natura ter verbetering van het 
bedrijf (b.v. kunstmest, silo, gierkelder, prikkeldraad). 

D€ steun voor de B- en C-boeren ging uit van het Ministerie 
van Economische Zaken. In de B-groep werden + 13.000 bedrijfjes 
gesteunden in d€ C-groep + 7.000. Bovendien werden maatschappe
lijke werksters aangesteld, die door voorlichting van de huisvrouw 
trachtten te bevord€ren, dat de producten van het eigen bedrijfje 
zo goed mogelijk voor de huishouding werden aangewend, ten einde 
een goede voeding te bevorderen en tevens de hygiën€ te dienen. 
Toen de kleine bedrijfjes niet meer rendabel waren, mo€st de zelf
voorziening nog meer dan vroeger in de hand worden gewerkt. 

Het rapport van de Commissie van Advies voor den Dienst van 
de kleine-Boerenbedrijven kwam tot de conclusie, dat de ongun
stige toestand niet was te wijten aan e€n te kleine oppervlakte der 
bedrijven in ha, doch aan de te lage prijzen der landbouwproducten, 
te hoge landprijzen en een onrationele bedrijfsvoering. Vandaar 
dat getracht werd door een intensieve bedrijfsvoorlichting de 
rentabilit€it der bedrijven te verbeteren. Op dit punt is onge
twijfeld een aanzienlijke verbetering bereikt, al bleef de toestand 
moeilijk. 

Tijdens de schaarst€-economie van den tweeden wereldoorlog is 
het den kleinen bedrijven niet slecht gegaan. Vele kleine boeren 
hebben hun financiëlen toestand kunnen verbeteren en zijn uit de 
schuld€n geraakt. Toch is de positie van het kleine bedrijf er niet 
op verbeterd. Het zwaartepunt moest worden gelegd op de akker
bouwproductie voor de menselijke voeding, zodat veel grasland 
tot bouwland werd omgezet, terwijl de dierlijke productie en dus 
d€ veestapel, vooral van varkens en pluimvee, door gebrek aan 
veevoeder sterk werd ingekrompen. Door kunstmestgebrek en 
minder stalmest is de grond, vooral in de zandstreken, uitgeput. 
De inventaris kon niet tijdig worden aangevuld en de gebouwen 
behO€ven veel onderhoud. 

Hierdoor is het kleinbedrijf veel meer extensief geworden, zo
dat het niet kan voldoen aan zijn natuurlijke bestemming, op een 
klein oppervlak veel voort te brengen. 

Na de bevrijding is hierin weinig verbetering gekomen. De uit
breiding van den varkens- en pluimveestapel is nog onvoldoende. 
Door de verplichte inlevering der granen ontbreekt het aan vol
doende veevoed€r. Deze bezwaren deelt het bedrijfje der kleine boe
ren met de andere gemengde bedrijven in de zandstreken. De lage 
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prijszetting der granen laat ook daar geen rendabel bedrijf toe. 
In het algemeen is de toestand van den landbouw niet roos

kleurig en bij de thans noodzakelijk geleide economie, wordt zijn 
positie in hoofdzaak bepaald door de prijzen, die de Overheid onder 
de huidige omstandigheden meent te mogen vaststellen. 

Welke is nu de speciale nood de?' kleine bedrijven, dus het eigen
lijke kleine-boerenprobleem? 

Allereerst moeten we uitschakelen de kleine bedrijven van hen, 
die hun hoofdbestaan buiten den landbouw vinden, daarna die van 
degenen, die hun hoofdbestaan in landarbeid in loondienst vinden 
en wier bedrijfje slechts dient tot aanvulling van het gezins
inkomen. Deze laatste groep dient als landarbeider te worden be
schouwd en valt economisch dus niet onder het begrip "kleine 
boer". Het zal door geen enkele maatregel mogelijk zijn deze kate
gorie tot een zelfstandig bestaan uit hun bedrijf op te voeren, 
tenzij men ze allen tot tuinders kon maken of door vergroting van 
het oppervlak in een geheel andere situatie bracht. 

Hun sociale positie als landarbeider is de laatste jaren aanzien
lijk versterkt en als werkkracht in de grotere landbouwbedrijven 
zijn ze onmisbaar. Hetgeen aan hun sociale positie te kort schiet 
zal door speciale maatregelen ten aanzien van den landarbeid moe
ten worden verbeterd. Ze vallen buiten het kleine-boerenprobleem. 

De bedrijfjes, die blijven beneden de grens gesteld in de defi
nitie van PLATENBURG, dat de ondernemer bij rationele exploitatie, 
zonder vreemde arbeidskrachten, gedurende een jaar voldoende 
noodzakelijk werk vindt, dus de kleine boeren, die hun hoofd
bestaan in den landbouw vinden, doch over een groter of kleiner 
arbeidsoverschot beschikken, vormen wel een probleem. Hun be
drijf is of moet hoofdzaak zijn, terwijl zij ter aanvulling van hun 
inkomen in loondienst gaan of op andere wijze iets bijverdienen. 
Het bedrijf laat niet toe een voldoend loon daarbuiten te verdienen 
en naarmate de bedrijfsinkomsten te kort schieten, wordt de positie 
moeilijker. Gaan ze geheel in loondienst over, dan wordt het be
drijf verwaarloosd. 

Het eigenlijke kleine-boerenprobleem ligt bij de zelfstandige 
bedrijven, die juist één mannelijke volwassen arbeidskracht zonder 
vreemde hulp volledig nuttig werk geven. Deze dienen het nor
male gezin van den kleinen boer volledig te kunnen onderhouden en 
doen dit in vele gevallen in de tegenwoordige omstandigheden niet. 

De oorzaak ligt in den tegenwoordigen stand der conjunctuur 
en de (wellicht tijdelijk) gewijzigde structuur der internationale 
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samenleving, waardoor de benodigde grondstoffen niet verkrij gbaar 
en de speciale producten van het kleinbedrijf niet te plaatsen zijn. 

Enerzijds is er de te geringe intensiteit, doordat de voor het 
kleinbedrijf nodige cultures en dierlijke productie niet in den 
gewensten omvang kunnen worden beoefend, andererzij ds de on
toereikendheid der prijzen om de productiekosten te dekken, die 
in het algemeen en speciaal voor de overgebleven producten in vele 
kleine bedrijven te hoog zijn. 

Deze uiteenzetting geeft wel een indruk van de oorzaken, die de 
moeilijkheden teweeg brengen, doch niet van den omvang hiervan. 

Er zijn ongetwijfeld kleine bedrijven, die in een noodtoestand 
verkeren, doch hoe groot is hun aantal? 

Hierover ontbreken de nodige objectieve gegevens. Zijn alle 
eenmansbedrijfjes noodlijdend of zijn er ook onder, die bij hun 
speciale bedrijfsinrichting zich thans ook kunnen redden? Hoe 
staat het met de bedrijfjes, die een zeker arbeidsoverschot hebben 
en in welke streken kunnen zij dit zodanig aanwenden, dat hun 
ondernemer toch een bevredigend inkomen geniet? Hoe is het 
met de iets grotere bedrijven, die zijn aangewezen op meer of 
minder arbeidskracht van buiten het bedrijf? 

Ik acht het niet uitgesloten, dat bij een onderzoek zou blijken, 
dat juist de iets grotere bedrijven, die zich van betaalde arbeids
kracht moeten bedienen, hetgeen meestal in den vorm van in
wonend personeel geschiedt, door den groten loonpost in nog on
gunstiger conditie verkeren dan de eenmansbedrijven, die dit loon
bedrag niet behoeven te betalen. 

Toch zijn de omstandigheden voor deze wat grotere bedrijven 
niet zo hopeloos, omdat de mogelijkheid hier bestaat door een 
meer arbeidsextensieve inrichting van het bedrijf de uitgaven voor 
arbeidsloon te ontgaan en in de iets grotere oppervlakte een com
pensatie te vinden voor de geringere intensiteit. Bovendien bestaat 
hier de gelegenheid tot rendabele mechanisatie, zonder het gevaar 
te lopen, dat de boer zelf een arbeidsoverschot zou krijgen. 

Door de ruimere mogelijkheden, die dit bedrijf biedt, kan het 
worden gerekend buiten het kleine-boerenprobleem te vallen. 

Het zal noodzakelijk zijn uitgebreid cijfermateriaal te verzame
len, dat de bedrijfsuitkomsten van het kleine bedrijf met ver
schillende structuur weergeeft, waarbij ook de grotere bedrijven 
in het onderzoek moeten worden betrokken. Hierdoor zal moeten 
worden getracht een inzicht te krijgen in de vraag tot welke opper
vlakte bij verschillende wijzen van bedrijfsinrichting het bedrijf 
self-supportingkan zijn. 
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Zolang deze gegevens ontbreken, zal men zich aangaande den 
omvang van den nood der kleine bedrijven met algemeenheden 
moeten behelpen. 

Het kleine-boerenprobleem, dat zeer zeker zijn ontstaan dankt 
aan het bevolkingsvraagstuk van het platteland, waardoor bij de 
beperktheid van den grond en de sterk toenemende bevolking op 
een kleine oppervlakte voor velen plaats moet zijn, wordt door 
datzelfde bevolkingsvraagstuk nog ingewikkelder gemaakt, omdat 
in het kleine bedrijf zoveel personen zijn blijven hangen, die daar 
nooit een plaats kunnen vinden. Dit zijn overtollige arbeids
krachten, die naar andere beroepen hadden behoren af te vloeien. 

Ditzelfde verschijnsel zien we ook bij vele grotere bedrijven, 
doch daar is meer arbeidsgelegenheid en kunnen vreemde arbeids
krachten worden uitgespaard. Op bepaalden leeftijd loopt het met 
hen ook daar spaak, omdat gezinsvorming voor hen is uitgesloten. 
Een boerderij krijgen ze niet en landarbeider willen ze niet 
worden. 

Dit verschijnsel is derhalve geen eigenlijk kleine-boeren-, doch 
een algemeen boeren-probleem, al maakt het de oplossing moei
lijker. Het is eerder een werkloosheidsprobleem. Van het klein
bedrijf kan nooit worden gevergd, dat het een zodanig inkomen 
oplevert, dat het de overtollige gezinsleden kan onderhouden. 

In sommige streken is dit probleem zeer ernstig en men schat 
dat in geheel Nederland enige tienduizenden jonge agrariërs uit 
grotere en kleine bedrijven reikhalzend en vergeefs uitzien naar 
een gelegenheid zich zelfstandig te vestigen. 

Toch dient men dit niet te generaliseren. In streken met vol
doende werkgelegenheid in en buiten den landbouw, waar industrie 
aanwezig is, zijn vele jongeren daar als wel'kkracht geplaatst en 
speciaal uit den kring der kleine boeren. Waar zij nog inwonend 
zijn op het ouderlijk bedrijf, dragen zij daar aanzienlijk bij tot 
vergroting van het gezinsinkomen. 

Dit neemt niet weg, dat uitbreiding van onze industrie zeer 
gewenst is en dat daarnaast de emigratie hier uitkomst moet 
bieden. We zien reeds, dat velen uit de gezinnen der kleine boeren 
en zelfs hele gezinnen met veel kinderen thans naar Canada emi
greren of daartoe plannen maken. Het zal helaas nodig zijn de 
mogelijkheid daartoe te bevorderen. 

Voor den overgang naar andere beroepen in handel en industrie 
zal het nodig zijn de onderwijsgelegenheid op U.L.O.-scholen en 
speciaal het vakonderwijs op het platteland uit te breiden. 

Wordt voortgezet. 



MIDDENST AND EN PRIJSBEHEERSING 

DOOR 

DR F. L. VAN MUISWINKEL. 

Inleiding. 

Wanneer men zich een oordeel wil vormen over de betekenis, 
welke de prij spolitiek onzer regering hooft voor den middenstand, 
dient men zich vooraf bezig te houden met de algemene doeleinden 
van de prij sbeheersingsmaatregelen. 

Op een onlangs gehouden persconferentie werden deze doel
einden door Prof. G. BROUWERS, Directeur-Generaal van de Prij
zen, op duidelijke wijze uiteengezet. Een samenvatting van zijn 
uiteenzetting moge hier volgen. 

De regering staat op het standpunt, dat met het oog op de moei
lijke economische positie van ons land en de grote waarschijnlijk
heid van een intensieve internationale concurrentie in de toe
komst het bestaande loonpeil in het algemeen moet worden ge
handlu:bafd. 

Zij wordt in dit standpunt gesterkt door het feit, dat, gezien 
de aandrang tot prij sverhoging van verschillende zij den, een alge
mene loonsverhoging tot belangrijke prijsverhoging voor verschei
dene artikelen zou leiden, waarna een nieuwe loonsverhoging niet 
zou zijn te ontgaan, welke op haar beurt ongetwijfeld tot een 
algemene prijsstijging zou leiden. Als gevolg hiervan zou zich een 
proces van inflatie ontwikkelen, waavan het eind moeilijk zou 
zijn te zien. 

Opheffing, respectievelijk vermindering van eventueel bestaande 
sociale spanningen kan dus slechts worden verkregen door op elk 
gebied, waar dat enigszins mogelijk wordt geacht, prijsverlagingen 
door te voeren. In verband hiermede is momenteel een prijsver
lagingsactie aan den g,ang, welke in een groot aantal bedrijfs
takken de prijzen met globaal gesproken 5 à 10 % omlaag 
brengt. 
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Deze actie zal in overleg met de belanghebbende organisaties 
moeten worden tot stand gebracht. 

Men dient zich te realiseren, dat het effect van deze maatregelen 
op de kosten van het levensonderhoud slechts beperkt kan zijn, 
aangezien deze kosten globaal gesproken voor een derde uit vaste 
lasten bestaan en voor ruim een derde uit levensmiddelen, die als 
gevolg van de moeilijkheden in bepaalde sectoren der agrarische 
voortbrenging ten dele in prij s omhoog gaan. 

Terwijl het indexcijfer van de kosten van levensonderhoud op 
na-oorlogse basis samengesteld momenteel ca. 180 bedraagt, zou 
een beperkte daling daarvan reeds gunstig mogen worden ge
noemd, wanneer men bovendien in aanmerking neemt, dat de 
inkomens-index voor industriële arbeiders in de tweede helft van 
1946, zonder rekening te houden met den kinderbijslag, op 185 
stond (Ie halfjaar 1947 op 191). Voor de agrarische arbeiders 
ligt deze index ten minste op 250. 

Deze voor een groot deel der arbeid.ersbevolking representatieve 
cijfers sluiten niet uit, dat sommige bevolkingsgroepen, wier in
komen in geld sedert 1939 minder is gestegen, zich in moeilijk
heden bevinden. 

De verhouding tussen lonen en prijzen, die thans tot stand wordt 
gebracht, zal men voorlopig in grote trekken als gegeven moeten 
aanvaarden. Dit geldt voor werkgevers en werknemers beide. Aan
gezien een verdere verhoging der subsidies uitgesloten moet wor
den geacht, zal bevoordeling van bepaalde bevolkingsgroepen door 
prijs- of loonsverhogingen direct ten laste komen van andere be
volkingsgroepen, die hiervoor in den vorm van verhoging van de 
kosten van levensonderhoud zullen moeten betalen. 

Een verdere verlaging van het prijspeil is slechts mogelijk door 
1. prij sdaling der internationale grondstoffen, 2. vergroting der 
productie, 3. bevordering der concurrentie. 

Door de schaarste is het nationale bedrijfsleven reeds jaren 
lang aan de concurrentie ontwend. Geeft men den ondernemer een 
direct belang bij de prijsverlaging, dan zal hij daarop veel krach
tiger reageren. Nu de druk van bovenaf straks zijn grenzen z.al 
hebben bereikt, vooral wanneer geen stijging van de arbeids
productiviteit zich voordoet, zal in samenwerking tussen Overheid 
en bedrijfsleven in toenemende mate op de concurrentie moeten 
worden overgesch,akeld om tot definitief gestabiliseerde verhou
dingen te geraken. 
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De middenstand gaat met de gestelde doeleinden accoord. 

In vorenstaande beschouwingen van Prof. BROUWERS zijn door I; 
ons enige gedeelten gecursiveerd, omdat zij bruikbare aanknopings- i 

punten vormen voor een beoordeling van de consequenties, die de 1 
prij sbeheersing voor den middenstand heeft. Daarbij moge worden 
vooropgesteld, dat de georganiseerde middenstand zich in grote 
trekken kan verenigen met de gestelde doeleinden. 

In een resolutie van de bedrijfsgroep Detailhandel wordt onom
wonden toegegeven, dat een verdere stijging van lonen en prijzen 
uit een oogpunt van landsbelang ongewenst is. Ook het belang van 
den detailhandel ware daarmede niet gediend. De bedrij fsgroep 
spreekt verder als haar mening uit, dat de detailhandel, waar dit 
met de handhaving van een financieel gezond bedrijf verenigbaar 
blijft, aan de prijsverlaging dient mede te werken. In beginsel 
zal daarom iedere verlaging van industrie- of groothandelsprijzen 
door den detailhandel onmiddellijk en in het algemeen ook voor de 
aanwezige voorraden moeten worden doorgegeven. De voor den 
detailhandel geldende procentuele marges zullen echter met het 
oog op de handhaving van een finantieel gezond detailhandels
bedrijf in het algemeen op het geldende niveau moeten worden 
gehandhaafd. Tot deze opvatting leidt de overweging, dat het 
Directoraat-Generaal van de Prijzen reeds bij voortduring deze 
marges aan veranderende omstandigheden heeft aangepast, en 
voorts; dat het doorgeven van verlaagde prijzen bij handhaving 
van de bestaande procentuele marges op zichzelf reeds een ver
laging van het geldbedrag daarvan betekent. 

In genoemde resolutie wordt verder opgemerkt, dat in zoverre 
in de afgelopen jaren nog enigermate gunstige resultaten werden 
bereikt, slechts kan worden gesproken van het ontvangen van 
schijnverdiensten, welke noodzakelijk zijn voor de herbevoorrading 
tegen de hogere naoorlogsprijzen. 

Een dalende tendentie in de prijzen kan naar het oordeel van 
de bedrijfsgroep Detailhandel zeer worden bevorderd, indien van 
overheidswege, waar slechts enigszins mogelijk, bestaande voor
schriften, welke de concurrentie bemoeilijken, worden opgeheven. 
Hieronder moeten ook worden verstaan prij svoorschriften voor 
goederen, welke niet tot voorziening in redelijke noodzakelijke 
levensbehoeften dienen, alsmede voor goederen, welke bereids in 
voldoende mate beschikbaar zijn. 
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De prijzen bepalen het inkomen v'an den middenstander. 

Zoals in het voorafgaande reeds werd opgemerkt, kan worden 
vastgesteld, dat de handeldrijvende en industriële middenstand 
in het algemeen accoord gaat met de door de prijsbeheersing na
gestreefde doeleinden. Op een belangrijk punt gevoelt de midden
stand zich echter niet volkomen gerust, en wel op het volgende: 

De prijsbeheersing staat geheel in het teken van de bescherming 
van het inkomen van de arbeiders. Op zichzelf beschouwd is deze 
bescherming van de loontrekkenden alleszins lofwaardig, doch het 
gevaar bestaat, dat men bij het bestrij den van sociale spanningen 
te eenzijdig op de arbeidersbelangen let. Het sociale vraagstuk 
geldt voor alle economisch zwakkeren en mag in theorie en prak
tijk niet worden gemonopoliseerd voor één bevolkingsgroep. Steeds 
zal men moeten bedenken, dat de prijzen bepalend zijn voor het 
inkomen van producenten, ambachtslieden en detailhandelaren. 
Wat het rechtvaardige loon is voor de arbeiders is de rechtvaar
dige prijs voor de ondernemers. Prijsverlaging ten behoeve van 
de arbeiders betekent in vele gevallen tevens een verlaging van 
het inkomen van de betrokken middenstanders. Tegemoetkoming 
in de sociale noden van de werknemers dreigt derhalve steeds tot 
een vergroting van de noden van den middenstand te leiden. 

Hier ligt een bron voor vele moeilijkheden, waaruit gedurende 
de laatste maanden tal van scherpe reacties van den middenstand 
zijn opgeweld. Men denke in dit verband aan de stakingen van 
de bakkers en de groentehandeZaren en aan de protesterende krui
deniers en schoenwinkeliers. 

Deze reacties bewijzen uiteraard niet zonder meer, dat de 
middenstandsbedrijven, voor zover rationeel geleid, als gevolg van 
de bestaande prijsvoorschriften geen redelijk inkomen zouden op
leveren. In het vervolg van dit artikel komen wij op deze kwestie 
nader terug. Hier moge echter het feit worden gememoreerd, dat 
de grondslagen voor de prijsvaststelling op enkele kleine uitzon
deringen na nog steeds worden ontleend aan de beginselen neer
gelegd in de indertijd daarvoor vastgestelde richtlijnen, te weten: 
"Richtlijnen voor de Prijsvaststelling no. 1, N.S. 11 April 1942, 
no. 69a, aangevuld N.S. 10 Mei 1943 (no. 89, en 24 Mei 1943, 
no. 99". Er wordt weliswaar naar gestreefd de prijzen vast te 
stellen op basis van de kosten van het efficiente bedrijf in de be
trokken bedrijfstak, doch dit neemt niet weg, dat deze richtlijnen 
in principe nog steeds de situatie van Mei 1940 als uitgangspunt 
nemen. 
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Hierin nu ligt een ernstig gevaar voor ongelijke behandeling 
van loontrekkenden en kleine zelfstandige ondernemers. De ver
houding tussen bruto winst en bedrijfskosten was in de jaren vóór 
1940 namelijk van dien aard, dat de beloning van de arbeidspres
tatie van ambachtslieden en winkeliers in vele branches lag be
neden het niveau van de ongeschoolde arbeiders. In het verleden 
maakte niemand zich erg druk daarover. Men accepteerde de be
staande situatie en beschouwde haar als een logische consequentie 
van de vrije economie. Op dit ogenblik liggen de verhoudingen 

echter geheel anders. 
In Nederland wordt een officiële loon- en prijspolitiek gevoerd. 

De Overheid sanctionneert de hoogte van de nominale lonen en 
beïnvloedt de reële lonen door de prij sbeheersing. Onder toezicht 
van het College van Rijksbemiddelaars verleende de Overheid toe
stemming tot het verhogen van de nominale lonen der industrie
arbeiders tot op een peil van 190 % ten opzichte van de jaren 
1938/1939, en voor de agrarische arbeiders tot op een niveau van 
250 % in vergelijking met het jaar 1939. 

Deze gedragslij n ten aanzien van de lonen der arbeiders moet 
in het algemeen als juist worden erkend. Deze politiek heeft, wil 
zij rechtvaardig zijn, echter de consequentie, dat men een soort
gelijke gedragslijn moet volgen ten opzichte van de inkomens der 
ambachtslieden en winkeliers. Zulks betekent, dat men bij het 
vaststellen van de winstmarges en bij het beoordelen van de hoogte 
der bedrijfskosten rekening moet houden met de noodzakelijkheid 
van hogere geldinkomens voor de betrokken ondernemers dan die 
in de jaren voor 1940. Deze noodzaak klemt te meer, omdat het 
inkomenspeil van het merendeel der betrokkenen in het verleden 
veelal lager lag dan dat van de arbeiders. 

Vóór den jongsten oorog verdiende een zelfstandige kruidenier 
in een efficient geleid bedrijf nauwelijks meer dan f 30.- per 
week. Uit dit inkomen moest hij zijn levensonderhoud putten, 
moest hij reserveren voor z~in zakelijke risico's en zou hij boven
dien eigen sociale voorzieningen hebben moeten bekostigen. Wil 
de Overheid zulk een kruidenier thans op gelijke wijze behandelen 
als de loontrekkenden, dan moeten de bij de prij svorming gestelde 
winstmarges voldoende zijn om aan dezen winkelier een inkomen 
te garanderen, dat tenminste gelijk is aan het loon van een winkel
chef plus de sociale lasten. In gemeenteklasse I zou zuiks neer
komen op een bedrag van circa f 57.50 per week. Bij de huidige 
door de prijsbeheersing toegekende winstmarges is het echter voor 
den kruidenier niet mogelijk dit inkomen uit zijn bedrijf te halen; 
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zelfs niet wanneer zijn omzet f 1000.- per week bedraagt. Deze 
situatie wijst er op, dat er althans in deze branche iets aan de 
prijsbeheersingsmaatregelen mankeert. Een en ander is te ern
stiger, omdat er van reservering voor de normale bedrijfsrisico's 
in deze branche geen sprake kan zijn. 

Onmiddellijk zij hieraan toegevoegd, dat de situatie in het krui
deniersbedrijf niet maatgevend is voor het gehele kleinhandels
apparaat. Elders is de toestand veelal gunstiger. 

Het voorbeeld van de kruideniersbranche moge echter een baken 
in zee zijn, speciaal voor de toekomstige prijszetting der eerste 
levensbehoeften. De prijzen van vlees, groente, melk en brood ge
nieten tegenwoordig - en terecht - een grote belangstelling. 
Het gevaar is niet denkbeeldig, dat daarbij de rechtmatige be
langen van de betrokken producenten en handelaren in het ge
drang zouden komen. De vraag of en in hoeverre de grenzen bij 
de bakkers en de groentehandelaren reeds zij n overschreden is 
bij gebrek aan deugdelijk cijfermateriaal nog niet te beantwoor
den. De jongste stakingen van de ondernemers in deze branches 
wij zen in elk geval op een niet al te rooskleurigen toestand. 

Ook het ,ambacht heeft zijn typische moeilijkheden. 

De problemen van het ambacht en de kleine nijverheid hebben 
veelal een eigen karakter. Zo bestaan er op het punt van de prijs
beheersing o. m. kenmerkende verschillen met den detailhandel. 
Op laatstgenoemd terrein worden de ondernemers namelijk steeds 
door de volle zwaarte der prijsbeheersingsmaatregelen getroffen, 
omdat men in het winkelapparaat steeds een bepaald assortiment 
van consumptieverwante artikelen moet voeren, ook al zijn de 
winstmarges te laag om de kosten te dekken. Een winkelier kan 
nu eenmaal moeilijk "neen" verkopen. In het ambacht en in de 
kleine nijverheid laat het productieproces evenwel verschillende 
mogelijkheden open. Zolang er allerwege schaarste aan goederen 
bestaat richt de producent zijn activiteit op de meest winst
gevende artikelen en ziet hij af van de productie van de artikelen 
met de lage winstmarges. Men zoekt en vindt allerwege compen
satie. Bovendien heeft men het in de hand de productie-methoden 
te wijzigen en het meest voordelige calculatie-schema te volgen. 
De handel in het algemeen en de detailhandel in het bijzonder 
hebben deze speelruimte evenwel niet. Vandaar, dat de klachten 
over de prijsbeheersing veelvuldiger uit de kringen van den win
kelstand komen, dan uit die van het ambacht en de kleine nijver
heid. 
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Rijwielreparateurs verschilden in 1946 met de prijsbeheersings
instanties van mening over den prij s van het plakken van rij wiel
banden; de schilders achten zich tekort gedaan door de tarieven 
voor het inzetten van vlakglas. In het merendeel der ambachts
bedrijven kwamen tot dusver echter geen conflicten van betekenis 
met de prijsbeheersing voor. 

In dit verband zou men tevens het bakkersbedrijf kunnen noe-
men als een uitzondering op den algemenen regel. Tot in de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal toe weerklonken de reacties 
op de demonstratieve staking in het jaar 1947. Het gemengde 
bàkkersbedrijf kent echter diverse mogelijkheden, die de nadelen 
van een te lagen broodprij s teniet doen. Men denke in dit verband 
aan den verkoop van klein brood en aan de vervaardiging van 
koek en banket. Hoe de verhoudingen in dezen bedrijfstak echter 
precies liggen kon tot dusver bij gebrek aan gegevens nog niet 
definitief worden vastgesteld. 

De meest benauwende problemen in het ambacht en in de kleine 
nijverheid moeten dan ook niet worden gezocht bij de prijsvast
stelling der eindproducten, doch bij de betaalde zwarte lonen en 
bij de sobere grondstofvoorziening. 

De schaarste aan grondstoffen, materialen en onderdelen is in 
vele branches dermate nij pend, dat schier geen enkele kleine 
ondernemer zijn bedrijf gaande kan houden op basis van de 
officiële toewijzingen. Ongetwijfeld gaan grote groepen fabrikan
ten, importeurs en groothandelaren hier niet vrijuit. Hoe anders 
het feit te verklaren, dat deze grondstoffen wel in vrijwel onge
limiteerde hoeveelheden tegen zwarte prijzen zijn te verkrijgen? 

Naast deze moeilijkheden op het terrein der grondstofvoorzie
ning kent het ambacht en de kleine nijverheid het allesov·erheer
sende vraagstuk van het gebrek aan geschoolde arbeidskrachten 
en de daaruit voortvloeiende noodzaak tot het betalen van zwarte 
lonen. Het aantal gevallen, waarin de patroon de loonbelasting en 
alle sociale lasten voor zijn rekening moet nemen is in het ambacht 
legio. Loonbetalingen boven de officiële contractlonen zijn aan de 
orde van den dag. In het bijzonder in die ambachtsbedrijven, die 
op de een of andere wijze bij de bouwnijverheid zijn betrokken. 

Het gevolg van een en ander is, dat men deze zwarte grond
stoffen en deze zwarte lonen aan den klant poogt dool' te bereke
nen. Hierbij ontmoet men uiteraard de prijsbeheersing op zijn 
weg, omdat de officiële tarieven en de calculatieschema's daarmede 

geen rekening houden. 
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Arbeiders, middenstanders en prijsbeheersing. 

In het voorafgaande is er een en andermaal op gewezen, dat 
het vraagstuk van de prijzen voor een groot deel wordt beheerst 
door de noden en de verlangens van de arbeiders. Begrijpelijk 
en terecht. Het indexcijfer voor de uurlonen bij de bestaande rege
lingen in nijverheid en landbouw bedroeg in November 1947 ge
middeld 181 (basis 1938/1939: 100). De overeenkomstige index
cijfers van de kosten van het levensonderhoud voor arbeiders- en 
beambtengezinnen waren in November 1947 als volgt: voeding 209, 
kleding 275, schoeisel 327, reiniging 261, woninginrichting en 
huisraad 316, overige posten inclusief huur 145. 

Vergelijkt men deze indexcijfers met elkaar, dan treden de be
staande spanningen zeer duidelijk ·aan het licht. 

Men bedenke intussen, dat de kleine ondernemers precies 
dezelfde spanningen kennen tussen hun inkomens en de kosten 
van het levensonderhoud. In vele opzichten kunnen de arbeiders 
en de middenstanders ten deze op één lijn worden gesteld. Voor 
zolang en voor zover men bij de prij sbeheersing hiermede echter 
geen of niet voldoende rekening houdt, verkeren de middenstanders 
in het nadeel. Sterk spreekt zulks bij de kruideniers. 

Mede met het oog op het verschij nsel van de zwarte lonen in vele 
ambachtsbedrijven dienen arbeiders en middenstanders er voor 
op te passen elkaar niet met verwijten te overladen. Het drijven 
van zwarten handel is even verwerpelijk als het vragen en incas
seren van zwarte lonen. Bovendien moeten betrokkenen er zich 
van doordringen, dat deze gedragingen elkaar wederkerig beïn
vloeden en stimuleren. 

Er zijn zowel middenstanders als arbeiders, die de prijsvoor
schriften overtreden. Men hoede er zich echter voor te generali
seren. In een artikel in De Gids van 15 November 1947 over 
"Prijzen, Middenstanders en Consumenten" overschrijdt men, 
naar het mij voorkomt, de grenzen, welke in acht moeten worden 
genomen, wanneer men neerschrij ft : 

"De ervaringen van het laatste halfjaar bij het werk in de 
Prijzencommissie geven ons te zien, dat er op het gebied van de 
prijsoverschrijding e911 zekere stabiliteit is ingetreden. Men wacht 
zich voor grote excessen of men waagt een erge overtreding alleen 
dan, als geheimhouding ten volle verzekerd is. Betekent dit vooruit
gang? Neen. Want steeds meer en ,al ma,ar geraffineerder wordt de 
stelselm,atige kleine prijs-opdrijving schier algemeen toegepast." 1) 

1) Cursivering van mij, v. M. 
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In het vervolg van het geciteerde artikel worden de uitlatingen 
aan het adres van den middenstand steeds feller, en het valt te 
betreuren, dat de redactie deze uitlatingen in bescherming neemt 
met de aantekening: "Het is mogelijk, dat hij (de schrijver van 
bedoeld artikel) op verschillende punten te veel generaliseert en 
goeden en kwaden in de middenstand over één kam scheert. Maar 
zijn klachten verdienen aandacht, omdat ze opwellen uit de 1.)Ol
heid van zijn gemoed, uit bittere ervaringen in de Prijzencom-

missie." 1) 
In kwesties als de onderhavige moet men er o. i. juist op letten 

niet "uit de volheid van zijn gemoed" te spreken. In ieder geval 
moet men - om in de trant van de gebruikte beeldspraak te 
blijven - ook "een hand in eigen boezem" durven steken. 

De invloed van den loonstandaard' op de tarieven voor huis
houdelijke diensten komt in het Prijzenboekje 1947 zeer sterk 
tot uitdrukking. De uurlonen, die aan de klanten in rekening 
mogen worden gebracht bij het uitvoeren van werkzaamheden 
door een vakman-behanger, electriciën, gas- en waterfitter, koper
en blikslager, loodgieter, metselaar, schilder, smid en stucadoor 
variëren tussen f 1.25 en f 2.02. In deze uurlonen is een opslag 
voor winst en bedrijfkosten van den ondernemer begrepen. Merk
waardig is het feit, dat deze uurlonen zoveel hoger zijn, dan de 
lonen, waarmede men bij het vaststellen van de marges in den 
detailhandel pleegt rekening te houden. Het ambacht ondervindt 
op dit punt bij de prijsbeheersing een voorkeursbehandeling, die 
haar ontstaan ongetwijfeld dankt aan de officiële lonen in de 
bouwnijverheid. Dat de zelfstandige winkeliers op dit punt zijn 
achter gesteld bij de ambachtslieden en de arbeiders is o. i. niet 

gemotiveerd. 

Sanering van den middenstand. 
In de achter ons liggende oorlogsjaren hebben de middenstands

bedrijven in het algemeen genomen behoorlijke boekwinsten opge
leverd. Vóór het jaar 1940 werd de financiële positie van den 
detailhandel en het ambacht getypeerd door een gering eigen kapi
taal, een naar verhouding groten voorraad goederen, aanzienlijke 
posten uitstaande vorderingen en een uitermate laag -kassaldo. 
Reeds in het jaar 1939 begint hierin, onder invloed van de toen
malige oorlogsomstandigheden, verandering te komen, o. m. dool' 

1) Cursivering van mij, v. M. 
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grote inkopen van het publiek, die tot enige voorraadvermindering 
leidden en die de kaspositie wat ruimer maakten. Met het intreden 
van d€ Duitse bezetting van ons vaderland ontving deze ontwikke
ling onmiddellijk een sterken stimulans. De voorraden namen in 
snel tempo af, terwijl het geldinkomen van het publiek een onge
kende hoogte bereikt€!. Een en ander bracht een volledige omme
keer teweeg in de financiële positie van den middenstand. Debi
teuren en crediteuren verdwenen nagenoeg geheel uit de boeken, 
kas- en banksaldi groeiden tot een nooit vertoonden omvang. De 
liquiditeitszorgen, voorheen zo eigen aan het middenstandsbedrijf, 
schenen plotseling verdwenen. 

Deze ontwikkeling bleek volkomen mogelijk binnen de door de 
prijsbeheersing gestelde grenzen. 

Na de bevrijding treedt echter vrijwel onmiddellijk een opval
lende verandering aan den dag. De oorzaak daarvan ligt in eerster 
instantie in de groeiende goederen- en grondstofvoorraden, die 
tegen sterk gestegen prijzen moesten worden ingekocht. Een en 
ander ging gepaard met een vermindering van de aanwezige be
talingsmiddelen en met een toen€ming van de leveranciersschulden. 
Uit den aard der zaak droegen ook de fiscale heffingen en zeker
heidsstellingen het hunne tot deze ontwikkeling bij. Houdt men 
bovendien nog rekening met de noodzaak tot het inhalen van een 
groten achterstand op het terrein van vernieuwingen van inven
taris, gebouwen en machines, dan wordt het volkomen duidelijk, 
dat de financiële positie van de middenstandsbedrijven thans maar 
weinig sp€elruimte meer biedt. De boekwinsten uit het verleden 
blijken veelal niet voldoende te zijn om aan de eisen van de huidige 
situatie te voldoen. Een lichtpunt vormt de omstandigheid, dat 
de geldomzetten sedert Mei 1945 in niet onaanzienlijke mate zijn 
gest€gen. De verbetering in de rentabiliteit, die hiervan het ge
volg was, wordt thans echter in ernstige mate bedreigd door de 
jongste actie tot prijs- en margeverlaging. 

Zo liggen op dit ogenblik de verhoudingen in het middenstands
bedrijf. Zoud€n de margeverlagingen verder voortgang vinden en 
zou de stij ging van de omzetten tot staan komen of in een daling 
omslaan, dan dreigen tal van branches volkomen onrendabel te 
worden, temeer waar op datzelfde tijdstip ook h€t verschijnsel van 
de onverkoopbare voorraden zijn kostenverhogende werking weer 
zal doen gevoelen. Er zijn trouwens reeds tal van symptomen, die 
op zulk een ontwikkeling wijzen. Uitverkopen en opruimingen zul
len wel niet lang meer op zich laten wachten. 

In verband hiermede kan men hier en daar r€eds stemmen be-
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luisteren, die de prijspolitiek der regering willen koppelen aan een 
zogenaamde sanering van den middenstand, waaronder men dan 
een doelbewuste verlaging van het aantal ondernemingen ver
staat. Naast de objectieve kriteria der Vestigingswet Kleinbe
drijf 1937 wil men het "behoefte-element" inschakelen om den 
aanwas door de stichting van nieuwe zaken tegen te gaan. In een 
"Nota betreffende de Middenstand en de noodzakelijkheid van 
Sanering" bepleit de Partij van den Arbeid zelfs een regeling, 
waarbij alle bestaande detaillisten voor een erkenningscommissie 
zouden moeten verschijnen om na te gaan of de omzet wel hoog 
genoeg is om te mogen ,blijven voortbestaan. Zou de norm niet 
worden gehaald, dan zou men zijn zaak moeten sluiten om elders 
emplooi te zoeken. De Partij van den Arbeid heeft het niet nodig 
geoordeeld een rechtsgrond voor den voorgestelden maatregel aan 
te voeren. Bovendien zijn de overwegingen, op grond waarvan deze 
Partij tot haar conclusie komt, op tal van hoofdpunten onjuist. 

Opgeld doet b.v. de bewering, dat het Nederlandse kleinhandels
apparaat nog steeds overbezet zou zijn. Op goede gronden mag 
worden aangenomen, dat het aantal verkoopplaatsen in ons land 
sedert eind 1930 (het tijdstip van de door het Centraal Bureau 
voor de statistiek ingestelde bedrijfstelling) met ten minste 10 % 
is afgenomen. Intussen is de Nederlandse oovolking sedert dien 
datum met ti- millioen zielen toegenomen, zodat het gemiddelde 
aantal inwoners per winkel thans 70 bedraagt, tegen 52 per 

31 December 1930. 
Zeer opvallend en ongemotiveerd is in deze Nota de volgende 

uitspraak: 
"Het staat wel vast, dat de regering het bestaande loon- en 

prijspeil wil handhaven en zelfs een sterke druk op het laatste wil 
uitoefenen, ja, zo mogelijk dit laatste nog wil verlagen door de 
bestaande marges zo_ enigszins doenlijk te verminderen. Gevolg 
hiervan zal zijn, dat in de middenstand inderdaad vele onder
nemers hun zaak zullen moeten sluiten, omdat zij niet meer in 
staat zullen blijken de eindjes aan elkaar te knopen ... De door 
de regering gewenste prij sverlaging moet in het kader der huidige 
omstandigheden worden toegejuicht, doch zij dient dan gepaard 
te gaan met een rechtstreekse sanering van het kleinhandels-

apparaat." -
De wijze, waarop de Partij van den Arbeid deze sanering wil 

bewerkstelligen werd in het voorafgaande reeds aangeduid. Tegen 
dezen gedachtengang dient evenwel een krachtig protest te worden 
aangetekend. Wanneer de middenstand door de prijsbeheersing 
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inderdaad in financiële moeilijkheden geraakt, dan deugt de prijs
politiek niet en blijft men zich schuldig maken aan de hoofdfouten, 
die in het eerste gedeelte van dit artikel werden aangewezen, te 
weten: het eenzij dig letten op de belangen van de arbeiders en het 
niet toekennen van een redelijk inkomen aan de leiders van doel
matig beheerde middenstandsbedrijven. De Partij van den Arbeid 
wil de kwestie omdraaien en de middenstanders bij voorbaat het 
gelag laten betalen, omdat men de praktijk van de prijspolitiek 
der regering op dit terrein van het economisch leven zonder meer 
als juist erkent. Onzerzijds stellen wij daar tegenover de mening, 
dat men de doeleinden van de prijsbeheersing weliswaar in grote 
trekken als aanvaardbaar kan beschouwen, doch dat men tevens 
oog moet hebben voor de onbillijkheden, die bij de toepassing aan 
den dag treden. Neemt men deze onbillijkheden weg, dan mag ook 
van den middenstand worden gevraagd, dat hij zijn aandeel in 
onze nationale armoede aanvaardt. De middenstand is daartoe 
bereid en draagt op dit ogenblik reeds een zo groten last, dat hij 
in dit opzicht door geen enkele andere bevolkingsgroep wordt over
troffen. 

De verleiding de prij sbeheersingsmaatregelen te overtreden is 
voor eIken zakenman bijzonder groot. Vermeende of werkelijke 
onbillijkheden worden daarom vaak al te gemakkelijk als motief 
voor onrechtmatige handelingen aangegrepen. De christen dient 
echter ook in dit opzicht zijn kerkelijke en politieke belijdenis te 
beleven. 

Samenvatting en Conclusies. 

Het is voor geen tegenspraak vatbaar, dat de huidige omstan
digheden van de Overheid een doelbewuste inkomens- en prijs
politiek vorderen. De spanningen tussen inkomens en prijzen 
moeten voor zover mogelijk met kracht worden bestreden. Succes
sen op dit terrein kunnen alleen dan worden tegemoet gezien, wan
neer alle bevolkingsgroepen het hunne er toe bij dragen om deze 
politiek te doen slagen. Een en ander veronderstelt bij de over
heidsorganen het aanwezig zijn van een juist inzicht in de noden 
en zorgen van alle delen van het Nederlandse volle 

Het gevaar is geenszins denkbeeldig, dat men in Nederland bij 
het ontwerpen van prij svormings- en prij sbeheersingsmaatregelen 
al te zeer den nadruk legt op de belangen van de loontrekkenden. 
Op dit punt rijze intussen geen misverstand. Wie den toestand in 
verschillende arbeidersgezinnen kent, weet, dat de noden zeer 
hoog kunnen zijn gestegen. Dat de Overheid deze noden met bij-
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zondere aandacht gadeslaat, valt slechts te loven. Dit neemt echter 
niet weg, dat ook andere bevolkingsgroepen, en met name grote 
groepen uit den middenstand, soortgelijke spanningen kennen tus
sen inkomens- en prijspeil. Verlaging van het prijspeil kan in vele 
gevallen slechts worden verkregen door verlaging van de bruto
winstmarges. Aangezien uit deze bruto-winstmarges het inkomen 
van de betrokken producenten en handelaren moet worden ge
vonden, heeft elke verlaging van deze marges de tendentie het 
inkomen van de middenstanders aan te tasten. Zolang en voor 
zover deze inkomens hoog zijn, tengevolge van grote omzetten, 
behoeft een verlaging van de bruto-winstmarges niet te worden 
betreurd. Integendeel! 

De waarheid is echter, dat de bedrijfseconomische verhoudingen 
in tal van middenstandsbranches tegenwoordig aldus liggen, dat 
zelfs bij een gemiddeld hogen omzet, slechts een inkomen kan wor
den behaald, dat ligt beneden het inkomen van den geschoolden 
arbeider. In deze situatie dient de prijsbeheersing een grens te 
vinden voor haar ingrijpen. Wanneer deze grens wordt over
schreden, zoals in de kruideniersbranche, dan dient de Overheid 
door middel van de prijsbeheersing hogere marges toe te staan, 
hoe onaangenaam zulks op zichzelf genomen ook moge zijn. 

In het verleden werd niemand aansprakelijk gesteld voor een 
eventuelen slechten gang van zaken in het middenstandsbedrijf. 
De concurrentie zorgde automatisch voor de uitschakeling van de 

zwakke broeders. 
Thans liggen de verhoudingen anders. De Overheid beheerst 

door haar prijspolitiek de winstgevendheid der bedrijven. Deze 
politiek wordt gevoerd als een onderdeel van de sociale en de 
economische politiek in het algemeen. Wanneer onder deze om
standigheden foutieve maatregelen worden genomen, is de Over
heid dam:voor aansprakelijk te stellen. Hoe ingrijpender de maat
regelen zijn, hoe ernstiger en veelvuldiger de kansen tot het maken 
van fouten worden en hoe vaker het prestige van de Overheid 
wordt geschaad. Alleen hierin reeds ligt voor de Overheid een 
aansporing zich zo snel als maar enigszins mogelijk is terug te 
trekken van dit terrein van het economische leven. 

De in den aanhef van dit artikel gememoreerde uitlatingen van 
Prof. BROUWERS houden den wens in terug te keren tot het stelsel 
van de prij sconcurrentie tussen betrokkenen. Om tot dezen toe
stand te geraken moet de goederenschaarste zij n opgeheven. Op
heffing van de goederenschaarste is op den duur slechts denk
baar, wanneer het economische leven in Nederland wederom op 
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een solide basis rust. Distributie- en prij sbeheersingsmaatregelen 
passen in zulk een toestand niet. Ze dienen dan ook onmiddellij k 
te worden opgeheven voor al die sectoren van het economische 
leven, waar van een verzadiging van de markt kan worden ge
sproken. 

Deze begerenswaardige situatie kan worden bereikt door een 
eendrachtige samenwerking van de Overheid en haar ambtenaren, 
de ondernemers en de arbeiders. Ze veronderstelt een sfeer van 
onderling vertrouwen en het uitschakelen van de privé-belangen 
van betrokkenen. Onderlinge waardering is slechts mogelijk wan
neer men bereid is het goed recht van anderen te erkennen. 

De Overheid moet hier het voorbeeld geven door een volkomen 
onpartijdige instelling jegens alle bevolkingsgroepen. Het geven 
van het goede voorbeeld is intussen geen kwestie van woorden, 
doch van daden. Deze daden demonstrere de Overheid voor alle 
dingen in haar eigen huishouding. Zolang Nederland met een 
tekort op de begroting worstelt van 1500 millioen gulden per jaar 
kan er van een opheffing van de goederenschaarste en van een 
effectieve bestrijding van de prijsstijging geen sprake zijn. In
tegendeel! De spanningen tussen inkomens en prij zen worden er 
slechts door vergroot. Bij een uitgavenpeil, dat 1500 millioen gul
den hoger ligt dan het niveau der ontvangsten, staat Prof. 
BROUWERS voor een hopeloze taak. 

* 



VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 

B. en W. stellen den raad onzer gemeente voor een maatschappelijke 
werkster te benoemen. De concept-instructie bevat o. m. de volgende 
artikelen: 

Artikel 3. De taak van de maatschappelijke werkster omvat de zorg 
voor gezinnen en voor personen, die voorlichting, hulp en bijstand be
hoeven met betrekking tot de huishouding, de besteding der geldmidde
len, de bewoning, de opvoeding en de toekomst der kinderen en alles wat 
er toe kan meewerken hen zelfstandig te doen bestaan of de kinderen 
tot een zelfstandig bestaan te brengen. 

Artikel 6. De maatschappelijke werkster is burgemeester en wet
houders bij de uitoefening van de burgerlijke armenzorg behulpzaam. 

Zij verstrekt de leden van het college van burgemeester en wethouders 
en de armmeester alle inlichtingen, welke zij met betrekking tot de uit
oefening van hun taak behoeven. 

Zij dient desgevraagd de raad, burgemeester en wethouders en de 
armmeester van advies over alle zaken, welke met het armwezen in de 
gemeente in verband staan. Adviezen en inlichtingen worden gegeven in 
elke vorm, waarin zij gevraagd worden, zowel schriftelijk als mondeling. 

Gaarne ontvangen wij als A.R. fractie hierover Uw advies, met name 
over art. 3. 

ANTWOORD: 
Maatschappelijk werkster is een der beroepen van het heden en van 

de toekomst. Meer dan één diaconie heeft reeds zulk een werkster aan
gesteld, teneinde de diaconale zorg werkelijk doeltreffend te doen zijn. 
Daarin komt ook tot uiting, dat de diaconale zorg zich maar niet be
perkt tot voorziening in materiële behoeften, maar dat de opdracht 
van diakenen een veel breder karakter draagt, gelijk ook het formulier 
hunner bevestiging reeds uitwijst. 

Nu is de taak van een maatschappelijke werkster zeer moeilijk te 
begrenzen; zij omvat het voorzien in de leniging van nood van allerlei 
aard. Zij bemoeit zich daarom met kleding, voedsel, dekking, gezins
hulp, verpleging, huwelijks- en gezinsmoeilijkheden, opvoeding en ver
zorging der kinderen, voorlichting omtrent de besteding van het gezins
budget enz. enz. enz. 

Daarom heeft de maatschappelijke werkster als helpster van diake
nen zulk een schone taak. Door haar intermediair strekt de Kerk in 
Christus' Naam haar armen uit naar haar kinderen, naar soms 0 zo ver 
afgedwaalde kinderen, die de diaconale werkster in Jezus' Naam komt 
terugnodigen in den schoot, dien zij verlieten. 

Ook de burgerlijke armenzorg heeft behoefte aan maatschappelijke 
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werksters. Niet overal, maar de plaatselijke omstandigheden kunnen 
daartoe leiden. Maar die gemeentelijke sociale werkster staat binnen de 
sfeer der burgerlijke armenzorg. Natuurlijk mag zij zich daar Christus' 
Naam niet schamen, maar zij staat in geheel andere positie dan de 
diaconale werkster. Zij komt niet in Christus' Naam tot de armen der 
Kerk, maar namens de Overheid tot armen, die veelszins van de Kerk 
niet meer willen weten. 

Toch is voor een maatschappelijke werkster bij de burgerlijke armen
zorg te gevoelen. En het lijkt mij ook niet mogelijk haar daarbij te 
beperken in haar taak. Een sociale werkster kan zich niet alleen be
perken tot advies en hulp inzake kleding, dekking, gezinshulp en ver
pleging, het andere vloeit daaruit "vanzelf" voort en zij kan zich niet 
onthouden, als bij haar be~oeken haar andere noden worden voorgelegd. 

Maar wel vloeit hieruit voort, dat het niet de taak der Overheid is 
in maatschappelijke werksters te voorzien voor andere kategorieën dan 
die, welker verzorging onmiddellijk onder haar verantwoording valt, 
dat zijn dus allereerst degenen, die in zorg zijn bij de burgerlijke arm
verzorging. Overigens dient de Overheid het maatschappelijk werk en 
het daarvoor aanstellen van werksters over te laten aan de Kerken, 
aan de Kruisverenigingen van verschillende kleur en aan andere daar
voor geëigende organisaties, die zij dan met subsidies kan steunen, voor
zoveel deze lichamen die willen aanvaarden. 

Daarom zou ik menen, dat de taak van de gemeentelijke maatschappe
lijke werkster moet worden beperkt tot art. 6 der Instructie. Art. 3 
vervalIe. En ook dient art. 3 niet in art. 6 te worden ingevoegd. 

Want art. 3 op zichzelf is reeds veel te ruim. Het komt hierop neer, 
dat de Overheid in de persoon der maatschappelijke werkster der burgerij 
ten dienste staat, haast zou ik zeggen: die burgerij komt bevoogden, 
van de wieg tot het graf. Het moge zijn, dat alle in art. 3 genoemde 
voorbeelden van zorg herhaaldelijk voorkomen, het ware niet juist dit 
alles als de normale taak der sociale werkster op te nemen. 

Tenslotte zij nog opgemerkt, dat, wanneer er inderdaad buiten de 
eigenlijke armenzorg ter plaatse veel nood valt te lenigen, waarbij een 
maatschappelijke werkster nodig is, terwijl Kerken, Kruisverenigingen 
enz. nalaten daarin te voorzien - dat er dan aanleiding kan zijn voor 
aanstelling van zulk een werkster in overheidsdienst, ook buiten de 
eigenlijke burgerlijke armenzorg. G. 

2. VRAAG: 
Hierbij zend ik u een ontwerp voor een verordening betreffende het 

bij wijze van dwang naar school brengen van leerplichtige kinderen. 
Bestaat hiertegen van A.R. standpunt gezien bezwaar? 

ANTWOORD: 
Ten aanzien van het vraagstuk van den leerplicht zelf worde volstaan 

met de opmerking, dat de tegenstand der rechterzijde, in de vorige 
eeuw, tegen de invoering van den leerplicht in niet geringe mate ver
band hield met de omstandigheid, dat, waar van een financiële gelijk
stelling van het bijzondere met het openbare onderwijs nog geen sprake 
was en er nog lang niet overal (voldoende) bijzondere scholen waren, het 
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gevolg van de invoering van den leerplicht zou zijn, dat vele ouders hun 
kinderen in strijd met hun overtuiging naar een openbare school zouden 
moeten zenden. Dit motief is sindsdien gelukkig komen te vervallen. 

Bezwaar zou men ook tegen den leerplicht kunnen maken, indien de 
invoering daarvan werd voorgestaan uit zucht den almachtigen staat 
weer een stuk meer van het leven te doen regelen. Dat was het motief, 
waarom KUYPER in 1874 tegen de Kinderwet-VAN HOUTEN stemde. nl. 
dat de wet niet tot beweegreden had bescherming van het kind, maar 
regeling van den arbeid. 

Ziet men echter het opleggen der leerverplichting als een handhaving, 
des nodig door dwang, door de Overheid, van de gerechtigheid, die vor
dert, dat ouders hun kinderen in staat stellen de voor het leven in de 
maatschappij noodzakelijke kennis te verwerven, alsmede dat staat en 
volk temidden van de staten- en volkerengemeenschap hun plaats kunnen 
behouden mede doordat de burgers over de nodige kennis beschikken, 
dan behoeft tegen het opleggen daarvan niet alleen geen bezwaar te 
bestaan, maar dan is zij, als het schoolverzuim zonder haar niet zou 
ophouden, althans binnen ongevaarlijke grenzen zou blijven, zelfs ver
plicht. Waaruit dus volgt, dat van A.R. zijde tegen den leerplicht zelf 
geen principiële bedenking behoeft te bestaan. Ook meen ik niet, dat 
de leerverplichting in ons land te ver is uitgestrekt. Zou dat het geval 
zijn, dan zou verzet tegen den daaruit blijkenden lust, den almachtigen 
staat over het leven te doen heersen, weer zijn geboden. 

Zo is dan ook tegen de onlangs plaats gehad hebbende herziening der 
Leerplichtwet, die er mede toe strekte haar naleving - waaraan tijdens 
en na de bezetting ontstellend veel was geen mankeren, tengevolge waar
van mede de jeugd-criminaliteit hand over hand was toegenomen -
beter te waarborgen, van A.R. zij de geen bezwaar gemaakt. 

N u was reeds in het voorlopig verslag der Tweede Kamer op het des
betreffende wetsontwerp de vraag gesteld, of er niet nog andere mid
delen waren om een betere naleving der Leerplichtwet te bevorderen. 
Met name werd den Minister gevraagd te overwegen aan de gemeente
besturen een instructie te doen zenden, opdat op meer effectieve wijze 
zou worden gebruik gemaakt van de mogelijkheden, die de wet nu reeds 
biedt, waarbij met name was gedacht aan artikel 30, luidende: 

"De gemeenteraad is bevoegd bij verordening te bepalen, dat, onder 
bij die verordening te stellen voorwaarden, ambtenaren der politie ge
machtigd zijn een kind, dat zij gedurende de schooltijden op den open
baren weg aantreffen, te brengen naar het hoofd der school, tot welker 
leerlingen het kind behoort." 

Dit artikel komt reeds sinds 1900 in de wet voor. Bij de wijziging in 
1921 is er op aangedrongen de bevoegdheid der gemeente in een ver
plichting om te zetten, maar dat is door den toenmaligen Minister be
streden en daarop verworpen. 

Zowel in 1900 als in 1921 wilde men invoering en inhoud der regeling 
van de plaatselijke omstandigheden laten afhangen. -

In de Memorie van Antwoord ten aanzien van het huidige wets
ontwerp zegde de Minister gaarne toe bijzonder de aandacht der ge
meentebesturen te zullen vestigen op het bepaalde in art. 30. 

Zulks is geschied bij circulaire van den Minister van Onderwijs, K. en 
W. dd. 14 October 1947, afd. L.O., no. 41578, aan de gemeentebesturen. 
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Na gewezen te hebben op de sterke toeneming van het ongeoorloofde 
schoolverzuim, op de daartegen getroffen nieuwe voorzieningen en op 
art. 30 der Leerplichtwet, spreekt de Minister uit, dat de totstandkoming 
en handhaving van de verordening als in dat artikel bedoeld naar zijn 
mening een belangrijken teruggang van het ongeoorloofd schoolverzuim 
ten gevolge zal kunnen hebben, weshalve hij den gemeentebesturen in 
overweging geeft na te gaan, of er aanleiding bestaat voor hun ge
meente een zodanige verordening tot stand te brengen, terwijl hij er 
op aandringt daar, waar zulk een verordening reeds bestaat, te bevor
deren, dat van de daarbij verleende bevoegdheid een zo groot mogelijk 
gebruik wordt gemaakt. 

Blijkbaar wil nu het College van B. en W. te uwent (althans degene, die 
het mij toegezonden ontwerp aan dit College heeft overgelegd) met bekwa
men spoed aan deze opwekking gevolg geven. Hoe daarover te oordelen? 

Bestaat er geen principiëel bezwaar tegen den leerplicht, zoals die 
in concreto bij de wet is ingevoerd, dan bestaat er uiteraard ook tegen 
haar handhaving geen bezwaar, integendeel, dan eist de eerbied voor 
de wet, dat zij wordt uitgevoerd en gehandhaafd. 

Dat eist, zolang wij daardoor niet in strijd komen met Gods Woord, 
de eerbied voor het gezag trouwens zelfs ook met betrekking tot wetten, 
die naar onze overtuiging onjuist zijn. 

N aar mijn mening kan ook tegen den onderhavigen maatregel, te 
weten dat een ambtenaar van politie . 

een als leerling ener school ingeschreven leerplichtig kind (art. 1), 
dat zonder geleide (art. 2), 
zonder vergunning of verlof (art. 4), 
en zonder geldige reden (art. 5), 
gedurende den schooltijd op straat wordt aangetroffen, 
na onderzoek door ondervraging of inderdaad geen vergunning of 

verlof en geen geldige reden tot schoolverzuim aanwezig is (art. 4), 
naar de school mag brengen, waar het thuis behoort, 
en daarvan dan kennis moet geven ook aan de ouders of de voogden (art. 

6) - geen bezwaar worden gemaakt. Hij is uiterst gematigd en van waar
borgen tegen willekeurige aantasting der persoonlijke vrijheid omgeven. 

Echter valt nog de vraag te beantwoorden, die de Minister den ge
meentebesturen terecht vraagt te overwegen, of erin hun gemeente 
aanleiding bestaat zulk een verordening tot stand te brengen. Dat de 
Minister daar, waar de verordening er eenmaal is, opwekt haar nauw
gezet te handhaven, is juist: wetten zijn er om gehandhaafd te worden, 
anders lijdt het gezag der Overheid schade. Maar éérst moet inderdaad 
worden gevraagd, of de wet (verordening) er moet komen, of de hand
having der gerechtigheid overheidsingrijpen vordert. Terecht is dan 
ook in art. 30 der Leerplichtwet aan de gemeentebesturen een bevoegd
heid verleend en niet een verplichting opgelegd. 

U moogt dus van deen) voorsteller(s) verlangen, dat aangetoond 
worde, aan de hand van cijfers van het ongeoorloofd schoolverzuim in 
uw gemeente, b.v. over de jaren 1935 Urn 1947, dat de thans voorge
stelde maatregel nodig is. 

Blijkt ze dat aan de hand der cijfers niet te zijn, dan ga men niet 
tot haar uitvaardiging over. G. 
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BOEKBESPREKING 

Documentatie. N.V. Drukkerij en Uitgeversmaatschappij 
v.h. Buijten & Schipperheijn. A'dam, 1948, 383 blz. 

De Procureur-Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam 
deed ten behoeve van de Bijzondere Rechtspleging een boekwerk samen
stellen, dat documentatie geeft omtrent "Status en Werkzaamheid der 
Duitse bezeting van Nederland". Dit boek is een vèrzameling van 
"werkstukken" van den bij zijn Parket ingestelden "Dienst Voorlich
ting Bijzondere Rechtspleging". 

De eerste 9 blzz. geven een overzicht, met een aantal duidelijke 
schema's, van "aanleidingen, drijfveren en samenhang van de politieke 
collaboratie in de Duitse tijd"; de rest van het werk behandelt in alfa
betische volgorde een 89-tal nationaal-socialistische en Duitse groepe
ringen, organisaties, instellingen, diensten enz. 

Dit is een handig naslagwerk, dat veel belangwekkende gegevens be
vat. De waardering voor het gebodene doet te meer betreuren, dat de 
inhoud der verzameling blijkbaar is bepaald door het op een gegeven 
ogenblik bewerkte materiaal. Zo zijn gegevens omtrent enkele Duitse 
lichamen aanwezig, maar ontbreken die omtrent andere, waaromtrent 
men graag ook zou willen zijn ingelicht, b.v. Grüne Polizei, Sipo, S.D., 
Gestapo. De alfabetisering heeft verder het bezwaar, dat de organisatie 
der N.S.B. nogal uit elkaar is geknipt. De korte samenvatting der 
N.S.B.-geschiedenis in de inleiding is inderdaad wel zéér kort; intussen 
had de P.-G. te zijner voorlichting uiteraard geen bijzondere behoefte 
aan een uitvoerige geschiedenis over het tijdvak 1931-1940. Belang
wekkend is de paragraaf over de N.S.N.A.P.-Van Rappard, die wel een 
volledige geschiedenis dezer beweging geeft. Uitvoerige gegevens zijn 
er o. a. ook over het Perswezen in bezettingstijd, over het S.S.-complex, 
over de Oost-Compagnie, over Landstorm en Landwacht. 

Wij zien met belangstelling uit naar de aangekondigde supplementen. 

G. 

* 
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DE STRIJD DER GEESTEN NU 1) 

DOOR 

PROF. DR S. U. ZUIDEMA. 

Wie zijn oor te luisteren legt naar de stemmen, die van buiten 
eigen kring tot ons komen, zal in deze zo goed als onontwarbare 
polyfonie van klanken in dezen na-oorlogsen tijd bij herhaling 
worden getroffen door de woorden "existentie" en "personalisme". 
"Existentiëel in het denken en leven" en "personalistisch socia
lisme" zijn modewoorden van onzen tijd, maar tegelijkertijd de 
kernen voor menige wij sgerige bezinning. Ook in Nederland. 

Slechts even vraag ik aandacht voor het Rooms Katholieke 
geestesleven in ons land. De herleving, sinds de tweede helft der 
vorige eeuw, van Rooms Katholieke wijsbegeerte, in nauwen samen
hang met een aanzienlijke versterking van R.K. zelfbesef en uit
breiding van R.K. macht, heeft toch tot nu toe nog geen behéér
sende betekenis voor den ontwikkelingsgang van het West-Europese 
geestesleven. Al wat in het R.K. kamp als eigen en typisch R.K. 
geestesstroming aan den dag trad, had buiten eigen engeren kring 
geen noemenswaardigen, en zeker geen beslissenden invloed. Ik 
doe allicht goed, een uitzondering te maken voor JACQUES MARI
TAIN, een Frans R.K., wiens bezielende vertogen ook de aandacht 
van niet-Katholieken trokken. Doch tot een "doorbraak" van R.K. 
lectuur buiten eigen erf kwam het tot nu toe niet. De leiding in 
het geestesleven van West-Europa bleef nog steeds, sinds eeuwen 
her, in handen van humanistische en aanverwante stromingen. 

Voor ons, die door KUYPER weer oog kregen voor de roeping tot 
een eigen christelijke cultuur en wetenschap, is het inmiddels wel 
belangwekkend, te bemerken, dat in de laatste jaren ook in R.K. 
kring een vrij levendige discussie plaats vond rondom de vraag, 
of het wel zin heeft, te spreken van een eigen christelijke wijs
begeerte, dan wel, of men persisteren moest bij de bekende twee
deling, bestaande in de onderscheiding van het rijk der natuur en 
dat van de bovennatuur of genade, door THOMAS VAN AQUINO, den 

1) Radiotoespraak, op 1 Januari 1948 gehouden in het N.C.R.V. programma. 
A. St. XVIII-4 7 
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grootmeester der R.K. wereldbeschouwing uit den bloeitijd der 
middeleeuwse scholastiek, ook toegepast op de onderscheiding tus
sen de wijsbegeerte als "natuurlijke, algemeen-menselijke" werk
zaamheid binnen het terrein van de natuur en de theologie-in
engeren-zin als de specifiek-christelijke wetenschap, die zich inlaat 
met het rijk der genade. 

Ook het communisme als geestesstroming neemt nog steeds geen 
leidende plaats in. Wel begrijpt ieder, dat het communisme een 
geduchte macht is. Een enkele maakt zich ook reeds op, buiten 
den engeren kring van het communisme er welwillend, zo niet sym
pathiserend aandacht voor te vragen. Zelfs binnen de christen
heid. Doch dit blijft een uitzondering. De R.K. bisschoppen heb
ben ernstig tegen het dreigend gevaar van het communisme ge
tuigd, en de niet-katholieke christenheid ziet er met Rome meer 
een gevaar voor ons geestesleven in dan dat zij er enig heil voor 
onze Westerse beschaving van verwacht. Terwijl ook de denkers 
van humanistischen huize grotendeels beducht zijn voor iedere 
voortschrijdende ontwikkeling van communistische machtsinvloe
den. Het communistisch geestesleven heeft weinig of geen invloed 
buiten den engeren kring van geestverwanten. 

Anders staat het met den invloed van Russische litteratuur in 
Nederland en West-Europa. De geschriften van DOSTOJEWSKI en 
die van LEO SJESTOV vinden heel wat aftrek ook binnen den kring 
van hen, die toch weinig of niets van het communisme moeten 
hebben. Den laatsten tijd kwam vooral SJESTOV naar voren. Zijn 
vlammende bestrijding van het rationalisme komt den tijdgeest 
zeer in het gevlij. Om éénzelfde reden heeft ook BERDJAJEW in 
brede kringen groten invloed. Want het geestesleven van West
Europa, aanmerkelijk meer dan dat van Engeland en N oord
Amerika, wordt ook nu na den oorlog, ten vervolge op wat al 
sinds den eersten wereldoorlog tot krachtig leven was gekomen, 
in belangrijke mate gekenmerkt door een hartstochtelijk verzet 
tegen iederen vorm van rationalisme. 

Men is de verering van "de wetenschap" beu, en insgelijks het 
bijgeloof in de almacht van het menselijk verstand. Hier ligt één 
der hoofd bezwaren, ook van BERDJAJEW en SJESTOV tegen het 
communisme: het voedt de "massa" op bij de leuzen van techniek
verering en verstandsverheerlijking ; het kent geen andere wonde
ren dan die der menselijke techniek; het meent ook -den mens 
geheel langs wetenschappelijken weg te kunnen verklaren zoals 
men een natuurding of beter een machine rationeel uit elkaar 
halen en weer in elkaar zetten kan. 
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Daartcgen verzet zich het huidige geestesleven. En als zodanig 
draagt het onzc instemming weg. Wij vallen gaarne ieder bij, die 
in den fTll'ns meer ziet flan een natuurding of een machine, die van 
den arh'l des mensen weten wil, cn er van overtuigd is, dat, ook al 
zourkn wij h('('1 het rijk der natuur met ons verstane! en onze weten
schap d<iór hebben en beheersen, wij dan nog bitter weinig van 
den mens verstaan: de mens, een raadsel der zonde, eindeloos 
raadst'lachtigel' dan heel de ons omringende wereld; cle mens, 
('('11 mysterie Cods, eindeloos rijker dan steen, plant, dier en men
sclij k cultuurproduct! 

Toch doen wij goed, hier zeer voorzichtig te zijn. Want het 
huidig geestesleven buiten onzen calvinistischen kring beperkt zich 
niet tot een verzet tegen een valse overschatting van het menselijk 
vernuft, doch het kenmerkt zich tegelijkertijd door een radicaal 
irrationalisme. D. w. z.: het loochent, indien dan al niet alle wet
matigheid in het rijk der natuur, maar dan toch uitermate conse
quent alle ordinatie Gods in het rijk des mensen en in het per
soonlijk leven. 

Of ge nu met het personalisme van BANNING - wel één der 
belangrijkste vertegenwoordigers van het Nederlands persona
lisme - dan wel met één der existentie-filosofen van doen krijgt, 
steeds zal het U treffen dat zij over heel de linie van het eigenlijk 
menselijk leven gebroken hebben met de idee der ordinantiën Gods. 
Zij allen hangen de overtuiging aan, dat het diepste wezen des 
mensen in zijn persoonlijke vrijheid bestaat. In die vrijheid be
kleden zij gaarne met onderscheidingstekenen, waarvan wij weten, 
dat zij alleen aan God toekomen. Zij stellen dien mens souverein, 
spreken gaarne van het scheppend vermogen des mensen, van zijn 
scheppende vrijheidsdrang en vrijheidsdaden, en heffen den men
selijken vrijen wil op den troon. Met die vrijheid bedoelen zij de 
afwezigheid van ordinantiën Gods, de wetteloosheid. 

Daarom is hun verzet tegen de overheersing van verstand en 
rede geboren uit een overtuiging, die in wezen nog verder van ons 
christelijk geloof verwijderd is dan ooit het rationalisme was. 
Want de rationalisten zochten en zoeken althans nog naar wet
matigheid, eeu gestelde of te stellen orde. Wel vergrijpen zij zich 
deerlijk aan de souvereiniteit Gods, door te poneren, dat deze orde 
te danken is aan ons menselijk verstand, dat, als God, de wetten 
stelt. Maar in elk geval laten zij het geloof in een orde, een wet
matigheid, niet varen. Doch existentialisme en personalisme zijn 
nog verder van het geloof der christelijke kerk verwijderd, door 
den wettelozen menselijken wil, deze door niets begrensde mense-
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lijke vrijheid, voor het diepere wezen des mensen uit te geven. Een 
crisis binnen het humanisme is er het gevolg van. Doch binnen 
het humanisme. De verering van het schepsel, den mens, boven 
den Schepper blijft de stuwende kracht. 

Indien God het niet verhoedt, gaat heel onze cultuur te gronde 
aan dit oude dogma, dat nu, in een nieuw gewaad, opnieuw de 
harten van duizenden heeft bekoord: het dogma van den vrijen 
wil, die zichzelf tot wet is. 

BANNING leeft in de naïef aandoende veronderstelling, dat dit 
humanistisch geloof harmonieert met de "diepste waarden van 
het christendom", en vereenzelvigt zelfs de Bijbelse leer van ge
hoorzaamheid aan God met de valse profetie van dit geloof in den 
vrijen menselijken geest. In waarheid is zij een schrede verder op 
den weg van de ontkerstening van ons geestesleven. 

Wij zullen den strijd met dit irrationalistisch personalisme zo 
mogelijk nog krachtiger moeten voeren dan een vorige generatie 
zich schrap gezet heeft tegen het in haar dagen toonaangevend 
rationalisme. Want het houdt een nog radicaler aantasting in 
van de erkenning der souvereiniteit Gods. 

Bij dezen grondtrek in de momenteel leidende geestesstromingen 
voegt zich een tweede. 

In de personalisten van vandaag leeft en stuwt diepe bewogen
heid. De bezetenheid van den tweeden wereldoorlog, die een chaos 
achter zich liet en waarvan wij de ruïneuze gevolgen zeker niet 
binnen afzienbaren tijd te boven zijn, zo noch op materiëel noch 
op geestesgebied, heeft de leiders van dit personalisme in het diepst 
van hun zie! gegrepen. Zij zijn met innerlijke ontferming bewogen 
over den medemens en heel deze arme wereld. Zij willen wat doen, 
wat geven, wat zijn. Zij willen strijden voor gerechtigheid en 
liefde, voor vrede en vrijheid. Zij willen onze samenleving en ons 
geestesleven redden uit den dodelijken greep van barbarisme en 
nihilisme. Zij zien den voedingsbodem voor zulk een pernicieuse 
ontmenselijking der samenleving in het oude liberalistisch indivi
dualisme, dat zich huns inziens niet bekommerde om de gemeen
schap en den naaste, dat zichzelf en anderen voorspiegelde, dat de 
grootste welvaart en het grootste geluk voor het grootste aantal 
mensen zou zijn gewaarborgd door een vrije wereldmarkt en een 
vrije arbeidsmarkt. -

De personalisten, diep bewogen over het deerniswekkend lot van 
den huidigen massamens, willen hieraan onverwijld een einde ma
ken. En zij menen, dit in den weg van het personalistisch socialisme 
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te kunnen bereiken. In het door hen voorgestane personalistisch ge
meenschapsleven zullen alle levensverbanden en arbeiders-organi
saties moeten worden dienstbaar gemaakt aan de vrij e oÏltplooiing 
van het persoonlijk geestesleven der mensheid. De hoogste en be
slissende norm voor staat en maatschappij zal moeten worden ge
vonden in de eerbiediging van de persoonlijkheid en van het hogere, 
vrij e geestesleven der mensen, en in de dienstbaarstelling van alle 
activiteit en georganiseerde macht aan de ontplooiïng van dit waar
achtig mens-zijn. Ieder mens zal weer moeten gaan leven uit het 
verantwoordelijkheidsbesef voor eigen vrije geestesleven en voor 
dat van zijn medemens. Alle krachten moeten worden gemobili
seerd voor het bereiken van dit ene doel: dat ieders persoonlijk 
leven tot heerschappij kan komen. Niet tegen de ontkerstening -
neen, tegen een nog gevaarlijker vijand! - tegen de ontmense
lijking van den mens in den enkeling en in de samenleving zal de 
strij d moeten worden aangebonden. 

Wat hiervan te zeggen? Ik hoop nog nader in te gaan op de 
bron, waaruit deze bewogenheid voortvloeit. Maar vóór ik dat 
doe, zou ik toch eerst willen opmerken, dat wij goed doen, maar 
eens bij hen in de leer te gaan. Het schort ons maar al te veel aan 
deze bewogenheid. Wij vinden al te spoedig vrede bij toestanden, 
die ten hemel schreien. Het heil van heel het Nederlandse volk, 
juist en vooral van al diegenen, die als massamensen een armoedig 
bestaan leiden, zo goed als niets mogen smaken van arbeidsvreugde 
en levensweelde, die bij ontstentenis van alle dieper godsvruchtig 
levensbesef het zoeken in de verstrooiïng van asfalt, bioscoop en 
café, van die ondergaan in sexueel-zinnelijk genotsleven, dat den
gene, die zich er ongeremd aan overgeeft, alleen maar diep ver
wonden kan en de ere wegrooft uit de samenleving en gemeen
schapsverhoudingen ... het heil van al die duizenden vlak bij ons 
en om ons, staat het ons voor den geest, weegt het ons zwaar op 
ons hart, vindt het een plaats in ons gebed sleven ? Zijn wij be
wogen over de schare, zoals Christus was? Kost ons de toekomst 
van de Indonesische volkeren, zo hachelijk en onheilspellend, wel 
eens een slapeloze nacht? Dwingen wij ons lichaam tot dienstbaar
heid, en zijn wij willig en bereid tot het offer? 

Personalisten als BANNING en onder de existentiefilosofen 
iemand als KARL JAS PERS zij n diep bewogen mensen, die in de 
ellende, welke zij om zich heen ontwaren, niet kunnen berusten en 
die oproepen de hand aan den ploeg te slaan, de wonden te helen, 
waaruit onze samenleving bloedt, en te voorkomen, dat het toch 
weer "maar bij het oude blijft". 
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God geve ons den Geest van Christus, en een diepe bewogenheid, 
en een belij denis van de antithese niet enkel als tegenstelling en 
nog minder als slaapmiddel tot een werkeloos isolement, maar 
vooral als vervanging, als reformatie, als zegening voor heel het 
leven. 

Toch mag deze jalouzie op hun bewogenheid ons er niet toe 
verleiden, te verzwijgen, dat zij, ondanks hun goede bedoelingen 
en ook in het hart van hun goede bedoelingen zelf uit een ver
dorven wortel leven, en dat zij in feite willen genezen door nog 
dieper te verwonden. Dat is het tragische in deze geestesrichtingen 
van onzen tijd. Zij slaan helaas nog groter wonde. 

Ik haal U ter adstructie de volgende uitspraak van BANNING 

aan: "Predik het christendom niet als garantie voor een hierna
maal se zaligheid, maar als de normenscheppende en daardoor red
dende kracht voor heel het mensenleven op onze geschonden bloe
dende aarde van deze gruwelijke 20ste eeuw; spin om Christus 
geen dogmatiek der vroegere eeuwen (b.v. de twee-naturenleer), 
maar toon Hem als den levenden Heer" (De d,ag van morgen, 
blz. 80). Daar hebt ge het ellendige in dit personalistisch streven: 
Het slaat de wonden, waaraan onze samenleving lijdt, nog dieper. 
Want het verwerpt den Christus der Schriften, en leeft bij een 
fantasiebeeld! Het haalt den Christus neer uit Zijn souvereine en 
zaligmakende hoogheid en plaats. Wat houden wij dan over? Een 
wereld en een mens, die zichzelf uit het moeras willen trekken; 
een geslagen wereld, die zichzelf tuchtigt met de hoogmoedige 
verwerping van haar Koning, een mens, die zichzelf en anderen 
leert, dat wij onze zaligheid vooral niet buiten maar in onszelf 
moeten zoeken. 

En wat misschien nog erger is: Het bindt den mens aan het 
leven aan deze zijde van het graf! Personalisme en existentie-filo
sofie leven beide uit het afvallig geloof, dat de dood het einde is. 
Zij ontroven ons de hoop op de opstanding, en daarmede ook het 
christelijk enthousiasme van pelgrims, op weg naar het Vader
huis. Zij zijn bekommerd over dit leven, wijl onbekommerd over 
de eeuwigheid; zij maken den mens immuun voor de blijdschap 
van de evangelische boodschap: "Dood, waar is uw prikkel, graf, 
waar uw overwinning?", omdat zij den mens terugstoten in de 
eindigheid en inmuren binnen dit vergankelijk leven. ~n ze procla
meren dan, zelf vooral niet gehecht te zijn aan "dogma" en "dog
matiek". Maar dit dogma: van de principiële eindigheid en ver
gankelijkheid des mensen, en van de troosteloosheid van den dood, 
alsook dit tweede: van de vergankelijkheid en eindigheid van 



DE STRIJD DER GEESTEN NU 103 

Christus, onzen eeuwigen Behouder, houden zij met alle kracht der 
ziel staande! En het zijn juist deze dogmata, die den mens ont
menselijken, het leven ontkerstenen, onzen horizont verengen en 
den God aller genade in Christus, onzen Heer ontluisteren. 

De bronnen, waaruit de huidige geestesstromingen leven, zijn 
bewust onchristelijk, alle synthese met het Christendom ten spijt, 
vaak zelfs anti-christelijk en ongodistisch. Maar diepe bewogen
heid hangt innerlijk samen met haar ijzige onbewogenheid over de 
diepste levensvragen. Zij verheerlijken den mens, waar zij hem 
juist uit diepe bewogenheid moesten kastijden; zij prijzen, wat 
zij moesten laken, zij profeteren, wat zij moesten bestrij den; zij 
bouwen, waar zij moesten afbreken; zij stoten in de eindigheid 
en vergankelijkheid terug, waar zij ons moesten noden voor het 
venster der eeuwige ontfermingen Gods: zij zijn onbewogen, waar 
de Christus weende; en zij bewegen tot wenen, waar de Christus 
diep verontwaardigd was. Zij leggen het pelgrimslied het zwijgen 
op. En nu bedoel ik hier heel niet mee te zeggen, dat wij dus 
niet bewogen behoeven te zijn over cultuur en samenleving aan 
deze zijde van het graf: de Heilige Schrift roept ons tot reformatie 
van heel ons leven in déze bedeling juist krachtens de hoop, die 
wij hebben op het leven hiernamaals. Maar wel bedoel ik hiermee 
te zeggen, dat elk, die door deze geestesstromingen wordt ge
grepen, bezig is voor zich en anderen schatten te vergaderen op 
aarde, door zich en anderen er van af te houden, zich schatten 
te vergaderen in den hemel. 

Als wij dit eenmaal hebben gezien, moet hier onze christelijke 
bewogenheid inzetten. Dan mag ons de vraag niet meer loslaten: 
hoe zullen wij het zeggen, hoe met woord en daad getuigen en 
uitbeelden, hoe het den naaste op het hart binden: dat er geen 
dageraad zal zijn, tenzij men terugkeert tot de Wet en het Ge
tuigenis van de verlossingen Gods, van de redding die van Boven 
komt, van de zaligheid, die buiten ons ligt, van het heil dat niet 
vergaat, en van dien God, Die geen God der doden of straks der 
gestorvenen is, maar van den eeuwig levenden, van den Christus, 
Die Zelf het eeuwig leven is? 

Een derde grondtrek van het huidig personalisme en existentia
lisme is de overtuiging, dat de mens op zichzelf is aangewezen, 
en dat de mensheid zelf de bron en norm is van alle scheppende 
en normatieve krachten. Dit wil het woord "existentie" in de hui
dige existentiefilosofie steeds met nadruk naar voren brengen, en 
ditzelfde is innig verweven in de beschouwingen van menig per-
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sonalist over den menselijken persoon. De mens is geen individu, 
maar hij is persoon, persoonlijkheid, zo heet het dan. En daarmede 
wil men dan aanduiden, dat de mens in zichzelf verankerd en ge
grond is, wn krachtbron van geestelijke waarden, een schepper 
van alle waarachtige levensnormen. 

Als BANNING enerzij ds betoogt, dat het grote vraagstuk van 
onzen tijd is ontstaan door de normloosheid van de huidige mens
heid, en dat het de roeping van heden is, den mens wwr terug 
te roepen tot een leven overeenkomstig hoge en hogere normen, 
dan zult ge van hem niet horen, dat hij weer terug moet keren 
tot den levenden God en Zijn ordinantiën, maar dan roept hij wèl 
op tot een bekering des mensen tot ... zijn diepere of hogere 
zelf, tot het hogere wezen van zijn vrijen geest, tot de respectering 
van zichzelf en eigen geestesleven als de enige bron van waar
achtige waarheid, waarde en levenszin. Dan werpt hij den mens 
op zichzelf terug. 

De existentiefilosofie doet niet anders. Zij verwijst den mens 
naar zichzelf; zij leert, dat ieder mens zich in zichzelf moet ver
ankeren, en zij kent als enigen ankergrond voor het waarachtige 
authentieke menselij ke leven: het zelfrespect en de trouw aan eigen 
autonome vrijheid. Ge hoort dan momenteel allerwege zeggen, dat 
de mens weer het grote, centrale probleem voor den mens is ge
worden; dat wij ons gelukkig ontworsteld hebben aan de natura
listische denkers der vorige eeuw, die den mens als een natuur
product restloos en mensloos meenden te kunnen verklaren. Maar 
wat ge niet te horen krijgt is, wat CALVIJN bij den ingang van 
zijn Institutie beleed: "Dat de zelfkennis des mensen en de Gods
kennis aan malkanderen verknocht zijn". God komt er maar bij! 
Op zijn hoogst. En bij de existentiefilosofen, HEIDEGGER en JEAN 
PAUL SARTRE, is dit alles nog veel radicaler, troostelozer en naak
ter. HEIDEGGER'S wijsbegeerte is al eens genoemd een "filosofie 
over de afwezigheid van God", en een ander, zelf geen belijdend 
christen, zei van HEIDEGGER's geesteshouding: Hier heerst een 
vijandig zwijgen over God. En wat den Fransen filosoof en litte
rator SARTRE aangaat: Heel zijn wijsbegeerte is op dezen hoek
steen gebouwd: "Aangezien er geen God is, wat staat ons nu te 
denken en te doen? Wat anders dan dit: den last te aanvaarden, 
van den doem, dat wij in het bestaan geworpen zijn, op onszelf 
moeten terugvallen, en onszelf moeten aanvaarden als -de scheppers 
van vrij heid en norm?" 

BANNING, hoe hij ook worstelen wil tegen de afwezigheid van 
alle norm-erkenning, tegen de normloosheid van den huidigen mens, 
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brengt het nochtans niet verder dan tot een prediking van een 
normbesef, dat in het hogere geestesleven van den mens zou wor
telen, van een verantwoordelijkheidsbesef in den wortel van ons 
persoon-zijn. Vraagt ge, naar welke normen wij ons dan te richten 
hebben en wie er de wetgever van is, dan antwoordt hij: De mens 
is zelf de schepper van wet en norm in scheppende vrijheid. Ja, 
dan mag hij verder in waarachtige eerlijkheid en vollen ernst nog 
spreken over God en getuigen van gehoorzaamheid aan God, maar 
dan heeft hij zelf deze gehoorzaamheid reeds geheel en al onder
mijnd, en al lang het evangelie van den mens gepredikt: dat aan 
God gehoorzaamt wie aan zijn hogere zelf gehoor geeft. 

Zo kenmerkt zich onze tij d buiten Calvinistisch en Rooms
Katholiek erf door een voortschrij ding in den afval van het 
christelijk levensbesef, de christelijke levensvragen en levens
houding. De existentiefilosofen HEIDEGGER en SARTRE gaan hierin 
wel het verst. Zij sluiten God principiëel uit. Zij willen alleen nog 
maar weten van de vragen naar de verhouding van den mens tot 
de wereld, tot den persoon des mensen en tot de menselijke ge
meensehapsvormen. En zij gaan daarbij uit van de belijdenis der 
souvereiniteit des mensen. Dit humanistisch dogma willen zij in 
hun anti-christelijk levensbesef voor geen prijs verloochenen. In 
hun wijsgerigen denk-arbeid schrijdt de ontkerstening van Europa 
met rasse schreden voort. Wij zijn dieper gezonken dan de vorige 
eeuw. Voor deze denkers en hun talloze volgelingen is het christe
lijk geloof een totaal overwonnen standpunt. De enige vraag, die 
hen bezighoudt, is: wat nu, nu teruggaan naar het christelijk ge
loof is uitgesloten? En staat het personalisme van BANNING hier 
ver van af? Als hij in ruil voor een traditionalistisch christendom 
_ maar daartoe rekent hij juist de essentie van het christelijk 
geloof! - het pleit voert voor een vernieuwd christendom - maar 
dat in waarheid principieel antithetisch staat tegenover het geloof 
der heilige, algemene, christelijke kerk! -

In de huidige existentiefilosofie, die mede de structuur van het 
geestesleven in onze dagen bepaalt, komt hier, in onderscheiding 
van het personalisme, nog een andere belangrijke karaktertrek bij. 

Immers, bij alle verheerlijking van 's mensen persoonlijke vrij
heid en hoogheid als bron voor het waarachtig geestesleven, kent 
deze wijsbegeerte ook een zeer donkere trek. Eeuwenlang is de 
aandacht niet zo op den dood gericht geweest als nu in deze wijs
begeerte. En verbonden hiermede, op den angst, het niet, de schuld, 
de eindigheid, de mislukking, de vergankelijkheid. Een mens is in 
A S. XVJII-4 8 
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de eindigheid ingemetseld, is gedoemd om vrij te zij n, doch vrij ten 
dode. Het wezen van den mens is zorg, en deze zorg is van nietig
heid doortrokken. In den mens huist het niets. Alle cultuuropti
misme is hier verdwenen. Wie daaraan nog gelooft, gelooft in een 
illusie. Het hoogste, wat een mens kan bereiken, is volgens den één, 
dat hij midden in de mislukking nog iets van het wezenlijke mag 
ervaren, en volgens den ander, dat hij vrij is voor den dood. en 
dientengevolge heldhaftig, zonder illusles het leven in deze bedeling 
aanvaardt en den last zijner vrijheid op zich neemt. Wij leven vol
gens den één in een wereld, gebroken en weerbarstig, niet aan
gelegd op echt menselijk geestesleven-in-vrijheid, die den mens 
steeds opnieuw doet mislukken; en volgens den ander zijn wij in 
een bestaan geworpen, waarin het gevaar, de crisis, het Un-zu
hause-sein en tenslotte de dood een heersende rol spelen. De vrije 
mens is wel vrij over eigen innerlijk leven en eigen handelen, maar 
hij weet tevens, dat zijn werk mislukt. Wie dat niet wil weten, 
vlucht voor de werkelijkheid, gaat in het leven onder, verraadt 
zichzelf. Maar die het willen weten, de echt-levende mensen, ver
keren hun leven lang in den angst en leren juist door dezen angst 
hun diepste wezen kennen: vrijheid en nietigheid beide. 

Voor SARTRE komt hier nog bij, dat hij dóór en dóór een lust
mens is. Hij ziet het leven door de ogen van een cafébezoeker in 
Parijs. Sexueel zingenot, in de meest perverse vormen, verbonden 
met een schaamteloos atheïsme, kenmerken zijn letterkundige wer
ken. En natuurlijk: wie sexueel genot in ongebreidelde mate na
jaagt, moet teleurgesteld uitkomen, en wel met een somberen 
levenskijk zich van het leven afwenden. De Spreukendichter zeide 
reeds, dat de goddeloze van zijn wegen verzadigd wordt, en dat 
het enkel den rechtvaardige typeert, dat hij van zichzelf verzadigd 
wordt. 

Heel deze geesteshouding hangt intrinsiek samen met het hui
dige buitenkerkelijk levensbesef. Onze West-Europese cultuur ver
keert in een adembenemende crisis. Eigen grondslagen worden al 
méer en meer onderwoeld, zodat het alles crisis is, wat ge ziet en 
hoort. Crisis der zekerheden, crisis van den mens. Zelfs de kerk 
wordt er door geïnfecteerd. Eén der grondleggers van het huma
nisme, DESCARTES, leerde, dat de wetenschappelijke methodische 
twijfel de grond voor wetenschappelijke zekerheid zou zijn. Maar 
de moderne mens is nog veel verder op drift geraakt. Niet langer 
de intellectuele twijfel, maar de persoonlijke vertwijfeling, de wan
hoop heet nu de poort, die toegang geeft tot het echte leven. Mits 
men er voortdurend rekening mee houdt, dat deze vertwijfeling 
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nimmer mag worden overwonnen. Want wie haar meent te boven 
te zijn, is een verburgerlijkt en mensonwaardig individu geworden. 

We zijn het optimisme en zelfvertrouwen van het midden der 
vorige eeuw, toen de wereldopinie beheerst werd door het geloof 
in vooruitgang, verlichting, almachtige techniek en wetenschap, 
volkomen kwijt geraakt. KIERKEGAARD en NIETZSCHE domineren 
nu. Menigeen leeft aan den rand der vertwijfeling. En het enige 
advies van de existentiefilosofen, die deze crisis permanent ver
klaren en dogmatiseren, is temidden van deze vertwijfeling trouw 
te blijven, heldhaftig en zonder illusies, aan eigen diepste wezen, 
aan de roeping tot mislukkende vrijheid. Terwijl het "ijdelheid 
der ijdelheden" en "zonder hoop in de wereld" in onverminderde 
kracht de laatste levenswij sheid moet blij ven. 

Dit alles mag ons onze christelijke roeping in dezen tijd indach
tig maken. Wij kunnen, ook al zouden wij het door een valse syn
these-zucht begeren, ons al minder verzwageren met een buiten
christelijke gedachtenwereld. Het christendom heeft integraal uit 
eigen wortel te leven, en zich in zijn denken en handelen uitslui
tend af te stemmen op het grondthema der Heilige Schrift: dat 
van schepping, zondeval en verlossing door Christus Jezus. In dit 
isolement kunnen wij, moeten wij getrouw zijn aan het wereld
apostolaat van het christelijk geloof: wees een zegen! Midden in 
de crisis der zekerheden en ter vervanging van die crisis. Onze 
tijd heeft schreiend behoefte aan mensen, die uit blijdschap van 
Christus deze wereld tegentreden, en in het geloof staan, dat een 
mens zalig kan leven en sterven. 

* 
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DR IR B. DE HOOGH. 

11. 

Welke middelen kunnen nu tot verbetering van de positie van 
den kleinen boer worden voorgesteld? 

Terecht maakt het rapport van de Commissie-DEWEZ de op
merking, dat het om een plan met concrete maatregelen te kunnen 
ontwerpen noodzakelijk is, dat er een volledige invenfJaris,atie van 
de kleine bedrijven in Nederland plaats vindt, waarbij alle land
bouwtechnische, economische, financiële en sociale gegevens wor
den verzameld. Hoeveel kleine bedrijven zijn er, die al of niet een 
redelijk bestaan geven, welke lasten drukken er op, welke neven
verdiensten zijn er, hoe is de gezinssamenstelling, hoe is de arbeids
bezetting, hoe is de kwaliteit en ligging der gronden? Deze vragen 
zijn nog met ettelijke te vermeerderen. 

Zoals reeds uitvoerig werd betoogd, zal het resultaat van dit 
onderzoek het uitgangspunt moeten zijn bij de beantwoording van 
de vraag welke bedrijven moeten worden geholpen om economisch 
zelfstandig te worden. 

Intussen vormt de uitvoering hiervan een omvangrijke taak. 
Wij zullen verder enige der voornaamste door de Commissie

DEWEZ voorgestelde maatregelen bespreken. 
1. Maatregelen tegen uitbr.eiding van het aantal kleine be

drijven. De motivering hiervan ligt uiteraard in het gebrek aan 
levensvatbaarheid van deze bedrijven. Ze behoren eigenlijk thuis 
in een wetgeving, die een rationeel grondgebruik regelt. Ondoel
matige splitsing van bedrijven dient dus te worden voorkomen, 
evenals het stichten van nieuwe niet levensvatbare ~edrijven op 
nieuw gewonnen cultuurgrond. 

Hierbij zij opgemerkt, dat dit middel de kwaal niet verhelpt, 
doch slechts de uitbreiding ervan wil tegengaan. 

2. Ook zou getracht kunnen worden de oppervLakte grond der 
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kleine bedrijven zoveel mogelijk te vergrot.en. Zij zouden dan zo
veel mogelijk boven een vast te stellen minimum-grootte moeten 
worden gebracht. De commissie-DEWEZ stelt voor hiernaar te 
streven - zo nodig door wettelijke maatregelen -, 

a. de voor verkoop vrijkomende losse gronden en voor cultuur 
geschikt te maken gronden in de eerste plaats hiervoor te be
stemmen, en 

b. evenzo de vrijkomende te kleine bedrijven, waarvoor geen 
wettelijke opvolger is, die het bedrijf zal voortzetten. Ook dient 
vrijwillige opheffing hiervan te worden bevorderd, door een over
bruggings-toelage toe te kennen ten einde de keuze van een ander 
beroep mogelijk te maken; 

c. de mogelijkheid, via vrijwilligen aankoop van gronden de 
kleine bedrijven te vergroten, zo krachtig mogelijk te benutten; 

d. voor cultuur geschikt te maken woeste gronden en cultuur
gronden, in bezit van openbare lichamen, als gemeente, water
schappen, domeinen enz., als zij geschikt zijn voor vergroting der 
te kleine bedrijven, daartoe te bestemmen. Zo nodig zou hiertoe 
moeten kunnen worden onteigend; 

e. ontginning en inpoldering krachtig te bevorderen om met 
den nieuwen cultuurgrond direct of indirect de kleine bedrijven 
te saneren; 

f. bij verpachting van gronden, die voor uitbreiding van te 
kleine bedrijven in aanmerking komen, deze hiervoor te bestem
men. Bij verkoop van gras op stam dienen de kleine bedrijven te 
worden ingeschakeld; zo mogelijk dient deze verkoop in normale 
pacht van los land te worden omgezet; 

g. den grond in gebruik bij personen, wier hoofdberoep buiten 
den landbouw is gelegen, beschikbaar te stellen (behalve wat nodig 
is voor eigen gebruik) voor vergroting der kleine bedrijven. In 
1945 was deze oppervlakte in gebruik bij personen met een niet
landbouwberoep -+- 75.000 ha en bij personen zonder beroep 
-+- 38.500 ha. 

Het middel van vergroting der oppervlakte is ongetwijfeld een 
radicaal middel om het kleine-boerenprobleem op te lossen, voor 
zover het uitvoerbaar zal blijken. In Denemarken, dat in omstan
digheden verkeert, die veel met de Nederlandse overeenstemmen, 
is het kleine-boerenvraagstuk ook aan de orde. In het geciteerde 
rapport van BOERENDONK en WITTEVEEN lezen we: "Gezien de 
tij dsomstandigheden, die het veredelingsbedrijf in zekere mate 
hebben aangetast, zijn de Deense verenigingen van kleine boeren 
reeds niet meer tevreden met een bedrijfsareaal van 7-8 ha, 



110 DR IR B. DE HOOGH 

zoals de meeste gestichte kleine bedrijven bezitten, maar zij streven 
naar een minimum van 8-10 ha en een optimum van 10-13 ha. 
Men verlaat hiermede de kategorie der eigenlijke kleinbedrijven 
en komt in de sfeer der kleine middelgrote bedrijven terecht. 

De vroeger gestichte kleine bedrijven zijn door het wegvallen van 
een deel van den veestapel wegens gebrek aan krachtvoeder uit 
overzeese landen te klein geworden." 

Men ziet dus ook daar de oplossing in vergroting der opper
vlakte en stelt zijn eisen heel wat hoger, hetgeen in Denemarken 
meer kans op verwezenlijking heeft dan hier, omdat er veel meer 
grote bedrijven zijn en de kleine bedrijven meer verspreid liggen. 

In ons land zullen de moeilijkheden in dit opzicht veel groter 
zijn; in sommige streken liggen de kleine bedrijven dicht opeen, 
zodat het vrijwel onmogelijk zal zijn voldoenden grond te vinden 
om alle te helpen. Het aantal vrijkomende losse gronden en te 
kleine bedrijven zal zeer klein blijken te zijn. Grond in handen 
van openbare lichamen is slechts zeer beperkt te vinden en dan 
lang niet altijd in de streken waar ze nodig zouden zijn. Ook ont
ginning en inpoldering zullen wel landaanwinst kunnen geven, 
doch meestal in streken, waar de te saneren bedrijfjes ontbreken. 
Vrijwillige aankoop van gronden voor afronding der kleine be
drijven zal slechts zeer zelden kunnen slagen; er komt immers 
bijna geen grond meer te koop. 

Al deze maatregelen doen denken aan de wetgeving, die sedert 
enige tientallen jaren in Denemarken met gunstig gevolg heeft 
gewerkt ter bevordering van de vestiging van kleine bedrijven. 
Wanneer men echter let op de daar zo geheel andere omstandig
heden, de grotere oppervlakte cultuurgrond, de kleinere boeren
bevolking, die zelfs afnemend is, zodat van een agrarische over
bevolking geen sprake is, dan is voor ons land hiervan weinig te 
verwachten. 

Waarschijnlijk zullen in het algemeen slechts ongunstig gelegen 
percelen vrijkomen, die moeilijk bij de kleine bedrijven kunnen 
worden gevoegd en zo dit wel geschiedt het bedrijfje economisch 
niet veel sterker zullen maken. Slechts door herverkaveling op 
grote schaal zou dit weer in orde zijn te maken. 

Niet te ontkennen valt, dat langs dezen weg wel eens wat soulaas 
aan het kleine bedrij f zal kunnen worden geboden, doch een op
lossing van het vraagstuk is er niet in gelegen. 

Verder geeft de Commissie-DEwEz nog twee maatregelen van 
meer ingrijpenden aard, n.l. de invoering van dwangpacht ten 
behoeve van de kleine bedrijven en "dat met alle kracht bevorderd 
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wordt, dat personen wier hoofdberoep buiten den landbouw ge
legen is, de gronden waarover zij meer beschikken dan voor eigen 
gebruik nodig is, ter beschikking stellen ter vergroting der kleine 
bedrij ven". 

In Denemarken is de grondpolitiek der Regering, hoewel vooruit
strevend en doeltreffend, nooit revolutionnair geweest. Men heeft 
wel grote credieten verleend, doch nooit zijn toevlucht gezocht bij 
het middel van onteigening. Hierdoor is ongetwijfeld de mede
werking meer algemeen geweest. 

Betreffende invoering van dwangpacht moge ik verwijzen naar 
het artikel van Mr W. RIP over Actieve Grondpolitiek in het no. 
van dit tijdschrift van November 1947. Een zodanige maatregel 
zal zeker niet zijn in den geest van wat leeft in den boerenstand. 

De tweede maatregel, die leiden moet tot onteigening van een 
groot aantal kleine grondgebruikers, al zijn ze geen "boeren", ten 
bate van andere kleine boeren, mist eIken rechtsgrond. Is hun 
beroep niet even belangrijk als elk ander? Men wachte zich er 
voor de sociale betekenis van den kleinen-boerenstand (al moge 
die belangrijk zijn) zo te hanteren, dat zij als rechtsgrond zou 
moeten dienen voor wat niet anders dan onrecht zou zijn. Indien 
het doel is een kategorie grondgebruikers te helpen, die er econo
misch slecht aan toe zijn, kan dit niet eenvoudig gebeuren door 
anderen, die zeker niet alle voor hun genoegen den grond ge
bruiken, dezen te ontnemen. 

Met voorbijgaan van de laatstgenoemde, zal met de overige 
middelen getracht dienen te worden de basis van het kleine bedrijf 
te versterken. 

Ik acht het niet onmogelijk, dat door de verbeterde sociale posi
tie der werknemers de belangstelling voor het kleine bedrijfje, 
vooral voor het dwergbedrijf, ook bij de niet-landbouwers zal af
nemen en dat daardoor gronden zullen vrijkomen, die tot afronding 
der overige kunnen dienen. 

Wij zagen reeds het verschijnsel, dat door een natuurlijke ont-
r- wikkeling van 1921 tot 1930 de bedrijven van 1-5 ha in aantal 

afnamen en die van 5-10 ha toenamen. 
3. Maatregelen tot rationalisering van het kleine bedrijf. 
Deze zouden: vooral voordeel geven aan de bedrijven, die self

supporting zijn te maken doch nu daarin tekortschieten, dus die 
bij de tegenwoordige oppervlakte door een gewijzigde organisatie 
daartoe te brengen zijn, doch ook alle andere kleine bedrijven zou
den daarvan profiteren. Door daling der productiekosten zal de 
netto-opbrengst st~igen en zal intensivering mogelijk worden. 
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Hieronder zullen in de eerste plaats vallen de algemene CUltUU1·

technische rnaat~egelen, die streeksgewijze moeten worden getrof
fen, als ontwatering, wegenaanleg, ruilverkaveling, herverkaveling 
en herontginning. In vele streken met veel kleine boeren is hieraan 
grote behoefte. Speciaal de slechte verkaveling, te kleine en ver 
uiteenliggende percelen, drukken de rentabiliteit van vele kleine 
bedrijven. Intussen wordt hieraan in ons land reeds hard gewerkt, 
al is uitbreiding van dit werk noodzakelijk. Doch ook bij sterke 
versnelling van het werktempo blijft het een taak, die slechts op 
langen termij n is te volbrengen. 

Daarnaast komt de rationalWatie der bedrijfsvoering aan de 
orde, waarvoor in vele kleine bedrijven zeker plaats zal zijn. Dit 
omvat een program van actie van wij den omvang, waarvoor de 
landbouwvoorlichtingsdienst en het landbouwonderwijs reeds tien
tallen jaren hebben gewerkt. Dit betreft den akker- en weidebouw, 
de veehouderij en den tuinbouw. 

De Kleine Boerendienst heeft speciaal voor de kleine bedrijven, 
en niet zonder resultaat, deze taak ter hand genomen, doch dit 
werk dient ijverig te worden voortgezet en geïntensiveerd. Alle 
onderdelen van het bedrijf zullen daarin moeten worden betrokken. 
Voor het doorvoeren der nodige maatregelen zal crediet of finan
ciële steun nodig zijn. 

Het bedrijf zal zich moeten aanpassen aan de omstandigheden 
en moeten leren de dierlijke productie met eigen plantaardige 
voedermiddelen op te voeren. Een intensieve voederbouw zal nood
zakelijk zijn. Ook zullen de teelten, die veer arbeid vragen en thans 
nog een toekomst schijnen te hebben, moeten worden aangemoe
digd. De grote moeilijkheid is echter, dat deze toekomstmogelijk
heden nog zo onzeker zijn. 

Willen echter deze 'kansen den kleinen boer niet voorbij gaan, 
dan zal aan zijn ontwikkeling en aan die van zijn kinderen hard 
moeten worden gearbeid. In d\e streken waar nog niet voldoende 
van het algemeen landbouwonderwijs wordt geprofiteerd, zal dit 
geïntensiveerd moeten worden, doch bovendien zullen cursussen, 
vooral practische, voor speciale onderwerpen nodig zijn. 

In het oog moet worden gehouden, dat rationalisatie steeds en 
vooral nu noodzakelijk is, doch dat het menselijkerwijs onmogelijk 
zal zijn het landbouwbedrijf, laat staan het kleine-boerenbedrijf, 
alleen daardoor rendabel te maken. Daarvoor liggen onzé productie
kosten te hoog boven de prijzen van verschillende producten. 

Uit het wijde terrein der rationalisatie moeten we een enkel 
onderwerp nog nader bezien en wel de veel aangeprezen mechani-
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satie, die ook voor het kleine bedrijf noodzakelijk en heilzaam zou 
zijn. We verstaan hieronder de invoering van machines en de ver
vanging van menselijke en dierlijke arbeidskracht door mecha
nische. Dit zou nodig zijn om de productiviteit van den landbouw
arbeid te verhogen, evenals dit in de industrie is geschied, waar
door alleen een goede beloning van den arbeid mogelijk is. Boven
dien moet daardoor het veel te hoge Nederlandse kostenpeil worden 
gedrukt (zie Ir D. GROENEVELD, De Boer in een veranderde wereld, 
1947). 

Voorop dient gesteld, dat de mechanisatie ook aan het kleine 
bedrijf niet is voorbijgegaan. Ook daar vinden we naast de gewone 
werktuigen, als ploeg en eg, de maaimachine, die dienst doet 
bij gras- en graanmaaien, de hooihark, schudder enz. Coöperatief 
wordt gebruik gemaakt van zaai-, wied- en dorsmachine. Ook met 
andere werktuigen is dit het geval. Van het kleine zandbedrijf kan 
dus allerminst worden gezegd, dat het in het algemeen niet van 
machinalen arbeid gebruik maakt. 

Wanneer dan ook op mechanisatie wordt aangedrongen, is dit 
een uitvloeisel van het streven, in navolging van hetgeen gedurende 
den oorlog in Engeland heeft plaats gehad, ook in de Nederlandse 
landbouwbedrijven de motortrekkers en de daardoor gedreven en 
de daarbij passende werktuigen in te voeren. De propaganda hier
voor heeft er reeds toe geleid, dat boeren met 10 ha grond een 
toewij zing voor een motortrekker aanvragen. Vroeger was het zo, 
dat men de mogelijkheid tot rentabiliteit aanwezig achtte, wan
neer door de aanschaffing van een trekker ten minste 3 paarden 
konden worden afgeschaft. Gezien de prijzen der trekkers zal deze 
grens thans zeker niet lager liggen. 

Slechts het coöperatief gebruik is dus voor den kleinen boer 
denkbaar, waarbij de trekker met de bijbehorende werktuigen door 
een betaalde kracht moet worden bediend. Voordeel 'kan dit alleen 
opleveren, wanneer de kosten van het werk minder zijn dan die 
van den eigen arbeid van den kleinen boer en deze zijn vrijgekomen 
tijd elders lonend kan aanwenden. Dit zal derhalve geen oplossing 
kunnen bieden, daar de aanwezige arbeidskracht tengevolge van 
de beperkte productiemogelijkheden niet meer productief emplooi 
zal kunnen vinden, zodat dus het gevaar ontstaat voor een groter 
arbeidsoverschot. Deze mechanisering zou strijdig zijn met het 
karakter van het kleinbedrijf, dat de daar aanwezige arbeidskracht 
zo intensief mogelijk nuttig moet aanwenden. 

Een groot bezwaar, dat de mechanisatie zou bemoeilijken, wordt 
gevormd door de dikwijls 'kleine en ondoelmatig gevormde percelen, 
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die bovendien in vele gevallen verspreid liggen. Hierdoor wordt 
het voordeel van de mechanische trekkracht sterk verminderd. 

De algemene invoering van den trekker met bijbehorende werk
tuigen voor de kleine bedrijven zou geweldige kapitalen eisen, die 
vooral nu moeilijk zouden zijn te verl{rijgen. Bovendien zouden 
veel thans aanwezige werktuigen waardeloos worden. 

Wanneer het mogelijk zou zijn op het kleine bedrijf het paard 
als trekkracht af te schaffen, zou dat in het voordeel te boeken 
zijn. Hierdoor zou grond vrijkomen, die aan de rundveehouderij of 
voor een ander doel ten goede zou komen, doch voor veel werkzaam
heden is het paard nog niet te missen. 

Het zal verstandig zijn de propaganda voor de mechanisatie 
van het kleine bedrijf in dezen vorm te staken en het verantwoorde 
gebruik van passende werktuigen en arbeidssparende werkmetho
den te bevorderen. 

4. De arbeidsintensiviteit der kleine bedrijven zal ook kunnen 
worden bevorderd door de speciale produ,cten, die voor het klein
bedrij f geschikt zij n, daarvoor te reserveren en er een lonenden 
prijs voor va.st te stellen. 

Zolang de geleide economie door de na-oorlogse omstandigheden 
noodzakelijk is, zal bij de toewijzing van veevoeder, varkens, pluim
vee en speciale teelten rekening kunnen worden gehouden met 
de speciale belangen van de kleine boeren. Hierin ligt een bevoor
deling van den kleinen boer tegenover andere groepen, doch waar 
en zo grote bevolkingsgroep in moeilijke omstandigheden verkeert 
en een vrije ontplooiing van het bedrijf niet mogelijk is, zal de 
hier zo zwaar wegende druk der overheidsmaatregelen bij wijze 
van overbrugging moeten worden verzacht. 

5. Daar de koop- en pachtprijzen van de kleine bedrijven en 
losse percelen in het algemeen hoger liggen dan van de grotere 
bedrijven, rust hierdoor op de kleine een ongemotiveerde last, daar 
deze niet in verband staat met de opbrengstcapaciteit van den 
grond, doch veroorzaakt wordt door de vraag van het grote aantal 
gegadigden. 

De Commissie-DEWEz wenst, dat de koop- en pachtprijzen af
gesternd worden op de opbrengstoapaciteit van d,en grond en dat 
voor de kleine bedrijven goede credietmogelijkheden worden ge
schapen. 

Tegen de hoge prijzen bij overdracht van gronden- en bij ver
pachting dient inderdaad te worden gewaakt en bij de herziening 
der wetgeving op dit gebied zal dit onderwerp zeer zeker alle 
aandacht ontvangen, die het verdient. 
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6. De Commissie-DEwEz wijst verder op de wenselijkheid van 
middelen van sociaal-culture Zen aard. 

Hoewel zijn sociale positie en inkomen niet beter zijn dan die 
van de landarbeiders, zijn de sociale voorzieningen van Invalidi
teitswet, Ziektewet, Ziekenfondsenbesluit en Kinderbijslagwet den 
kleinen boer als kleinen zelfstandige voorbij gegaan. Dezen achter
stand wil de commissie zo spoedig mogelij k zien ingehaald; vooral de 
kinderbijslagregeling en de ouderdomsvoorziening acht zij urgent. 

Indien een regeling van de premiebetaling mogelijk is, die niet 
neerkomt op een steunverlening, zal het genot van deze sociale 
voorzieningen voor den kleinen boer moeten worden verkregen. 
Het zal ongetwijfeld zijn sociale positie zeer versterken. 

Wel zal hierdoor een der prikkels wegvallen, die den kleinen boer 
naar een positie in loondienst kunnen doen overgaan, hetgeen juist 
voor verlichting van den druk gewenst zou zijn. 

Ook het culturele en hygiënische peil van het platteland dient 
te worden verbeterd. 

De achterstand tegenover de steden ten aanzien van cursussen 
buiten het technische terrein en ook van nijverheidsscholen moet 
worden ingehaald. Ook moet worden gestreefd naar een ook uit 
hygiënisch oogpunt noodzakelijke betere behuizing van vele kleine 
boeren. Deze zij de van het vraagstuk wil de Commissie niet ver
waarloosd zien, al zal de nadruk moeten vallen op de verbetering 
van de bestaansmogelijkheid van het kleine bedrijf. Dit dient eco
nomisch zelfstandig te worden. Een steunverlening zou fataal zijn, 
in welken vorm zij ook zou worden gegeven. 

De Commissie verwacht van de voorgestelde maatregelen geen 
totale oplossing van het kleine-boerenprobleem. Daarnaast acht 
zij een aan den landbouw aangepaste systematische industriali
satie- en emigratiepolitiek van het grootste belang, waardoor 
arbeidskrachten van het kleine bedrijf zullen kunnen afvloeien 
naar niet-agrarische sectoren in Nederland of naar het buitenland 
emigreren. 

Voor het wegwerken van het arbeidsoverschot, dat zoals wij 
zagen in het kleinbedrijf evenals in het grotere bedrijf is blijven 
hangen, zullen deze maatregelen onontbeerlijk zijn. 

Hoe doelmatiger dus de industrie, ook op het platteland, bevor
derd wordt en ook de emigratie op groter schaal wordt aangemoe~ 
digd, hoe minder de bevolkingsdruk zal worden gevoeld, waardoor 
het kleine-boerenvraagstuk tot zijn eigenlijke proporties wordt 
teruggebracht. 
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Dit vraagstuk zal echter slechts dàn door deze middelen nader 
tot zijn oplossing worden gebracht, indien de aantrekkingskracht 
van industrie en emigratie zo groot wordt, dat ook de kleine boeren 
zelf met hun gezinnen het boerenbedrijf in Nederland verlaten 
zodat de daardoor vrijgekomen grond op een der besproken wijzen 
tot afronding der overblijvende bedrijfjes kan worden aangewend. 

Het zal een moeilijke taak zijn het kleine-boerenprobleem op 
te lossen. Wellicht zal het blijken onoplosbaar te zijn. Wij moeten 
ons echter wachten voor de mening, dat alle kleine boeren nood
lijdend zouden zijn. Een groot aantal weet zich gelukkig langs 
allerlei wegen een aanvullend inkomen te verwerven. Het parti
culiere initiatief is bij deze categorie nijvere burgers nog niet in
geslapen. Wellicht zal dit ook in de toekomst nog goede diensten 
bewijzen. 

Al is nog geen sluitend plan tot oplossing van het vraagstuk 
aanwezig en al is te vrezen, dat dit moeilijk kan worden gevonden, 
het zal onze plicht zijn ons ernstig te bezinnen op de maatregelen, 
die verbetering kunnen brengen. Dit eist het belang van de kleine 
boeren, doch het zal ook tot voordeel strekken van onze gehele 
samenleving, die door een talrijken noodlijdenden kleinen-boeren
stand ernstig zou worden geschaad. 

Het doel zal daarbij geen steunverlening moeten zijn, doch hulp 
bij en opvoeding tot het economisch zelfstandig maken van het 
kleine bedrijf. Al moge het economisch bestel deze taak thans 
verzwaren, de conjunctuur zou ons hierbij ook onverwacht te hulp 
kunnen komen, evenals zij tot het ontstaan van het probleem 
heeft bijgedragen. Het blijft immers een werk op langen termijn. 

* 
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J. DE JONG Czn. 

r. 

De bewogen geschiedenis van den omroep in Nederland na de 
bevrijding kan nog niet volledig worden geschreven. De authentieke 
bescheiden en de benodigde gegevens zijn niet beschikbaar. 

De ontwikkelingsgang voltrok zich in drie perioden: 

a. Militair Gezag ("Herrijzend Nederland") 
5 Mei 1945 tot 20 Januari 1946; 

b. Stichting Radio Nederland in den Overgangstijd 
20 Januari 1946 tot 15 Februari 1947; 

c. Stichting Nederlandse Radio Unie onder leiding van een 
Regeringscommissaris 

15 Februari 1947 tot heden. 

Deze regelingen hebben in bijzondere mate den invloed onder
gaan van de geestelijke worsteling, welke wordt gekenmerkt door 
de woorden "vernieuwing" en "doorbraak" en die op omroep-ge
bied een scherpen strijd heeft ontketend. 

De bedoeling van de hier volgende beschouwingen is in de eerste 
plaats een overzicht te geven van het overheidsoptreden ten aan
zien van den radio-omroep, terwijl tevens wordt beoogd enige aan
wijzingen te geven met betrekking tot de beginselen, welke dit 
optreden hebben bepaald. 

Het overzicht is beperkt tot den binnenlandsen omroep, zodat 
het statuut van den wereldomroep buiten beschouwing blijft. 

H et Londense R.adiobesluit. 
Door de plaats, welke de radio-omroep innam in de oorlog

voering, werd tijdens de bezettingsjaren de grote betekenis van 
dit moderne voorlichtingsorgaan in bijzondere mate beklemtoond. 

De wijze, waarop de bezetter zich in ons vaderland van het 
bestaande omroep-instituut had meester gemaakt, en het gebruik, 
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waartoe hij dit apparaat aanwendde, waren mede oorzaak, dat 
er in ruimen kring grote aandacht bestond voor de maatregelen, 
die na de bevrijding deze aangelegenheid weer in het juiste spoor 
zouden' brengen. 

Dat de Regering hierin de leiding zou nemen, mocht worden ver
wacht. Dat zij er op kon rekenen, dat in bezet gebied ook op dit 
terrein voorbereidingen zouden zijn getroffen, lag evenzeer voor 
de hand. Een vlot verloop zou afhangen van de mate van overeen
stemming, welke, met of zonder overleg, aanwezig zou zijn. 

Dat het aan deze overeenstemming heeft ontbroken is de eerste 
oorzaak van de tegenstellingen, die zich op omroep-gebied na de 
bevrijding deden gelden. 

Onder de vele maatregelen, welke de Regering in Londen nam, 
ten aanzien van het herstel der verstoorde verhoudingen, was ook 
een voorziening ter zake van den radio-omroep. Het was een 
Koninklijk Besluit van 17 September 1944 (No E 118), het 
"Tijdelijk Telegraaf-, Telefoon- en Radiobesluit". Blijkens den 
considerans was dit besluit genomen uit overweging, dat het bij 
den terugkeer in Nederland "niet mogelijk zal zijn terstond de 
geldende wettelijke bepalingen en uitvoeringsvoorschriften toe te 
passen". De volgende bepalingen zij n van belang: 

Q,. De Duitse verordeningen worden buiten werking gesteld; 
b. De voor radiouitzendingen vereiste technische zendinrich

tingen worden in één hand gelegd n.l. van het Staatsbedrijf 
der P.T.T.; 

c. Het Radio-reglement 1930 en de Zenderwet 1935 worden 
buiten toepassing gelaten; 

d. De samenstelling en uitvoering van de programma's voor den 
binnenlandsen omroep geschiedt op volgens beschikking van 
den Minister van Algemene Zaken te bepalen wijze en kan 
worden toevertrouwd aan het Militair Gezag; 

e. Er wordt een periodieke vergoeding ter bestrij ding van de 
exploitatiekosten van den radio-omroep ingevoerd, ten gun
ste van de P.T.T. 

Deze regeling was, blijkens de z.g. Memorie van Toelichting, be
doeld voor den "overgangstijd". Toch zijn er elementen in dit K. B., 
die er op wijzen, dat er andere motieven in het geding waren dan 
alleen noodmaatregelen voor een overbruggingsperiode te geven. 

Zo wordt b.v. twijfel uitgesproken ten aanzien van het herstel 
van de Zenderwet 1935 met de woorden: "Of het raadzaam is ten 
aanzien van de exploitatie van de zendinrichtingen, thans in één 
hand gelegd (n.l. van de P. T. T.) terug te keren naar den vroeger 
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bestaanden toestand, is een vraag, waarop in Nederland geheel 
onderscheiden antwoorden worden gegeven." 

In de tweede plaats wordt over de omroeporganisaties gespro
ken in termen, die weinig waren afgestemd op herstel van geleden 
onrecht: "Omtrent de wijze, waarop de omroep in den overgangs
tijd zal worden verzorgd, dient aan het bevoegde gezag de grootst 
mogelijke vrijheid te worden gelaten. In hoeverre en in welke mate 
daarbij onmiddellijk van de op 10 Mei 1940 bestaande omroep
organisaties zal worden gebruik gemaakt, kan thans niet worden 
beslist." 

En verder: "Het is zeer wel denkbaar, dat in Nederland ook 
verlangd wordt, dat met betrekking tot de organisatie van het 
omroepwezen maatregelen worden genomen, die een verdergaande 
splitsing keren of waardoor die organisatie naar buiten meer als 
een eenheid optreedt." 

Hieruit blijkt, dat de M. v. T. zich geheel baseerde op meningen 
en gevoelens, die in het vader land nader konden worden getoetst, 
en dat de wettelijke regeling ter zijde werd gesteld. 

Het invoeren van een "verplichte luisterbijdrage" (zie boven 
onder e) was stellig een bewust genomen maatregel om den om
roep een anderen financiëlen grondslag te geven dan hij tevoren 
had gehad 1). 

De maatregelen in NederZand. 
Het K. B. was bekend geworden in het bezette Noorden in het 

voorjaar van 1945. Daar hadden de vertegenwoordigers van de 
grote omroepverenigingen zich sedert 1942 beraden over wat 

1) De "verplichte luisterbijdrage" vormt een afzonderlijk hoofdstuk in het 
omroepbestel. Haar invoering is o. a. voorgesteld in het Rapport van de Re
gerings-commissie voor den Nationalen Draadlozen Omroep (de z.g. Com
missie-Ruys de Beerenbrouck) , 's Gravenhage, 1926, blz. 31, doch in 1928 door 
de Tweede Kamer door aanneming van een amendement-Droogleever Fortuyn 
met 58 tegen 20 stemmen verworpen (zie: A. A. M. ENSERINCK: De Neder
landsche Radio-wetgeving geschiedkundig ontwikkeld, Alphen aan den Rijn, 
1933, blz. 96-101). De verdere ontwikkeling van de gedachten omtrent de 
verplichte luisterbijdrage vond neerslag in een Wetsontwerp-VAN BOEYEN 
(Bijlagen Hand. Staten-Generaal Tweede Kamer 1939-'40, blad 315). De 
schriftelijke voorbereiding tot openbare behandeling van dit ontwerp in de 
Tweede Kamer werd gestuit door de gebeurtenissen van 10 Mei 1940. De ont
worpen regeling, tot stand gekomen in overleg met de omroepverenigingen, 
handhaafde niet alleen de volledige zelfstandigheid der omroepverenigingen, 
maar bedoelde ook in haar uitbreidingsmogelijkheden te voorzien (zie J. DE 
BOER: Omrroep en publiek in Nederrland tot 1940, dl I, Leiden, 1946, blz. 
220 e.v.). 

Een systematische behandeling van de vraagstukken, die zich voordoen ten 
aanzien van de financiering van den omroep in geval van een "radio-heffing" 
geeft C. C. GRUTZNER: Ordening van den omroep in Europa, Alphen aan den 
Rijn, 1936, blz. 394-407 en 418-420). 
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haar te doen stond ten aanzien van de overneming van den om
roep dadelijk na de bevrijding, terwijl tevens een plàn was op
gesteld voor de toekomstige organisatie van het omroep-instituut. 

Men had overeenstemming bereikt inzake een Federatieplan, dat 
enerzijds de grootst mogelijke samenwerking en andererzijds de 
volledige zelfstandigheid ter zake van het programma waarborgde. 

Voor den "overgangstij d" was de leiding aanvaard van den Re
geringscommissaris Prof. Mr J. ORANJE en alles werd in gereed
heid gebracht om terstond aan de Regering alle gevraagde dien
sten aan te bieden. 

Op grond van art. 8 van het K. B., krachtens hetwelk de Minister 
van Algemene Zaken bepaalt op welke wij ze de samenstelling en 
uitvoering der programma's zal geschieden, mocht worden ver
wacht, dat deze voorbereidingen door den betreffenden Minister 
zouden worden aanvaard. 

Dit is niet geschied. 
Aanvankelijk, vlak na de bevrijding, was Minister BEEL bereid 

tot overleg met de samenwerkende omroepverenigingen. Wel had 
hij er bezwaar tegen, de Federatie met de uitzendingen te be
lasten, maar hij bevorderde het instellen van een "Commissie voor 
den RGJdio·Omroep" 2) onder leiding van Prof. ORANJE, samen
gesteld uit dezelfde personen, die het Bestuur van de Federatie 
vormden. 

Nadat eind Juni het Kabinet-SCHERMERHORN-DREES was ge
vormd, dat begon met de werkzaamheden der commissie aan te 
moedigen, werd al spoedig ten aanzien van de omroepverenigingen 
en de betrokken personen afstand genomen ten bate van de ver
langens van degenen, die een Z.g. "Nationalen Omroep" verlangden. 

Inmiddels was "Herrijzend Nederland" van Eindhoven naar 
Hilversum verhuisd, had de studio-gebouwen gevorderd en ver
zorgde de uitzendingen optredende als Militair Gezag, Sectie Voor
lichting, subsectie "Radio". De rechtsgrond daarvoor werd gevon
den in art. 9 van het Londense K. B. waarin was bepaald, dat in
dien de Minister van Algemene Zaken buiten staat zou zijn te 
voorzien in de wij ze van de samenstelling en de verzorging van de 
programma's voor den binnenlandsen omroep, tengevolge van den 

2) De omroepbladen der omroepverenigingen, die in Juli 1945 opnieuw ver
schenen - zij het in zeer beperkte oplaag en ... zonder programma's, omdat 
de aanvang der werkzaamheden op het laatste ogenblik werd uitgesteld -, 
beveatten een gelijkluidend artikel: "Hoe de Omroep-Commissie tot stand 
kwam", waaraan deze gegevens zijn ontleend. 

Na de twee nummers in Juli 1945 zijn tot 19 Januari 1946 geen omroep
bladen verschenen, aangezien door Militair Gezag "den Minister van Binnen
landse Zaken gehoord" de papiertoewijzing werd ingehouden. 

----- ---- --
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stand der krijgsverrichtingen of anderszins, de programma's zou
den worden verzorgd door het Militair Gezag. 

De achtel"g1"Ond van het beleid in Londen. 
Zodoende werd de "overgangstijd" wel bijzonder lang van duur. 

Het is echter de vraag of dit wel geheel onopzettelijk is geschied. 
Het zou kunnen zijn, dat de onduidelijkheden in het K. B. een weer
slag vormden van de invloeden, die op de vaststelling er van heb
ben ingewerkt. Over die vaststelling is niet alles bekend. Doch wel 
blUkt, dat er in Londen een zeer duidelijk meningsverschil bestond 
ten aanzien van het te voeren omroep-beleid. 

In het raam van het commissie-werk. dat te Londen werd ver
richt ten aanzien van de Z.g. terugkeer-maatregelen, had de Rege
ring begin 1943 een commissie benoemd, welke in hetzelfde jaar 
een rapport uitbracht over de regeling van den omroep na de be
vrij ding. Daarin werd voorgesteld om, na een korte overgangs
periode onder Militair Gezag, een college te vormen, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de omroepverenigingen, dat als hoogste 
autoriteit de na-oorlogse Nederlandse' radiouitzendingen zou ver
zorgen. 

Aan het rapport was een ontwerp-K. B. toegevoegd, dat een en 
ander in wetteHjken vorm goot 3). 

De conclusies van deze "Radio Commissie Terugkeer" zijn door 
de Regering niet gunstig ontvangen, omdat zij meende, dat de 
commissie zich te veel had blind gestaard op den vooroorlogsen 
toestand en te weinig aandacht had besteed aan de vernieuwings
gedachte. In de toelichting op het voorstel schreef de commissie: 
"V001' alles moet zeker voorkomen worden dat in die eerste moei
lijke tijden de Radio-Omroep opnieuw een twistpunt zou kunnen 
worden in het Nederlandse volk en de omroep zal dan ook met 
veel beleid gehanteerd moeten worden en met kennis van de vele 
voetangels en klemmen, die op dit terrein verspreid liggen. 

Daarvoor is noodzakelijk een aantal Radio-Omroep-deskundigen 
samen te brengen van wie verwacht mag worden, dat zij in goede 
onderlinge samenwerking een Interim-omroeporganisatie zullen op
bouwen, die ons volk in zijn verschillende schakeringen de grootst 
mogelijke bevrediging zal schenken. 

3) Zie: H. J, VAN DEN BROEK: Hier Radio-Oranje, Amsterdam, z. j., blz. 
230. Dit boek bevat persoonlijke herinneringen uit den oorlogstijd in Parijs, 
Londen en Eindhoven. Daarin zijn opgenomen herinneringen aan den tijd, 
dat de schrijver aan Radio-Oranje was verbonden. De begintijd van Radio
Oranje (28 Juli 1940-najaar 1942) blijft daardoor zo goed als geheel buiten 
beschouwing. Het boek draagt een zeE'r subjectief karakter. 
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Derhalve wordt geadviseerd zo spoedig mogelijk gebruik te maken 
van de meest bekwame krachten, die uit de kringen van de omroep
verenigingen beschikbaar zijn en waarvan de betrouwbaarheid 
onomstotelijk vast staat." 4) 

Deze in den zomer van 1943 geschreven beschouwing kan wor
den gezien als een bewuste bij drage tot de controverse, welke er 
in Londen ten aanzien van de regeling van den radio-omroep toen 
reeds bestond. 

De Regering ging op het voorstel niet in en de betreffende Mi
nisters zetten zich zelf aan het opstellen van een ontwerp-K. B. 

Dit is geworden het besluit van 17 September 1944. Het is, 
zoals een insider opmerkt, tot stand gekomen "na langdurige dis
cussie en talrijke wijzigingen" 5). Het kreeg rechtskracht in de 
serie terugkeer-besluiten, die met ongekende vaart, in een avond
en nachtzitting van het Kabinet, door de discussies rolden en na 
overhaast van ministeriële handtekening te zijn voorzien, aan Hare 
Maj esteit ter tekening werden voorgelegd 6). 

In hoeverre het advies van den Buitengewonen Raad van Advies 
is gevolgd, is niet bekend. Het oordeel van dezen Raad ten aanzien 
van de voorgenomen tijdelijke bestuursvoorziening, zoals dat ver
meld wordt door Dl' J. VAN DEN TEMPEL 7), zou kunnen wijzen in 
een richting, dat ook ·op dit punt geen overeenstemming heeft 
bestaan. 

Toen het uur der bevrij ding van het Noorden naakte en in 
Londen berichten binnenkwamen over voorbereidingen daar, om 
den omroep opnieuw op gang te brengen, ontving de Chef Staf 
Militair Gezag een schriftelijke instructie, waarbij uitdrukkelijk 
opdracht werd verleend, dat Militair Gezag met uitsluiting van 
iedere andere o1'ganisatie de uitzendingen zou voortzetten 8). 

Hiermede was de radiostrijd in Londen gevoerd - en die reeds 
alle elementen bevatte, welke zich na de bevrijding in heviger mate 
deden gelden - voorlopig beslecht. 

Het is dan ook onjuist te menen, dat in Londen en Eindhoven 
een algemene opinie was gegroeid, welke zich richtte op den natio
nalen radio-omroep 9) . 

4) Verslag "Radio Commissie Terugkeer", Londen, Augustus 1943, blz. 26. 
5) H. J. VAN DEN BROEK, blz. 230. _ 
6) De schrijver van Hier Radio-Oranje zegt van den aldus verrichten wet

gevenden arbeid: "Het is allerminst zeker, dat deze wel zo bijzonder ongunstig 
afsteekt bij wat in vredestijd placht en pleegt te worden verricht" (blz. 223). 

7) Nederland in Londen, Haarlem 1946, blz. 202. 
8) H. J. VAN DEN BROEK, blz. 318. 
9) Zie o. a. A. A. VAN RULER: Droom en Gestalte, Amsterdam 1947, blz. 266. 
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De praktijk van het Londense Radio-besluit is geweest, dat het 
heeft dienst gedaan als blokkering van een onmiddellijk rechts
herstel en van een herleving van de Nederlandse radio-wetgeving. 
Daartoe heeft bijgedragen, dat de Sub-sectie Radio van het Mili
tair G€zag, welke had moeten zijn een apparaat tot hulpverlening 
aan de burgers, in werkelijkheid was een organisatie, die benut 
werd om een bepaalde omroeppolitiek door te zetten. Dit bracht 
mede, dat velen, die er deel van uitmaakten, zich beschouwden als 
de blijvende kern van een nieuw te creëren omroep. 

De verplichte luisterbijdrage werd ingevoerd per 1 November 
1945, twintig dagen voor het Z.g. Noodparlement samenkwam. 

Hierdoor werd een in hoge mate praejudiciërende invloed op de 
definitieve regeling van den omroep in Nederland geoefend. 

De bemoeiingen van het Kabinet-Schermerhorn. 
De bemoeiingen van het Kabinet-SCHERMERHORN met het om

roepvraagstuk 10) voerden tot het Z.g. compromis, waardoor 
"Herrijzend Nederland" zweeg en "Radio Nederland in overgangs
tijd" in den aether trad. 

Alvorens de inhoud en de betekenis van dit compromis na te 
gaan, een enkele opmerking over de overwegingen, welke van 
Regeringszijde naar voren kwamen bij het zoeken van een regeling. 

De eerste overweging was, dat men beslist afkeurde het herstel 
van de vooroorlogse radio-wetgeving. Dat juist het terugkeren tot 
wettelijke verhoudingen der Overheid gelegenheid zou bieden de 
daarmede niet instemmende meningen te leren kennen en op dien 
grond de radio-wetgeving opnieuw ter hand te nemen, werd niet 
erkend. 

Integendeel, de bezwaren, welke kleefden aan de vooroorlogse 
regeling werden, op zeer eenzijdige wijze 11), breed uitgemeten en 

10) Uitvoerig en gedocumenteerd beschreven in: W. VOGT, Wat er met den 
omroep verder gebeurde, Amsterdam, 1945. VgI. ook: J. POORT, Nationale 
omroep of omroepverenigingen, Wageningen, z. j. 

11) Eenzijdig, omdat onvoldoende met de positie van de V ARA in het voor
oorlogse radio-bestel werd gerekend. Immers ontmoette vooral bezwaar, dat 
de V ARA, erkend als vertegenwoordigster van een grote geestelijke stroming 
en als zodanig deelgenote van de zendtijd-verdeling, zich gedroeg als politiek 
instrument van de S.D.A.P., terwijl de wijze, waarop het instrument praktisch 
werd benut, terecht veel protest uitlokte. Dat ook in den na-oorlogsen tijd de 
verhouding tussen socialistische geestesstroming en politieke partij op bijzon
dere wijze wordt geaccentueerd, blijkt uit hetgeen het omroepblad van de 
V ARA schreef in een hoofdartikel van de hand van Kees Woudenberg ter 
gelegenheid van het tweejarig bestaan van de Partij van den Arbeid (7 Febr. 
1948): "De Partij van de Arbeid staat vast te midden van het Nederlandse 
volk en na veel verwarring en onzekerheid wint zij aan vertrouwen in dat 
volk ... zij marcheert onmiskenbaar voorwaarts. Dit dankt de P.v.d.A. mede 
- en in niet onbelangrijke mate - aan de V ARA. In de onzekere periode 
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gevoegd bij de bezwaren, "die vooral gedurende de bezetting tegen 
de oude constructie waren gerijpt". Tezamen moesten zij een bij
drage leveren tot een nieuwe oplossing, die, het kon bij zulk een 
uitgangspunt niet anders, meer gericht was op wat niet dan op 
hetgeen wel moest gebeuren. Het improviserend vermogen van het 
Kabinet-SCHERMERHORN kreeg daarmede zij n kans. 

Op de omroep-improvisatie, welke op 27 Juli 1945 door Minister 
SCHERMERHORN persoonlijk via een "Praatje op de Brug" werd 
gelanceerd, is van toepassing hetgeen Dr VAN DEN TEMPEL van 
gelijkertijd aan de orde zijnde bestuursmaatregelen heeft opge
merkt: "Trouwhartige en door edele gevoelens bezielde, helaas poli
tiek onervaren belijders van "vernieuwing", richtten zich op op
lossingen, welke, hoezeer onbedoeld, juist ruimte voor armslag 
moesten geven aan autoritaire en bureaucratische machten" 12). 

De tijdelijke Stichting "Radio Nederland in den overgangstijd", 
door den Minister in uitzicht gesteld om de werkzaamheden van 
de Staats-radio "Herrijzend Nederland" te gaan overnemen, werd 
voorgedragen als een poging, de onafhankelijkheid van den omroep 
tegenover den Staat te herstellen. Zij bevatte echter nadrukkelijk 
autoritaire elementen van principiëlen en organisatorischen aard. 

Het voor-oorlogse radio-bestel kenmerkte zich daardoor, dat de 
Overheid ten opzichte van de strevingen, welke zich in het volks
leven voordeden, begon met te constateren en te registreren. Zo 
ontmoette zij de uit vrij volks initiatief tot stand gekomen omroep
verenigingen. 

Thans werden echter niet deze organisaties tot uitgangspunt 
gekozen om regelen te stellen en voorschriften te geven, maar wer
den de geestelijke en maatschappelijke stromingen op den voor
grond gesteld. En meteen werd voor de Overheid opgeëist het 
recht, naar eigen inzicht vast te stellen of een bepaalde omroep
organisatie wel "redelijkerwijs" zulk een stroming vertegenwoor
digde. Niet het geven van rechtsregels ten bate van het omroep
leven, zoals zich dat in het volk manifesteerde, maar de zorg voor 
den radio-omroep als een - naar het oordeel der Overheid 
verantwoorde nationale manifestatie van ons gehele culturele en 

van het experiment - de stichting van de P.v.d.A. in Februari 1946 - stelde 
de V ARA zich onvoorwaardelijk in dienst van de Partij en haar doeleinden. 
Rustig haar taak als democratisch-socialistische omroep vervullende, heeft 
de V ARA bij zeer velen het inzicht doen rijpen, dat zij nog iets anders is 
dan een "schotjes-organisatie". Zij heeft de erkenning afgedwongen van haar 
nationale roeping, als de omroep van een machtige maatschappelijke stroming 
in het volk. De P.v.d.A. heeft daarvan de vruchten geplukt. Zij is daarvoor 
aan de VARA veel dank verschuldigd." 

12) Nederland in Londen, blz. 206. 



N 

n 
j-

n 
p 
~t 

d 
n 

i
)

g 

~ . 

n 
d 
p 
k 
1 
le 

,0 

)-

n 

ie 
n. 
ft 
is 
lr 
tg 
)r 

DE REGELING VAN DEN RADIO-OMROEP NA DE BEVRIJDING 125 

geestelijke leven werd tot grondslag voor de wetgeving verklaard. 
Wanneer deze gedachte door den Minister, in zijn zoeven ge

noomde radio-causerie, wordt samengevat met de -woorden: 
"samenwerking van de door de Overheid gebundelde vrije krachten 
uit ons volksleven", houdt dit in, dat de Overheid zich h€t recht 
tot het stellen van normen voorbehoudt om daaraan de voor bun
deling in aanmerking komende vrije kracht€n te toetsen. 

Welnu, Minister SCHERMERHORN erkende de bestaande omroep
organisaties als manifestaties van geestelijke en maatschappe
lijke stromingen maar zeer ten dele, haar historische rechten er
kende hij nog minder, en steeds appel€rend aan de "nationale 
manifestatie" stelde hij, dat aan "nieuwe organen" plaats moest 
worden geboden. In plaats van te €rkennen hetgeen uit het volks
leven opkwam, koos hij voor een regeling van boven af en projec
teerde daarvoor de Stichting "Radio Nederland in den overgangs
tijd". Reeds de stichtingsvorm werkte verwarrend in een tijd, 
waarin de Stichting voor den Landbouw en de Stichting van den 
Arbeid, op geheel andere leest geschoeid, haar intrede deden. 

Ook organisatorisch kwam dit autoritaire eh')ment naar voren. 
In de op 28 Juli 1945 gepasseerde stichtingsacte werd bepaald, 
dat het bestuur zou bestaan uit ten minste 9 leden, door den 
Minister te benoemen en te ontslaan. De bedrijfsvoering zou be
rusten bij een bedrijfsraad, samengesteld uit 3 directeuren, even
eens door den Minister benoemd en ontslagen. De bedrijfsraad 
volgt de aanwijzingen van den voorzitter van het stichtings
bestuur, benoomd door den Minister. 

Weliswaar had Minister SCHERMERHORN in zijn brug-praatje te 
kennen gegeven, dat 5 bestuursleden zouden worden aangewezen, 
uit het bestuur van i-edere omroepvereniging één, maar dienaan
gaande bevatte de stichtingsacte geen regeling. 

Het was duidelijk, dat hier een organisatie-vorm werd gekozen, 
die den Minister gelegenheid bood het geheel te dirigeren, ten
einde een eenheidsprogramma tot stand te br€ngen'. 

Nadat de besturen van een tweetal omroepverenigingen (nI. 
N.C.R.V. en A.V.R.O.) hadden doen weten, dat zij zich niet be
schikbaar steld€n voor een functie, welke geen enkele bevoegdheid 
inhield, begon de inmiddels opgetreden voorzitter van de Stich
ting Mr L. A. KESPER met onderhandelingep, die er toe leidden, 
dat d€ zo goed als verbroken betrekkingen tussen Regering en 
omroeporganisaties weer werden hersteld. 

Door deze bemoeiingen werd bereikt, dat het aanvankelijke pro
ject zodanig werd vervormd, dat het voor de besturen d€r om roop-
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verenigingen de mogelijkheid bood, weer medewerking te verlenen. 
Daaruit is ontstaan het Z.g. Compromis, waarvan de voornaamste 
kenmerken zijn, dat de omroepverenigingen, als zodanig erkend, 
zitting krijgen in het stichtingsbestuur, dat in belangrijke aan
gelegenheden het beslissende woord spreekt, en bovendien dat de 
omroepverenigingen gelegenheid krijgen, de programmastof, elk 
voor haar aandeel, zelfstandig voor te bereiden. 

Er werd een scherp onderscheid gemaakt tussen programma
voorbereiding en programma-uitvoering, terwijl bovendien de 
Stichting zelf nog zendtijd te verzorgen kreeg. 

Op 20 Januari 1946 deed de Stichting haar intrede in den aether 
onder den naam: "Radio Nederland in den Overgangstijd" 13). 

Was het autoritaire element in de Stichting, dat deze bij haar 
oorsprong aankleefde, bij haar optreden daaruit verwijderd, zlj is 
niet te boven kunnen komen, dat haar opzet was, de dragers van 
tegenover elkaar staande opvattingen tot samenwerking te bren
gen. Het was een in zichzelf verdeeld huis. 

De scheiding tussen programma-voorbereiding en -uitvoering 
bleek uiterst kunstmatig en een bron voor onmogelijke situaties. 
Practisch werd de Stichting, vanwege haar voorbereidende werk
zaamheden voor een deel van het programma, een zesde Omroep
Vereniging. 

De Directeuren der Stichting waren benoemd vóór het bestuur 
was samengesteld, dat statutair de benoemingen moest doen. Van 
de afgesproken pariteit in het bestuur kwam niets terecht; de 
verhouding 5-5 werd 6-4 doordat Minister VAN DER LEEUW de 
voordracht van den Voorzitter der Stichting niet volgde. Weldra 
weigerden de bestuursleden, die gekozen waren uit de voordrach
ten der vier grote omroepverenigingen, deel te nemen aan de be
stuurswerkzaamheden der Stichting. 

Eerst in December 1946, voor het eerst na de bevrijding, vormde 
de omroep onderwerp van gedachtenwisseling tussen Regering 
en Staten-Generaal bij de behandeling van de begrotingen van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen voor 1946 en 1947 in de 
Tweede Kamer. Op dat tij dstip had minister GIELEN de plaats, 
welke tevoren door Minister VAN DER LEEUW was bezet, inge-

13) Vier dagen daarna (24 Januari) hield Minister SCHERMERHORN te Hil
versum een redevoering, waarin hij, sprekende over de omro~pkwestie, zeide 
een scherpe scheiding te willen maken tussen wat hij zou zeggen als Minister
President en als privé persoon; als particulier noemde hij den gang van zaken 
"afschuwelijk" .en nationaal gezien "onmogelijk". Minister VAN DER LEEUW, 
onder wiens verantwoordelijkheid de regeling tot stand kwam, liet zich nau
welijks minder laatdunkend uit. Vgl.: J. SCHOUTEN, lnder gherechticheyt, 
Deputatenrede 3 April 1946, blz. 11. 

-- .. ------
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nomen 1-&). Hij vond bij zijn optreden het mislukte compromis 
van November l!).Jij. De Minister deelde aan de Kamer mede, dat 
rcpels sinds Mpi l!l·lf; hct Bestuur van de Stichting Radio Neder
land in dl'n owrgangstijd niet meer functionneerde en dat hij bezig 
was uit de impasse te geraken. Hij sprak over "verwarde toestan
(!t'n" pn "lllogelijke en gewenste bezuinigingen" en kondigde "een 
nieuw voorlopig hestel" aan. Vooral de financiele debacle, welke 
hl't tot nu tOl' gevoerde beleid met zich had gebracht, schij nt de 
di n'cll' aarlleiding tot ingrij pen te zij n geweest. 

In hd Kamerdebat kwam opnieuw de wens naar voren, tot uit
gangspunt, ook voor deze tijdelijke omroepregeling, te kiezen, niet 
de historische organisaties, maar de geestelijke en maatschappe
lij kc stromingen van den na-oorlogsen tijd. Er werd een motie 
ingediend, waarbij den Minister werd verzocht, onmiddellijk zo
danige maatregelen te nemen, dat alle in het volk levende geeste
lijke en maatschappelijke stromingen naar billijkheid over zend
tijd zouden kunnen beschikken. Deze motie-WAGENAAR werd ver
worpen met ,1-1 tegen 23 stemmen 15). 

(Slot volgt). 

* 

14) Bij K.B. van 2 Juli 1946 (no. 18) was de zorg voor den omroep in 
handen gelegd van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

J") Blijkens de door den heer WAGENAAR gehouden rede moest deze motie 
dienen om de discriminatie van de communisten in den aether op te heffen 
en den weg te banen om ook aan "Radio Werkend Nederland" zendtijd be
schikbaar te stellen. De stemmenverhouding 44 tegen 23 was als volgt: tegen: 
p.v.d.,a. 11, k.v.p. 16, a.r. 8, c.h. 7, st.ger. 2; voor: p.v.d.a. 10, p.v.d.v 4, e.p. 9. 
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Geschriften van de Vereniging voor Adrninistratief Recht 
XIII. Tjeenk Willink, Haarlem. 

Evenals de Nederlandse Juristenvereniging is de veel jongere Ver
eniging voor Administratief Recht een belangrijke vereniging. Wat 
op haar vergaderingen en in haar geschriften wordt be- en verhandeld 
mist zijn invloed op de inrichting van onzen staat op den duur stellig 
niet. In de laatste algemene vergadering, gehouden te Utrecht op 13 
Juni 1947, werd gediscussieerd over een tweetal praeadviezen en een 
nota, rakende het allerbelangrijkste onderwerp: De grenzen van de 
verordenende bevoegdheid van de gemeente, een onderwerp, waarbij 
haar autonomie zeker niet minder, zij het op andere wijze, in geding 
is dan bij haar financiële zelfstandigheid. 

Wij ontvingen het verslag dezer algemene vergadering, bevattende 
o. m. de discussie over voormeld onderwerp. 

Te dezer plaatse zij op deze belangrijke vereniging en haar ge-
schriften de aandacht gevestigd. G. 

H. ROSE, Het Indië, dat Nederland vergeet. Drukkerij 
Rutgers, Varsseveld, 1948, 20 blz. 

Blijkens een woord vooraf acht de schrijver, leraar geschiedenis 
m.o., het van belang, dat velen thans iets meer weten van de geschie
denis van Nederlands-Indië. Wij stemmen dit van harte toe. De 
"kennis" van drie-kwart der Nederlanders omtrent de geschiedenis 
van den Archipel bepaalt zich hooguit tot een flauwe notie omtrent 
Houtman, Coen, Daendels, Van Heutz. Echter, de heer Rose geeft deze 
geschiedenis evenmin. In een overvloed van ontboezemingen gaan de 
enkele feiten, die hij geeft, verloren. In werkelijkheid is zijn betoog 
dan ook gericht op een andere doelstelling, n.l. aan te tonen, dat de 
geschiedenis van Ned. Indië als kernpunt heeft: Tropisch Nederland 
in den Indischen Archipel. En zijn betoog loopt uit op een hartstoch
telijk pleidooi, dit Tropisch Nederland te handhaven. 

Dit ideaal komt mij rechtmatig voor. Maar ik vraag mij af, of de 
schrijver het niet al te zeer voorop stelt. Hij vergelijke zijn betoog 
nog eens met dat van Colijn in Saevis, die veeleer bedacht is op de 
rechtmatige belangen der Indische volken zelf. 

De schets omtrent den Christelijken Westersen invloed, dien de 
schrijver geeft, is m. i. te schoon-gekleurd. 

Stijl en correctie geven reden tot rechtmatige klacht. G. 



ht 

~r

at 
:ld 
ig 
13 
en 
de 
bij 
ng 

de 

~e

G. 

:l'ij 

nis 
ie
De 
nis 
mt 
eze 
de 

wg 
de 

md 
ch-

de 
:log 
de 

de 

G. 

DE VREDE VAN MUNSTER IN ZIJN BETEKENIS VOOR DE 
ZELFST ANDIGHEID VAN DEN NEDERLANDSEN ST AA T 

DOOR 

PROF. DR H. SMITSKAMP. 

De vrede van Munster heeft in de geschiedenis van het Neder
landse volk een betekenis, die uitgaat boven het belang van de on
middellijke resultaten, in het vredestractaat vastgelegd. 

1648 is niet het geboortejaar van staat en natie geweest. Dat 
ligt ergens in de 16e eeuw. Ook is toen de groei van hun innerlijke 
structuur niet onderbroken of in andere richting gebogen. Maar 
wel is het voor beide het jaar geweest van de consolidering, die 
hun ontwikkeling tot op dit ogenblik heeft bepaald. 

De Munsterse vrede sluit de periode af, waarin de Nederlandse 
staat is saamgeklonken uit de min of meer zelfstandige formaties, 
die binnen het losse verband van het Duitse Rijk op onzen bodem 
waren ontstaan. 1648 is in dezen groei een kritiek jaar geweest. 
Toen moest blijken of de Unie, uit oorlogsnoodzaak gevormd, reeds 
genoeg inwendige hechtheid bezat om in vredestijd te blijven 
voortduren. 

In onze tegenwoordige staatkundige structuur en in ons staats
besef is nog op den huidigen dag de nawerking speurbaar van 
de wisselvallige worsteling om de staatseenheid, die van dien 
oorsprong het gevolg was. Tot in de provinciale grenzen, die nog 
altijd méér betekenen dan louter administratieve scheidingslijnen, 
herkent men de voegen van het oude mozaïek. 1648 heeft het raam 
voltooid, waarin dit proces van eenwording zich heeft afgespeeld. 
De territoriale uitbreiding is toen nagenoeg tot staan gekomen. 

Met en in dien staat, onder voortdurende wisselwerking, heeft 
ook de Nederlandse natie het aanzijn verkregen. 

In haar vorming betekent 1648 eveneens een afsluiting - voor
zover we althans in de geschiedenis van een afsluiting kunnen 
spreken. Toen eerst was de grondstof bijeen, waaruit door ge
stadige integrering, zonder noemenswaardige toevoer of afschei-
A. St. XVIII-5 9 



130 PROF. DR H. SMITSKAMP 

ding van belangrijke bestanddelen, de natie van thans is gevormd. 
Wie zich in deze ontwikkeling verdiept, gevoelt onwillekeurig 

de neiging, haar geleidelijkheid te aanvaarden als een vanzelf
sprekendheid. De gebeurtenissen van het jongste verleden kunnen 
hem van die neiging genezen. "Vanzelf" blijft geen enkele staat 
en geen enkele natie in stand. Daartoe zijn, afgezien van de facto
ren die mens noch volk in eigen hand heeft, inspanning en vol
harding nodig; niet minder ook een welbewust besef van wat men 
handhaven, en desnoods met den inzet van het leven verdedigen wil. 

Tot de onmisbare componenten van dit besef behoort de kennis 
van de historie. 

Juist thans, nu de vertrouwde vorm van staatkundige onaf
hankelijkheid en afzonderlijk nationaal bestaan, die door den vrede 
van Munster vastgezet is, weer problematisch gaat worden, -
en daarbij behoeven we nog niet eens te denken aan de dreiging 
van geweld: ook vrijwillig, door vreedzaam overleg, is wijziging 
mogelijk -, juist thans is het goed, dat wij ons rekenschap geven 
van wat in 1648 plaats greep. 

Deze overweging, gevoegd bij de noodzaak van beperking ter
wille van de plaatsruimte, moge het rechtvaardigen, dat we, wat 
het belang van den vrede voor de inwendige gesteldheid van de 
Republiek betreft, volstaan met de boven gegeven aanduidingen, 
om ons verder te bepalen tot zijn betekenis voor de positie van 
den Nederlandsen staat temidden van de Europese mogendheden. 

Het vredescongres van Westfalen in 1648 is een Europese ge
beurtenis geweest van den eersten rang. Na een oorlog, die dertig 
jaar lang het gehele werelddeel geteisterd had, werd hier, om een 
uitdrukking te gebruiken uit de préambule van het Munsters trac
taat, de "alghemeyne ruste in de Christenheyt" goeddeels her
steld. 

Nagenoeg alle Europese staten waren voor korten of langen tijd 
in den krij g betrokken geweest. Ook die er zich buiten gehouden 
of reeds eerder de wapens neergelegd hadden, nl. Engeland, Dene
marken, Rusland, Polen en Zevenburgen, werden in den vrede 
ingesloten. Slechts de enige niet-christelijke, en trouwens maar 
half-Europese staat Turkije bleef uitgeschakeld. 

Nog was de vrede niet volkomen. Twee der voornaamste tegen
standers, Spanje en Frankrijk, hebben den onderlingen strijd een 
twaalftal jaren voortgezet. Maar wezenlijke wijzigingen in de 
situatie heeft dat niet teweeg gebracht. 
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Het congres van Westfalen is de €erste geweest van de lange 
reeks vredesconferenties, die na eIken groten oorlog opnieuw heb
ben getracht een stabilisering tot stand te brengen van de Euro
pese, ten slotte zelfs van de wereldverhoudingen. En met steeds 
kortstondiger succes! Vergeleken met latere regelingen is die van 
1648, hoewel niet minder moeizaam bereikt, duurzaam geweest. 
Ondanks sterke spanningen en incidentele verschuivingen, ondanks 
herhaalde oorlogen ook, is het Westfaalse statensysteem ander
halve eeuw de grondslag gebleven, waarop ook de positie en de 
politiek van de Republiek hebben gerust. Pas in 1815, na de Franse 
revolutie en de Napoleontische oorlogen, zou op het congres van 
Wenen een nieuwe orde van zaken haar beslag krijgen. 

De vredesverdragen van 1648 registreerden, zoals elk vredes
verdrag, de feitelijke veranderingen, die tijdens den oorlog in het 
internationale krachtenveld waren opgetreden. Zij bezegelden de 
mislukking van de grootscheepse poging der Spaans-Duitse Habs
burgers, de "generale monarchie" te vestigen. Spanje, dat een 
eeuw lang de Europese politiek gedomineerd had, zonk terug in 
den toestand van tweederangs mogendheid, waarin het nog ver
keert. 

Aan deze instorting, door haar trouwens voor een groot deel 
bewerkt, dankte de Republiek der Verenigde Nederlanden de 
staatsrechtelijke erkenning van haar souvereiniteit. In het eerste 
artikel van het Munsters verdrag verklaart en erkent de koning 
van Spanje, dat de Staten-Generaal, de Noordnederlandse gewesten 
en hun onderhorige gebieden "syn vrye ende souveraine Staten, 
Provintien en Landen, op de welcke ... hy Heer Coninck niet (d. i. 
niets) en pretendeert, noch nu ofte namaels, voor hem selven, syne 
Successeurs en Nakomelingen immermeer yets sal pretenderen." 

Ook hier een bevestiging van wat zich in werkelijkheid reeds 
voltrokken had. Maar nog tot in 1644 waren alle pogingen van 
Spaanse zijde, met de voormalige "rebellen" tot een ook door hen 
begeerde overeenkomst te geraken, ten slotte afgestuit op hun 
hardnekkige weigering op het punt van de souvereiniteit ook maar 
een enkele concessie te doen. Wel ontving in dat jaar de Spaanse 
onderhandelaar de opdracht, van de souvereiniteitsaanspraken te 
redden wat er, in hoe verzwakten vorm ook, te redden viel, maar 
als dat niet bleek te gelukken behoefde hij daarop de onderhande
lingen niet te laten afstuiten 1). 

1) J. J. POELHEKKE, De vrede vam Munster (Dissertatie-Nijmegen), 's-Gra
venhage, 1948, blz. 182. Deze omvangrijke studie over de ingewikkelde voor
geschiedenis van den vrede is vooral van belang door het materiaal uit 
Spaanse en Italiaanse archieven, dat er in verwerkt is. 
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De . Staten hielden echter den voet strak. Zelfs een schij nsouve
reiniteit werd den koning niet gegund. In 1648 heeft de nazaat 
van FILIPS I berust in de Verlatinge van 1581. Het eindpunt was 
bereikt van den langen en zwaren weg, dien WILLEM VAN ORANJE 
en zijn medestanders om der wille van geloof en vrijheid waren 
ingeslagen. 

Het is voor den Nederlandsen staat van het grootste belang 
geweest, dat de nederlaag van den Spaansen tegelijkertijd die van 
den Duitsen Habsburger was. 

In de Duitse geschiedschrijving van den laatsten tijd staat de ~ 

vrede van Westfalen als een smaad te boek. Heeft HITLER niet 
verklaard, dat hij oorlog voerde tegen het Europa van 1648? Dat 
jaar sanctionneerde den toestand van staatkundige versnippering, 
waartoe het "eerste" rijk vervallen was. In plaats van invloed 
naar buiten te kunnen doen gelden, moest het zich de inmenging 
van Frankrijk en Zweden laten welgevallen. Twee eeuwen lang 
bleef het uitgeschakeld als medebeslissende factor in de Europese 
politiek. Zo kregen de Nederlanders het nodige respijt om zich 
ten volle te emanciperen, niet gehinderd door de juist voor hen 
zo gevaarlijke nabuurschap van een machtig Duitsland. 

De losmaking van het Rijk had in feite reeds veel eerder plaats
gevonden. De Spaanse Habsburgers zelf hadden die voorbereid. 
Wel hadden de Nederlandse gewesten nog in 1579, bij het sluiten 
van de Unie van Utrecht, verklaard, dat zij door dit nader verbond 
zich niet wilden "ontrecken van oft uyt den heylighe Roomsche 
Rijcque", maar deze betuiging was niet meer geweest dan een 
tactische manoeuvre; op grond van de nominaal nog bestaande 
betrekking zou men de hulp of de bemiddeling van het Rijk kun
nen inroepen. 

Ook in dit opzicht bracht 1648 de formele bevestiging van de 
zelfstandigheid, al was het niet door het Rijk zelf, dan toch door 
den Keizer. In het Spaans-Nederlands verdrag verplichtte FILIPS 
IV zich, de neutraliteit, vriendschap en goede nabuurschap van 
Keizer en Rijk ten opzichte van de Republiek te bewerken. De 
Keizer heeft inderdaad een verklaring in dien geest afgelegd en 
daarmee stilzwijgend van zijn, zij het ook zuiver theoretische, 
aanspraken afstand gedaan. 

De nederlaag van de Habsburgers over de gehele linie. beduidde 
echter nog meer dan het einde van hun streven naar staatkundige 
hegemonie. Zij betekende tevens de uiteindelijke mislukking van 
het grote offensief der Contra-Reformatie, ingezet om de door 
de Hervorming verloren gegane gebieden te herwinnen voor het 
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Rooms-Katholicisme. 1648 stabiliseerde de verdeling van Europa 
in een overwegend Protestants en een overwegend Rooms gebied: 
afsluiting, ook in dit opzicht. 

De nauwe samenhang van Spaans en Rooms belang verklaart 
het gecompliceerd karakter van den algemenen oorlog, waarvan 
onze strijd tegen Spanje in zijn laatste fase een onderdeel vormde. 
Uit religieuze beweegredenen voornamelijk ontstaan, kreeg de 
dertigjarige oorlog gaandeweg sterker het karakter van een poli
tieken machtsstrijd. Vandaar dat 00'11: het Roomse Frankrijk, onder 
leiding van den kardinaal DE RICHELIEU, zich bij de anti-Habs
burgse coalitie gevoegd heeft. 

Voor de Republiek echter bleven tot het einde toe het staat
kundig en het godsdienstig motief een twee-eenheid vormen, al 
werd uit tactische overwegingen soms het eerste op den voor
grond geschoven. Zo kreeg b.V. een speciale afgezant naar Frank
rijk in 1632 deze instructie mee: Wanneer men daar bezwaren 
ontwikkelt tegen de àl te Protestantse politiek van GUSTAAF 
ADOLF, moet hij betogen, "het oorloge van Duytslant geen oorloge 
van religie maer van st,aet, ende eygentlijck tegen het huys van 
Oostenrijck, aengenomen te wesen, het welcke getracht heeft een 
absolute heerschappije ... te wege te brengen" 2). 

In de werkelijkheid was deze scheiding niet te handhaven, even
min als in het gelijktijdig optreden van GUSTAAF ADOLF tegen 
Habsburg religie en staatkunde van elkaar geïsoleerd kunnen 
worden. De uitschrijvingsbrief van den algemenen dank-, vast- en 
bededag bij de afkondiging van den vrede noemt dan ook in één 
adem "de behoudenisse van de ware gereformeerde Christelicke 
Religie en van de Vrijdom van den Lande" als "de eenighe en 
langh gedesireerde uytkomste" van den oorlog 3). 

De vrede bevestigde hier den Protestantsen staat. 
De instructie van de Staatse afgevaardigden naar Munster 

bewij st het. Zij bevat twee punten, waarop geen concessies 
mochten worden gemaakt. Het eerste, wat buiten "dispute ofte 
controversie" diende te blijven, was de onvoorwaardelijke erken
ning van de souvereiniteit, het tweede de kwestie van den gods
dienst. 

Het viel te voorzien, dat Spanje zou trachten iets te bereiken 
ten gunste van zijn geloofsgenoten in de Republiek. Deze zelf ver-

2) A. WADDINGTON, La République des Provinces-Unies, la France et les 
Pays-Bas espagnols de 1630 à 1650, t. I (1895), p. 386 s. 

3) N. C. KIST, Neêrlands bededagen en biddagsbrieven, dl. II (1849), 
blz. 182. 
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wachtten niet anders. Welnu, met het oog daarop kregen de ge
deputeerden deze ondubbelzinnige opdracht mee: 

Indien de Spaanse onderhandelaars aandringen op toelating van 
den Roomsen eredienst, zullen zij dat "plat afslaen" . Voorts moe
ten zij op hun stuk blijven staan inzake de toewijzing van de 
kerken in Brabant aan de Gereformeerden. En tenslotte worden 
zij "expresselijck ghelast, geen dispensatie ofte moderatie ... toe 
te staen ten regarde van de Placcaten van desen staet jeghens de 
Pausgezinde" 4). 

Van Spaanse zijde is m. n. hardnekkig weerstand geboden aan 
den eis van de Staten, dat hun over de Roomse streken van Bra
bant niet alleen de wereldlijke, maar ook de geestelijke suprematie 
gelaten zou worden. ZÓ hardnekkig, dat de overigens vlot ver
lopende onderhandelingen op dit punt dreigden te stranden, wes
halve de Nederlandse afgevaardigden bij hun lastgevers voor toe
geeflijkheid pleitten. Maar al was Holland tot enige concessies 
geneigd. de Staten-Generaal bleven onverzettelijk. 

Spanje, dat vrede tot eIken prijs wilde, moest ook in deze ge
wetenskwestie buigen, en daarvoor op den koop toe een (om tac
tische redenen zorgvuldig geheim gehouden) protest incasseren van 
den pauselijken nuntius te Munster, volgens wien het vredes
verdrag strekte "tot allergrootst nadeel van de zielen der geloovi
gen, van het heilig Geloof en van den Apostolischen Stoel" 5). 

Deze houding van de Staten-Generaal bestendigde de achteruit
zetting van de Roomse N oord-Nederlanders : zij bleven burgers 
van den tweeden rang, vrij in hun geweten. maar slechts bij oog
luiking vrij in hun godsdienstoefening, en steeds strikter van 
staatsambten uitgesloten. 

Er is al vaak gewezen op de omstandigheden, die deze discrimi
natie, naar ons hedendaags begrip van godsdienstvrijheid ontoe
laatbaar, verklaarbaar maken en tot op zekere hoogte verontschul
digen. Inzover daarin binnenlands-politieke en kerkelijk-dogma
tische motieven werkten, kunnen we deze aangelegenheid hier laten 
rusten. Zij had echter ook een ander aspect, dat met de zelfstandig
heid van den staat verband houdt. 

Ik wees er reeds op, dat in den loop van de 17e eeuw de invloed 
van de kerkelijke tegenstellingen op de internationale betrekkingen 
geleidelijk is verminderd. Maar verdwenen was hij nog allerminst. 
Men was nog ver af van de volkomen gesaeculariseerde internatio
nale politiek van onzen tij d. 

4) AITZEMA, Verhael van de Nederlandsche Vrede-handeling (1671), blz. 208. 
5) POELHEKKE, a.w., blz. 508. 
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Het feit, dat in verreweg de meeste landen een staats-, of althans 
een overheersende kerk bestond, - en het gold nog steeds als een 
grondregel van overheidsbeleid, dat deze toestand gehandhaafd 
diende te worden -, leidde vanzelf tot een vervlechting van kerke
lijke en politieke motieven, ook in de buitenlandse staatkunde. 
Zoals Spanje het Rooms-Katholieke, zo diende de Republiek het 
Protestantse belang. 

Deze situatie kon andersdenkende onderdanen gemakkelijk in 
een gewetensconflict brengen tussen hun nationale en hun gods
dienstige verplichtingen. Voor de 17 de-eeuwers prevaleerden de 
laatste doorgaans, ook al gingen zij lang niet altij d zo ver als de 
Franse uitgewekenen, die in de legers van WILLEM III streden 
tegen LODEWIJK XIV. 

Intussen is het verstaanbaar, dat, zolang de oorlog duurde, voor 
de behandeling van de Roomsen in de Republiek o. a. het argument 
werd aangevoerd: men kan op hun loyaliteit -tegenover den staat 
niet ten volle vertrouwen. De overwinning van den vij and zou 
immers voor hen het einde betekenen van den kerkelijken druk. 

Schijnbaar verloor dit argument in 1648 zijn kracht. 
De Spaanse machtsdroom was ten einde. Van dien kant hadden 

de Nederlandse Katholieken niets meer te wachten. 
Maar een andere mogendheid, evenzeer bedacht op de vorming 

van een generale monarchie met één vorst en één geloof, en daarom 
even gevaarlijk voor het Protestantisme als voor de zelfstandigheid 
van den staat, nam Spanje's plaats in. 

Reeds in 1647 constateerde een gezant van LODEWIJK XIV, dat 
hier te lande in de vrees voor de Franse heerschappij o. a. deze 
overweging een rol speelde: wanneer de talrijke Roomsen in de 
Republiek een zo machtige bond- en geloofsgenoot in de nabijheid 
krij gen, moet men verwachten, dat zij daarvan gebruik zullen ma
ken om een verandering teweeg te brengen in den regeringsvorm 
of althans groter macht te verkrijgen 6). 

Inderdaad is het mede aan het behoud van het Protestants ka
rakter van den staat te danken geweest, dat in den gewij zigden 
toestand na den vrede van Munster de Republiek zich wederom 
resoluut te weer heeft kunnen stellen tegen een nieuwe bedreiging 
van zijn bestaan. Ook toen, al was het accent verschoven, is de 
strijd tegen den vijand van den staat tegelijk een strijd geweest 
vóór het Protestantisme. 

* * * 

6) GROEN VAN PRINSTERER, Archives, 2ème Série, t. IV, p. 189. 
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Wie de positie van ons land in Europa, zijn toenmalige niet min
der dan zijn huidige en toekomstige, wil verstaan, dient nimmer 
het feit uit het oog te verliezen, dat zijn onafhankelijkheid mede 
een gevolg is van zij n actieve deelneming aan het verzet tegen de 
vestiging van een Europese hegemonie. 

De strijd tegen Spanje is zeker niet dáárom begonnen. Indien 
men zich bezwaard voelde over de Habsburgse begeerte naar 
machtsvergroting buiten de Nederlanden, was dat slechts in zo
verre, als aan de Spaanse wereldpolitiek specifiek-Nederlandse be
langen werden opgeofferd. In eersten aanleg was de opstand een 
conflict, niet tussen staten, maar tussen regering en onderdanen. 

Toch bestond er van den aanvang af een dubbele samenhang 
tussen deze binnenlandse aangelegenheid en de internationale poli
tiek. In hun vrijheidsstrijd waren de Nederlanders aangewezen 
op buitenlandse hulp. En dat zij die verkregen was een gevolg van 
FILIPS' streven naar de wereldheerschappij, dat anderen bedreigde 
en de keerzijde vormde van zijn kerkelijk en staatkundig absolu
tisme. 

Toen eenmaal de Republiek ontstaan was, werd zij vanzelf in
geschakeld in het anti-Habsburgse front, en groeide het besef, 
met den eigen oorlog een meer dan alleen nationaal belang te 
dienen. 

Steeds weer, wanneer er sprake was van afzonderlijken vrede 
of bestand, wezen de tegenstanders op het gevaar van de "gene
rale" of "universele monarchie". Zolang dat niet opgeheven was, 
zou pacteren met Spanje, na kortstondige verademing, ten slotte 
naar den ondergang leiden. Waartoe, vroeg de Haarlemse vroed
schap in 1630, zal een wapenstilstand anders strekken, "dan om
dat den Vijandt sijn adem sal verhalen, sijn schaden by de Neder
landtsche Oorloghe geleden, redresseren, hem (= zich) Meester 
van de nabuerighe Landen, Duytslant ende d'Oost-Zee maecken, 
ende dan voorts ons op 't onversienste op 't lijf vallen, ende van 
"kant te helpen" 7). 

Dit argument is in zwang gebleven, ook toen het ten opzichte 
van Spanje zijn geldigheid verloren had. "Spanje de erfvijand" 
was nu eenmaal een zo vertrouwde voorstelling, dat de volksmening 
haar moeilijk kon laten varen. Al wie, om welke redenen ook, tegen 
den vrede gekant waren, bleven tot het einde toe met dit bijltje 
hakken. -

Zeeland, dat pas na hardnekkig verzet in den vrede berust heeft, 

7) Resolutie van de vroedschap van Haarle;m, 1630; bij AITZEMA, a. W., 
blz. 55. 
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_ het wilde de lucratieve kaapvaart niet opgeven, en heeft zelfs 
gedreigd met Frankrijk samen den oorlog voort te zetten -, 
haalde nog in 1647, zich beroepend op "de oude en fondamentele 
maximen van desen staet", het versleten argument van stal, dat 
met Spanje geen vrede mogelijk was, daar het immers tegenover 
rebellen en ketters "noch woordt noch trouwe is verobligeert te 
houden" 8). 

Voorzover zodanige redeneringen te goeder trouw gebruikt wer
den, - en ten dele was dat inderdaad het geval -, waren zij 
de uiting van een kortzichtigheid, die geen oog had voor de in
getreden verandering in de machtsverhoudingen, en demonstreer
den een gebrek aan begrip voor wat eigenlijk in den oorlog op 
het spel had gestaan. 

Wie scherper zag, begreep, dat in de gewijzigde situatie van 
1648 dezelfde noodzaak van verijdeling ener hegemonie over 
Europa juist tot vrede drong. 

In elke coalitie-oorlog, het recente verleden heeft het opnieuw 
getoond, is de bondgenoot van heden de potentiële tegenstander 
van morgen. Frankrijk, dat door de gezamenlijke overwinning op 
Spanje enorm in macht was toegenomen, stond gereed als erf
genaam van de Habsburgse pretenties op te treden. Dit maakte 
voor de Republiek een frontverandering noodzakelijk. "Met Frank
rijk tegen Habsburg" diende, bij gelijkblijvenden inzet, te verkenm 
in "Met Habsburg tegen Frankrijk". 

Dit ging echter niet zonder een conflict tussen staatsbelang en 
ethiek. Het verdrag met Frankrijk verbood uitdrukkelijk het slui
ten van een afzonderlijken vrede, zonder toestemming van den 
bondgenoot. De Republiek heeft zich aan die bepaling niet ge
houden. De raison d'état overstemde alle morele overwegingen. 
Dat blijft een vlek op den vrede, ook al dienen we deze kwestie 
niet te simplistisch te zien. Er waren gegronde redenen om te 
twijfelen aan de goede trouw van Frankrijk, dat kort te voren 
heimelijk geprobeerd had, heel de Zuidelijke Nederlanden in zijn 
bezit te krijgen, en dat tegenover de Spaanse vredesaanbiedingen 
een houding innam, die grensde aan het onredelijke. 

Hoe dit zij, in de Republiek ging men beseffen, dat niet langer 
van het machteloze Spanje, maar van Frankrijk het meest te duch
ten was voor de onafhankelijkheid van den staat. Een opschuiving 
van zijn grens naar het Noorden zou bij voortzetting van den 
oorlog vrijwel onvermijdelijk zijn. Dan zou de situatie ontstaan, 

8) a.w., blz. 262. 
A. St. XVIIl-5 10 
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waarvoor in een vergadering van de Staten van Holland in 1646 
gewaarschuwd was met deze woorden: "Dat Vranckrijk, zijnde 
vergroot met de Spaansche Nederlanden, een formidabel lichaam 
sal wesen voor desen Staet" , en "dat overmachtige gebuuren te 
hebben voor alle Staten altijt gans gevaerlijck is geoordeelt ge
weest" 9). 

Het verdere verloop der gebeurtenissen heeft de juistheid van 
deze overwegingen bewezen. Frankrijk's overmacht, al werd het 
geen "gebuur", is niettemin drukkend genoeg, en in 1672 voor ons 
land bijna noodlottig geworden. 

Dat de nieuwe "generale monarchie" de Republiek niet heeft 
opgeslokt, en dat zij zelfs nimmer is gerealiseerd, is het werk ge
weest van den Koning-Stadhouder WILLEM lIl, staatsman van 
groot formaat. In dien strijd heeft hij van zijn vaderland het 
uiterste gevergd, maar het heeft hem ten slotte gesteund in het 
besef, dat voor een onafhankelijk Nederland geen plaats blijft in 
een Europa, dat door één mogendheid wordt overheerst. Onder 
zijn ieiding heeft de Republiek opnieuw een belangrijk aandeel 
gehad in de handhaving van haar eigen en van de Europese vrij
heid. 

De tijden zijn sindsdien veranderd. Maar de bewaring van het 
staatkundig evenwicht is een fundamentele voorwaarde van Neder
lands zelfstandigheid gebleven. Als kleine mogendheid, met ge
exponeerde ligging, behoorde het steeds tot de eerste slachtoffers 
van den periodiek herhaalden greep naar een continentale machts
concentratie. En nog minder dan in de 17e eeuw was het in 
staat om daaraan all één het hoofd te bieden, na het verlies van 
zijn exceptioneel gunstige economische positie, die de basis vorm
de, zowel van zijn politieke macht als van zijn weergalozen cultuur
bloei. 

In 1795 heeft ons land een treurige, in 1940 een bescheiden rol 
gespeeld, toen het evenwicht opnieuw gewelddadig verstoord werd. 

Thans leven we wederom onder de dreiging van een "generale 
monarchie" . 

In de Tweede Kamer is onlangs, bij de behandeling van de West
europese samenwerking, herinnerd aan de oude wijsheid: si vis 
pacem, para bellum. Wie vrede wil, bereide zich ten oorlog. Een 
andere spreker wijzigde "pax" in "justitia". Beiden hadden gelijk. 
Vrede en recht zijn slechts te behouden, indien men bereid en in 
staat is, ze te verdedigen. 

9) POELHEKKE, a.w., blz. 256. 
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Maar nog een andere variant heeft zin. Si vis lib,ertatem, para 
bellum. 

1648 herinnert er aan, dat het voor het vrije Nederland een eis 
van zelfbehoud is, met den inzet van al zijn kracht, moreel en mate
rieel, door eigen inspanning en door samenwerking met anderen, 
zich te wapenen tegen de bedreiging door het nieuwe, het "derde 
Rome" 10), opvolger van het "derde Rijk". 

De zelfstandigheid, in tachtigjarigen strijd veroverd en te Mun
ster bevestigd, met al wat zij insluit aan geestelijke en materiële 
goederen, kan alleen gehandhaafd blijven, indien de gezindheid 
aanwezig is, als het moet opnieuw er voor te vechten. 

* 

10) Naar men weet vond in de vorige eeuw het Russische imperialisme een 
pregnante uitdrukking in de aanduiding van Moskou als het "derde Rome", 
erfgenaam van de Romeinse en van de pauselijke wereldheerschappij. Nuttige 
herinnering voor hen, die het bedriegelijk dilemma "Rome of Moskou" han
teren! 



DE REGELING VAN DEN RADlO~OMROEP 
NA DE BEVRIJDING 

DOOR 

J. DE JONG Czn. 

II. 

Minister Gielen grijpt in. 
Dit nieuwe bestel is vastgelegd in een Ministeriële Beschikking 

van 15 Januari 1947 16), waarbij de Stichting "Radio Nederland 
in den overgangstijd" werd verval).gen door de Stichting "Neder
landse Radio Unie" 17). De voornaamste bepalingen van deze be
schikking zijn als volgt samen te vatten. 

Namens den Minister wordt het toezicht en de controle op 
het gehele radiobedrijf, uitgezonderd het gedeelte, dat in beheer 
en exploitatie is bij het Staatsbedrijf der P.T.T., uitgeoefend door 
een Regeringscommissaris. Dit toezicht geldt in de eerste plaats 
de uitvoering van de betreffende beschikking. Overigens is hij be
last met het onderzoek van de begrotingen der omroeporganisaties, 
welke hij bindend vaststelt. Deze begrotingen vermelden als sluit
post onder de ontvangsten: ontvangsten uit de opbrengst der 
luisterbijdragen. Alle boeken en bescheiden van alle componenten 
der Unie, voor zover betrekking hebbende op heur omroeptaalI:, 
doet hij regelmatig controleren. 

De Radio Unie is een stichting van de vier grote omroepvereni
gingen, doch staat open voor iedere organisatie, die meer dan 60 
zenduren per jaar ontvangt. De componenten verbinden zich, de 
studiogebouwen en inrichtingen, apparaturen, algemene en muziek
bibliotheken, discotheken, rollend materiaal, kortom alle eigen
dommen en bezittingen voor zover voor den omroep bestemd, om 
niet ter beschikking te stellen van de Stichting. 

16) Ned. Staatscourant 13 Februari 1947, No. 31. _ 
17) Onder dagtekening 29 April 1947 werd in de Memorie van Antwoord 

op de Onderwijsbegroting aan de Eerste Kamer medegedeeld, dat deze rege
ling is voortgekomen uit een initiatief van de vier grote omroepverenigingen, 
na enige besprekingen met de Regering. Uit de nader te bespreken minder
heidsnota van de heren J. W. DE VRIES en J. VAN DER KIEFT blijkt, dat deze 
regeling niet de instemming had van de meerderheid van den Radioraad. 
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De zendtijdverdeling sluit nauw aan bij die van het zendtijden
besluit 1930. Echter staat iedere grote omroepvereniging per jaar 
780 zenduren af voor uitzendingen van algemenen inhoud, welke 
worden aangekondigd als "Gezamenlijk Programma" of "Natio
naal Programma" van de Ned. Radio Unie. Deze programma's 
worden vastgesteld door een door den Minister benoemden Pro
grarnmaraad van 13 leden (8 leden benoemd uit een voordracht 
van de omroepverenigingen, 5 leden rechtstreeks door den Minis
ter). Indien één der omroepverenigingen principieel bezwaar heeft 
tegen het opnemen van aangeboden programma-stof, of indien 
5 leden van den Raad verklaren bezwaar te hebben, kan uitzending 
slechts plaats vinden met de aankondiging "Op last van den 
Regeringscommissaris" . 

Deze regeling wordt vooral gekenmerkt door de figuur van den 
Regeringscommissaris. In hem is het gehele omroepbedrijf finan
cieel afhankelijk van den Staat. Tevens zijn hem bepaalde bevoegd
heden op ander gebied toegekend. 

Het schijnt, dat vooral het optreden van den betreffenden func
tionnaris - MI' L. A. KESPER -, tevoren Voorzitter van de Stich
ting "Radio Nederland in den overgangstijd", heeft bewerkt, dat 
deze regeling de voordien bestaande moeilijkheden, welke voort
durend het omroepbedrijf dreigden te stagneren, heeft weten te 
voorkomen 18). 

In ieder geval heeft de beschikking tot gevolg gehad, dat er 
meer vastheid in de omroepsituatie is gekomen en een rustiger 
sfeer ontstond. ' 

De voorbereiding van een ornroep-wet. 
De aldus vastgestelde regeling, welke thans den gang van zaken 

bij den omroep beheerst, zal ophouden te gelden op het tijdstip, 
waarop een nieuwe wettelijke regeling zal worden ingevoerd. Deze 
nieuwe regeling bedoelt in de eerste plaats een voorziening te 
treffen ten aanzien van de omstandigheid, dat de gehele radio
regeling nog steeds steunt op een wetsbesluit (K. B. 17 September 
1944, E 118), Daarbij komt, dat het gewenst is, dat het omroep
wezen een eigen wetgeving ontvangt. 

Toen in 1928 de eerste wettelijke regeling van den omroep tot 
stand kwam, stond de technische zijde van dit nieuwe verkeers
middel nog zodanig op den voorgrond, dat de regeling werd vast
gelegd in een wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904. De 

18) VgI. Bijlagen Tweede Kamer 1947-1948, no. H 600 IV 6-7, blz. 56. 

;, 
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daartegen gerezen bezwaren en de moderne ontwikkeling van het 
omroepwezen vragen een speciale regeling door middel van een 
"omroepwet" . 

De voorbereiding daarvan werd opgedragen aan den Radioraad, 
die na door, Minister VAN DER LEEUW te zijn aangevuld, op 21 
Maart 1946, na plechtige installatie opnieuw in functie is getreden. 
Bij deze installatie werd den Raad opgedragen, binnen den kortst 
mogelijken tij d een ontwerp voor een nieuwe radiowet samen te 
stellen. De zoeven genoemde bewindsman gaf daartoe richtlijnen, 
die als volgt zijn samen te vatten: 

De verhouding tussen de Overheid en den omroep worde duide
lijk bepaald; daarbij dient een zeker evenwicht te worden gevon
den tussen een tot op grote hoogte zelfstandig omroepbedrijf en 
een noodzakelijke controle van de Overheid. Deze overheidscon
trole omvat drieërlei: 

a. Mede wegens de door haar te heffen luisterbijdrage zal de 
Regering zich in ieder geval zeggenschap moeten voorbehouden 
ter zake van de financiële regeling. 

b. Ten aanzien van het technische apparaat van zenders en om
roepinstallaties dient als een gezonde toestand te worden beschouwd 
een straffe organisatie van het gehele zendapparaat, het omroep
apparaat en het omroepbedrijf in één hand. 

c. Ten opzichte van hetgeen wordt uitgezonden, het programma, 
dient de Regering toe te zien, dat de omroep op juiste wijze wordt 
gebruikt. Dit worde geregeld door een in het leven te roepen 
"zelfstandig orgaan", waarin zij vertegenwoordigd is, dat een 
"zeer groot deel" van de uitzendingen, op basis van het algemeen 
volkseigendom "zonder verdere differentiatie" zelf verzorgt. 

Daarnaast kunnen dan groepen van luisteraars worden gevormd 
(geen omroepverenigingen) naar drie gezichtspunten: wereldbe
schouwing, politiek en maatschappelijke structuur, die worden in
geschakeld, om de levenswaarden, welke zij het hoogst stellen, na uw
keurig gedifferentieerd, in den omroep tot hun recht te laten komen. 

In het kort komt deze duidelijk bepaalde verhouding tussen 
Overheid en omroep er op neer, dat de omroep financieel afhanke
lijk moet zijn van den Staat, dat het technische apparaat in zijn 
geheel in één "straffe" hand wor de gehoude'n en dat wat het pro
gramma betreft, de omroep zich dient te baseren op wat alge
meen is, terwijl daarnaast de gedifferentieerdheid náuwkeurig 
haar bescheiden plaats en arbeidsterrein krijgt voorgeschreven. 

Deze richtlijnen hebben haar uitwerking gevonden in het "Rap
port van de Radioraad inzake een wettelijke regeling van de om-
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roep in Nederland", dat op 13 September 1947 aan den Minister 
werd aangeboden. Het rapport is in zó kleine oplaag beschikbaar 
gesteld, dat het uiterst moeilijk is het te raadplegen. 

De uittreksels in de dagbladpers brachten enige opschudding 
vanwege de radicale strekking. Prof. KORS, voorzitter van den 
K.R.O., tevens voorzitter van de Nederlandse Radio Unie, noemde 
in "De Volkskrant" de inhoud van het advies "zó erg, dat het 
geruststellend is". 

Het advies vormt n.l. het hoogtepunt van de in Londen gevoerde 
en na de bevrijding doorgezette omroep-politiek, welke tot inzet 
heeft de omroepverzorging te concentreren en een eenheidsinsti
tuut te stichten. Als zodanig zet het de kroon op het omroepbeleid 
van de Ministers SCHERMERHORN en VAN DER LEEUW, dat in geen 
enkel opzicht voor bekroning in aanmerking kan worden gebracht. 

Voorgesteld wordt het vormen van één centraal radio-instituut 
onder een bestuur, op zulk een wijze samengesteld, dat de vrije 
principiële omroepen daarin hun ondergang tegemoet gaan. 

Van de twee beschikbare golflengten wordt één zender gereser
veerd voor het eenheidsprogramma, de andere voor de omroep
verenigingen, die wat de programma-stof betreft, zich niet op het 
terrein van het algemene mogen begeven. Dagelijkse zenderwisse
ling, met een bijzondere regeling voor extra-wisseling op den 
Zondag, wordt aanbevolen om te voorkomen, dat van een "alge
mene" en een "sectarische" zender zou kunnen worden gesproken. 

Indien de verwachting, dat de omroepverenigingen vrijwillig 
hun gebouwen en technische apparatuur aan het nieuwe instituut 
zullen overdragen, niet in vervulling zou gaan, wordt op onteige
ning aangedrongen door middel van een nieuwe bepaling in de 
Onteigeningswet. 

Naast dit meerderheidsrapport hebben 3 leden van den Radio
raad twee minderheidsnota's ingediend. In de eerste plaats de 
minderheidsnota van Mevrouw B. BOON-VAN DER STARP (d.d. 
15 October 1947), die over een zeer langdurige ervaring als lid 
van den Radioraad beschikt. Zij ziet de opzet van het meerder
heidsrapport als "het streven van een zeer kleine minderheid, die 
toevallig in den Radioraad in de meerderheid is, en die het Neder
landse volk een omroepbestel wil opdringen, waarvoor het in zijn 
meerderheid geenszins gevoelt." ZU wenst de komende omroepwet 
te doen overeenstemmen met het huidige bestel van de Nederland
sche Radio Unie. 

De tweede minderheidsnota van de heren J. W. DE VRIES en 
J. VAN DER KIE FT (d.d. 29 November 1947), waarvan de eerste 
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reeds lang voor den oorlog lid van den Radioraad was, is een 
uitvoerig stuk, dat geacht kan worden een invloedrijke stem uit 
de combinatie VARA-P.v.d.A. te vertegenwoordigen. 

De schrijvers wijzen het meerderheidsrapport volledig af en 
wensen in plaats van te streven naar een geheel nieuw radiobestel, 
zich te baseren op de historische ontwikkeling van den omroep in 
Nederland, met behoud van principieel verantwoorde omroepver
enigingen. "Wat door eigen vrijwillige organisatie van volksgroe
pen tot ontwikkeling komt, moet niet van Overheidswege aan het 
volk worden opgelegd" (blz. 32). De nota wijdt een uitvoerige 
beschouwing aan het contact en den band tussen omroep en luiste
raars en wijst copiëerlust van buitenlandse voorbeelden op grond 
van den eigen aard der Nederlandse verhoudingen af. De omroep
verenigingen worden op nauwkeurig omschreven gronden onmis
baar geacht en "willen deze verenigingen aan hun doel beantwoor
den, dan moeten zij tezamen de basis van den Nederlandsen omroep 
vormen; een radiobestel, waarin deze verenigingen als minderheid 
zijn opgenomen, dient op grond van binnen- en buitenlandse mis
lukkingen te worden afgewezen" (blz. 36). 

·Slot. 
Deze tegengestelde adviezen geven blijk dat er achter de scher-

men een felle radiostrij d wordt gevoerd. De heren DE VRIES en 
VAN DER KIEFT delen nog mede, dat de vier grote omroepvereni
gingen daarin gezamenlijk optrekken met een volledig uitgewerkte 
ontwerp-regeling voor het definitieve radiobestel. 

De inzet van dezen strij d vormt de vraag: zal de omroep in N eder
land een gedwongen eenheid zijn, of zal hij worden opgebouwd uit 
vrije, zelfstandige, principieel gefundeerde omroepverenigingen? 

De gedwongen eenheid kan alleen van boven af worden opgelegd. 
Hierbij is de Overheidstaak en haar begrenzing aan de orde. 

Het monopolistisch karakter van den omroep, tengevolge van 
de beperktheid der beschikbare golflengten, brengt mede dat de 
Overheid regelend en ordenend moet optreden. Echter behoort het 
niet tot haar taak, zelf in cultureel opzicht leiding te geven. Dat 
dient zij over te laten aan de uit het volksleven opkomende orga
nen. Zij dient dan ook objectieve normen te geven voor de erken
ning van omroeporganisaties. 

In het programma heeft de Overheid in positief opzicht alleen 
een plaats voor bepaalde mededelingen aan de burgers, hetzij door 
de Kroon, door de Ministers of door hoge ambtenaren. In nega
tieven zin heeft zij uit den aether te weren alles wat de veiligheid 
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van den Staat schaadt, wat de openbare orde in gevaar brengt 
en wat in strijd is met de goede zeden . 

Organisatorisch heeft zij te bevorderen, dat tussen de organen 
uit het volksleven, die zich met den omroep bezig houden, bij be
houd van principiële zelfstandigheid, een zo groot mogelijke en 
zo goed mogelijke samenwerking tot stand komt. Die samenwer
king is voorwaarde voor een juiste verhouding tussen Overheid 
en volksomroep. Is het enerzijds noodzakelijk, dat mannen van 
uiteenlopende levens- en wereldbeschouwing elkaar vinden om 
practisch de vele vraagstukken, welke hier liggen, tot een oplossing 
te brengen, andererzij ds is het onmisbare optreden van de Over
heid van ver-strekkenden invloed. 

Allereerst in technisch opzicht. Op grond van het K. B. van 17 
September 1944 zijn de zendmiddelen in handen van het Staats
bedrijf der P.T.T. en er zijn stromingen, die deze zendmiddelen 
tesamen met de techniek der omroepinrichtingen (studio-instal
laties etc.) in één straffe hand willen leggen. 

Zulk een afhankelijkheid in technisch opzicht bevordert de 
samenwerking niet. Hier kan beter als voorbeeld dienen de Zender
wet 1935, krachtens welke de omroeporganisaties in samenwerking 
met den Staat de zendmiddelen verzorgden, waarbij de weder
zijdse financiële deelneming nauwkeurig was geregeld. Zulks klemt 
temeer nu de fioonciële grondslag van den omroep in Nederland 
door de invoering van de "verplichte luisterbijdrage" ingrijpend is 
gewijzigd. Dat het stelsel der "vrijwillige bijdragen" zou kunnen 
herleven, schijnt practisch niet mogelijk. Maar als aan het door 
de Duitsers ingevoerde en later bij wetsbesluit herleefde stelsel 
niet te ontkom eg is, dient dit stelsel met zodanige waarborgen te 
worden omgeven, dat het in Nederlandsen zin, zonder herkenning 
van zijn herkomst, wordt toegepast. 

Zoals de toekomstige omroepwet een principiële uitspraak vraagt 
ten opzichte van gedwongen eenheid of vrije omroeporganisaties, 
dient ook ten aanzien van de "verplichte luisterbijdrage" een be
wuste keuze te worden gedaan. Zij dient te worden gezien als een be
stemmingsheffing, die den Nederlandsen luisteraar ten goede komt. 

Er behoeft geen overwegend bezwaar tegen te zijn, de inning aan 
het Staatsbedrijf der P.T.T. op te dragen. Maar bij de bestemming 
van de gelden zal de samenwerking het best worden gediend, indien 
de belanghebbenden daarbij betrokken zijn. Op die wijze kan een 
verdeling plaats vinden tussen de gelden ten dienste van de zend
middelen en de overige gelden, telkens volgens een gemeenschappe
lij k vastgesteld percentage. Ook de verdeling van de overige gelden 
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dient in onderling overleg naar vaste regels te geschieden, zodat 
de programma-kosten naar zendtijdverd€ling kunnen worden be
groot. Indien de controle over de besteding der gelden door een 
objecti€ve instantie geschiedt en de goedkeuring van den Minister 
behoeft, zou een regeling tot stand kunnen komen, die den Minister 
wel zeggenschap geeft, maar die vrijwaart voor dagelijkse ambre
lijke bemoeiing. 

Het radio-vraagstuk is uiteindelijk een vraagstuk van geeste
lijke vrijheid. Dat klemt vooral in het programma-bel€id. Wordt 
dit gevoerd door vrije organisaties binnen de bovengenoemde 
grenzen van recht en W€t, dan kan die geestelijke vrijheid zich 
ontplooien. Maar het klemt ook in technisch en financieel opzicht. 
Wie voor het stelsel van vrij e omroepverenigingen kiest, dient te 
bedenken, dat zulks in technisch en in financieel opzicht voorzie
ningen vraagt, welke deze keuze bevestigen. Dan komt tev€ns de 
juiste Overheidstaak tot haar recht en voert de samenwerking tot 
een radiobestel, dat door eenheid in verscheidenheid waarlijk natio
nwal kan worden genoemd. 

Moge het gelukken de Omroepwet, welke Minister GIELEN in 
het lopende parlementaire jaar aanhangig denkt te maken, in 
dezen zin tot stand te brengen. 

* 



GODSDIENST EN OPENBARE SCHOOL 

DOOR 

MR J. TERPSTRA. 

De verhouding: Godsdienst - openbare school, is in ons land 
reeds meer dan anderhalve eeuw aan de orde geweest en heeft in 
het verleden een grote rol gespeeld. 

Men kan zeggen, dat onze binnenlandse politiek gedurende vele 
jaren door dit probleem is beheerst geworden. Dat wij aan de 
foutieve oplossing, voorheen aan dit vraagstuk gegeven, de op
komst van onze bijzondere scholen te danken hebben en den lang
zamen ondergang van de openbare school. Ja zelfs is de houding, 
door Koning WILLEM I ten opzichte van dit vraagstuk aangeno
men, één der redenen geweest, waarom Zuid-Nederland zich van 
het Noorden heeft losgemaakt en het Koninkrijk is uiteenge
scheurd. ZÓ belangrijk is dit vraagstuk. 

Het ligt natuurlijk niet in mijn bedoeling, het onderwerp zó 
breed te behandelen. Toch zal voor het recht verstaan van den 
huidigen stand van de kwestie een kort overzicht van de histo
rische ontwikkeling bezwaarlijk kunnen worden gemist. 

Dat de verhouding van de openbare school tot den Godsdienst 
tij dens de R~publiek der Verenigde Nederlanden, althans in be
ginsel, weinig aanleiding tot moeilijkheden gaf, ligt voor de hand. 
In de zeventiende en achttiende eeuw waren de scholen voor het 
merendeel openbaar; zij gingen uit van de stedelijke regeringen. 
Maar de Gereformeerde Kerk was de heersende; zij alleen was 
Staatskerk. De "Staat" - wanneer ik deze uitdrukking gebruiken 
mag in dit verband - had officieel een Christelijk, een Calvinis
tisch karakter en de openbare school was dienovereenkomstig een 
school met den Bijbel. Bijbel en Heidelberger Catechismus werden 
in geen school gemist. De onderwijzer moest zich vóór zijn aan
stelling aan een onderzoek onderwerpen, dat door de classis of 
door een predikant werd afgenomen. Een bepaling, waarmede in
tussen vooral in lateren tijd nogal eens de hand werd gelicht. 

In den loop van de 18e eeuw kwam, gelijk op velerlei gebied, 
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ook hier het verval. En toen bij het einde van de Republiek, als 
gevolg van de omwenteling, de Gereformeerde Kerk haar heer
sende positie verloor, kwam men yoor de moeilijke vraag te staan, 
hoe de openbare school diende te worden ingericht wat haar gods
dienstig karakter betrof. 

De Nationale Vergadering, op 1 Maart 1796 te 's Gravenhage 
bijeengekomen voor het ontwerpen van een nieuwe constitutie 
voor de Bataafse republiek, wenste, of durfde, niet aan de open
bare school haar godsdienstig karakter geheel te ontnemen. Dit 
zou toen ook zeker op te groten tegenstand bij de bevolking zij n 
afgestuit. Maar wèl werd, vooral op aandrang van de Rooms
Katholieken, een zeer belangrijke wijziging in den bestaanden toe
stand aangebracht: in het definitieve ontwerp van de constitutie 
werd namelijk de bepaling opgenomen: "In deze Schooien wordt 
geen onderwijs gegeven in Leerstellige Geloofsbegrippen van 
éénig bijzonder Kerkelijk Genootschap; ook worden in dezelve 
geen boeken gebruikt, waarin dergelijke Leerstellige begrippen 
gevonden worden" 1). De R.K. wilden dit om begrij pelij ke redenen, 
maar het lag bovendien geheel in de lijn van den tijd. 

Het ontwerp van deze constitutie is het volgend jaar door de 
kiezers verworpen, maar de grondgedachte van dit onderwij s
artikel van 1796, namelijk: het publieke onderwijs bruikbaar te 
maken voor alle gezindten, bleef bij alle opvolgende regelingen 
tot op den huidigen dag toe gehandhaafd. De catechismus, het 
psalmzingen enz. werden van de school geweerd; daarentegen was 
men er in dien tij d nog wel op bedacht, "dat de eerbiedige erken
tenis van een alles besturend Opperwezen de banden der Maat
schappij versterkt en daarom op alle mogelijke wijzen in de harten 
der Vaderlandsche Jeugd behoort te worden ingedrukt", zoals de 
Instructie van den Agent van Nationale Opvoeding van 1798 het 
uitdrukte. 

De Schoolwetten van 1801 en 1803, afkomstig van VAN DER 
PALM, die beide slechts een kort bestaan hadden, en ook de "grote 
en blijvende" wet van 1806, van VAN DER PALM'S medewerker 
en opvolger VAN DEN ENDE, die tot 1857 gegolden heeft, huldigden 
hetzelfde beginsel. 

Art. 22 van het Reglement, behorende bij de wet van 1806, be-
paalde: "Alle schoolonderw~i s zal zoodanig moeten worden inge
richt, dat onder het aanleeren van gepaste en nuttige kunaigheden, 
de verstandelijke vermogens der kinderen ontwikkeld, en zij zelven 

1) Zie G. BOLKESTEIN: "De wettelijke "neutraliteits"-bepalingen voor het 
openbaar onderwijs", pag. 12 e.v. 
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opgeleid worden tot alle Maatschappelijke en Christelijke deug
den." 

Men herkent in dit voorschrift de bijna geheel gelijkluidende 
bepaling, die via de wetten op het lage!" onderwijs van 1857 en 
1878, als artikel 42 thans nog in de L.O.wet 1920 voorkomt. 

Op dat art. 22 van het Reglement van 1806 volgde een artikel 
dat bepaalde, dat het geven van het onderwijs in het leerstellige 
van het Kerkgenootschap, waartoe de kinderen behoorden, niet 
zou geschieden door den Schoolmeester. Ook dit voorschrift is in 
art. 42 der huidige wet terug te vinden. Het vindt zijn oorsprong 
reeds in de bepaling der Nationale Vergadering van 1796. 

In aansluiting aan het genoemde artikel ging er in 1806 van het 
Gouvernement een opwekking uit aan de synoden der Nederduits 
Hervormde en Waalse kerken, de Kerkeraden der Lutherse, Re-. 
mOl1strantse en Doopsgezinde gemeenten en de "Kerkvoogden" 
der RK. gemeenten om het onderwijzen der jeugd in hun "gods
dienstige leerbegrippen", zoals het daarin luidde, geheel en al voor 
hun rekening te nemen 2). 

Het onderwij s in de school zelf zou geen ongodsdienstig karak
ter dragen. Er zou op de scholen door de onderwijzers "een be
hoorlijk en wel ingericht onderwijs in den Christelijken godsdienst, 
voor zooverre deszelfs geschied- en zedekundig gedeelte betreft" 
worden ingevoerd. Het Christendom zou den grondslag vormen 
van het zedekundig onderwij s; het geschiedkundig onderwij s van 
het Christendom zou op de school worden gegeven. Ieder onder
'wijzer moest, vóór hij examen deed, "in een gemeenzaam gesprek" 
op zijn "godsdienstige denkwijze en beginselen" worden onder
zocht. VAN DEN ENDE, de ontwerper der wet, schreef "Gebeden 
voor de lagere scholen binnen het Koninkrijk Holland" (het Ko
ninkrijk van Koning Lodewijk Napoleon) voor een gemengde 
school, bedoeld voor Protestanten en Rooms-Katholieken. Er mocht 
dus op de school gebeden worden. Aan de Israëlieten werd het ge
makkelijk gemaakt eigen scholen op te richten. 

Onder deze wet van 1806 is de schoolstrijd ingezet. Niet on
middellijk. Daarvoor was de geest onder het belijdend Protestants
Christelijk deel van ons volk aanvankelijk te lauw. Bovendien 
openbaarde zich eerst geleidelijk tot welke onhoudbare consequen
ties het verkeerde beginsel, dat aan die wet ten grondslag lag, 
zou moeten leiden en dat ik ergens aldus kernachtig zag weerge-

2) Zie: BOLKESTEIN a. W., pag. 19. 
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geven: wie een school ook voor godsdienstlozen wil, maakt haar 
juist voor godsdienstlozen. 

Het verzet kwam het eerst van R.K kant en wel van de Zuid
Nederlandse Rooms-Katholieken na 1815. 

Eerst toen tengevolge van dit verzet, en anderzij ds door den 
invloed van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en van de 
vele niet-orthodoxe predikanten-schoolopzieners de openbare school 
in godsdienstig opzicht hoe langer hoe meer afzakte, werd ook 
onder de belij dende Protestantse Christenen het gevaar ingezien 
en begon de schoolstrijd, die tientallen van jaren ons politieke 
leven zo sterk zou beïnvloeden, te ontbranden. 

Het ligt uiteraard niet in mijn voornemen over dien schoolstrijd 
verder uit te weiden. 

Slechts enkele gegevens, voor mijn onderwerp rechtstreeks van 
belang, moge ik nog naar voren brengen. 

Allereerst dient dan te worden gewezen op het bekende KB. 
van 1842. Hierbij werd aan de onderwijzers de verplichting op
gelegd aan de geestelijken der verschillende godsdienstige gezind
ten op hun verzoek opgave te verstrekken van alle boeken, ge
zangen en schriften, waarvan zij in hun school gebruik maakten. 
Een leer- of leesboek, waarop door een geestelijke aanmerking 
was gemaakt, zou verder niet mogen worden gebruikt of, indien 
het bezwaar slechts bepaalde passages uit een boek betrof, was 
verder gebruik slechts toegestaan nadat de desbetreffende passage 
onleesbaar was gemaakt, eventueel door een andere vervangen. 

Daarnaast bepaalde dit KB. van 1842, dat oprichting van bij
zondere scholen was toegestaan na bekomen autorisatie (toestem
ming) van het gemeentebestuur; tegen een weigering van autori
satie kon beroep worden ingesteld bij het Provinciaal bestuur. 

Het verlangen eigen Christelijke scholen te stichten werd ster
ker naar gelang het onderwij s op de openbare school, wat het 
Christelijk gehalte daarvan betrof, steeds meer achteruit ging. 
Op vele scholen werd onverholen propaganda gemaakt voor de 
Groninger richting in de theologie, straks voor het modernisme, 
wat haar de qualificatie "secteschool der modernen" bezorgde. An
derzijds werden de christelijke onderwijzers, die door hun gebed 
en bij hun onderricht in de school aan de centrale waarheden van 
het Christendom vasthielden, door schoolopzieners en gemeente
besturen steeds meer bemoeilijkt en hier en daar zelfs ontslagen. 

Het onderwij s op de openbare school ademde hoe langer hoe 
meer een anti-Christelijken geest. Wil men een recent en onver
dacht getuigenis hieromtrent? Prof. KOHNSTAMM, voorstander 



GODSDIENST EN OPENBARE SCHOOL 151 

overigens van het openbaar onderwijs, schreef in Juni 1947 in 
"Wending": "De geestelijke tegenstellingen gedurende de tweede 
helft der negentiende eeuw waren van dien aard, dat voor de over
groote meerderheid van de Christen-ouders de openbare school 
geen aannemelijke school voor hun kinderen mocht genoemd 
worden. Het toenmalige Humanisme werd in het algemeen geken
merkt door anti-Christelijke geest." 

Reeds meer dan honderd jaar eerder, op 31 Augustus 1840, had 
GROEN VAN PRINSTERER, in zijn bekende rede in de Tweede Ka
mer, de toenmalige openbare school, óók als er uit den Bijbel ver
teld werd, anti-Christelijk genoemd. 

Blijkens zijn briefwisseling met DA COSTA schijnt GROEN aan
vankelijk nog te hebben gehoopt op een uitweg, tevens een midden
weg in dien zin, dat in de openbare school de hoofdwaarheden, 
waarin Luthersen, Hervormden en ook Rooms-Katholieken over
eenstemden, zouden worden onderwezen 3). Hoe ijdel lijkt ons nu 
dit pogen en hoe ver staan wij thans van een dergelijken gedach
tengang af! 

Maar daarna zocht GROEN, eerst met aarzeling, later met toe
nemende beslistheid, een uitweg in de splitsing der overheids
scholen in gezindheidsscholen : afzonderlijke openbare scholen 
voor Christen en Israëliet, voor Protestant en Rooms-Katholiek; 
later in de facultatieve splitsing, n.l. waar dit door de ouders 
werd verzocht. 

Bij de beoordeling van dit streven van GROEN dient men reke
ning te houden met de hopeloos zwakke positie van het toenmalig 
bijzonder onderwijs: er was slechts een enkele Christelijke bij
zondere school, en van een toestand, gelij k wij dien thans, een 
eeuw later, kennen dat n.l. bijna driekwart van alle kinderen een 
bijzondere school bezoeken, kon men toen nog niet dromen. 

GROEN wenste door de facultatieve splitsing, als enig middel 
dat hij zag, het Christelijk karakter der school althans voor een 
deel van ons volk nog te redden. 

Dit pogen is niet gelukt en dit is maar goed ook: de richtingen 
onder het z.g. Protestantisme liepen ver uiteen en zouden in de 
toekomst nog steeds verder uiteengaan. En de s.chool zou dan im
mers overheidsorgaan blijven, waarin de Overheid het Christelijk, 
c. q. het R.K. karakter zou moeten handhaven. 

De onderwij swet van 1857 van Minister VAN DER BRUGGHEN 

3) Zie Dr D. LANGEDIJK: Groen van Prinsterer en de Schoolkwestie, p. 23. 
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was, gelijk bekend, voor GROEN een grote teleurstelling, zó ernstig, 
dat hij zijn lidmaatschap der Tweede Kamer neerlegde. Zij maakte 
een einde aan zijn opkomen voor de facultatieve splitsing, al schijnt 
hij in zijn hart de liefde daarvoor nimmer geheel te hebben afge
zworen, gelijk bij het eind van zijn leven is gebleken. 

Bij die wet van 1857 werd bepaald: "De onderwijzer onthoudt 
zich van iets te leeren, te doen of toe te laten, wat strijdig is met 
den eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige begrippen van 
andersdenkenden." Voorts sprak die wet van de opleiding tot alle 
Christelijke en maatschappelijke deugden, zoals ook vijftig jaar 
eerder de wet van 1806 reeds had gedaan. De wet van 1806 echter 
ging nog, zoals wij zagen, uit van een openbare school, die een al
gemeen Christelij k karakter droeg: de onderwij zer zou zich alleen 
moeten onthouden van het onderwijs in leerstellige begrippen, 
waardoor zich de onderscheidene Kerkgenootschappen onderling 
onderscheidden. 

Dat algemeen Christelijk karakter was echter in de eerste helft 
der 1ge eeuw, als gevolg van het hand over hand toenemen van 
het ongeloof, steeds meer verzwakt. Van een Christendom boven 
geloofsverdeeldheid (hoe bedenkelijk op zichzelf reeds) was het, 
hetzij ontaard in puur modernisme, hetzij overgegaan in een alge
hele godsdienstloosheid. Zoals een schoolopziener het reeds in 1827 
uitdrukte 4) : "dat het in de Nederlandsche school niet mocht blij
ken, welken godsdienst de meester beleed; of hij Turk, of Jood, of 
Christen was, dit deed niets ter zake; als hij maar kennis bezat en 
daaraan de geschiktheid paarde, om de kinderen tot broederliefde 
en verdraagzaamheid te stemmen, dan kon men, voorzoover het de 
school betrof, vrede hebben met elke godsdienstige belij denis." 

De wet van 1857 boekstaafde, legde in wettelijke bewoordingen 
vast wat tengevolge van een halve eeuw ontwikkeling van de open
bare school gegroeid was, groeien moest, gelet op het verkeerde 
uitgangspunt, dat men in 1806 had gekozen. 

Toch sprak ook de wet van 1857 nog van "christelijke deugden". 
De vader der wet, VAN DER BRUGGHEN, omschreef enige jaren later 
deze uitdrukking echter als volgt: "De opleiding tot Christelijke 
deugden der wet van 1857 kan niet meer zijn de mededeeling, de 
inscherping van godsdienstige begrippen omtrent deugd en haar 
beginsel, die naar deze of gene zienswij ze geacht worden, het 
Christendom uit te maken; zij kan alleen zijn de praktische waar
deering, eerbiediging, bewaring, heilighouding van bloesems of 

4) Zie Dr D. LANGEDIJK: "De Schoolstrijd", pag. 23. 
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vruchten aan planten gegroeid, die elders door de zorg der ouder
lijke liefde, door de zorg van de kerk zijn gezaaid, gekweekt en 
opgevoed" 5). Geen wonder, dat - aldus opgevat - liberalen noch 
Joden bezwaar tegen het woord "christelijke" hadden. 

Ik ga, om niet te uitvoerig te worden, den strijd, die na 1857 
over dit woord "christelijke" is gevoerd, met name in Christelijke 
kringen, stilzwijgend voorbij om naar het heden over te gaan. 

De L.O. wet van 1878 had de formule der wet van 1857 onge
wijzigd overgenomen: de Minister wanhoopte, zo schreef hij in 
de Memorie van Antwoord, aan het vinden ener betere formule 
dan de geijkte. "Met de neutraliteit der school tegenover de ge
loofsverschillen der kerkelijke secten strijdt het niet, dat het onder
wijs, de omgang tusschen onderwijzer en jeugd, van den zuur
deesem der ethiek doortrokken zij." 

Ook in de huidige wet, die van 1920, is het artikel, wat dit punt 
betreft, ongewijzigd overgegaan. "Wijziging van die termen zou 
- schreef Minister DE VISSER - gedachten wisselingen uitlokken, 
waarvan de ondergeteekende het heil niet kan inzien." Een amen
dement van uiterst linkse zijde om het woord "christelijke" te 
schrappen, werd in 1920 door de Kamer verworpen. Betekenis kan 
hieraan niet worden toegekend. 

Van groot belang is, hoe de bepaling, die den onderwijzer gebiedt 
zich te onthouden van iets te leren, te doen of toe te laten wat 
strijdig is met den eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige be
grippen van andersdenkenden, moet worden opgevat. Wordt hier 
een absolute, dan wel een relatieve neutraliteit voorgeschreven? 

Aanvankelijk koos de officiële uitlegging vóór de absolute neu
traliteit. Volgens een schrijven van den Minister van Binnenlandse 
Zaken van 24 Juni 1881 was het in strijd met de wet dat de school
tijden dagelijks met een kort gebed of gezang geopend en gesloten 
werden. Oók als geen der ouders van de leerlingen der school daar
tegen bezwaar maakte. Men mocht geen ideeën in de school ver
kondigen, zo heette het in de ministeriële missive, strijdig met 
de begrippen van hen, die op de school konden tegenwoordig zijn. 

In den loop der jaren heeft zich die opvatting niet kunnen hand
haven. In het Zuiden bleven in de openbare scholen de crucifixen 
hangen en werd het onderwijs in Roomsen geest gegeven, gelijk 
op Urk, op de Veluwe en op enkele andere plaatsen jarenlang het 
openbaar onderwij s een orthodox-Protestants karakter bleef dragen. 
Opeenvolgende Ministers hebben dit gebruik, de Z.g. relatieve neu-

5) Zie Dr D. LANGEDIJK a.w., pag. 65. 
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traliteit, erkend. Minister DE VISSER gaf in 1923 te kennen, dat 
met inachtneming van de wettelijke beperkingen, bij bepaalde vak
ken, in het bij zonder bij lezen, Nederlandse taal, algemene geschie
denis, leerstof, ontleend aan den Bijbel, mag worden behandeld, en 
dat het onderwijzend personeel de vrijheid heeft "godsdienstige 
handelingen" in en met de klas te verrichten, evenwel binnen de 
perken van art. 42 der wet. 

Minister GIELEN heeft in 1947 bij circulaire no. 556, afd. L.O., 
aan de gemeentebesturen gericht, deze opvatting van Minister DE 
VISSER bevestigd. 

Het is bekend, dat de toepassing der wet op dit punt enige malen 
tot conflicten heeft geleid, zo onlangs in de stad Groningen, waar 
B. en W. op 24 Augustus 1946 een onderwijzeres van een openbare 
lagere school hebben geschorst voor den tijd van één maand, om
dat zij des morgens de lessen aanving met het doen van een gebed 
en Bij belse verhalen vertelde. 

De Gedeputeerde Staten der provincie hebben op 14 Februari 
1947 het beroep, door bedoelde onderwijzeres tegen dit schorsings
besluit ingesteld, ongegrond verklaard. Zij zijn in de motivering 
van hun uitspraak op de kwestie zelve evenwel niet ingegaan. Huns 
inziens was niet aan de orde de vraag, of het uitspreken van een 
gebed en het vertellen van verhalen uit den Bijbel op de openbare 
lagere school in het algemeen en op die in de gemeente Groningen 
in het bijzonder, toelaatbaar en/of gewenst zijn. 

Gedeputeerde Staten grondden hun beslissing uitsluitend hier
op, dat de onderwijzeres de instructie van het hoofd der school 
had na te leven, zolang de boven het hoofd gestelde autoriteiten 
zich niet hadden uitgesproken over deze instructie, onverminderd 
het recht van de onderwijzeres om haar bezwaren tegen die in
structie bij de autoriteiten in te dienen. 

Bij K. B. van 24 Dec. 1947, no. 25 werd het beroep van de onder
wijzeres tegen deze uitspraak van Gedep. Staten ongegrond ver
klaard. Hierbij werd o. a. overwogen, dat "er geen grond bestaat 
voor de opvatting, dat de bevoegdheid van het hoofd der school niet 
zou meebrengen, dat hij, rekening houdende met de plaatselijke 
omstandigheden, kan aangeven op welke wij ze de naleving van 
artikel 42 wordt verzekerd" 6). 

De behandeling van deze kwestie leidt mij als vanzelf tot de 

6) Zie Officiële Bekendmakingen der Vereniging van Nederlandse Gemeen
ten, 1947 no. 2836 en 1948 no. 4348. 
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vraag, of men als gemeente-bestuurder moet medewerken aan de 
benoeming van onderwij zers, die voorstander zij n van het Christe
lijk of in het algemeen van het bijzonder onderwijs, aan een open
bare school in de gemeente. Ik weet niet, of de onderwijzeres te 
Groningen, die wegens het bidden in de openbare school geschorst 
is geweest, voorstandster van het Christelijk onderwijs was, maar 
dit doet er voor de vraagstelling niet toe. 

Bij de behandeling van de onderwijsbegroting voor 1948 is over 
deze kwestie een interessant debat je in de Tweede Kamer gevoerd. 
Van den kant van het openbaar onderwijs was men van oordeel, 
dat tot onderwijzer aan een openbare school alleen benoemd diende 
te worden iemand, die in zij n hart ook voorstander van het openbaar 
onderwij s was. Dit is onzerzij ds ontkend. Het openbaar onderwij s 
is Overheidsonderwij s; de openbare school is niet een privé-instel
ling van de voorstanders van het openbaar onderwij s. Hierin ver
schilt de openbare school onder meer van de bijzondere, dat aan 
de laatste door het schoolbestuur alleen onderwijzers worden be
noemd, die voorstander zijn van die bijzondere school. Voor een 
overheids-instelling als de openbare school geldt, dat overeenkom
stig art. 5 der Grondwet ieder Nederlander tot elke landsbediening 
benoembaar is. Al wil ik hieraan, evenals in de Kamer, meteen 
toevoegen, dat ik het in het algemeen niet wenselijk acht, dat een 
Christelijk onderwijzer dienst neemt bij het openbaar onderwijs, 
dat hem niet de gelegenheid biedt, zijn arbeid als onderwijzer naar 
den eis van zijn beginsel te verrichten. 

Als lid van het gemeentebestuur behoort men dus naar mijn 
mening niet op het standpunt te staan, dat een voorstander van 
het bijzonder onderwijs niet aan een openbare school mag worden 
benoemd. Hoe dan verder in een bepaald geval dient te worden 
gehandeld, hangt m. i. van de omstandigheden af en valt niet in 
het algemeen te zeggen. Mits men maar in het oog houde, dat men 
als lid van het gemeentebestuur ook bij benoemingen steeds het 
beste voor de openbare school dient te zoeken. 

Er rest nu nog één moeilijke vraag, die thans, meer dan voor
heen, aan de orde wordt gesteld. Het openbaar onderwijs gaat -
het is bekend - geleidelijk in betekenis achteruit. Het heeft thans 
ongeveer 27 % van alle kinderen, die de scholen voor gewoon en 
voortgezet gewoon lager onderwijs bezoeken, onder zijn hoede. Wat 
het aantal leerlingen betreft, staat het op het ogenblik vrijwel ge
lijk met het Christelijk onderwijs. Verschillende oorzaken zouden 
voor dien voortdurenden achteruitgang van het openbaar onder-
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wijs zijn te noemen. Ik ga daar nu niet op in, omdat dit buiten 
het kader van mijn onderwerp valt. 

Doch hoe sterk die achteruitgang van het openbaar onderwijs 
ook mag zijn, men moet aannemen, dat er toch wel altijd openbare 
scholen zullen overblijven. Ons Program van beginselen houdt hier
mede ook rekening: voorzover ontstentenis van veerkracht bij de 
burgerij hiertoe noodzaakt, zal de Overheid zelve onderwij s moeten 
doen geven. 

En nu rijst hier de vraag: moet het onderwijs op deze scholen 
der Overheid "neutraal" zijn? Of -moeten het Christelijke over
heidsscholen zijn? 

Geheel in het afgetrokkene ware dit laatste denkbaar. In de 
praktijk is het echter een droombe€ld, voor Nederland onuitvoer
baar, dit zeg ik Mr TH. HEEMSKERK na in zijn brochure: "De 
bijzondere school de oplossing van de schoolquaestie". Voor de 
gemeente-politiek heeft men met deze vraag natuurlijk niet te 
maken. De gemeentebesturen dienen zich te houden aan de lands
wetten. Doch ook voor de algemene politiek is deze vraag van 
louter theoretische betekenis. Ik wij s daartoe slechts op drie pun
ten. Ten eerste: Nederland heeft een bevolking, die in politiek en 
kerkelijk opzicht zeer gemengd is. Ten tweede: de belijdende Prot. 
Christelijke groepen maken, wat staatkundige invloed betr€ft, nog 
niet een kwart van het geheel uit. Naar de getalsterkte geoordeeld, 
zou er in vele delen van ons land eerder sprake zijn van een R.K. 
openbare school dan van een Prot. Christelijke. En in de derde 
plaats wijs ik erop, dat men bij een Prot. Christelijke overheids
sehooI de benoeming van de onderwijzers, hun ontslag, het toezicht 
op hun onderwijs en levenswandel en de beslissingen over het leer
plan en de leerstof zou moeten overlaten aan de gemeentebesturen, 
waarbij er vele zijn, aan wie niemand van ons dit ooit zou willen 
!toevertrouwen. 

Het denkbeeld van Christelijke overheidsscholen acht ik daarom 
met wijlen MI' TH. HEEMSKERK een droombeeld, voor ons land on
uitvoerbaar. Ten hoogste is in ons land, in dezen tijd, een relatieve 
neutraliteit voor de openbare school mogelijk. Hoewel zich ook 
dan nog ernstige bezwaren kunnen voordoen. 

Een andere kwestie, hiermede verband houdende, is .echter die 
van het godsdienstonderwij s vanwege de kerken op de openbare 
scholen. Het is bekend, dat de L.O.-wet 1920 dit mogelijk maakt. Bij 
de regeling van de schooltij den moet, volgens art. 26, door het vrij 
geven van uren worden gezorgd, dat de schoolgaande kinderen in 
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de zo nodig verwarmde en verlichte schoollokalen, hiertoe kosteloos 
ter beschikking gesteld, dan wel elders, godsdienstonderwijs van 
de godsdienstleraren kunnen genieten. 

Ongeveer gelijkluidende bepalingen gelden voor de openbare 
kweekscholen, middelbare scholen en gymnasia. 

Tegen deze regelingen heb ik geen bezwaar. 
Velen achten dit echter niet voldoende. Wie let op het ontstel

lenn tekort aan Bijbelkennis bij vele leerlingen en oud-leerlingen 
der openbare school, zal - zo zeggen zij - reeds uit een oogpunt 
van algemene ontwikkeling het aanbrengen van kennis van den 
Bijbel wenselijk achten. Het verstaan van vele onzer beste dichters 
en schrijvers: VONDEL, BILDERDIJK, BEETS, DA COSTA en anderen, 
het begrijpen van de schoonste producten van onze beroemde schil
ders: REMBRANDT, RUBENS, is zonder Bijbelkennis onmogelijk. Het 
is begrijpelijk, dat men daarom in den lateren tijd ook van huma
nistischen kant op bevordering van Bijbelkennis door de openbare 
school aandringt. 

Doch er is hiervoor nog een heel ander, veel gewichtiger motief. 
Tienduizenden van de kinderen van ons volk, die de openbare 
school bezoeken, groeien op zonder in hun jeugd ooit van de heils
waarheden te hebben gehoord. Mogen wij als Christenen dit wer
keloos aanzien? Geldt dan voor ons niet het gebod: zaait aan alle 
wateren? Wij betonen een verblijdende activiteit op het terrein van 
de Zending. De belangstelling voor den Evangelisatie-arbeid neemt 
sterk toe. Maar het lot dezer kinderen van ons volk mag ons dan 
naar mijn mening ook niet onbewogen laten. Deernis met deze 
kinderen drong GROEN VAN PRINSTERER tot zijn strijd voor Christe
lijk onderwijs, óók langs den weg van gesplitste overheidsscholen 
en deed DI' KUYPER in 1904 erop aandringen niet één derde, maar 
drie derden van onze jeugd voor de ere en den naam van Christus 
op te eisen. 

Ik geloof, dat hierover onder ons geen verschil van gevoelen is. 
Er was dan m. i. ook weinig reden voor Prof. BAKHUIZEN VAN DEN 
BRINK om in 1936, op een te Amersfoort gehouden studie-confe
rentie te zeggen: "Geen enkel argument aanvaard ik van "Christe
lijke" zijde tegen de invoering van Bijbelles op de openbare school, 
zoolang Christenen nog in ons vaderland voor Bijbels in zieken
huizen, gevangenissen en krankzinnigengestichten zorgen. Wij ont
zeggen aan de voorstanders van het bijz. Chr. Prot. of R.K. onder
wijs het recht aan het Openbaar Onderwijs hier belemmeringen in 
den weg te leggen". 7) 

7) Zie Verslag Studie-conferentie te Amersfoort 1936, pag. 52. 
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De hoogleraar heeft onze bezwaren blijkbaar te veel gezien als 
ingegeven door de vrees voor concurrentie van de openbare school 
mèt Bijbelles tegen de Christelijke school. 

Ik meen, dat hij ons hiermede onrecht heeft aangedaan. De grond 
voor onze bezorgdheid ligt elders. De Bijbel is maar geen gewoon 
boek met schone verhalen, hij is Gods Woord. 

Wie Bijbelse geschiedenis aan zijn leerlingen vertelt zonder 
van de heilswaarheden te spreken, of wie, sterker nog, hetzij in 
zijn vertelling, hetzij in zijn gesprek met de leerlingen na de ver
telling, twijfel oppert aan de waarheid van Gods Woord, of wie 
zelfs de waarheid ervan in het midden laat, die randt de autoriteit 
van dat Woord aan en kan ontzaglijke schade in de harten der 
kinderen aanrichten. Dit mag nimmer onder sanctie van de Over
heid geschieden. 

Tegen de regeling van art. 26 bovengenoemd, ik herhaal het, 
bestaat bij mij niet het minste bezwaar. Hoewel ik aan een Christe
lijke school verre de voorkeur geef. Maar wie verder wil gaan, wie 
de verantwoordelijkheid voor dit godsdienstonderwijs wil ver
leggen, van de kerkelijke gemeenten en de daarmede krachtens den 
algemenen maatregel van bestuur in dit opzicht daarmede gelijk
gestelde verenigingen, naar de Overheid, hij mag zich wel terdege 
afvragen, op wat wijze voorkomen kan worden, dat onder ver
antwoordelijkheid van de Overheid opnieuw on-Christelijk of zelfs 
anti-Christelijk godsdienstonderwijs zou worden gegeven. Dit laat
ste kunnen wij nimmer aanvaarden. 

Ik heb het probleem "Godsdienst en openbare school" een oud, 
belangrijk en moeilijk vraagstuk genoemd. Het is ook thans nog 
moeilijk. Het is in den loop der anderhalve eeuw, gedurende welke 
het de gemoederen bezig houdt, geleidelijk wel van aspect ver
anderd. In de eerste halve eeuw van dit tijdvak tobde men met 
het bezwaar, dat men, terwille van de eenheid van het volk, één 
openbare school voor allen begeerde, waar de kinderen van Room
sen en Protestanten, gelovigen en ongelovigen, zouden worden 
onderwezen en opgevoed. 

Door de opkomst en de geleidelijke, na 1900 zelfs snelle, toe
neming van de bijzondere scholen is deze moeilijkheid allengs tot 
oplossing gekomen. Het pleiten voor de éne, ongedeelde overheids
school voor allen is thans geheel op den achtergrond geraakt. 

De moeilijkheid is heden van anderen aard. Nog ruim een kwart 
der kinderen van ons volk bezoekt de openbare school. Hier moge 
nog iets afgaan, het is duidelijk, dat er, voorzover te zien valt, een 
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restant openbare scholen zaloverblij ven, met name in de grote 
steden, waar een toenemend deel der bevolking met kerk en gods
dienst heeft gebroken. 

Mag nu de Overheid door haar wet voorschrijven, dat dit namens 
haar gegeven openbaar onderwijs niet-Christelijk zal zijn? Ik ben 
geneigd te zeggen: neen, dat mag zij niet. De Overheid is Gods 
dienaresse, zij is gebonden aan Gods Wet. Dus mag zij niet neu
traal zijn. Dus heeft zij te zorgen voor positief-Christelijk onder
wij s op de scholen. 

Maar nu de keerzijde van de medaille. Op die keerzijde heb ik 
reeds gewezen: het voldoen aan dien eis is praktisch, in ons land, 
in onzen tij d en gelet op den aard der bevolking, die nog van het 
openbaar onderwijs gebruik maakt, onuitvoerbaar. 

De kwestie zelve is, ik zeg het mannen als Mr HEEMSKERK, Prof. 
GROSHEIDE, Dr POLMAN en anderen na, onoplosbaar. "Men maakt 
een ding, dat krom is van nature, niet recht," zegt Prof. GROS
HEIDE in "De Heraut", no. 3033. "De overheidsschool moest er 
niet zijn; men krijgt haar nooit zooals de school behoort te wezen." 
ZÓ is het. 

Het doen geven van onderwijs is geen roeping van de Overheid. 
Dit vitium originis, deze aanvangsfout, maakt de kwestie even on
oplosbaar als wanneer de Overheid bijv. het Evangelie ging ver
kondigen, wat evenmin haar roeping is. 

Oók wat deze moeilijkheid betreft geldt, dat de bijzondere school 
de oplossing is van de schoolkwestie. En dat de Overheid daarom 
met volharding en wijsheid dient te bevorderen, dat de openbare 
scholen in bijzondere worden omgezet. Dit is reeds een oud richt
snoer. Men kan het uitgedrukt vinden in de vijfde der conc1usiën 
van het Gewijzigd Unierapport van 1900, gehandhaafd in 1934 
door de Unie "Een School met den Bijbel" in conclusie 2 van het 
Unieprogram 8). 

* 

8) Zie 68ste jaarverslag van de Unie, pag. 89 e.v. 
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BOEKBESPREKING 

J. W. VAN OORSCHOT en J.' C. ROELOFSEN, Militaire Be
schouwingen. Gebr. van Cleef, 's-Gravenhage, 1948, 
58 blz. 

Twee oud-opperofficieren schreven deze brochure met korte be
schoUwingen, die uitlopen op een negental conclusies en enige slot
opmerkingen. 

Mijn bezwaar tegen deze brochure is haar fragmentarisch karakter. 
Geen enkel der aangeroerde onderwerpen wordt uitgewerkt. Het 
meeste blijft in de grondverf staan, en meermalen komt men zelfs 
niet verder dan plamuren. 

De bedoeling der brochure wordt ook niet geheel duidelijk. Zij wekt 
den indruk, dat hier in vele opzichten een pleidooi wordt geleverd 
voor het "oude leger" tegen, overigens niet-vermelde kritiek van de 
zijde van het "nieuwe leger", waarbij zo af en toe tevens een tegen
stoot wordt geplaatst. 

De technische waarde der gemaakte opmerkingen en conclusies ver
mag ik niet voldoende te beoordelen. Het komt mij echter voor, dat 
ingestemd kan worden met de volgende conclusies (formulering van 
mij, aan de hand van de brochure): 1. Onder de moderne verhoudingen 
is een uit weinige, maar gl10te lichtingen opgebouwd militieleger nood
zakelijk. 2. Om reden van psychischen, fysieken en financiëlen aard 
moet de aanvoering van dit leger overwegend in handen liggen van 
een ten volle voor zijn oorlogstaak voorbereid verlofskader en moet 
de beroeps-vredeskern zo klein mogelijk zijn, te meer waar een capitu
lantenstelsel voor officieren onuitvoerbaar is. 3. Deze perso~eels
politiek doet grotere bedragen ter beschikking zijn van een goede voor
ziening met materieel. 4. De ondiepte van ons land maakt het aan
leggen en instandhouden van verdedigingswerken en verboden 
kringen nutteloos. 5. Gemilitariseerde vrouwelijke hulpkrachten zijn 
in een modern leger in oorlogstijd noodzakelijk. In vredestijd houde 
men daarvan een zeer kleine beroepskern aan en daarnaast een zoom 
van vrijwillig verlofspersoneel. G. 

* 



ACTIEVE CULTUURPOLITIEK ? 1) 

DOOR 

S. VAN TUINEN, litt. drs. 

I. 

Ons onderwerp is actueel. De roep om actieve 
cultuurpolitiek is voor een deel te verkLaren uit 
het bankroet der moderne beschaving. 

Ons onderwerp is actueel; dat is gemakkelij k te bew\i zen. Ik 
denk aan de congressen, in het bij zonder aan die, welke werden 
georganiseerd door de Partij van den Arbeid in October en N ovem
ber 1946 te Amsterdam. De interessante referaten zijn uitgegeven 
onder den titel: Congres over gemeentepolitiek en Actieve cultUU"r'
politiek Nu. Ons onderwerp werd ook behandeld op het A. R. ge
meente-congres in Utrecht op 21 Mei 1947 alsmede in September 
1947 voor de C.R.-vrienden 2). 

Actueel is ons onderwerp in de vaklitteratuur: geen nummer 
b.v. van De Gemeente waarin niet een stuk cultuurpolitiek wordt 
behandeld. Prof. VAN DER LEEUW, zich op het titelblad uitdrukke
lijk aandienend als oud-Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenscha ppen, schreef een prikkelend boek: N atiorvale cultuur
taak (1947). H. BRUGMANS leverde een bijdrage over: Personalis
tische Cultuurpolitiek (1947). 

Actieve cultuurpolitiek werd niet alleen schriftelijk gevoerd, de 
practijk dwong tot een houding. Ik noem enkele voorbeelden. 

Allereerst het verrassende debat in de winterzitting 1946/1947 
der Friese Staten over het al of niet toekennen van subsidie aan 
de Fryske Kultuerrie (Friese Cultuurraad). Alle partijen wilden 

1) Het onderstaande is het op slechts enkele punten gewijzigde en aan
gevulde referaat, op 24 September 1947 gehouden voor de Ver. van A.R. 
Burgemeesters, Wethouders en Gemeentesecretarissen "Groen van Prin-
sterer". 

2) Referent op het C. H. congres was Mr W. F. SCHOKKING; zie Ge-
meentebeleid van 6 October 1947. Tot mijn spijt kon ik geen kennis nemen 
van de R.K. opvattingen. 
A. St. XVI/l-6 11 
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de Friese cultuur steunen. De A.R. leden, ook het volledige college 
van Ged. Staten, waren evenwel van mening, dat aan de Fryske 
Kultuerrie geen subsidie mocht worden toegekend, omdat de basis 
te zwak was: het Friese volk stond niet achter die Fryske Kul
tuerrie, toonde dat althans niet financiëel. Lange debatten, felle 
woorden waren het gevolg. De Fryske Biweging was zeer veront
waardigd over den uitslag van de stemming: geen subsidie over 
1947. Toch ben ik van mening, dat principiële verschillen de debat
ten niet hebben beheerst, ook niet bij de antirevolutionairen. De 
kwestie kon worden herleid tot de vraag of de organisaties, die de 
Fryske Kultuerrie hadden gesticht, een paar duizend gulden meer 
konden opbrengen, ja dan neen. Dat de Friese cultuur ook door 
de Staten moet worden gesteund, stond en staat vast. Vandaar de 
instelling van een litteratuurprijs, van de Halbertsma-prijs, de 
bevordering van het totstandkomen van een Talenschool, uitgaande 
van den Friesen Onderwij sraad (wiens leden worden benoemd 
door de Ged. Staten), de zorg voor het onderwijs in het Fries en 
voor de belangrijke Provinciale Bibliotheek, voortzetting van de 
bibliotheek der Franeker Academie; de zorg voor vele monumen
ten; het subsidie van de Friese Orkestvereniging (Ljouwster 
Orkest Foriening) enz .. 

Voor onze Rotterdammers was belangrijk het debat over een 
voorstel van b. en w., te komen tot oprichting van een gemeente
lijke bioscoop (Jan. 1947). De A.R. woordvoerder verklaarde 
volgens het persverslag o. a., dat zij n voornaamste bezwaar was, 
dat de Overheid zich rechtstreeks op cultureel terrein ging be
wegen en de verantwoordelijkheid kreeg te dragen voor films enz .. 
Spreker erkende een indirecte taak voor de Overheid, doch het 
particulier initiatief diende het werk te doen. 

En tenslotte, onze A.R. burgemeesters moesten ook dit jaar 
weer beslissen of ze de Anjer-actie van het Prins Bernhard-Fonds 
wilden steunen. Ik krijg den indruk, dat velen deze vraag oppor
tunistisch hebben beantwoord. Ik ben van mening, dat de huidige 
vorm van deze Stichting en haar werkwijze niet kunnen worden 
gesteund. Deze Stichting voor geestelijke weerbaarheid wortelt 
niet in brede lagen van het volk, wordt oligarchisch bestuurd en 
kan op deze wijze haar doel niet op de juiste wijze bereiken; de 
verdeling van de gelden bevredigt niet. Ik vind dit jammer, omdat 
het doel van de Stichting op zichzelf sympathiek is, en de distan
ciëring van de Overheid welkom (zie verder het jaarverslag over 
1946). 

Hoe actueel ons onderwerp is, nieuw is het volstrekt niet. De 
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cultuurstaat is een oud ideaal (FICHTE), evenals de welvaarts
staat. Over de culturele taak der gemeenten werd gerapporteerd, 
gerefereerd en gedebatteerd op het Congres van den Internatio
nalen bond van gemeenten in 1938 gehouden te München. Onze 
Nederlandse afgevaardigde, Prof. VAN POELJE, heeft zich ook 
vóór den laatsten oorlog meermalen over dit onderwerp uitgelaten, 
o.a. in zijn brochure De culturele taak der gemeenbe (1936). Men 
kan een behoorlijke bloemlezing van artikelen over dit onderwerp 
samenstellen uit de vakbladen van vóór 1945. Uit onze kringen 
behandelde J. J. T ALSMA dit onderwerp ook meer dan eens, zij 
het niet onder dezen titel. Ik denk verder aan de waardige disser
tatie van den bekenden Amsterdamsen Wethouder BOEKMAN over 
het onderwerp Overheid en kunst in Nederland (1939). Het boek 
geeft een duidelijk, zij het globaal, overzicht; de schrijver bepaalt 
voorzichtig zijn idealen. Vooral dit boek 'kan iemand genezen van 
den waan, dat actieve cultuurpolitiek nu, d.w.z. na de stichting 
van de P.v.d.A., is begonnen. 

Tenslotte behoef ik als overtuigd bewij s slechts te wij zen op 
de zorg van den staat voor het onderwijs en de wetenschap, wel 
de belangrijkste cultuursectoren. 

Actieve cultuurpolitiek nu, luidde de titel van den bundel refe
raten op het Congres 1946 der P.v.d.A. In de kringen der P.v.d.A., 
vooral bij de promotors van de "doorbraak", is men zeer sterk 
onder den indruk van het bankroet onzer beschaving. Onze cul
tuur is door en door ziek. Het historisch materialisme en de neu
traliteit als dogma bevredigen niet meer. Trouwens, algemeen zijn 
de leidende figuren in onzen tijd er van overtuigd, dat onze West
Europese cultuur ten dode wankelt. Men leze HUIZINGA's boeken, 
b.v. Geschonden Wereld (1945). Andere cultuurfilosofen zeggen 
het op hun wijze. Uit alle beschouwingen resulteert het volgende 
beeld. De techniek is verworden tot technocratie en dus een vloek 
(atoombom, rationalisatie enz.). Het gemeenschapsgevoel is op 
sterven na dood, en hoe kan dan cultuur bloeien? Er is geen ge
meenschappelijke grondslag meer, voorwaarde voor bloeiende cul
tuur. De massaliteiten, de opgestane horden, de 'kleurloze menigte, 
de urbanisatie vermoorden de persoonlijkheid. De vrije tijd wordt 
groter en wordt in versterkte mate verspild, vooral door de asfalt
jeugd. De levensstijl wordt gemechaniseerd, vervlakt, banaal, pue
riel. Men leze HUIZINGA, MANNHEIM, VAN DER LEEUWen het 
samenvattende artikel van KRUYT in den bundel Actieve cultuur
politiek Nu. 

Ik kan U dit cultuurbeeld waarschijnlijk reëler maken, als ik 
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met U één dag verkeer in een grote stad. Let dan op het woestijn
karakter van vele straten en pleinen, op de reclames, speciaal van 
bioscopen, op het amusement, op de zwarte pieten. Volg een be
grafenisstoet tot op het kerkhof; maak een trouwpartij mee aan 
den lopenden band, hoor de radio schetteren, lees de sportverslagen 
in de pers, kijk eens rond in êen kroeg, verlustig U in de lust
waranda's der volkstuintjes, observeer de brullers en maniakken 
in het stadion, om een stuk leer, zoek een kerk en vind die ten
slotte, zoek een boom, zoek voorname rust (of Zondagsrust). Op 
het platteland is het anders, niet veel beter. Men kan triomfan
telijk uitroepen: dat is het gevolg van het humanisme, van het 
verlaten van God; wie God verlaat. .. Doch het is geen t~i d om 
triomfkreten te laten horen, als het gaat over onze Christelijke 
cultuur, onze Protestantse levensstijl. Onze houding ten opzichte 
van de cultuur was dikwijls aarzelend. In theorie ging het nog wel. 
Aesthetisch en puriteins, zó moest het en kon het. En toch, wat 
zijn onze feesten, kerken, huizen, interieurs en bewoners, onze 
omgang, herdenkingen, vrije tijd, boeken en bladen, films en con
coursen en scheurkalenders (enz. enz.) menigmaal stijlloos, smake
loos. Waarlijk, ook wij Christenen, die toch beslist een cultuurtaak 
hebben, verkeren in een cultuurcrisis. 

De P.v.d.A. hanteert den slinger van de actieve cultuurpolitiek, 
trekt een personalistisch-socialistisch gekleurd jasje aan en wil de 
boze reuzen, bovengenoemd, verslaan, nu. Ik zie in dezen strij d 
een parallel met die van EEVERIDGE tegen de vij f vermaledij de 
reuzen (Armoede, Ziekte, Onwetendheid, Slechte Huivesting en 
Werkloosheid). 

Bij BEVERIDGE ligt het humanisme, het louter aards-gerichte er 
duimendik op. Strijd tegen zijn reuzen is noodzakelijk; maal' 
waarom niet nuchter gebleven; waarom altijd weer het oproepen 
van herinneringen aan een verloren paradijs en van verwachtingen 
voor een toekomstige heilstaat, waar alles safe is? 

We moeten evenmin vergeten, dat actieve cultuurpolitiek geheel 
in de lijn ligt van iedere totalitaire staatsopvatting, ook van een 
socialistische à la VAN DER LEEUW, die b.v. ergens schrijft: "Het 
gaat in een behoorlijke politiek - en zeker in een socialistische -
om de menselijke samenleving als zodanig, d.w.z. om het mense
lijke daarin zoveel mogelijk tot zijn recht te doen komen, de horde, 
die altijd op de loer ligt, ... te vervangen door een samenleving 
van redelijke en zedelijke, denkende en voelende menselijke 
wezens" (Nat. C1ût1turtaak, blz. 148). 
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Il. 

De uitd'rukking "actieve cultuurpolitiek" als 
samenvatting van bep(()alde politieke wensen is 
zonder een nadere omschrijving niet duidelijk. 

Het is een moeilijke taak U te leiden door den baaierd van op
vattingen over het begrip "cultuur". HUIZINGA geeft, natuurlijk, 
een fijne cultuurhistorische analyse. Hij vindt het volgende: Onder 
cultuur werd vanouds verstaan het geheel van kunsten en weten
schappen van een gemeenschap. Ook werd het begrip algemeen 
verbonden met een complex deugden als waarheid, gerechtigheid, 
dapperheid, voorzichtigheid, wijsheid enz. "Cultuur" is eeuwen
lang een overwegend aesthetisch-intellectueel begrip. Leest men 
de moderne beschouwingen, dan blijkt dat men het begrip cultuur 
veel breder inhoud geeft. KRUYT constateert een ruimer,e beteke
nis: Het gehele complex der menselijke verworvenheden; beter: 
wat den mens geschonken is en wat hij tenslotte daarvan heeft 
gemaakt: zijn taal, maatschappelijke en politieke instellingen, 
techniek, zeden, godsdienst, kunst, wetenschap enz. Ook kent hij 
de engere betekenis: Het geheel der geestelijke (ethische, religi
euze, intellectuele, aesthetische) waarden en producten. (Actieve 
cultuurpolitiek Nu, blz. 3). VAN DER LEEUW wil niets meer weten 
van een scheiding tussen b.v. materiële en geestelijke cultuur. 
Cultuur is één geheel. Ik zie in zo'n opmerking een parallel met 
die van Prof. DOOYEWEERD: beheersende vorming van een gegeven 
aanleg, structuur of toestand tot iets dat zich niet vanzelf ont
wikkelt, maar dat in normatieve vrijheid verwerkelijkt wordt in 
het proces der beschaving. (Wijsbegeerte del' Wetsidee, Boek 11, 
blz. 139 v.v.). 

Ik ben van mening, dat men het begrip cultuur een breden in
houd moet geven en sluit mij daarom aan bij DOOYEWEERD. Daar
bij wil ik bijzonder wijzen op het nauwe verband met den mens. 
Cultuur is. vorming door den mens voor den mens, van den mens, 
direct of indirect. Een sportterrein wordt aangelegd door den 
mens voor den mens, d. w. z. tot vorming van den mens. De natuur 
kan beschermd worden; dit geschiedt dan door den mens, voor 
den mens, en zo wordt de mens gevormd. 

Wat betekent nu actieve cultuurpolitiek bij de P.v.d.A.? 
Ik wil enkele aspecten noemen. 
a. In actieve cultuurpolitiek is. "cultuur" niet scherp omlijnd. 
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Over het algemeen worden onderwerpen behandeld, behorende 
tot cultuur in engerren zin (KRUYT); zo ook door b.v. VAN DER 
LEEUWen TEN HAGEN, al is hun betoog gericht op cultuur in 
ruimeren zin. Toch worden terreinen als volkshuisvesting en volks
gezondheid niet buiten beschouwing gelaten. De voornaamste 
onderwerpen in de P.v.d.A.-schrifturen over actieve cultuurpolitiek 
zijn: besteding van den vrijen tijd, jeugdvorming, gezinsleven, 
wetenschap, woningbouw, stedebouw, voorlichting, kunst, volks
hogeschool, sport, musea, jeugdherbergen, onderwijs in alle moge
lijke vertakkingen en aspecten, natuurbescherming, taal, sociale 
zorg, maatschappelijk werk, vraagstukken van den arbeid en van 
de arbeiders, de vorming van volwassenen in het leger. U ziet 
hoe breed het terrein is en ik heb natuurlijk niet alles opgenoemd; 
genoeg evenwel om een indruk te geven. 

b. Een bestrij ding van de bekende uitdrukking met haar achter
grond: Kunst is geen regeringszaak, THORBECKE aangewreven. 
De stelling van THORBECKE in het vermaarde kunstdebat (1862) 
was evenwel: "De Regering is geen oordeelaar van wetenschap en 
kunst", hetgeen iets anders is dan water dikwijls van is ge
maakt 3). Dit daargelaten, de P.v.d.A. stelt pal tegenover de leuze, 
dat kunst geen regeringszaak is, haar program van actieve cultuur
politiek; ik denk in dit verband aan een krachtige formulering bij 
VAN DER LEEUW: "Kunst is zaak v,an het gehele volk en, daar aan 
de Overheid de zorg voor het welzijn van het gehele volk is op
gedragen, is kunst Regeringszaak bij uitnemendheid". (Nat. Cul
tuurtaak, blz. 131). 

c. De ouderwetse subsidiepolitiek wordt bestreden. Subsidies 
zijn al te vaak fooien. Vooral weer VAN DER LEEUW toornt fel 
tegen die subsidiepolitiek. Dan komt er van "kunstbehartiging 
geen spaan terecht". Er mag geen moment eerder op culturele 
zaken bezuinigd worden dan op andere posten en precies evenveel 
en niets meer. Hij wijst o. a. op de uitgaven voor de defensie. Hier 
verliest VAN DER LEEUW uit het oog, dat defensie gerekend moet 
worden tot de zwaardrnacht van de Overheid en dat geen Overheid 
kan regenm in deze zondige wereld zonder een behoorlijke zwaard
macht. 

d. Heel sterk is bij de voorstanders van de actieve cultuur
politiek het streven naar een cultuurdistributie voor en ~mder heel 
het volk. De actieve cultuurpolitiek is een sterk sociale politiek. 

3) Men kan hierover lezen in de biogl'afie van THORBECKE door D. HANS 
(1932), blz. 173v.v., en in Overzicht der staatkundige denkbeelde:n van Johan 
Rudolf ThQ7'becke (1798-1872) door Mr W. VERKADE (1935) blz. 267 V.v. 
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Het ganse volk, de ganse gemeenschap moet delen in de zegenin
gen der cultuur. Hier dreigt een vermenging van het sociale en 
het staatkundige; de Overheid wordt cultuur-distributie-apparaat. 
Het bijzondere karakter van de Overheid en van het staatsverband 
kan zo gemakkelijk worden uitgewist. De P.v.d.A. gelooft, dat er 
een derde weg is tussen een laisser-faire-politiek en een dictatuur. 
De actieve cultuurpolitiek moet volgen the third way (de moderne 
en modieuze naam), die leidt naar een ware personalistisch-socia
listische gemeenschap. (Actieve cultuurpolitiek Nu, blz. 9). 

e. Men kan de wensen ook samenpersen in enkele werkwoor
den: de Overheid moet stimuleren, coördineren, subsidiëren, con
serveren, controleren. Ik merk hierbij op, dat deze werkwoorden 
niet nieuw zijn, conserveren en subsidiëren in het bijzonder niet. 
Coördineren is wel typisch voor dezen tij d, het is een mode
werkwoord. Deze werkwoorden en de actie, die zij uitdrukken, 
kunnen goed en onschuldig zijn. Maar hier reeds meen ik er op 
te moeten wijzen, dat de vijand van de souvereiniteit in eigen 
kring steeds op de loer ligt. Prof. DOOYEWEERD wil zeer beslist 
een onderscheid handhaven tussen "souvereiniteit in eigen kring" 
en "autonomie". Zijn opvatting is deze: bij autonomie blijft het 
schema van het geheel en zijn delen gehandhaafd, terwijl erken
ning van de souvereiniteit in eigen kring van kerk, school, gezin, 
staat, bedrijf enz. juist betekent een handhaven van de onderling 
radicaal verschillende structuurprincipes. De grenzen van de sou
\'ereiniteit in eigen kring kunnen dus nooit, als die der autonomie, 
éénzijdig door een bepaald samenlevingsverband, b.V. kerk of 
staat, worden vastgesteld. Ik ben wel eens van mening geweest, 
dat dit onderscheid sterk geconstrueerd was, doch speciaal na 
lezing van de geschriften over de actieve cultuurpolitiek uit de 
kring der P.v.d.A. ben ik overtuigd geràakt van de juistheid der 
onderscheiding, door DOOYEWEERD nadrukkelijk geponeerd. Het 
treft mij wel steeds weer, dat de voorstanders der actieve cultuur
politiek grote reverentie hebben voor het particulier initiatief en 
de "zelfwerkzaamheid", en die willen inschakelen. Doch, naar ik 
vrees, in den grond alleen tot meerdere glorie van den staat. VAN 

DER LEEUW erkent de autonomie van de verschillende levenskrin
gen, maar de alomvattende gemeenschap, die het laatste woord 
heeft, blijft de staat. (Nat. Cultuurtaak, blz. 10). 

KRUYT schrLift ergens: "Dat betekent niet, dat dit alles nu maar 
staatstaak is: de Overheid kan stimuleren, coördineren, eventueel 
subsidiëren, en min of meer autonome lichamen: stichtingen, ker
ken, scholen, universiteiten de leiding overlaten". N.B.: een min 
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of meer 'autonoom lichaam, als b.v. de Kerk (Actieve cultuur
politiek Nu, blz. 11). TEN HAGEN huldigt het subsidiariteitsbegin
sel. Ik citeer: "Daarom dient er een bepaalde rangorde te worden 
vastgesteld. Als algemene regel kan worden aangenomen, dat het
geen door een lagere gemeenschap kan geschieden, niet door een 
hogere moet worden overgenomen. Hiervan kan worden afgeweken 
als het algemeen belang zwaarder weegt dan de handhaving van 
dezen regel... Als tweede regel kan op cultureel gebied gelden, 
dat geen inbreuk mag worden gemaakt op hetgeen een gemeen
schap beschouwt als haar autonoom gebied en dit als een achtbare 
opvatting kan worden erkend ... Deze autonomie mag echter niet 
worden uitgebuit, om ten nadele van de gehele gemeenschap een 
isolement door te voeren buiten de grenzen van het doel". (Con
gres over Gemeentepolitiek, blz. 48). Zulke uitspraken zijn niet 
te vertrouwen! En waar is voor RUYGERS de grens, als hij schrijft: 
"Wanneer de Overheid in hoogste instantie verantwoordelijk is 
voor het welzijn der gemeenschap, dan heeft deze verantwoordelijk
heid niet alleen betrekking op de stoffelijke, maar evenzeer op 
de geestelijke goederen der mensheid". (Actieve cultuurpolitiek 
Nu, blz. 16). 

Telkens weer zie ik achter de actieve cultuurpolitiek het mon
ster van staatsalmacht en tyrannie dreigen, de moderne Moloch. 
Dus is het zaak zeer critisch te staan ten opzichte van de actieve 
cultuurpolitiek. Maar aan den anderen kant, juist omdat de P.v.d.A. 
het delicate karakter van cultuur wel aanvoelt, na den totalitairen 
staat van HITLER ook wel aan moet voelen, acht ik samenwerking 
in de praktijk zeker mogelijk, zoals samenwerking mogelijk is als 
het gaat om het tot stand brengen van een regeling voor de be
drijfspensioenen in tegenstelling tot het vroeger door de socialisten 
bewierookte staatspensioen. Als wij zelf maar een antwoord kun
nen geven op den roep om actieve cultuurpolitiek en als gewaar
schuwde mannen voor twee gelden, is een gemeenschappelijke 
cultuurvorming niet onmogelijk, ja sterker, waar ze enigszins 
mogelijk is, beslist gewenst. Wij zijn Nederlanders met een ge
meenschappelijk erfdeel en een gemeenschappelijke taak 4). 

(Wo'rdt vervolgd) 

* 

4) Zie het interessante verslag van het Congres gehouden door het Natio
naal Instituut in Augustus 1946 te Nijmegen. 



I DOEL EN METHODE VAN ECONOMISCHE PLANNING 

DOOR 

F. W. DIRKER, ec. drs. 

Inleiding. 

Sinds de bevrij ding bestaat er in ons land een Centraal Plan
bureau als een functioneel onderdeel van het overheidsapparaat. 
Het werd tijdens het Ministerie SCHERMERHORN - in afwachting 
van een wettelijke regeling - reeds voorlopig opgericht. Deze 
wettelijke regeling kwam eerst een jaar later onder het huidige 
ministerie tot stand. Hierbij werd aan het Centraal Planbureau 
officieel de taak opgedragen alle werkzaamheden te verrichten, 
die noodzakelijk zijn voor het voorbereiden van een Centraal Eco
nomisch Plan, dat op geregelde tijden ten behoeve van de coördi
natie van het Regeringsbeleid op economisch, sociaal en financieel 
gebied door de Regering zou worden vastgesteld, alsmede het uit
brengen van adviezen over algemene vragen, welke zich ten aan
zien van de verwezenlijking van het Plan zouden kunnen voor
doen. 

Nu is onzerzijds - en geenszins ten onrechte - altijd een zeer 
nauw verband gelegd tussen den ideëlen achtergrond van het direct 
na de bevrijding optredende Ministerie SCHERMERHORN en de op
richting van het Centraal Planbureau. Dit is echter slechts ten dele 
waar. Zeer zeker is die politieke achtergrond verantwoordelijk 
voor de wijze waarop en de tam-tam waarmede door het toenmalig 
kabinet dit Centraal Planbureau werd aangekondigd. Doch reeds 
het feit, dat een jaar later het desbetreffende wetsontwerp met 
algemene stemmen werd aangenomen wijst erop, dat er nog andere 
motieven bij de oprichting van dit Centraal Planbureau een rol 
hebben gespeeld. Het voornaamste hiervan is wel gelegen in de 
uitbreiding, die de taak van de Overheid op economisch, sociaal en 
financieel gebied in de laatste vijftien jaar heeft ondergaan, waar
bij gevoegd de uitzonderlijk moeilijke economische omstandigheden, 
'waarmede deze na-oorlogse periode gepaard gaat. Het terrein van 

A. St. XVlIl-6 12 



i 
1 , I 

'I 

170 F. W. DIRKER 

de overheidsbemoeiing was dermate uitgestrekt geworden, dat een 
instantie, die zich met de coördinatie van het regeringsbeleid op 
economisch, sociaal en financieel gebied en het geven van adviezen 
voor de grote lijnen van het beleid bezig hield, niet meer kon 
worden gemist. Daarnaast moet worden gewezen op de ontwikke
ling, die zich op het terrein van de theoretische economie en de 
statistiek in de laatste decennia heeft voltrokken. Men ziet n.l., 
dat de economisten zich bij hun theoretische beschouwingen niet 
meer, zoals b.v. MARSHALL deed, beperken tot de privaat-econo
mische eenheid, de onderneming, doch zich veel meer gaan bezig
houden met de bestudering van de gevolgen en de betekenis van 
het economisch gebeuren voor de gehele volkshuishouding. Of 
anders gezegd: de economische theorie en tegelijkertijd de statis
tische onderzoekingen ontwikkelen zich van micro-economische in 
macro-economische richting. Hiermede houden ook verband de be
rekeningen betreffende het nationale inkomen en de pogingen te 
komen tot het opstellen van een Nationale Boekhouding. In ons 
land werd hiermede onder leiding van de Professoren TINBERGEN 
en DERKSEN omstreeks 1938 op de toenmalige afdeling ConJunc
tuuronderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek een be
gin gemaakt. In het buitenland, met name in Engeland en de 
Ver. Staten hield men zich hiermede reeds veel langer bezig. Daar 
bestonden reeds sinds de jaren twintig vrU uitvoerige bereke
ningen inzake den omvang en de verdeling van het nationale in
komen. Daarnaast kwam er meer samenhang in de statistieken, 
die het C.B.S. publiceerde en werd het aantal statistieken uit
gebreid. Deze ontwikkeling was van groot belang, aangezien zon
der deze een Centraal Economisch Plan nooit had kunnen worden 
opgesteld. 

Zowel de berekeningen betreffende het Nationale Inkomen als 
de schema's voor de Nationale Boekhouding waren er op gericht 
te komen tot een samenvattend totaalbeeld in den vorm van cijfer
groeperingen en stroomdiagrammen, die inzicht zouden moeten 
geven in den economischen toestand waarin de volkshuishouding 
zich bevindt. Voor het treffen van overheidsmaatregelen is zulk 
een totaalbeeld onmisbaar. Het is daarom zeer waarschijnlijk, dat 
ook zonder een Centraal Planbureau de berekeningen, die thans 
door dit bureau worden gemaakt, door een andere overheids
instantie - zij het misschien onder een anderen naam - ten 
gerieve van het overheidsbeleid zouden zijn gemaakt. Dit is des 
te waarschUnlUker omdat ook in het buitenland zich in de laatste 
jaren een dergelijke ontwikkeling heeft voorgedaan. Zelfs in het 
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meest kapitalistische land ter wereld, de Ver. Staten, wordt sinds 
1944 elk jaar bij het indienen van de begroting door den President 
aan de Volksvertegenwoordiging een verslag gezonden, samen
gesteld door den "Council of Economic Advisers of the President", 
waarin op een soortgelijke - zij het niet geheel dezelfde - wijze 
als in ons Centraal Economisch Plan een overzicht wordt gege
ven van de economische situatie in de Ver. Staten, welke ver
gezeld gaat van een aanbeveling van de maatregelen, die moeten 
worden getroffen om verbeteringen tot stand te brengen en terug
gang tegen te gaan. In Engeland wordt sinds 1941 bij het indienen 
van de begroting een door de "Economie Section of the Cabinet" 
samengesteld "White Paper on National Income and Expenditure" 
gepubliceerd, terwijl in 1947 de "Economie Survey for 1947" en 
in Februari j.l. de "Economic Survey for 1948" verscheen welke 
te vergelijken zijn met ons Centraal Economisch Plan. Ook in 
Frankrijk, Zweden en Noorwegen hebben de laatste jaren soort
gelijke publicaties het licht gezien. 

Gedurende zijn bestaan heeft het C.P.B. twee maal een Centraal 
Economisch Plan gepubliceerd: één voor 1946 en één voor 1947. 
Beide zijn door mij in "NU" en "Nederlandsehe Gedachten" inder
tijd reeds uitvoerig behandeld. Sindsdien is het door bijzondere 
omstandigheden niet mogelijk geweest een definitief plan voor 1948 
op te stellen. Minister LIEFTINCK heeft dit indertij d uitvoerig 
toegelicht. De bedoeling van dit artikel is dan ook niet nogmaals 
een uiteenzetting van deze plannen te geven, doch veelmeer te 
trachten hier een schets te geven van de doeleinden en methoden 
van economische planning in het algemeen en in ons land in het 
bijzonder. Daarbij zal telkens naar de publicaties van het C.P.B. 
worden verwezen, terwijl het tevens mogelijk zal zijn vergelijkingen 
met het buitenland te treffen. Tenslotte zal ook iets kunnen wor
den gezegd over de voornaamste cijfers zoals die in het Centraal 
Economisch Plan 1947 met het daaraan toegevoegde Raamplan 
1947-1952 voorkomen en over de ontwikkeling, zoals die zich 
in het laatste jaar in werkelijkheid heeft voltrokken. 

Betekenis en doel van economische pWnning. 

In art. 3 van de hiervoor genoemde wet wordt een Centraal 
Economisch Plan als volgt omschreven: "Een Centraal Economisch 
Plan is een evenwichtig samenstel van schattingen en richtlijnen 
met betrekking tot de Nederlandse Volkshuishouding. Het omvat 
onder meer verzamelingen van cijfers, betrekking hebbende op de 
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toekomstige grootte van de voortbrenging in den ruimst en zin, 
op de toekomstige hoogte en ontwikkeling van het prijsniveau, 
van het nationale inkomen en zijn componenten, op de besteding 
van dat inkomen en op alle andere grootheden die voor een goede 
coördinatie van het economisch, sociaal en financieel beleid van 
belang zijn". Hiermede is zeer in het kort de inhoud en het doel 
van een centraal economisch plan aangegeven. Maar hiermede is 
allerminst een duidelijk inzicht verkregen in de vraag waarom zo 
een evenwichtig samenstel van schattingen en richtlijnen nodig 
is en wat de bedoeling hiervan is. Daarvoor is het gewenst iets 
dieper in te gaan op de doeleinden en methoden van centraal 
economische planning, want daar gaat het hier om. Allereerst dient 
dan de vraag te worden beantwoord: wat is planning? 

Nu stuiten we bij de beantwoording van deze vraag al direct op 
de moeilijkheid, dat dit begrip, evenals vele andere slagwoorden 
uit dezen tijd, in zoveel verschillende betekenissen wordt gebruikt. 
Voor ons doel is het echter voldoende twee verschillende beteke
nissen van het begrip planning uit elkaar te houden. Er kan n.l. 
een scherp onderscheid worden gemaakt tussen planning als een 
technisch hulpmiddel en planning als een politiek-economisch sys
teem. In het eerste geval maakt de Overheid bij het vaststellen en 
uitvoeren van haar beleid gebruik van een methode, die bestaat in 
het maken van een programma (taakstelling), dat is gebaseerd 
op kennis van den huidigen toestand (diagnose) en op inzicht in 
de vermoedelijke ontwikkeling in de nabije toekomst (prognose). 
De maatregelen, die in zulk een programma zijn vervat, zullen 
juist doordat ze in een overzichtelijk geheel worden samengevat, 
beter op elkaar kunnen worden afgestemd, zodat met de geringste 
moeite en kosten het grootste nut kan worden verkregen, terwijl 
zodoende kan worden voorkomen, dat de ene maatregel den ande
ren tegenwerkt of doorkruist. Teneinde effect te sorteren kunnen 
zulke maatregelen, al naar gelang de omstandigheden dit nood
zakelijk maken, een dwingend karakter dragen. 

Wanneer planning in dezen zin wordt opgevat, dan is het duide
lijk, dat ook een land als de Ver. Staten aan "planning" kan doen. 
Het is dan eveneens duidelijk, dat planning in wezen niets nieuws 
is. Iedereen "plant" op zijn manier; de ondernemer, de huisvrouw 
en ook de Overheid. Deze laatste bv. bij het vaststellen van een 
verkeersplan, of bij de ontwikkeling van een stad of éen streek 
of een bepaalden industrietak. Planning in deze betekenis bestond 
reeds bij de oude Egyptenaren, ten tij de van het Romeinse Keizer
rijk en bij zoveel andere regeringen in vroeger tijden. Het type-
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rende van dezen vorm van planning in het verleden is echter, dat 
zij zich altijd beperkte tot bepaalde onderdelen van het overheids
beleid. Tegenwoordig ziet men het woord planning echter gebrui
ken, ook in de Ver. Staten, in de betekenis van: planning van het 
gehele overheidsbeleid, d. w. z. men plaatst het gehele beleid van 
de Overheid tegen den achtergrond van de economische situatie 
waarin de nationale volkshuishouding verkeert. Men denkt en 
redeneert dus bij gebruik van het woord planning in macro-eco
nomische termen. 

In deze technische betekenis is er, ook wanneer het gehele be
leid van de Overheid in het oog wordt gevat, geen ruimte voor 
principiële tegenstellingen. Een ieder is het er over eens, dat wan
neer de Overheid in het economisch leven moet ingrijpen, zij dit 
beter volgens een bepaald programma kan doen, dan in het wilde 
weg. Dan blijft echter de vraag waarom dit thans als zo dringend 
wordt beschouwd, terw\il men in vroeger tijden hiertoe geen nood
zaak zag. Het antwoord hierop is niet moeilijk te geven. De nood
zaak hiertoe groeide tegelijkertijd met de toeneming van de over
heidsbemoeiing op het economisch, sociaal en financieel terrein. 
Door den loop der gebeurtenissen sinds 1930 (crisis en werkloos
heid) werd de Overheid gedwongen hoe langer hoe meer in het 
economisch leven in te grijpen, terwijl tenslotte de totalitaire oor
log met haar desastreuse en ontwrichtende gevolgen de Overheid 
noodzaakte, teneinde een maximale oorlogsinspanning te ver
krijgen, het gehele economische, sociale en financiële leven te be
heersen. Ook in de na-oorlogse periode bleef deze noodzaak in een 
groot aantal landen bestaan. Deze periode wordt nl. gekenmerkt 
door een veerbreking van het evenwicht tussen productie en con
sumptie, tussen lonen en prijzen, tussen invoer en uitvoer en tus
sen inkomsten en uitgaven van den staat e.d. Zou de Overheid 
hierbij niet ingrijpen, doch herstel van het evenwicht aan het spel 
der vrije maatschappelijke krachten overlaten, dan zou dit, van 
sociaal oogpunt gezien, tot ongezonde en ongewenste toestanden 
leiden. We verkeren dus in een situatie, dat de Overheid door 
bijzondere omstandigheden het gehele economische leven moet be
heersen. Het opstellen van een plan is dan een voorwaarde om 
op de juiste wijze en op het juiste moment te kunnen ingrijpen. 
Hiervoor is nodig een goed functionnerend statistisch apparaat, 
dat in staat is de Regering statistische informaties te verstrekken 
over die economische grootheden (lonen, prijzen, productie, con
sumptie, investeringen, enz.), die de Overheid moet beheersen. 
Daarnaast moest er een apparaat zijn, dat deze statistische ge-
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gevens zodanig groepeert en samenvat, dat een totaalbeeld wordt 
verkregen van de economische situatie waarin de nationale volks
huishouding verkeert. Als zodanig treedt bij ons het C.P.B. op. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de berekeningen van het Natio
nale Inkomen en van de opstelling van een nationaal budget. Bij 
de behandeling van de methoden van centraal economische plan
ning zal hierop nog nader worden ingegaan. 

In de tweede betekenis opgevat is planning een idee, een be
paalde historisch-economische categorie, of zo men wil een levens
en wereldbeschouwing. In een dergelijk gedachtencomplex mag 
het bereiken van de hoogste nationale welvaart zich niet afspelen 
op de vrije markt en in een vrije wisselwerking tussen de daden 
en initiatieven van vrije mensen, doch is het alleen de Overheid, 
die mag en zal uitmaken wat de hoogste welvaart is en hoe deze 
zal worden bereikt. Dit slaat hier dus niet op een uitzonderlijke 
situatie, waarin het niet anders kan, doch op normale omstandig
heden. Men beschouwt een zodanige wij ze van handelen als den 
meest verkieselijken vorm, niet op basis van feitelijke noodzaak, 
doch op basis van een bepaalde idee, op basis van een bepaalde 
levens- en wereldbeschouwing. In een op zodanige totalitaire wijze 
bestuurd land wordt het gehele economische, sociale en financiële 
leven van één centraal punt uit dool' de Overheid geleid en gedecre
teerd. Aan de individuen wordt daal' practisch geen enkele vrij
heid van beslissing gelaten. De Overheid maakt daar uit wat en 
hoeveel er zal worden geproduceerd, welke producten en hoeveel 
er zal worden geconsumeerd, waar de individuen zullen werken 
en hoe lang, hoeveel ze zullen verdienen en hoe ze hun inkomen 
mogen verdelen tussen consumptie en besparingen. In een totali
tairen staat zijn alle preferenties en verlangens van de individuen 
ondergeschikt aan de eisen van den staat. Alles is onderworpen 
aan de beslissingen van den staat, die het alleen voor het zeggen 
heeft en zijn wil met alle beschikbare dwangmiddelen aan de in
dividuen oplegt. In zulk een systeem is in principe de vrije markt 
en de vrije prijsvorming als productie- en consumptie-regelend 
orgaan niet toegestaan. In zo een land, waar de vrije beslissingen 
van de individuen niet worden getolereerd, kan de Overheid niet 
anders dan met behulp van een centraal plan regeren. Ze mist 
immers elk ander richtsnoer om aan te geven in welke richting 
het economisch leven moet worden geleid. Economische planning 
kan in die situatie dus niet anders betekenen dan het maken van 
een plan ten behoeve van de centrale leiding en controle door de 
Overheid van het gehele economische leven. 
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Nu zal het den opmerkzamen lezer niet zijn ontgaan, dat deze 
omschrij ving ook van toepassing is op de economische politiek 
zoals die thans in verschillende democratische landen wordt ge
voerd en die hiervóór bij planning als technisch hulpmiddel is 
beschreven. Inderdaad raken, naar den vorm gezien, deze beide 
betekenissen van planning elkaar hier in de praktijk. Er blijven 
evenwel naar het wezen niet alleen graduele doch ook principiële 
verschillen. In de Ver. Staten b.v. is de planning bij de Overheid 
als technisch hulpmiddel ingevoerd. Dit had een zeer reële oor
zaak Als gevolg van de grote werkloosheid gedurende de laatste 
crisis is nI. in 1944 door het Congress een wet, de Full Employment 
Bill (in 1946 vervangen door de Employment Act), aangenomen, 
die de Regering van de Ver. Staten, teneinde de volledige werk
gelegenheid te handhaven, de verplichting oplegt tijdig maatrege
len te treffen welke een crisis in haar ontstaan of gevolgen moeten 
tegengaan. Hiervoor heeft zij een totaaloverzicht van den econo
mischen toestand van de volkshuishouding nodig en zal zij even
tueel in het gehele economische leven moeten kunnen ingrijpen. 
Het principiële verschil met totalitair geregeerde landen is even
wel, dat men hier in principe de vrije markt en de vrije prijs
vorming onaangetast wil laten, doch deze alleen bij een eventuele 
crisis door overheidsmaatregelen in gunstige richting wil trachten 
te beïnvloeden. Dit is de betekenis van de "Nation's Economie 
Budget", dat tegelijk met de begroting door den President van de 
Ver. Staten aan het Congress wordt aangeboden. Het is de baro
meter of de landkaart van de economische situatie, waarin de 
nationale volkshuishouding verkeert, in een macro-economischen 
vorm. Ze moet vergezeld gaan van voorstellen, inhoudende door 
de Overheid te treffen maatregelen teneinde de werkgelegenheid 
op een zo hoog mogelijk niveau te handhaven. 

In de West-Europese landen bestaat die noodzaak van overheids
ingrijpen thans in de eerste plaats door de buitengewoon grote na
oorlogse moeilijkheden. Ook hier heeft de Overheid de centrale 
controle over het gehele economische leven. Hierin stemt de plan
ning in de democratische staten dus Qvereen met de planning in 
een totalitairen staat. Doch hier ziet men tegelijkertijd, zelfs in 
socialistisch geregeerde landen als Frankrijk en België, dat de 
Overheid zoveel mogelijk aan de vrije markt en de vrije prijs
vorming wil overlaten. Dit niettegenstaande het feit, dat er juist 
in deze landen sterke politieke stromingen zijn, die de vrije prijs
vorming in principe willen vervangen door planning van over
heidswege, omdat volgens hen de vrije prijsvorming om verschil-
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lende redenen niet meer aan haar doel zou beantwoorden. Maar 
zelfs bij deze lieden blijft er nog een belangrijk verschil met plan
ning in een totalitairen staat, nI. dat zij het centrale plan door de 
volksvertegenwoordiging willen doen vaststellen en zij de vrij e 
beslissingen van de individuen, o. a. wat betreft de besteding van 
het inkomen en het beroep waarin men wil werken, willen hand
haven. Het is echter de vraag in hoeverre dit in de praktijk moge
lijk zal zijn. Kan de Overheid werkelijk een sluitend plan maken, 
wanneer zij de vrije prijsvorming taboe verklaart en toch de in
dividuen vrijlaat in hun beslissingen b.v. bij de besteding van het 
inkomen tussen consumptie en besparing. Loopt het plan daardoor 
geen gevaar en moet de Overheid daardoor niet hoe langer hoe 
meer de indivduele vrijheid aan banden leggen? 

Men begrijpt, dat hier het punt is waar de principiële verschillen 
verschijnen. Het gaat er in wezen om of men de vrije prijsvorming, 
zij het met de nodige inmenging van overheidswege, accepteert 
of dat men die verwerpt. Voor ons is deze vraag niet moeilijk te 
beantwoorden. Maar zelfs indien men de vrij e prij svorming in 
principe wil handhaven, blijft er toch ruimte voor planning als 
technisch hulpmiddel, ook in dien ruimen (modernen) zin opgevat, 
dat men, door den drang der omstandigheden, op bepaalde momen
ten overheidsingrijpen op het gehele economische leven noodzakelijk 
acht, juist om die vrijheid van handelen in de toekomst te waar
borgen. Dit kan zijn zowel bij een ernstige crisis en werkloosheid 
als tijdens en na een oorlog. De oorzaken van het ontstaan van 
planning in landen waar men in principe de vrije prijsvorming 
wil handhaven ligt dan ook, naast een verandering in den geest en 
mentaliteit van de mensen, in de eerste plaats in de feitelijke nood
zaak als gevolg van een acute of latente noodsituatie. Hierop moet 
met nadruk worden gewezen. 

Wanneer we het voorafgaande kort samenvatten, kan planning 
worden omschreven als: de centrale contróle door de Overheid, 
volgens een globaal samenvattend plan, van het gehele economische 
leven. De twee cardinale punten waar het op aan komt in deze 
omschrijving zijn: 1. de centrale contróle door de Overheid; 2. het 
feit dat zij slaat op het gehele economische leven. Deze twee punten 
vindt men in eIken vorm van planning terug, zij het met de nodige 
variatie en principiële verschillen. 

Wat is het doel van economische planning? Dit is gemakkelijk 
te begrijpen na het voorafgaande. Het is het op aanwijzing van de 
Overheid zodanig aanwenden van de daarmede verkregen goederen 
en diensten over de verschillende nationale behoeften, dat de hoogst 
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mogelijke welvaart wordt verkregen. Daartoe gaat men bij de 
samenstelling van een centraal economisch plan als volgt te werk. 
In de eerste plaats is het noodzakelijk een zo betrouwbaar en vol
ledig mogelijk overzicht te verkrijgen van de ter beschikking 
staande hulpbronnen (nI. de werkende bevolking, de grondstoffen
positie, de kapitaalsuitrusting van fabrieken, de mijnen, het ver
keerswezen enz.), van den daarmede te bereiken productieomvang 
en van de noodzakelijke behoeften (consumptie, invoer, vervanging 
en vergroting van de hoeveelheid kapitaalgoederen, de defensie, 
de publieke diensten). Vervolgens moet door middelen en behoef
ten tegenover elkaar te stellen worden vastgesteld hoe de middelen 
over de behoeften moeten worden verdeeld om de hoogst mogelijke 
welvaart te bereiken. Tenslotte moeten er dan een aantal maat
regelen worden getroffen, die de Overheid - met inachtneming 
van de democratische volksvrijheden - in staat moeten ~tellen 

er zorg voor te dragen, dat de besteding der middelen ook zodanig 
plaats vindt als voor de uitvoering van het plan noodzakelijk is. 
In wezen ontstaan dus bij economische planning dezelfde proble
men als die, welke de huisvrouw heeft bij de besteding van haar 
huishoudgeld. Vastgesteld moet worden welke behoeften uit het 
oogpunt van nationaal belang de voorkeur genieten. Het probleem 
van economische planning is daarom het vaststellen van de priori
teiten. 

Hoe is het nu met de planning in ons land gesteld? Welke karak
teristieken vertoont deze hier te lande? Wanneer men de wij ze 
waarop hier het Planbureau is opgezet en georganiseerd en de 
methode, die het bij de planning toepast, vergelijkt met hetgeen 
hiervóór over planning werd gezegd, dan kan worden geconclu
deerd, dat de planning in ons land uitsluitend als een technisch 
hulpmiddel wordt gebruikt. Dit kan als volgt worden toegelicht. 
Ook in ons land doet zich momenteel een acute noodsituatie voor, 
waardoor de Overheid genoodzaakt is het gehele economische leven 
te controleren en te beheers·en. De voorwaarden zijn daardoor 
inderdaad aanwezig het beleid van de Overheid tegen den achter
grond van den economischen toestand van de Nederlandse volks
huishouding te zien en te trachten de consequenties van dit beleid 
reeds van te voren voor een bepaalde periode (1 jaar) zo goed 
mogelijk vast te stellen. Dit is de voornaamste taak van het Cen
traal Planbureau. Het tracht daartoe niet alleen kwalitatief doch 
ook kwantitatief enig inzicht te verkrijgen in den economischen 
toestand van de Nederlandse volkshuishouding (productie, con
sumptie, lonen en prijzen e.d.) Hierbij houdt het rekening met het 
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beleid van de Overheid zoals dit op dat moment is en met de ver
moedelijke ontwikkeling van de internationale economische situa
tie (internationaal prijsverloop op de grondstoffen- en goederen
markten e.d.). Tegen dezen achtergrond worden de maatregelen 
van de Overheid geplaatst en zowel kwalitatief als kwantitatief 
op hun vermoedelijke gevolgen getoetst. Het C.P.B. verricht dus 
als het ware terreinverkenningen voor de Overheid, zodat deze van 
te voren de consequenties van haar maatregelen enigszins kan 
overzien. Nergens wordt hier in principe de vrije prijsvorming 
over boord gezet. Wel wordt deze in verschillende opzichten, om 
voor de hand liggende redenen van socialen aard, momenteel in 
haar ongewenste gevolgen tegengegaan en afgezwakt. Het C.P.B. 
is niets meer dan een coördinerend overheidsorgaan, dat zich be
perkt tot het geven van adviezen aan de Regering, o. a. bij het 
vaststellen van de prioriteiten, die bij het verdelen van de midde
len over de behoeften moeten gelden. Het is niet, zoals in een tota
litairen staat, het toporgaan van het productie-apparaat. Het kan 
geen aanwijzingen aan het bedrijfsleven geven, het neemt geen 
beslissingen en het heeft geen controle op de uitvoering van de 
overheidsmaatregelen. 

De methode '1.lan economische planning. 

De methode is in het voorgaande reeds in principe aangegeven: 
het is het volgens bepaalde richtlijnen verdelen van de beschikbare 
middelen over de noodzakelijke behoeften. Het Centraal Planbureau 
gaat daarbij als volgt te werk. In de eerste plaats wordt een schat
ting gemaakt van de gedurende de planperiode te verwachten 
totale productie, aan de hand van het aantal beschikbare arbeids
krachten en de te verwachten arbeidsproductiviteit, daarbij reke
ning houdend met een aantal factoren, welke een "bottle-neck" 
"knelpunt" zouden kunnen vormen (b.v. een tekort aan bepaalde 
grondstoffen en halffabrikaten). Bovendien wordt onder de midde
len - om straks nog uiteen te zetten redenen - ook het tekort op 
de lopende posten van den goederen- en dienstenbalans opgenomen. 
Wanneer zodoende is nagegaan over hoeveel goederen en diensten 
de Nederlandse volkshuishouding in totaal kan beschikken, wordt 
afzonderlijk geschat welke eisen aan dit nationaal product, als ge
volg enerzijds van de werking der vrije maatschappelijke krachten 
(er is altijd nog een belangrijke vrije sector in het economische 
leven), andererzijds van het op dat moment gevoerde overheids
beleid, zullen worden gesteld ten behoeve van de consumptie, de 
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investeringen en de Overheid. Dit tegenover elkaar stellen van 
middelen en behoeften gebeurt op tweeërlei manier. Opg~steld 

wordt een confrontatie van middelen en behoeften (zie beneden) 
en daarnaast een voorlopige raming van de lopende posten van 
den betalingsbalans (goederen- en dienstenbalans). Beide zullen 
zodanig in evenwicht moeten zijn, dat hieruit een redelijk wel
vaartsniveau voor de Nederlandse bevolking resulteert. De confron
tatie geeft het binnenlands evenwicht aan, ze laat zien op welke 
wijze de voor het binnenland ter beschikking staande middelen 
over de binnenlandse behoeften (consumptie, investeringen, Over
heid) worden verdeeld. Een deel van de productie wordt echter 
geëxporteerd en maakt zodoende de voor de productie en consump
tie noodzakelijke invoer mogelijk. De geschatte goederen- en 
dienstenbalans geeft daarom aan op welke wijze en op welk niveau 
het evenwicht met het buitenland tot stand komt. Overtreft, zoals 
in den huidigen tij d het geval is, de invoer (incl. de te betalen dien
sten )den uitvoer (incl. de voor het buitenland verrichte diensten), 
dan zal dit alleen mogelijk zijn in zoverre dit tekort door verkoop 
van Nederlands bezit (effecten, goud, enz.) of door buitenlandse 
leningen wordt gedekt. Dit tekort is de hoeveelheid goederen en 
diensten, welke de Nederlandse volkshuishouding ontvangt, zonder 
dat ze daarvoor een deel van het eigen nationaal product in den 
vorm van goederen of diensten afstaat. Het is dus de hoeveelheid 
middelen waarover de Nederlandse bevolking boven het eigen 
nationaal product kan beschikken. Daarom treft men dit tekort 
op de confrontatie dan ook aan onder de middelen. 

CONFRONTATIE VAN MIDDELEN EN BEHOEFTEN 
(PLAN 1946) 

Middelen mrd. gld. 
Nationaal product . 8,3 
Recuperatie 1) 0,1 
Saldo-tekort op den goe-

deren- en diensten-
balans 1,8 

10,2 

Behoeften 
Consumptie 
Netto-investeringen 
Overheid . 

mrd. gld. 
5,2 
2,0 
3,0 

10,2 

Bij het opstellen van een plan moeten echter prognose en taak
stelling duidelijk uit elkaar worden gehouden. Hetgeen hiervoor 

1) D. i. terugvoering van door de Duitsers weggevoerde machines e. d. 
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werd uiteengezet is niet meer dan het vaststellen van de prognose. 
Deze is de basis voor de planning, doch niet de planning zelf. 
Deze ontstaat eerst wanneer de conclusies waartoe een zodanige 
prognose leidt, niet aanvaardbaar zijn. Er moet dan worden aan
gegeven, liefst door enige alternatieve opstellingen, hoe hetzij door 
vermindering van de consumptie of de investeringen, hetzij door 
een vermeerdering of verschuiving van de productie en/of van 
den export een meer aanvaardbare oplossing kan worden bereikt. 
Dit houdt dus in het aangeven van de richtlijnen (prioriteiten) 
volgens welke de middelen op een betere wijze over de behoeften 
kunnen worden verdeeld. In deze alternatieve opstellingen liggen 
de taakstellingen opgesloten. De gang van zaken is vervolgens 
deze, dat de Regering beslist, welke van deze alternatieve opstel
lingen zij wil uitvoeren. Zij baseert daarop haal' beleid en stelt 
in overeenstemming daarmede de te nemen maatregelen vast (het 
deviezenbeleid wordt bv. gewijzigd). Het C.P.B. werkt dit alter
natief in een definitieven vorm uit in een globaal plan, terwijl 
het dit daarna nog verder verfijnt, o. a. dool' uitsplitsing over de 
verschillende bedrij fstakken, in den vorm van een gedetailleerd 
plan. 

Het Centraal Economisch Plan 1947 bevat verschillende voor
beelden van zulke alternatieve mogelijkheden. In deze publicatie, 
evenals trouwens in de voorafgaande, wordt echter - en dit is 
een bezwaar van deze publicaties - geen duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen prognostische en taakstellende cijfers. Hetgeen 
in den vorm van een Nationaal Budget wordt gepubliceerd is een 
geheel van cijfers, waarin prognostische en taakcijfers met elkaar 
zijn vermengd. Niettegenstaande in den tekst wel over taakstel
lingen wordt gesproken, is dit uit de cijfers niet op te maken. 
Is bv. de post "te besparen" bij de gezinshuishoudingen (in het 
plan 1947 f 800 mln) een prognose- of een taakcijfer? Volgens 
den tekst zou het een taakstelling zijn, doch in werkelijkheid is 
deze post op de rekening Gezinshuishoudingen als een sluitpost 
gevonden en dientengevolge niet meel' dan een prognosecijfer. Dit 
voorbeeld zou met andere kunnen worden aangevuld. 

De opstelling van het plan vindt in ons land plaats in den vorm 
van een Nationaal Budget. Dit Nationaal Budget is in wezen het
zelfde als de Nationale Boekhouding. De Nationale Boekhouding 
berust op de idee, dat de boekhouding, zoals ze in de privaat
economische eenheid, de onderneming, wordt toegepast om een 
totaal-overzicht te verkrijgen van de resultaten van de bedrijfs
huishouding, ook kan worden gebruikt voor de gehele volkshuis-
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houding. De Nationale Boekhouding wil den gehelen economischen 
kringloop weergeven in een aantal tabellen, die samen een ge
sloten geheel vormen. Het is een samenvattend overzicht van de: 
gehele volkshuishouding waarin de geld- en goederenstromen, die 
samenhangen met het economisch verkeer, tussen de verschillende 
groepen huishoudingen, die daarbij worden onderscheiden, duide
lijk naar voren komen. Die huishoudingen zijn: Gezinshuishou
dingen, Bedrijfshuishoudingen, Collectieve Inkomenstrekkers (So
ciale fondsen, Levensverzekering-maatschappijen, Pensioenfond
sen), Overheid, Buitenland en Kapitaalmarkt. De rekening Kapi
taalmarkt is niets meer dan de verzameling van de sluitposten van 
de andere rekeningen. De rekening Buitenland is een sterk gesty
leerde betalingsbalans. Het is echter niet de bedoeling de boek
houding van de gehele volkshuishouding uit de boekhoudingen van 
de privaat-economische eenheden op te bouwen. Dit zou practisch 
onmogelijk zijn. De cijfers van de Nationale Boekhouding worden 
ontleend aan de statistieken. Aan de hand daarvan worden exploi
tatierekeningen (schema's van inkomsten en uitgaven) opgesteld 
voor de gezinshuishoudingen, bedrijfshuishoudingen enz. De Na
tionale Boekhouding vormt een gesloten systeem. Elke uitgave in 
dit systeem roept ergens anders een ontvangst in het leven en om
gekeerd. Wanneer dus in het Nationaal Budget 1947 bij de bedrijfs
huishoudingen onder de uitgaven een post "Beloning van productie
factoren" voorkomt (f 6,2 mrd), dan vindt men dienzelfden post 
terug onder de ontvangsten bij de Gezinshuishoudingen als "Pro
ductieve inkomens van bedrijven". De uitgavenpost "Belastingen" 
bij de gezinshuishoudingen komt op de rekening "Overheid" voor 
onder de ontvangsten. Zo vindt men voor eIken post in dit systeem 
ergens anders een even groten tegenpost. Dit is in overeenstem
ming met de realiteit. Men kan als totaal gezien nu eenmaal nooit 
meer consumeren dan er is geproduceerd. 

Bij het beoordelen van de geldstromen in de Nationale Boek
houding moet men rekening houden met de volgende veronder
stellingen: 

1. elke levering van goederen en diensten wordt direct door 
een betaling gevolgd; 

2. de vorderingen en schulden uit hoofde van pensioenen, sub
sidies, belastingheffing en sociale voorzieningen worden vereffend 
zodra ze ontstaan. 

Door de wijze van opstelling van de Nationale Boekhouding is 
het mogelijk hieruit de voornaamste economische grootheden af 
te lezen of door eenvoudige optellingen en aftrekkingen te be-
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rekenen. Dit betreft: het nationale inkomen, de consumptie, de 
investeringen, de besparingen, den invoer, den uitvoer enz. 

Het verschil tussen een Nationaal Budget en de Nationale Boek
houding is deze, dat de Nationale Boekhouding zich uitstrekt over 
het verleden, het Nationaal Budget over de toekomst. Dit laatste 
bevat dus prognose- en taakcijfers. Het is de begroting voor de 
toekomst en hoort daarom thuis in een plan. Men kan het ook 
zo zeggen: het Nationaal Budget is de voorcalculatie, de Nationale 
Boekhouding is de nacalculatie. 

Ons land is met Noorwegen een van de weinige landen waar het 
Centraal Economisch Plan in den vorm van een Nationaal Budget 
wordt gegoten. Niet omdat in het buitenland geen Nationale Boek
houdsystemen zouden bestaan. Integendeel, zowel in de Ver. Staten 
als in Engeland (0. a. door STONE) zijn schema's voor een Natio- . 
nale Boekhouding ontworpen. Dat in de Engelse en Franse plannen 
geen Nationaal Budget voorkomt is echter vermoedelijk veroor
zaakt, doordat deze plannen veel minder als algemene oriëntatie 
ten behoeve van het overheidsbeleid waren bedoeld, doch veel meer 
als voorlichting van het publiek en het bedrijfsleven. Daardoor 
zjjn deze plannen ook veel meer toegespitst op de speciale moeilijk
heden, waarvoor deze landen zijn geplaatst. Op die punten zijn 
ze eveneens, vermoedelijk om dezelfde reden, veel gedetailleerder 
dan het onze. In Engeland betreft dat voornamelijk het export
probleem (evenwicht in de betalingsbalans) en het probleem der 
arbeidskrachten. Het Franse Plan behandelt - naast de arbeids
krachten - voornamelijk de modernisering en vergroting van 
het productieapparaat. Daardoor is het Plan MONNET meer tech
nisch ingesteld en zijn de schattingen van de te verrichten inves
teringen veel directer en nauwkeuriger uitgevoerd dan in het 
Engelse en Nederlandse Plan. De betalingsbalans problemen wor
den in het Franse Plan merkwaardigerwij s slechts min of meer 
terloops besproken. In deze landen is het kennelijk niet de be
doeling geweest het plan in een dusdanigen vorm te gieten, dat 
het - op papier althans - geheel rondliep. In dit opzicht is ons 
plan, uit theoretisch oogpunt gezien, de Engelse en Franse plannen 
beslist een stap vooruit. Of de practische bruikbaarheid van ons 
plan daarom ook groter is, is echter een open vraag. 

Het plan 1947 en de. werkelijke ontwikkeling in 1947. 

Voor een vergelijking van de in de Plannen voor 1946 en 1947 
genoemde cijfers en de economische ontwikkeling zoals deze zich 



DOEL EN METHODE VAN ECONOMISCHE PLANNING 183 

in werkelijkheid heeft voltrokken zijn ingewikkelde en tijdrovende 
statistische berekeningen nodig. Met deze nacalculatie is thans 
het Centraal Bureau voor de Statistiek bezig. Het hoopt met de 
nacalculatie van het jaar 1946 binnen vrij korten tijd klaar te 
komen. De nacalculatie voor het jaar 1947 zal dan binnen enkele 
maanden volgen. Op het verschil tussen de werkelijke cijfers en 
de plancijfers kan hier dus nog niet uitvoerig worden ingegaan. 
Daarom zal hier worden volstaan met enige globale indrukken 
betreffende de ontwikkeling gedurende 1947. De algemene indruk 
is, dat de werkelijke ontwikkeling veel minder gunstig is geweest, 
dan in het Centraal Economisch Plan 1947 (het globale Plan) 
was voorzien. Een aanwijzing hiervoor vormt o. a. het verloop van 
de saldi-tegoeden bij de Spaarbanken. Bij de bijzondere spaar
banken nam het saldotegoed gedurende 1947 slechts met f 22 mln 
toe, terwijl het bij de Rijkspostspaarbank met f 63 mln afnam. 
De in de plancijfers voorziene besparingen der gezinshuishou
dingen à f 800 mln zullen dan ook waarschijnlijk niet zijn gereali
seerd. Het is integendeel wel zo goed als zeker dat er zich gedu
rende 1947 een interen op de spaargelden bij de gezinnen heeft 
voorgedaan. Daarnaast zijn er aanwijzingen, hetgeen overeen
stemt met de geringere besparingen, dat de consumptie in werke
lijkheid veel groter is geweest dan in het plan was berekend. De 
arbeidsproductiviteit in de industrie heeft het plancijfer (78) ge_ 
haald. Ze bedroeg in de vier kwartalen van 1947 resp. 74, 76, 76 
en 84. Aangezien dit echter eerst in het vierde kwartaal plaats 
vond (de productie-index steeg toen voor het eerst boven het 
niveau van 1938) is het waarschijnlijk dat de productie over het 
gehele jaar slechts ternauwernood het plancijfer (94 % van het 
niveau van 1938) heeft kunnen halen. Het verschil in de in- en 
uitvoercijfers is vrij aanzienlijk. Beide zijn belangrijk hoger. De 
uitvoer bedroeg in; 1947 f 1,9 mrd (plancijfer f 1 mrd) en de in
voer f 4,3 mrd (plancijfer f 2,65 mrd). Dit behoeft echter geen 
verwondering te wekken. Het plan 1947 is opgesteld in Augustus 
1946. Gedurende de lange periode, die sindsdien verliep deden zich 
belangrijke wijzigingen in de data voor. Bij den in- en uitvoer 
speelden bv. de sterke prijsstijgingen op de buitenlandse markten 
een zeer belangrijke rol. Deze was voor de invoerartikelen zelfs 
groter (ca 25 %) dan voor de uitvoerartikelen (ca 6 %). Daar
door was ondanks de - in hoeveelheden gemeten - sterke stij
ging van den export en mede door de niet voorziene sterke stijging 
van den invoer het tekort op de goederenbalans groter dan oor
spronkelijk door het C.P.B. was berekend. 
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De ontwikkeling van lonen en prijzen heeft zich - dank zij de 
loonstop en de prij sbeheersing - voltrokken zoals in het Plan 
1947 was verondersteld. De indruk bestaat dat de investeringen 
_ behoudens enkele uitzonderingen (bouwnijverheid) - groter 
zijn geweest dan in het Plan was voorzien, omdat zich in het 
afgelopen jaar een veel grotere voorraadvorming bij de onder
nemingen heeft voltrokken dan oorspronkelijk was geschat. Dit 
is mede een verklaring van den hogeren invoer. 

Dat de werkelijkheid aanzienlijk afwijkt van de plancijfers is 
op zichzelf niets bij zonders. Vooral wanneer de periode tussen het 
opstellen van het plan en het afsluiten van de planperiode vrij 
lang is, zoals hier het geval was. De data, vooral die betreffende 
de internationale economische situatie, zijn aan voortdurende ver
andering onderhevig. Een plan behoort dan ook voortdurend aan 
de zich wijzigende omstandigheden te worden aangepast. Dit is 
ook inderdaad gebeurd. Gedurende 1947 verschenen, met mede
werking van het C.P.B., de twee deviezennota's van het Ministerie 
van Financiën. Deze hielden in wezen een herziening in van de in 
het plan berekende in- en uitvoercijfers. Daarnaast heeft het 
C.P.B. dit plan 1947 intern eveneens op verschillende punten her
zien. Met deze korte uiteenzetting moet thans worden volstaan. 
Wellicht zal het t.z.t. na het gereedkomen van de nacalculatie mo
gelijk zijn hierop in een beter gedocumenteerd artikel terug te 
komen. 

* 



VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 

In een gemeenteraad kwam aan de orde een adres, waarin o.m. werd 
verzocht het te willen leiden tot een verbod van alle sportwedstrijden 
op Zondag. B. en w. zagen het in hun praeadvies als een plicht van het 
gemeentebestuur de kerkgangers volkomen te vrijwaren tegen allen over
last, maar achtten het niet op zijn weg te liggen een bepaalde groep 
van personen te dwingen zich des Zondags te schikken naar de opvat
tingen der meerderheid, indien en voorzover geen overlast wordt aange
daan. Zij stelden voor te volstaan met een nader onderzoek naar het 
eventueel veroorzaken van hinder en daartegen zo nodig op te treden. 
Gewezen werd nog op de bestaande praktijk, dat processen-verbaal 
wegens overtreding der Zondagswet door het Openbaar Ministerie dik
wijls worden geseponeerd, zodat geen vervolging ter zake wordt ingesteld. 
De raad heeft de opvatting van b. en w. tot de zijne gemaakt, met alleen 
de stemmen der S.G.P. tegen, maar bij den Minister aangedrongen op 
aanvulling der Zondagswet. Verder heeft de A.R. fractie verklaard, als 
ernstige klachten zouden blijken te bestaan, te zullen aandringen op 
een aanvullende verordening als geformuleerd in het advies in A. R. S. 
XVII op blz. 64. 

Daar in de discussie de aangaande Zondagsrust, Zondagsheiliging 
e. d. in A. R. S. XVII gegeven adviezen een rol bleken te hebben ge
speeld, komt het gewenst voor hier te publiceren het advies, dat werd 
gegeven naar aanleiding van hetgeen in bovenbedoelden gemeenteraad 
en in de A.R. Kiesvereniging ter plaatse werd gezegd en besloten. 

ANTWOORD: 

U citeert in uw brief uit mijn advies in A. R. S. XVII, blz. 60 vvo 
(Mei 1947) de volgende passage: 

"Het hoofddoel met de bevordering der Zondagsrust is dus gelegenl 

in de vrijlating van den Zondag, opdat de burger dien kan heiligen. 
Hem tot die heiliging noodzaken kan de Overheid evenwel niet. Dat is 
ook niet haar taak. 

Wel ligt het op haar weg, publieke Zondags-ontheiliging door een 
deel der burgers, waardoor andere burgers van hun in de Zondagsrust 
vervatte gelegenheid tot Zondagsheiliging zouden worden beroofd, tegen 
te gaan." 

Ik mag u echter opmerken, dat ik in A. R. S. XVII, blz. 251 (November 
1947) verder ben gegaan, mij positiever heb uitgelaten, als volgt: 

" ... dient de Zondagsrust, die de Overheid moet bevorderen, dus in 
de eerste plaats ter vrijlating van den dag des Heren. Het in de Zondags-



186 ADVIEZENRUBRIEK 

rust gelegen sociale belang voor den mens komt eerst op de tweede 
plaats. Het gaat dus zeer nadrukkelijk om de erkenning door de over
heid van den Zondag als dag des Heren. En wel opdat de mens dien 
kan heiligen. Tot dit laatste kan de Overheid niet dwingen. Maar ze 
dient wel de publieke ontheiliging van den Zondag, die bovendien veelal 
andere burgers van hun in de Zondagsrust gelegen mogelijkheid tot 
Zondagsheiliging berooft, tegen te gaan." 

en 
"De taak der Overheid ten aanzien van de bevordering der Zondags-

rust ligt op publiek terrein. Daarom dient zij tegen te gaan, dat zonder 
noodzaak bepaalde (groepen van) personen rechtstreeks of indirect tot 
arbeid op Zondag worden genoopt, dat zonder noodzaak de rust op 
publiek terrein wordt gestoord, dat aan de heiliging van den Zondag 
hinder wordt toegebracht, zonder dat zulke hinder onvermijdelijk is." 

Het is dus niet zo, dat de Overheid de Zondagsrust op publiek terrein 
heeft te handhaven, omda,t sommige burgers anders in hun begeerte 
tot Zondagsheiliging worden belemmerd, maar omdat zij zelve den Zon
dag als dag des Heren moet erkennen. 

Bij haar maatregelen tot handhaving der Zondagsrust zal zij daarbij 
uiteraard rekening moeten houden met de vraag, wat ter plaatse nog 
wel en wat niet meer mogelijk is. Dit werd reeds in de beide vermelde 
adviezen aangegeven. Haar beleid behoort daarbij op reformatie der volks
zede en -overtuiging te zijn gericht. Mozes liet toe een scheidbrief te 
geven (Deut. 24 : 1), niet om het den Israëlieten gemakkelijk te maken, 
maar juist om het nog lichtvaardiger zo maar wegzenden der vrouw 
tegen te gaan, en de Here Jezus Christus beperkte de echtscheiding nog 
verder (Matth. 5 : 31,32; 19 : 7-9; Marc. 10 : 2-12; Luc. 15 : 18). 
Voor het onderhavige geval leert ons dit, dat de Overheid zich niet 
zo veel mogelijk maar zo weinig mogelijk naar een zich in anti-Christe
lijken zin ontwikkelende (ontwikkeld hebbende) volksovertuiging dient 
te gedragen. 

Het zal u duidelijk zijn, dat in het licht van het voorgaande de zin-
snede in het prae-advies van B. en W.: "Het ligt naar het ons wil voor
komen echter niet op zijn weg om een bepaalde groep van personen te 
dwingen zich des Zondags te schikken naar de opvattingen der meer
derheid, indien en voorzover geen overlast wordt aangedaan.", mijn 
instemming niet heeft. Niet de opvatting der meerderheid is kriterium, 
maar de wet Gods. 

Wat de - juiste - opmerking in het prae-advies inzake de gebrek-
kige handhaving der Zondagswet betreft teken ik aan, dat daarin uiter
aard voor den raad geen grond mag zijn gelegen, zich daarbij neer te 
leggen en daaraan te conformeren. Hetzelfde geldt voor de politiegezags
dragers. Zij dienen voort te gaan proces-verbaal op te (doen) maken 
bij overtreding. 

* 



BOEKBEOORDELING 

J. VERKUYL, Enkele Aspecten van het Probleem der Gods
dienstvrijheid in Azië. Kampen, J. H. Kok N.V., 1948. 
328 blz. 

Ds VERKUYL, die met deze studie aan de V.U. tot doctor in de godge
leerdheid promoveerde, wordt door een benijdenswaardige passie ge
dreven. Ja, gedréven. De uitbreiding en de verdieping van de Konings
macht van Christus en van de heerschappij van Zijn Woord in Indonesië 
heeft al de liefde van zijn hart. En nu de geschiedenis van Indonesië zich 
al meer ontwikkelt in de richting van een zelfstandig, zo niet onaf
hankelijk Indonesië, moest de vraag, welke plaats de christelijke kerken 
aldaar in het publieke leven straks zullen gaan innemen ,of voor zich 
mogen opeisen, wel beslag gaan leggen op zijn aandacht. Het probleem 
der godsdienstvrijheid heeft zeker voor Indonesië een actueel karakter. 
Het kan wel eens spoedig een levenskwestie voor de kerken in Indonesië 
worden. Deze dissertatie mag dan ook wel allereerst worden beschouwd 
als een dienstbetoon aan deze kerken, aan de "jonge christenheid" in 
Indonesië. 

Doch ook de Nederlandse christenheid kan er haar winst mee doen. 
Zonder enig voorbehoud zeg ik dit ten aanzien van de eerste zes hoofd
stukken; Daarin wordt ons een overzichtelijke inleiding geboden over 
den stand van zaken in de verschillende landen van Azië aangaande de 
staatkundige vrijheid van godsdienst. In een taal en stijl, die steeds 
tot verder lezen uitnodigen. 

De lezer raakt dan wel diep doordrongen van de hachelijke situatie, 
waarin de christelijke kerken in Azië verkeren. Godsdienstvrijheid blijkt 
bij geen der heersende niet-christelijke religies veilig en bij de meeste 
zelfs bedreigd. Dit geldt zelfs van het in zijn grondtrekken op het eerste 
gezicht zo uiterst tolerante Boeddhisme. In het voetspoor van Prof. 
GROOT wordt de legende van de tolerantie van het Confucianisme op haar 
mérite's onderzocht, en ontmaskerd. Voor menig Nederlander heel niet 
overbodig. 

Ook het zesde hoofdstuk, waarin een kort overzicht van den strijd 
om de vrijheid van religie in de westerse theologie wordt geboden, heeft 
als zodanig, als een kort overzicht, zijn waarde voor ons Nederlandse 
volk en zijn christelijk volksdeel. Het is heel niet verkeerd, van de 
principiële intolerantie van Rome kennis te nemen en te lezen, dat gods
diensttolerantie bij Rome slechts op opportunistische gronden rust. En 
evenmin is het ondienstig, er aan te worden herinnerd, dat de staat
kundige vrijheid van godsdienst noch in het verleden, noch in het heden 
bij het Protestantisme onverdeeld bijval vindt. De eigen roeping van 
het Neo-Calvinisme wordt er ons des te duidelijker en liever om. 
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Met dankbaarheid constateerde ik ook de herhaalde verklaring, dat de 
staatkundige vrijheid van godsdienst bij wat zich democratie noemt in 
het geheel niet is gewaarborgd. Zo ook, dat de beginselen der Franse 
Revolutie, van het liberalisme en van het relativisme van het moderne 
cultuurprotestantisme de erkenning der godsdienstvrijheid niet garan
deren. Alsook de conclusie: "De "waarborg en grondslag der constitu
tionele vrijheden", ook van de vrijheid van godsdienst zal gezocht 
moeten worden in God en Zijn openbaring. Elk ander fundament is 
labiel." 

Het zevende hoofdstuk, inhoudende een poging tot een theologische 
fundering van de vrijheid van godsdienst, acht ik het zwakke gedeelte 
in dit geschrift. Ik geloof niet, dat het het vraagstuk tot in zijn gvond 
belicht, en acht bovendien, dat het op meer dan één punt lang niet 
onaanvechtbaar is. 

Even aangenomen, dat God het "waagt" met de menselijke vrijheid, 
doch houdt dit ook in, dat God het met de staatkundige vrijheid van 
godsdiensten waagt? En wat bedoelt de schrijver nu eigenlijk precies 
met die menselijke vrijheid, waarmede God het zou wagen? Zeker niet 
de wilsvrijheid, die Dordt bestreed. Maar wat dan wel, als zij den weg 
moet openhouden voor "de vrije, persoonlijke beslissing, waarin een mens 
positie zal hebben te kiezen tegenover het Evangelie van Christus"? 

De grond voor de godsdienstvrijheid, ook voor de vrijheid van niet
christelijke godsdiensten, ziet de schrijver voornamelijk hierin, dat "vrije, 
persoonlijke beslissing tegenover het Evangelie slechts mogelijk is in 
een sfeer van vrijheid." "Daarom moet de Kerk vrijheid eisen niet alleen 
voor zichzelf, maar ook voor andere gemeenschappen." 

Doet de Kerk dit niet, dan zou zij tonen "niet in haar Heer te ge
loven, maar in het geweld, niet in de Geest, maar in dwang." 

Ik waag dit alles te betwijfelen. Het niet-dulden van niet-christelijke 
godsdiensten behoeft in het geheel niet in te houden een poging, 
met geweld te dwingen tot de aanvaarding van den christelijken gods
dienst, te dwingen een Christ-gelovige te worden. Evenmin als het 
niet-dulden van de uitoefening van een islamitische godsverering in 
het christelijk gezin door den vader des huizes inhoudt, dat hij dwingt 
tot het christelijk geloof. 

De competentie-vraag is m. i. hier de enige, die op deze kwestie vol
waardig en met recht ingaat. En derhalve de vraag naar de inner
lijke begrenzing der overheidstaak. Ik betreur het zeer, dat de schrijver 
deze kwestie niet heeft gesteld, hoewel zij in onzen kring toch al lang 
aan de orde gesteld was. Hij heeft haar tot zijn schade genegeerd. En 
juist in Azië waar de machtsvraag voor het besef van millioenen belist 
over het gezagsrecht, is het wekken van besef voor de competentie
grenzen der staatkundige overheid van primordiaal belang en een eerste 
rüeping der christenheid. 

Nu heeft de schrijver het zich veel te gemakkelijk gemaakt. Misschien 
hangt hiermede ook samen, dat hij van oordeel is, dit probleem der staat
kundige godsdienstvrijheid uitsluitend langs theologischen weg te kunnen 
afhandelen. Ook dit betwijfel ik; neen, ik wil het zelfs graag bestrijden. 

Voorts mis ik in dit geschrift de betekenis, welke christelijk-staat
kundig optreden als zodanig heeft voor het staatsleven en voor de vrij-
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heid van godsdienst. En de betekenis, welke de vrijheid van godsdienst 
voor zulk een optreden heeft. Hier was gelegenheid geweest, het staat
kundig nationalisme als een vals eenheidsstreven en als een valse religie 
te bestrijden. En derhalve ook, de r,oeping der christen-Indonesiërs op 
staatkundig terrein, in politieke organisatie, tot bestrijding van het 
gevaarlijke nationalisme met diepen ernst naar voren te brengen. Want 
de daemon van het nationalisme dreigt geheel Azië en Indonesië te ver
slinden. 

En tenslotte betreur ik het zeer, dat de schrijver zich de vraag niet 
heeft gesteld, of de brandende kwestie, welke garantie Indonesië biedt 
voor de staatkundige vrijheid van godsdienst in onbeperkten zin, niet 
voor Nederland en zeker voor het christelijk volksdeel van Nederland 
aanleiding behoort te zijn, zich af te vragen, of het wel verantwoord is, 
de souvereiniteit over Indonesië uit handen te geven. Deze kwestie had 
tenminste gesteld moeten zijn. Het zwijgen hierover kan niet alleen niet 
bevredigen, maar stelt teleur, omdat het terecht of ten onrechte het 
vermoeden wekt, dat de schrijver op dit uiterst gewichtige punt reeds 
heeft gecapituleerd voor bepaalde Indonesische aspiraties. In elk geval 
geeft deze studie daardoor geen leiding op een punt, waar leiding in 
dit tijdsgewricht niet ontbreken mocht. S. U. ZUIDEMA. 

A. J. M. CORNELISSEN. Een noodlottig gezichtsbedrog. 
Proeve van onderzoek naar den geest van het Neder
landsche staatsrecht. Nijmegen, 1948. 172 blz. 

De schrijver van dit boek is geen onbekende. Voor den oorlog, in 
1931, verscheen van hem een boek over "Calvijn en Rousseau", na den 
oorlog kwam een meer dan 600 blz. tellend eerste deel uit van een groter 
werk over "De strijd om de moderne staatsidee". Een ander geschrift 
van hem, ,over het Wilhelmus, heeft meer dan één Nederlander diep 
gegriefd en 's heren CORNELISSEN geloofsgenoot, evenals hij aan de 
Nijmeegse Universiteit verbonden, Prof. GERARD BROM, één van de 
nobelste figuren van het Nederlandse Rooms-Katholicisme, heeft zich 
dan ook gehaast den indruk weg te nemen, dat de door CORNELISSEN 
voorgestane zienswijze op ons volkslied de in R. K. kring gezaghebbende 
zou zijn 1). Thans geeft hij zijn zienswijze op de Nederlandse staats
rechtsbeoefening en betoogt, dat het eer gezichtsbedrog is, daar een
heid van denken en stijl te veronderstellen. 

Dr CORNELISSEN heeft een nachtmerrie: het nominalisme. Die "denk
stijl", zoals hij het noemt, die een onoverbrugbare kloof tussen denken 
en werkelijkheid aanvaardt en, nergens houvast biedend, uitmondt in 
een dialectisch spel van contradicties, vindt hij overal terug: in het 
Machiavellisme, in het Wilhelmus, en thans ook in de wetenschap van 
het Nederlandse staatsrecht. Nu zal niemand kunnen ontkennen, dat het 
die wetenschap, vooral in de heersende liberaal-vrijzinnige school, meer
malen aan voeling met de realiteit heeft ontbroken en nog wel ontbreekt. 
Al te veel zijn de feiten in de liberale en "democratische" denkschema's 
gewrongen en al te vaak heeft men zich door zijn rationalistische en 

1) "Het Wilhelmus .en de Bijbel", Med. Kon. Academie, N. R. dl 9, no. 1. 
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positivistische denkwijze het uitzicht op den waren samenhang der feiten 
benomen. Daarvoor zijn verschillende redenen aan te voeren. Dr COR
NELISSEN kent er maar één. Hij ruikt overal het nominalisme, dat boven 
de dualiteit, de tweespalt van denken en werkelijkheid, van idee en 
realiteit niet weet uit te komen. Soms slaat hij den spijker op den 
kop, vooral wanneer hij KRABBE en STRUYCKEN onder handen heeft. Het 
bekende leerstuk van Lingadjatti I en Lingadjatti II krijgt in dit ver
band ook een lik uit de pan, die niet geheel onverdiend is. Maar in den 
regel staat men toch verbaasd over den redeneertrant en de conclusies 
van den schrijver 2). 

De fout ligt wel hierin, dat telkens een bosje uitspraken van een 
bepaalden schrijver of ook van verschillende schrijvers wordt bijeenge
gaard, dat dan een tegenstrijdigheid wordt geconstateerd, doordat één 
woord of uitdrukking in verschillend en zin, dan wel twee verschillende 
woorden voor eenzelfde feit worden gebruikt, zonder dat ook maar enigs
zins wordt getracht dieper in de gedachtenwereld van de aangehaalden 
door te dringen en zo hun uitspraken te begrijpen. De heer CORNELISSEN 
heeft dat niet nodig; hij kent deze gedachtenwereld reeds: dat is het 
nominalisme, het dualisme tussen denken en ervaring. 

Bepaald kras wordt het, wanneer naast elkaar worden gezet enerzijds 
het beroep op het toeval in de gebeurtenissen van 1813-1815, dat 
schrijver bij KRABBE en STRUYCKEN aantreft, en andererzijds de ver
klaring der wording van onzen staat uit Gods leiding, bij LoHMAN, en 
daaruit dan de conclusie wordt getrokken dat de eerstgenoemden aan de 
Protestantse school dus geestverwant zijn 3). Of wanneer schrijver "be
wijst" dat er bij het arrest van den H. R. van 1879 eigenlijk niets ver
anderd is 4). Hier heeft de schrijver alleen zichzelf te pakken. Zijn 
fixatie op de tegenstelling tussen het "Christelijk" realisme en het van 
de 15e eeuw daterend nominalisme wordt tot een stel oogkleppen en 
hij verdwaalt in een doolhof van onbegrip. Men kan het moeilijk anders 
zeggen dan zo: schrijver overtuigt niet, omdat hij al te Rooms en te 
weinig Katholiek is. A. M. DONNER. 

G. C. BERKOUWER. Conflict met Rome. Kampen, J. H. Kok 
N.V., 1948. 356 blz. 

Een van de meest karakteristieke naoorlogse verschijnselen is het 
zelfbewuste opdringen van Rome. In het Protestantse kamp wordt steeds 
levendiger de noodzaak van afweer en aanval beseft. Reeds lang werd 
in orthodox-Protestantsen kring uitgezien naar een boek, dat zich maar 
niet richtte tegen bepaalde uiterlijke vormen van het Rooms-Katholi
cisme, maar dat doordrong tot den kern van de tegenstelling Rome
Genève en tevens rekening hield met de ontwikkeling van het Roomse 

2) Af en toe is de schrijver er beslist náást. Zo wanneer hij spreekt van 
"het beginsel der veelvonnigheid van de waarheid, dat in het Calvinistisch 
kamp ... wordt beleden en in ieder geval feitelijke toepassing vindt". 

3) Blzz. 101 en 143. 
4) Blz. 108. 
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theologische denken. Aan beide voorwaarden voldoet het boek van Prof. 
BERKOUWER. 

Niet alle aspecten van het conflict met Rome laat de auteur ons zien. 
Slechts enkele, maar dan wel zeer belangrijke, worden besproken. Dit 
blijkt onmiddellijk uit de opsomming der hoofdstukken: I Onwankelbaar 
gezag? 11 Kerk en Haeresie. 111 De schuld der Kerk. IV De strijd om 
de genade. V De strijd om de heilszekerheid. VI Ave Maria? VII De 
gemeenschap der heiligen. VIII Incarnatie en Katholicisme. IX Ver
warring en Uitzicht. 

Op het eerste gezicht schijnt er weinig samenhang tussen de hoofd.· 
stukken te bestaan. In werkelijkheid echter komen ze samen in één 
centraal probleem, in de grondtegenstelling van Reformatie en Rome, 
n.l. de verhouding zonde en genade of, anders geformuleerd, in de 
vraag: wat dunkt U van de menselijke natuur? Het is de verdienste 
van den auteur dat hij ons dit steeds weer laat zien. 

Ondanks de voorzichtige en gereserveerde formuleringen, waarvan 
Prof. BERKOUWER zich bedient bij de weergave van de R.K. opvattingen, 
is het boek met grote levendigheid geschreven. Ieder nieuw hoofdstuk 
leest men met spanning. In het bijzonder is dit het geval met dat over 
den strijd om de genade. In plaats, dat de probleemstelling eenvoudiger 
wordt, zien we deze door nieuwe verwikkelingen uitgroeien. De ont
knoping komt in één van de mooiste gedeelten van het boek (blz. 
136-138), n.l. dan wanneer de auteur de onoverbrugbare kloof laat 
zien, die er gaapt tussen de Reformatorische en de Rooms-Katholieke 
opvatting omtrent de handhaving van de menselijke natuur na den val. 
Mèt BAVINCK en VOLLENHOVEN acht de auteur "het moment van de 
,richting', het gericht-zijn van den mens in gehoorzaamheid of afval" 
beslissend. Voor deze zienswijze, dat de mens in zijn gehandhaafde 
menselijke natuur van God is afgekeerd, schijnt Rome niet meer ont
vankelijk te zijn: het gevoelt zich immers verongelijkt, wanneer het van 
reformatorische zijde wordt aangevallen op het punt van de ongeschon
den menselijke natuur. 

Prof. BERKOUWER'S boek is een theologisch boek. Waarom het dan in 
een staatkundig tijdschrift besproken? 

Van schier ieder aangesneden probleem lopen lijnen naar staatkun
dige vraagstukken. Wil men deze doorzichtig maken, dan zal men naar 
wijsgerige en theologische diepten moeten afsteken. 

Juist in dit verband is het gelukkig, dat Prof. BERKOUWER uitvoerig 
is ingegaan op de Incarnatie. Mag het sommigen toeschijnen, dat de 
auteur teveel aandacht besteedt aan BROM, die meent dat het tussen 
Rome en Reformatie ten diepste gaat om de Incarnatie, ieder die op 
de hoogte is van de ontwikkeling van het Rooms-Katholieke denken weet, 
dat hier maar niet een particulier inzicht van BROM in het geding is. 
De gedachte van de Incarnatie als vereniging van het goddelijke en 
het menselijke, als universeel kosmisch beginsel laat zich niet isoleren 
in een theologisch tractaat. Ze wordt in het huidige Roomse denken 
steeds meer geaccentueerd en uitgewerkt. Roomse theologen en moraal
filosofen zien hier rijke perspectieven geopend. Het probleem der In
carnatie dient onze voortdurende aandacht te hebben: 

De groeiende macht van Rome in West-Europa en Amerika kan ons 

--------
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met zorg vervullen. Groter echter moet onze verontrusting zijn, wanneer 
we er op letten, dat Rome de eenvoudige Schriftuurlijke waarheden de
valueert door het voorbehoud van de traditie en het kerkelijk leergezag 
uit. Dat wilde dit boek ons opnieuw en dieper doen beseffen. 

M. C. SMIT. 

J. SCHOUTEN, Met vasten gang. Rede . .. Deputatenverga
dering ... 12 Mei 1948. Kampen, J. H. Kok N.V .. 
1948, 20 blz. 

Goede wijn behoeft geen krans. In deze deputatenrede zet de voorzitter 
van het Centraal Comité de actuele vraagstukken in principieel licht. 
Koop, lees, opdat ge onzen tegenstanders den mond kunt stoppen. 

G. 

Ds A. S. TALMA, De vrijheid van de arbeidende stand. 
5e dr. Utrecht, 1948. 39 blz. 

Het C.N.V. brengt in de herleefde brochuren-reeks "Christendom en 
Maatschappij" een herdruk van TALMA'S vermaarde brochure uit 1902. 
Behalve aan den superieuren inhoud dier brochure ontleent deze uit
gave haar bijzondere waarde aan de toegevoegde aantekeningen van haar 
bezorger R. HAGOORT, die TALMA'S woord plaatst in het raam van zijn 
tijd en duidelijk doet uitkomen de betekenis, die het voor de Christelijke 
vakbeweging heeft gehad. 

G. 

Ir H. VAN RIESSEN, De Christenstudent; zijn wetenschap, 
zijn gesprek. Delft, N.V. W. D. Meinema, (1948). 
30 blz. 

De lezing van deze brochure plaatste mij weer terug in het amphi
theater in Lunteren, waar de schrijver op 5 September 1947 zijn visie 
gaf op het probleem van Marie en Bertha. Neergelegd in een brochure 
heeft deze visie en al wat er uit voortvloeit en mede verbonden wordt 
nog niets van haar frisse aantrekkelijkheid verloren. Terwijl de schrij
ver enerzijds aantoont, dat er een noodzakelijke relatie is tussen de 
levensbeschouwing en de vruchten der wetenschap, waaruit volgt, dat 
de betekenis van het Christelijk wetenschappelijk denken voor het ge
sprek tussen den gelovigen en den ongelovigen student niet mag worden 
onderschat, doet hij andererzijds zien, dat in dat gesprek het laatste 
woord niet is aan het verstandelijk overtuigen, maar aan het gelovig 
getuigen. 

De roman van Marie en Bertha is uiterst instructief voor het ver
werven van een kijk op de onderscheidene hoofdstromingen in het 
wetenschappelijk denken. Waardevolle opmerkingen worden OQk gemaakt 
over de antithese. 

Niet alleen voor studenten! 
G. 

* 



A CTIEVE CULTUURPOLITIEK ? 

DOOR 

S. VAN TUINEN, litt. drs. 

(Vervolg). 

lIl. 

Onze houding tegenover de "actieve cultuur
politiek" moet worden beheerst door de beschou
wing omtl"ent de taak v,an de overheid. Het 
particulier initiatief worde niet onderschat. 

Ik hoop te hebben aangetoond, dat wij A.R. gemeentebestuurders 
onze houding moeten bepalen. Als zo dikwijls wordt de tegenwoor
dige onderzoeker ook hier weer gedreven tot de principiële vragen 
en antwoorden. In ons geval: Wat is de taak van de Overheid? 
De A.R. beschouwingen zijn niet uniform. Een samenvatting geeft 
Dr W. P. BERGHUIS in zijn referaat voor de V.U. dagen 1947. 
Hij maakt onderscheid tussen de opvatting van b.v. KUYPER en 
die van DOOYEWEERD. KUYPER onderscheidde een primaire taak, 
de rechtsbedelende, en een oneigenlijke, secundaire, aanvullende 
overheidstaak. Primair bleef het handhaven der gerechtigheid, 
indien evenwel in deze zondige wereld ook op andere gebieden dan 
dat van het recht notoire misstanden heersten, b.v. op het sociaal 
terrein, dan mocht, ja dan moest de Overheid ingrijpen. Wat zwak 
en ziek was, moest door de Overheid worden gesteund. Dezelfde 
ideeën vinden we bij KUYPER'S medestanders en navolgers. De 
begrippen en woorden algemeen welzijn, welvaartstaak en cultuur
taak komen meer dan eens voor. Zeer duidelijk b.v. bij Prof. 
BAVINCK in zijn Deputatenrede over Christelijke en neutrale 
staatkunde. (Hilversum, 1905, blz. 36). "Maar wel heeft hij (n.l. 
de staat) te zorgen voor het algemeen belang, voor de algemene 
welvaart, voor de "salus publica" , en dus zulke uitwendige ver
houdingen en bestaansvoorwaarden te scheppen, waardoor het aan 
A. S. XVJIl-7 13 
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de burgers, aan huisgezin en maatschappij, aan wetenschap en 
kunst mogelijk is, om elk hun eigen taak te volbrengen en tot bloei 
te geraken". Tegenover deze "oude" opvatting dan plaatst BERG
HUIS de "nieuwe" van DOOYEWEERD, die den staat omschrijft als 
volgt: "In de territoriale rechtsgemeenschap van den staat be
horen alle bijzonder gequalifkeerde rechtsbelangen in den zin 
ener waarachtig publiek-rechtelijke verbandsvergelding even
wichtig te worden geharmoniseerd in het algemeen rechtsbeZang, 
naar den eis van de samenlevingsbehoeften van een geheel volk 
onder eerbiediging van de souvereiniteit in eigen kring der niet
statelijke samenlevingsstructuren". (Wijsbegeerte der Wetsidee, 
Boek lIL. blz. 395). 

Ik ben met BERGHUIS van mening, dat de oude opvatting niet 
zonder bedenking is. Zij is vaag en bevredigt niet volkomen. Als 
ik b.v. naga de taak van de gemeentelijke overheid in den moder
nen tijd, dan blijkt toch eigenlijk, dat de werkzaamheden, die vol
gens KUYPER alleen in uiterste noodzaak mochten worden aange
vat, de "oorspronkelijke" de "eigenlijke" taak overwoekeren. 

Ik weet daar dan geen raad meer mee. Niemand ontkent de nood
zaak van gemeentelijke zorg voor volkshuisvesting, culturele ont
wikkeling, volksgezondheid. Moet ik nu aannemen, dat die toestand 
abnormaal is? Een noodtoestand ? Ja inderdaad voorzover deze 
ganse wereld eIken dag weer in nood is, in de "rustige" 1ge eeuw, 
toen de Overheid als politieagent fungeerde, evengoed als in de 
20e eeuw met haar moderne problemen. Daarom is de omschrijving 
van DOOYEWEERD voor mij althans verlossend; men behoeft niet 
meer contre coeur zijn taak als gemeentebestuurder uit te voeren 
op het gebied van onderwijs, volkshuisvesting, welstandsbepalingen 
etc.; men behoeft niet meer het gevoel te hebben te worden ge
remd. 

Maar zou BERGHUIS de tegenstelling KUYPER-DoOYEWEERD niet 
scherper stellen dan zij is? KUYPER ziet ook op zijn wijze het uni
versele van de Overheidstaak (zie b.v. zijn A.R. Staatkunde, dl. I, 
blz. 293 v.v.). Vergelijk ook de interpretatie van KUYPER's ideeën 
door Dr L. W. G. SCHOLTEN in zijn De Overheid . .. U ten goede 
(1945). Ook KUYPER ziet grenzen. Naar ik meen is er practisch 
niet zo'n groot verschil en is het punt bij beide: de worsteling 
om de grens van de overheidstaak. Alleen, DOOYEWEERD is punti
ger, begrenst scherper. KUYPER laat het particulier initiatief zich 
ontplooien en grijpt niet in, indien het particulier initiatief wakker 
is. DOOYEWEERD wil omschrijven wat overheidstaak is en erkent 
de competentie der Overheid in te grijpen of te besturen, indien 
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het publieke rechtskarakter in het geding is. Het particulier initia
tief, hoe waardevol ook, mag zich geen overheidsrechten aanmati
gen. Ik gevoel wel voor deze begrenzing en omschrijving. Er is 
een overheidstaak met universaliteit in eigen kring; de overheids
taak is in zekeren zin onbeperkt. De overheid behoeft nergens 
a priori halt te houden, voor geen huisdeur, schoolpoort, kerk
deuren, schouwburgingang of sportterrein. De overheid fungeert 
en integreert zich naar eigen aard in alle levenssferen. Doch aan 
den anderen kant: deze taak is beperkt, de werkingssfeer scherp 
begrensd, immers door de souvereiniteit in eigen kring. 

Of alle moeilijkheden nu verdwenen zijn? Een groot probleem 
blijft het vinden van den concreten inhoud der souvereiniteit in 
eigen kring. Zeer belangrijk blijft de greep van KUYPER; de staat 
heeft niet het laatste woord, is niet het universele alles-omvattende 
levensverband. Het moeilijke is de omschrijving van extern en 
intern recht. Denk aan den rechtsgrond voor welstandsbepalingen, 
monumentenverordeningen. 

Tenslotte, dit in het algemeen: de Overheid moet niet alleen de 
souvereiniteit in eigen kring ten volle erkennen en eerbiedigen, 
zij erkenne ook de zware plichten, de grote taak, door God den 
mens persoonlijk en in gemeenschapsverband opgelegd, in het 
brede leven economisch, sociaal, moreel, kerkelijk, zijn eigen pak 
te dragen. 

De erkenning van de souvereiniteit in eigen kring mag geen 
platonische verklaring zijn, in Nederland helemaal niet, waar de 
werkzaamheid en het initiatief van den particulier, de decentrali
satie en het federalisme eeuwenlang zo'n kracht hadden en een 
rijke traditie vormden. Ik noem enkele bewijzen daarvan uit den 
nieuwen tijd, in onzen kring: schoolstrijd, radio-omroep, vakver
enigingen, woningbouw, allerlei sociaal, hygiënisch en charitatief 
werk als ziekenhuizen, sanatoria, rusthuizen, inrichtingen voor 
krankzinnigen, enz., reclassering, muziekverenigingen, zangver
enigingen, reciteerclubs, fiImactie, jeugdverenigingen, een Vrije 
Universiteit, een journalistenopleiding (uitgaande van het dagblad 
"Trouw"), sportinstituten, Kaderschool C.N.V. 

Ik wil ook enkele bewijzen geven van wat men in Friesland, 
ook buiten de Overheid om, ja soms tegen officiële instanties in, 
kon bereiken. Ik denk aan onderwijs in het Fries, een Bijbelver
taling in het Fries, Psalmberijming in het Fries, een Fryske Aka
demy, toneel (ook zeer verdienstelijke "Christelijke" stukken, 
o. a. het onlangs met groot succes opgevoerde Bijbelse drama"Sim
son van F. Schurer), operettes, litteratuur, muziek, heemkunde, 
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Friese kranten, bouwkunst, musea, volkshogeschool, openlucht
spelen enz., enz. 

IV 

De "politie" ovey gemeentelijke cultu7ty en 
cultUUY in de gemeente zij actief, 1n(J;(LY blijve 
typisch bepmald door het karakter van het ge
meentelijk overheidsveyband. 

Ik ga nu over tot de behandeling van enige concrete punten. 
Dat wil niet zeggen, dat ik ga voorschrijven hoe het moet. Wel
licht zult u missen een nauw verband tussen dit punt en het 
vorige. Dat kan niet anders. De principiële richtlijnen moeten 
worden gerealiseerd door den magistraat, die midden in de wer
kelijkheid staat, althans moet staan. 

Ik herhaal de componenten in de omschrij ving van DOOYEWEERD : 
souvereiniteit in eigen kring, evenwichtige harmonisering, alge
meen rechtsbelang, naar de eisen van de samenlevingsbehoeften. 
Die eisen zijn waarlijk niet gering. In dit opzicht kunnen wij, 
meen ik, leren van de P.v.d.A. In onze vakbladen verscheen over 
ons onderwerp tot nu toe zeer weinig. VAN DER VEEN in zijn goed 
artikel over Uitwassen der moderne cultuur (A.R. Staatkunde, 
3-mnd. jrg. 14) bleef uiteraard negatief. In het algemeen bleef 
het bij een incidentele behandeling. Speciaal aan de controlerende 
taak in de practische politiek werd aandacht geschonken, en dat 
op voortreffelijke wijze door NOTEBOOM in zijn adviezen in A.R. 
Stmatkunde. Ik noem enkele onderwerpen op het gebied van de 
actieve cultuurpolitiek: leeszaal, dansen, Zondagsrust, sportter
reinen, schouwburgen, vermakelijkheidsbelasting, goede zeden en 
natuurlijk onderwijs. Ik zou ook kunnen wijzen op artikelen van 
TALSMA over Gewestelijke plannen, en een enkel artikel in Neder
landsche Ged!achten en in De Magistratuur. Doch over het alge
meen bleef men juist in onze kringen zeer gereserveerd ten aan
zien van de actieve cultuurpolitiek. 

Nu ken ik de respectabele argumenten: het kostte geld en dat 
geld was belastinggeld en dus moest men de zuinigheid betrachten. 
Daarom werd er gesmaald op Amsterdam met zij n hoge posten 
voor ,;cultuur". Ik weet ook, dat het argument van de geestelijke 
vrijheid werd gehanteerd en de souvereiniteit in eigen kring en 
de beperkte overheidstaak. Terecht. En toch, is er in onze kringen 
ook niet een miskenning van de eisen der samenleving en van 
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de waarde der cultuur en van den ernst van de culturele taak? 
Onze moderne samenleving dreigt ten onder te gaan door gebrek 

aan levensstijl, door het cultuur-fiasco. Dat mag ons niet koud 
laten. Als de eisen der moderne samenleving zovele zijn, mogen 
wij dan wel volstaan met een minimumbevrediging op een koopje? 

Wij mogen, nu de overheidstaak zo veelomvattend is, niet 
schoorvoetend op een afstand volgen. Onze politie zij actief! Ik 
gebruik hier het woord in zijn oude betekenis, zoals b.v. onze 
16e- en 17e-eeuwse vaderen het gebruikten, in de betekenis van 
burgerlijk bestuur; het begrip omvat dan niet de zaken van religie, 
defensie en justitie, maar is verder zeer algemeen. De betekenis 
vervaagt in oude staande uitdrukkingen in placcaten als "goede 
ordre, regule ende pollicie" 5). Wij kennen het woord ook uit art. 
36 der Nederlandse Geloofsbelijdenis: God wil dat de wereld g€

regeerd worde door wetten en politiën, opdat de ongebondenheid 
der mensen bedwongen worde en het alles met goede ordinantie 
onder de mensen toega" (politie hier niet in den zin van functie, 
doch van orgaan). In zijn prikkelend werkje De Overheid U ten 
goede (1945) legt SCHOLTEN sterk den nadruk op het ordehandha
vend karakter der Overheid, de bestrijding van de ongebonden
heid der mensen. Prof. A. M. DONNER zoekt de omschrijving van 
de overheidstaak ook in deze richting: vredesorganisatie 6). Met 
deze uitdrukkingen staan wij trouwens op Bijbelsen grondslag 7). 

Onze Calvinistische voorvaderen rekenden blijkbaar tot de po
litie ook het bouwen van prachtige stadhuizen, het laten klinken 
van het stadscarillon, het doen houden van orgelbespelingen in de 
week in de kerkgebouwen, het ten geschenke aanbieden van ge
brandschilderde ramen voor kerken, de zorg voor het onderwijs, 
het organiseren van feesten, het beschermen van de kerk als ware 
voedsterheren, het gebruiken van een plechtstatige geijkte kan
selarijstijl, het zorgen voor vlagvertoon, diplomatieke wellevend
heid enz. 8). Ik vermoed, dat in hun beschouwingen nog wel "vlese
lijke", humanistische tendenties scholen: de staat drong wel zeer 
ver kerk en maatschappij binnen. Maar dit is duidelijk: zij zagen 
in hun tij d het grote belang van cultuur voor het volk, de gemeen
schap. 

5) Vgl. de dissertatie van J. V. RIJPPERDA WIERDSMA, Politie en Justitie 
(Zwolle, 19377) en een art. van denzelfden over het woord politie in Rechts
hist. Opstellen opgedragen aan Prof. DE BLÉCOURT (1939), blz. 155. 

6) Zie zijn inaugurele rede Relativisme en geestelijke vrijheid (19457 blz. 
15) en Vrije Universiteitsblad no 127/128 (1947) blz. 1827. 

7) Vgl. N. J. HOMMES, God en Keizetr (Franeker z. j.), blz. 112 en 126. 
8) Zie b.v. hierover J. C. H. DE PATER, Geschiedenis van Nederland, Deel 

IV, blz. 134 v.v., over cultuur en volksleven. 
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Indien WIJ mzien, dat onze moderne samenleving zware eisen 
stelt, zal onze belangstelling voor een goede "politie" over de cul
tuur groter moeten worden, wordt onze "politie" actief. Indien 
trouwens de niet-statelijke verbanden en kringen geen oog hebben 
voor de culturele eisen der samenleving, zal de "politie" wellicht 
haars ondanks actiever worden; ik noem ten bewijze den school
artsendienst en het instituut van maatschappelijk werkster. 

Doch hoe actief onze "politie" ook wordt, steeds moet zij typisch 
worden bepaald, begrensd. Dat geldt in het bijzonder voor de ge
meentelijke "politie" en politiek. De gemeenten hebben historisch 
en grondwettig een breed arbeidsterrein, doch dat terrein is be
grensd door de souvereiniteit in eigen kring, maar bovendien nog 
door de wet, die wel haar autonomie en zelfbestuur erkent, doch 
haar geen gemeentelijke souvereiniteit toekent. 

Dat laatste brengt consequenties mee voor haar politiek ook 
over de cultuur. Men denke aan het onderwijs, sociale regelingen, 
nationale feestdagen, uitbreidingsplannen, verordeningen (b.v. 
vermakelijkheids- en monumenten-verordening), alle voorwerp 
van zorg voor de centrale regering. Ook moet nog worden gerekend 
met de verschillende bestuursorganen in de gemeente, ieder met 
een eigen taak, raad, b. en W., burgemeester. Een gemeente kan 
ook een functie in de streek hebben; ik noem dit laatste, omdat 
juist als een belangrijke taak van een streekverband (publiek
rechtelijk of semi-publiekrechtelijk) genoemd wordt de actieve 
cultuurpolitiek 9). Evenwel, in die beperkte sfeer, in die begrensde 
leefruimte, op het gemeentelijk speelveld, moet de "politie" der 
gemeentebesturen actief zijn over de gemeentelijke cultuur en 
over de cultuur in de gemeente. Ik maak tussen die twee onder
scheid; vergelijk Nederlandse cultuur en cultuur in Nederland, 
Friese cultuur en cultuur in Friesland, Amsterdamse cultuur en 
cultuur in Amsterdam. 

Iedere gemeente heeft haar eigen aspect, problemen, bouwwijze, 
levensstijl, natuurschoon (of armoede aan natuur), enz., kortom: 
haar cultuur, die wordt bepaald door den aard, het karakter van 
het gemeentelijk samenlevingsverband. Maar ook heeft iedere ge
meente cultuur, niet gebonden aan of bepaald door het gemeente
lijke karakter in de eerste plaats, b.V. de meeste jeugdverenigingen, 
scholen, verenigingen op muzikaal en litterair gebied, sportbeoefe
ning. 

9) Men leze b.v. de beschouwingen van Mr L. R. J. RIDDER VAN RAPPARD 
in Bestuurswetenschappen, Ie jrg. no. 6 (Juli 1947), over Gewestelijke samen
werking in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. 
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Omtrent de politie over beide culturen wil ik enige opmerkingen 
maken. 

Doch voor ik overga tot de praktijk, een enkele opmerking 
vooraf. Eerst: ik behandel niet de belangrijkste sector van de 
actieve cultuurpolitiek: het onderwijs, aangezien ik van mening 
ben dat hierover in onze kringen, wat de grote lijn betreft, wel 
een communis opinio heerst. De staatstaak is zeer variabel naar 
tijd en plaats. Een gelijksoortig recept is niet te geven. Er is 
immers belangrijk onderscheid tussen de grote stad, de kleine 
stad en de plattelandsgemeente, ook weer groot en klein. In de 
grote stad zijn brandende cultuurproblemen: het besteden van den 
vrijen tijd, de asfaltjeugd, amusement, het teloorgaan van de ge
meenschapsidee. Daarom o. m. zoekt men zijn heil soms in de wijk
gedachte. Ik sta echter zo ver af van de bestuursproblemen in de 
grote stad, dat ik daarin geen oordeel zal uitspreken. Ik baseer 
mijn ideeën over actieve cultuurpolitiek in de praktijk op mijn 
kortstondige bestuurservaring in en kennis van een Fries stadje. 
Intussen is actieve cultuurpolitiek hier waarschijnlijk het gemak
kelijkst te voeren: een kleine gemeenschap, te overzien, te ver
enigen, te integreren, zonder dat het een kleurloze massa wordt. 
Misschien echter kunnen ook bestuurders in gemeenten van an
deren aard hun voordeel doen met hetgeen ik thans ga opmerken. 

Met betrekking tot de politie over de gemeentelijke cultuur kan 
ik de door mij gewenste acties samenvatten in: bevordering van 
den burgerzin. De moderne benaming is éducation civique of civic 
education. Reeds voor de tweede maal na de bevrij ding was het 
een belangrijk onderwerp van gedachtenwisseling op de congressen 
van den Internationalen bond van gemeenten, vorig jaar in Brus
sel, dit jaar in Parijs. Een promotor van éducation civique is in 
Nederland o. a. de socialistische burgemeester van Zaandam, Mr 
IN 'T VELD, die ook in Parijs als Nederlands afgevaardigde zijn 
gedachten naar voren heeft gebracht. Ook nu kunnen we weer 
zeggen: het begrip is ouder dan 1945. Ik denk aan THORBECKE en 
GROEN VAN PRINSTERER 10). Ook hier dreigen gevaren. Ik denk 
b.v. aan opmerkingen van den Fransen afgevaardigde op het Inter
nationaal Congres in 1946 in Brussel 11 ). De ontwikkeling van den 
burgerzin is ook beslist niet privilegie van de Overheid. En toch: 
hier heeft de Overheid, ook de gemeentelijke en speciaal de stede
lijke, een belangrijke taak. 

10) Men denke aan diens geschrift Volksgeest en Burgerzin (1829). 
11) Hij omschrij ft édu,cation civiqueals formation intellectuelle et mlYrale 

du citoyen. De verslagen zUn aanwezig in de Bibliotheek van Ver. van Ned. 
Gemeenten. 



200 S. VAN TUINEN 

Immers een gemeentebestuur kan evenmin als een landsoverheid 
regeren zonder klankbord in het volk, zonder het verbandsgevoel 
van staat of stad. Zonder burgerzin is geen raad actief, vindt men 
geen burger bereid pro Deo, voor staat of stad, tijd en energie 
beschikbaar te stellen in een woningcommissie, feestcommissie, 

, tentoonstellingscommissie, voor de volkstelling, voor de uitvoering 
der Noodwet Ouderdomsvoorziening, een prijzencommissie enz. 

De gemeentelijke overheid moet zich algemeen doen gelden, zich 
populair maken, goodwill kweken, sympathie en enthousiasme 
wekken in haar sfeer! Zij moet persoonlij ke belangstelling tonen 
voor cultuuruitingen, b.v. door medailles uit te loven; daarom 
moet de post representatie hoger! Daarom acht ik het openbaar 
maken van een uitbreidingsplan, b.v. door een folder, en folders 
als die de gemeentebesturen van 's Gravenhage en Velsen met een 
toelichting op de wederopbouwplannen, zeer juist. Publiciteit is 
in onzen modernen tijd noodzakelijk, daarom is ook een goede ver
houding tot de pers noodzakelijk. Ook kan men een jaaroverzicht 
publiceren; men denke aan het Züricher Heimatbuch en Bürger
buch 12). 

Er zijn vele middelen ter bevordering van den burgerzin. Steeds 
beseffe de Overheid, dat geen middel zal helpen, indien zij geen 
achting en respect afdwingt; burgerzin bloeit nooit, indien de ma
gistraat de gerechtigheid niet handhaaft. 

Ik noem nog: medewerking bij nationale, gewestelijke en ge
meentelijke feesten en tentoonstellingen. Feesten mogen het locale 
karakter niet missen; feesten moeten ook stij I hebben en mogen 
niet ontaarden in verkapte kermis of pretmakerij : Calvinisten 
hebben een Puriteinse traditie hoog te houden! 

De oprichting van monumenten, b.v. een oorlogsmonument. Het 
gemeentebestuur leide het in deze richting, dat zo'n oorlogs
monument een eigen karakter heeft, zodat b.v. het Dokkumer 
oorlogsmonument niet evengoed in Maastricht kan staan. 

Het gemeentebestuur kan bijzondere prijzen beschikbaar stel
len bij wedstrijden: de Gouden Zweep voor het traditionele Con
cours Hippique te Dokkum; een zilveren scheepje in de Sneker 
zeilweek ; een zilveren kaatsbal op den groten kaasdag van Fra
neker, enz. 

Het gemeentebestuur bestede bijzondere zorg aan de historische 
monumenten; in de eerste plaats aan die, welke gemeentelijk be-

12) De ervaringen met het gemeentelijk verslag (art. 215 oud Gemeentewet) 
waren blijkbaar niet gunstig. Toch was er iets van te maken, vgl. Samson's 
Maandblad, November en December 1947, resp. blz. 102 v.v. en blz. 125 V.v. 
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zit zijn, ook die particulier bezit zijn, b.v. molens, gevels, keitjes
stoepen in Elburg enz. 

Het kan noodzakelijk zijn een monumentenverordening in het 
leven te roepen. Het systeem bij restauratie kan om financiële 
reden dikwijls niet zijn het bewaren van alles; men kieze het 
typerende. Gemeentelijk cultuurbezit .mag niet verkwanseld wor
den, zoals het gemeentebestuur van Franeker trachtte te doen in 
1896 13) • 

Het stadhuis, centrum van publiekrechtelijke activiteit, moet 
representatief, waardig zijn. De behandeling ter secretarie, op de 
burgemeesterskamer, op papier zij niet bureaucratisch, de burge
meester is ook burgervader; ook dat is actieve cultuurpolitiek. 

Het gemeentebestuur moet veel zorg besteden aan bescherming 
van het natuurschoon: een bomenrij, een heg, een park, een plant
soen, een gracht, bloemen op het stadhuis, die alle kunnen een 
gemeente een eigen mooi cachet geven. Het uiterlijk van post
papier en officiële stukken moet een eigen signatuur dragen, b.v. 
door een wapen, en typografisch uitstekend verzorgd zijn. Een 
reglement van orde voor den raad kan b.v. ter informatie en ver
sterking van historischen zin en goede tradities, op den omslag 
vermelden een beschrijving van taak en bevoegdheden van den 
gemeentelijken magistraat in den loop der eeuwen. Het gemeente
bestuur moet de gemeentelijke scholen niet nummeren: school I, 
n, enz., maar zinvolle namen geven. Dit geldt ook voor de straat
namen. Indien het gerechtvaardigd is, benoeme men ereburgers. 

Bij het openbaar onderwijs moet het gemeentebestuur aandacht 
schenken aan het leerplan. In Friesland moet het Fries daarin 
zijn opgenomen; tevens heemkunde in breden zin. Een heemkunde
boek voor stad of streek kan liefde voor en kennis van eigen 
streek of stad bevorderen. Hoe belangrijk is het gemeentelijk 
archief en de gemeentelijke bibliotheek. De archivaris/bibliothe
caris verzamele de moderne uitgaven, die voor de gemeente van 
belang zijn, verzamele prentbriefkaarten van de gemeente, kran
ten, jaarverslagen, enz., belangrijke werken, in de gemeente uit
(gegeven. 

Een stadsvlag wappere op het stadhuis naast de nationale drie
kleur. Ik denk verder aan de oprichting van een oudheidkamer 
voor stad en streek, waarvan vooral de jeugd moet profiteren en 
kunnen genieten. 

Het gemeentehuis kan ook centrum van gemeenschapsactie zijn. 

13) Zie het bovenvermelde proefschrift van BOEK MAN, blz. 26. 
A. St. XVlII-7 

14 
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Niet louter formeel-administratief, doch veel breder. De idee der 
Gemeenschappen als de Zaanse, de Bolswarder Belangen Gemeen
schap enz. enz. heeft voor mij veel bekoorlijks, mits voorzichtig 
uitgewerkt. Een dorpshuis op het dorp, een stadhuis in de stad 
kan centrum worden van goede gemeenschappelijke initiatieven 
en acties. Men kan over opzet, doel en werkwijze van de "gemeen
schappen" menige bladzijde lezen in de maandbladen van het 
Nationaal Instituut, nu ter ziele. Meer dan eens bleek me, dat 
gemeentebestuurders in die "gemeenschappen" een concurrent van 
den gemeenteraad zien; naar ik meen ten onrechte. Zij hebben 
beide hun eigen terrein. En een gemeenschap kan juist in dezen 
tijd met zijn gevaren van te groten invloed van de Overheid in het 
maatschappelijk leven, als schakel dienen tussen magistraat en 
particulier initiatief. Een ander gevaar acht ik groter, het gevaar 
van de "neutraliteit", die in feite meestal uitloopt op concessies 
onzerzijds of een breken met de "gemeenschap". En toch, er zijn 
gemeenschappelijke acties te voeren; men kan noch mag alleen 
maar het isolement kennen. In ieder "gemenebest" zijn er vele 
dingen gemeen! 

Over het algemeen is de politie over cultuur in den zin van erf
goed, resultáát van cultuurvorming, gema:kkelijker dan politie over 
cultuur in den zin van vorming. 

Het uitbreidingsplan moet de economische, aesthetische, sociale 
cultuur dienen en bevorderen. Ik noem nog andere punten: 
reclame-verordening, welstandsbepalingen, het interieur van ge
meentelijke scholen, de stijl van de trouwplechtigheid, de speeches 
bij alle mogelijke gelegenheden. Men zie, mogelijkheden te over. 

In zekeren zin zouden mijn opmerkingen omtrent de politie 
over de cultuur in de gemeente moeten behelzen een program van 
A.R. gemeentepolitiek ; "cultuur" kan immers alle acties omvatten. 
Als ik nu verder enige algemene opmerkingen maak, denk ik 
evenwel voornamelijk aan de onderwerpen die in de schrifturen 
over actieve cultuurpolitiek worden genoemd. 

Politie dan kan betekenen coördineren, stimuleren, subsidiëren 
enz.; de inhoud van de politie-actie moet steeds zijn een evenwich
tig harmoniseren ... enz. (men denke aan de componenten in de 
omschrijving van DOOYEWEERD). Over het algemeen mag hier 
geen spra:ke zijn van fors coördineren enz. De zangvereniging, de 
toneelclub, de sportclub, de jeugdvereniging, de economIsche en 
sociale groepen, verenigingen op het gebied van onderwijs en wo
ningbouw, zij hebben hun eigen taak en rechten. De gemeente
lijke overheid heeft niet het recht een politiek van geleide cultuur 
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te voe1'1en. Anderzij ds, het evenwichtig harmoniseren enz. kan 
soms vragen een zelf doen, initiatief nemen, dwingen, dwingend 
coördineren. Ik noem enkele voorbeelden. Ik gevoel niets voor 
toneelsubsidies, omdat ik meen, dat de (gemeentelijke) Overheid 
daardoor groot gevaar loopt rechtsbelangen van belangrijke groe
pen der bevolking slecht te "behartigen". En toch kan ik me wel 
indenken, dat een Fries gemeentebestuur terecht een belangrijk 
subsidie geeft, dat de opvoering van een bijbels drama als "Sim
son" van Fedde Schurer 'mogelijk maakt. 

Ook kan ik me indenken, dat het stadsbestuur van Amsterdam 
subsidie geeft voor de opvoering van den Gijsbrecht van Aemstel, 
dat een gemeentebestuur, b.v. van Ermelo of Valkenburg, zelf het 
tot stand komen van een openluchttheater ter hand neemt. De 
Overheid gaat in het algemeen buiten haar boekje, als zij coördi
nerend werkt op het gebied van de jeugdvorming. En toch kan 
zich het geval voordoen, dat het gemeentebestuur maatregelen 
neemt ter bescherming of vorming van de asfaltjeugd, van werk
lozen, van kleuters, en schoolgaande jeugd. Ik gevoel niets voor 
een gemeentelijke bioscoop; toch acht ik het mogelijk, dat de Over
heid terecht een bioscoop gaat exploiteren, b.v. zo, dat een gebouw 
en outillage worden beschikbaar gesteld voor schoolfilms, weten
schappelijke films, kunstfilms enz. 

Ik meen het zo te kunnen zeggen: de gemeentelijke politie over 
volksgezondheid, volkshuisvesting, onderwijs, sport, kunst, econo
misch leven (b.v. subsidies voor handelsonderwijs, Economisch 
Technologische Instituten, tentoonstellingen) enz., zij intensiever 
naarmate het verband met de gemeentelijke samenleving sterker 
wordt; m. a. w. naarmate cultuur in een gemeente zich tot ge
meentelijke cultuur ontwikkelt, naarmate de eisen der gemeente
lijke samenleving groter worden en de rechtsbelangen vragen om 
een evenwichtig harmoniseren. De goede magistraat kent tij d en 
wijze, weet wat variabel is en wat blijvende structuur is, die moet 
worden geëerbiedigd. 

Enkele andere aspecten van deze politie zijn nog: 
a. Het controleren van de cultuur in de gemeente. Ook dat is 

een belangrijk stuk politie; juist dit aspect behoef ik niet te be
lichten, nu kan ik verwijzen naar de zeer belangrijke adviezen 
door NOTEBOOM in een reeks jaargangen van A.R. Staatkunde 
gegeven. 

b. Het scheppen van levensruimte voor de cultuur, het beschik
baar stellen van een speelveld, letterlijk of figuurlijk; het scheppen 
van een omlij sting, waarbinnen alleen cultuur kan bloeien; hiertoe 
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behoort o. m. de bescherming van leven en eigendom, ook cultureel. 
De Duitse tyrannie heeft ons toch wel het grote belang van dit 
aspect doen zien. Het is eigenlijk, waarom de Kerk in haar gebed 
voor de Overheid bidt: het stille en geruste leven. 

c. Het subsidiëren van cultuurvormen. Ik verwijs weer naar de 
adviezen van NOTEBOOM in A.n. Staatkunde en herhaal, dat al 
of niet verlenen van subsidies o. m. moet worden bepaald door 
de intensiviteit van het gemeentelijk belang en van de eisen der 
gemeentelijke samenleving. Men denke aan muziekkorpsen. Het 
gemeentebestuur kan bij subsidie bepaalde eisen stellen, b.v. ten 
aanzien van de Zondagsrust (ofschoon de koppeling niet in alle 
opzichten fraai is). "Wie betaalt wie beveelt", is een stelregel die 
zeker in bepaalde gevallen gevolgd mag worden. 

Dit staat vast: actieve cultuurpolitiek kost geld. De woningbouw 
kost ook geld (s()ciale cultuur), geen A.R. zal daartegen op zich
zelf bezwaar hebben. Onze scholen kosten geld; onze tempels der 
wetenschap, b.v. de Vrije Universiteit, onze musea. Actieve cul
tuurpolitiek is beslist niet verwerpelijk, omdat zij geld kost, oÎ 
aannemelijk, omdat ze soms niets kost. Alle mogelijke overheids
daden buiten de instandhouding van het machtsapparaat, kosten 
geld. De gemeentebesturen mogen nooit actieve cultuurpolitiek 
verwerpen, omdat zij duur is. Maar zij moeten de rechtsbelangen 
in het gemeentelijk rechtsverband evenwichtig harmoniseren en 
dus niet belastinggeld over den balk gooien, alsof het niet op kan, 
en riemen snij den van andermans leer. Belastingheffing behoort 
tot het recht en de taak van de Overheid, doch ook hierbij is de 
Overheid niet almachtig. 

Actieve cultuurpolitiek kost geld; misschien is het wenselijk, 
een cultuurfonds te vormen, dat zijn bijdragen put o. a. uit de ver
makelijkheidsbelasting. Misschien kan er zo iets als een verorde
ning of een "kunstbelasting" tot stand komen. Het systeem van 
de vermakelijkheidsbelasting bevredigt mij niet; ik acht het on
juist dezelfde belasting te heffen (wat meestal geschiedt) van 
alle "vermakelijkheden". Indien erin een gemeente een "gemeen
schap" werkt, die b.v. de kunst wil bevorderen, en haar eigen 
activiteit kan goede plannen niet verwezenlijken door geldgebrek, 
laat zij dan met een plan komen bij het gemeentebestuur. Af
lopende subsidies kunnen de eigen energie prikkelen. 

Tenslotte een laatste opmerking over het financiële. Onze tijd 
eist bezuiniging. De actieve cultuurpolitiek moet dan spoedig het 
loodje leggen, althans vele van de behandelde onderwerpen in de 
actieve cultuurpolitiek. Bezuiniging ligt ons A.R. gemeentebe-
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stuurders nog al. Het Friesch Dagblad schreef met vette letters 
in een beschouwing over de millioenennota (1947): "Willen wij 
uit de impasse komen, waarin wij door de oorlogsomstandigheden 
zijn gebracht, dan zullen verschillende uitgaven, hoe belangrijk 
op zichzelf ook, achterwege moeten blijven. Bij den strijd om het 
naakte bestaan zullen alle niet volstrekt elementaire uitgaven 
moeten worden gesçhrapt." Er dreigt een gevaar in deze variatie 
op het oude: primum vivere, deindephilosophari. Zeker, ik weet, 
dat in den bezettingstijd een stengun belangrijker kon zijn dan 
een beroemd schilderij van Rembrandt. Maar zo'n uitspraak kan 
niet ad absurdum worden doorgevoerd. In den bezettingstijd heb
ben we het ook buiten fietsbanden, spoorwegen, boeken, electrisch 
licht, Westlandse druiven, wetenschappelijke ontwikkeling enz. 
kunnen stellen. Is zangonderwijs of tekenonderwijs op de lagere 
school, een krant of waterleiding enz. enz. een volstrekt elemen
taire behoefte? Bezuiniging is noodzakelijk, maar mag het leven 
niet doden. Is b.v. onderwijs, kunst of wetenschap luxe? 

Waarom is onze beschaving bankroet? Omdat de gemeenschap
pelijke geestelijke grondslag ontbreekt. De gemeentelijke Overheid 
is niet het instituut om dien geestelijken grondslag er bij de bur
gerij weer in te heien. Wat is de grote kwaal? Ontkerstening. De 
magistraat bekeert geen harten. De staat dwingt, maar een Chris
telijke cultuur kan men niet opdringen. De staat kan wel een 
jongeman dwingen de kazernepoort binnen te treden, maar hem 
niet dwingen het cultuurparadijs binnen te gaan. Hier kan niet 
worden toegepast het "Dwingt ze om in te gaan". De magistraat 
kan geen fraaie kunst scheppen, brave mensen maken of een heil
staat op aarde stichten. 

Daarom verwachte men geen wonderen van actieve cultuurpoli
tiek. Als de burger eigen rechten en vooral eigen verantwoordelijk
heid niet meer verstaat, kan geen magistraat hem redden. Actieve 
cultuurpolitiek is dus niet de panacee voor een stervende cultuur. 

Toch is actieve cultuurpolitiek overheidstaak. De Openbaring 
van Johannes spreekt over koningen, die de cultuurschatten in het 
nieuwe Jeruzalem zullen indragen. Maar dan een gelouterde cul
tuur; dit leert ons de betrekkelijke waarde van onze actieve 
cultuurpolitiek, behoedt ons voor een aards cultuuroptimisme en 
dwingt ons tot cultuur-vorming, naar den eis van Gods Woord 14). 

* 
14) Openb. 21 : 24, 26. De exegese staat blijkbaar niet vast. Men leze b.v. 

S. J. RIDDERBOS, De cultuurbeschouwing van A. Kuyper (1947), blz. 312 V.v. 
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DOOR 

A. R. DE KWAADSTENIET. 

Er wordt in den tegenwoordigen tij d veel geklaagd over de 
centraliserende tendentie, welke alom valt waar te nemen. Het 
is een gelukkig verschijnsel, dat ook in kringen, die principieel 
toch eigenlijk voorstanders moesten zijn van ver doorgevoerde cen
tralisatie, de bezwaren, welke daaraan zijn verbonden, worden in
gezien. Zo hoort men tegenwoordig ook vele socialisten roepen 
om handhaving van de gemeentelijke autonomie, terwijl zij in 
het verleden vrijwel niets hebben nagelaten om die autonomie te 
ondermij nen. 

De Anti-Revolutionaire Partij heeft in het verleden steeds stel
ling genomen tegen het streven naar centralisatie en ook thans 
staat zij vooraan in de rijen dergenen, die het pleit voeren voor 
meerdere decentralisatie. 

De gewenste decentralisatie wordt niet alleen bevorderd door het 
hoog houden van de provinciale en gemeentelijke autonomie, doch 
daarnaast evenzeer door toepassing van het stelsel van zelfbestuur. 

Het is over dit zelfbestuur en over de vraag of in dit systeem 
ook plaats is voor een verantwoordingsplicht, dat we in dit artikel 
het een en ander willen opmerken. 

De vraag, of de sedert meer dan een eeuw geldende opvatting 
van het zelfbestuur als de juiste moet worden erkend, is opnieuw 
aan de orde gesteld in het rapport, dat in het jaar 1946 werd 
uitgebracht aan het Genootschap voor den Rechtsstaat, onder 
den titel "Staatkundige Hervormingen". 

In het hoofdstuk, dat handelt over de territoriale decentralisatie, 
wordt allereerst aandacht geschonken aan de vraag of er voor een 
verdere ontwikkeling der territoriale decentralisatie, gezien de 
grote betekenis welke aan de doorvoering van het begiRsel der 
functionele decentralisatie wordt toegedacht, nog wel plaats is. 
Welnu, het antwoord luidt onomwonden bevestigend. Want wel 
wordt toegegeven, dat de territoriale decentralisatie geen vol-
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doende ontlasting heeft kunnen brengen voor de centrale organen, 
waar het betrof vraagstukken, die niet een naar geografische ge
steldheid gedifferentieerd karakter droegen (sociale wetgeving, 
problemen van economische ordening e.d.), doch anderzijds wordt 
er op gewezen, dat de functionele decentralisatie te kort moet 
schieten, waar het geldt de behartiging van belangen van geo
grafisch bepaalde gemeenschappen 1). 

In het rapport worden dan vervolgens nog de volgende richt
lij nen voor een afbakening van de grenslij n tussen territoriale en 
functionele decentralisatie in overweging gegeven: 

Decentralisatie naar territoir is aangewezen voor onderwerpen, 
ten aanzien waarvan geografische differentiatie in regeling en 
uitvoering van belang moet worden geacht. 

Functionele decentralisatie zal uitkomst moeten brengen wan
neer zich de behoefte doet gevoelen aan ontlasting van de centrale 
organen met betrekking tot onderwerpen, die voor het gehele land 
een uniform karakter dragen. Door functionele decentralisatie 
wordt eenheid in regeling en uitvoering voor het gehele land ge
waarborgd, zulks in tegenstelling tot territoriale decentralisatie, 
waar het om plaatselij ke verscheidenheid juist te doen is 2). 

Het is een gelukkig verschijnsel, dat mannen van uiteenlopende 
beginselen zulk een geluid laten horen en pleiten voor decentrali
satie. 

OPPENHEIM was het, die betoogde: "centralisatie, regeling van 
boven maakt onverschillig en slap; decentralisatie, vrijlating van 
de deel en, wekt leven; houdt de belangstelling in de publieke zaak 
warm" 3). 

Wat hebben we nu echter onder zelfbestuur te verstaan? 
De opvattingen daaromtrent in ons land zijn verschillend en 

steeds meer stemmen gaan op om hetgeen als zelfbestuur bekend 
staat, niet als zodanig te erkennen. 

De titel van het proefschrift van den huidigen minister-presi
dent Dr L. J. M. BEEL, spreekt al duidelijk genoeg. "Zelfbestuur 
of afhankelijke decentralisatie?" Wat wij in ons land kennen is 
volgens hem een systeem van afhankelijke decentralisatie, dat 
ten onrechte als zelfbestuur wordt betiteld 4). 

1) Staatkundige Hervormingen, Rapport uitgebracht aan het Genootschap 
voor den Rechtsstaat, 1946, blz. 281. 

2) t. a. p., blz. 282. 
3) Mr J. ÛPPENHEIM, Nederlandsch Gemeenterecht, 1895, 1e dr., blz. 192. 
4) Mr L. J. M. BEEL, Zelfbestuur of Afhankelijke Decentralisatie? Proef

schrift, 1935, blz. 102. 
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In Anti-Revolutionairen kring 'is - voorzover bekend - dit 
vraagstuk nog niet aan de orde gesteld. Toch is zulks gewenst en 
daarbij zal dan tevens de vraag moeten worden beantwoord of 
er ook kan worden gesproken van een verantwoordingsplicht voor 
zelfbestu ur . 

Wie de ontwikkeling - of beter gezegd de ondermijning - van 
het zelfbestuur in den loop van de vorige eeuw nagaat, moet wel 
komen tot de vraag, eenmaal door GROEN VAN PRINSTERER gesteld: 

"De Grondwet is gehandhaafd in de meeste opzigten, wat den 
vorm, is zij het evenzeer wat het wezen der dingen betreft?" 5) 

En het antwoord op deze vraag moet dan wel ontkennend luiden. 
De Grondwet bepaalt in de afdeling, regelende de macht van de 

Provinciale Staten, dat wanneer de wetten of de algemene maat
regelen van bestuur het vorderen, de Staten hun medewerking tot 
uitvoering daarvan verlenen. De Provinciale Wet bepaalt echter 
aanstonds, dat de bedoelde uitvoering geschiedt door Gedepu
teerde Staten, voor zover niet de wet of de algemene maatregel 
van bestuur bepaaldelijk de medewerking van de Staten vordert. 

Iets dergelijks zien we ook met betrekking tot de regeling van 
het gemeentelijk zelfbestuur. De Grondwet bepaalt, dat wanneer 
zulks gevorderd wordt, de gemeentebesturen hun medewerking 
verlenen bij de uitvoering van wetten enz., doch de gemeentewet 
schakelt hoofdzakelijk het college van burgemeester en wethou
ders in, terwijl de medewerking van den raad - of van den bur
gemeester - slechts wordt verleend, indien deze bepaaldelijk 
wordt gevorderd. Welnu, dit betekent, dat de gemeenteraad prac
tisch bij het zelfbestuur is uitgeschakeld. De burgemeester even
wel niet. Integendeel, zijn medewerking wordt in steeds meerdere 
mate "bepaaldelijk gevorderd". 

Indien we hierop letten, dan is er zeker alle reden voor de door 
Dr BEEL gestelde vraag, of we in ons land nog wel zelfbestuur 
kennen, dan wel afhankelijke decentralisatie. En met dezen schrij
ver moet dan worden erkend, dat hetgeen tegenwoordig met den 
naam zelfbestuur wordt aangeduid, dien naam niet verdient. 

Het zelfbestuur is gedenatureerd. 
In strijd met de Grondwet is, naar mijn overtuiging, de territo

riaal gedecentraliseerde uitvoering van de Rijkswetten (inclusief 
algemene maatregelen van bestuur e.d.) hier te lande in het alge
meen niet gebracht bij de Provinciale Staten en de gemeentebe-

5) Mr G. GROEN VAN PRINSTERER, Bijdrage tot de herziening der Grond
wet in Nederlandsehen zin, aangehaald door Mr BE EL t. a. p., blz. 20. 
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sturen (gemeenteraden), maar bij Gedeputeerde Staten, burge
meester en wethouders of den ourgemeester alleen, welke colleges 
en autoriteiten voor die uitvoering uitsluitend verantwoordelijk 
zijn aan het Rijksgezag en niet aan de Provinciale Staten, resp. 
den gemeenteraad. 

Indien wordt geoordeeld, dat de uitvoering van de Rijkswetten 
enz. niet in alle gevallen kan worden opgedragen aan de Provin
ciale Staten, resp. aan de gemeenteraden, doch zal moeten worden 
overgelaten aan Gedeputeerde Staten of aan burgemeester en wet
houders, resp. den burgemeester, dan zal - teneinde de afhanke
lijke decentralisatie weer plaats te doen maken voor het ware zelf
bestuur - naast de verantwoordelijkheid aan het Rijksgezag, 
bovendien de verantwoordingsplicht aan de Provinciale Staten, 
resp. aan de gemeenteraden moeten worden ingevoerd. 

Met betrekking tot de ontwikkeling van de zelfbestuursgedachte 
in ons staatsleven zijn drie fasen te onderscheiden. 

De eerste begint na het herkrijgen van onze onafhankelijkheid, 
in 1813. Het is VAN HOGENDORP, die, vasthoudende aan de his
torische lijn, een wezenlijk zelfbestuur voorstond, dat werd vast
gelegd in artikel 145 van de Grondwet van 1815, waarbij de 
S"baten werden belast met de uitvoering van de verschillende wet
ten. Onder de vigueur van deze bepaling had het beginsel van het 
wezenlijke zelfbestuur tot zijn recht moeten komen. Helaas is daar
van in de practijk niet veel terecht gekomen. De centraliserende 
tendenties, welke in ons staatsbestuur onder de regering van 
Koning WILLEM I zo spoedig tot uitdrukking kwamen, hebben 
verhinderd, dat het beginsel zich heeft kunnen ontwikkelen. En 
al spoedig werden de Staten voor wat de uitvoering van wetten 
betrof, niet anders dan aan het centraal bestuur ondergeschikte 
en daarvan afhankelijke werktuigen. 

De provinciale wet van 1850 - ziehier de tweede fase - legde 
formeel vast, wat reeds lang practijk was geworden. Wel bepaalde 
artikel 130 van de Grondwet van 1848 nog dat de Staten worden 
belast met de uitvoering van verschillende wetten en koninklijke 
besluiten, dOQh artikel 128 van de provinciale wet stelde aanstonds 
vast, dat de bedoelde uitvoering geschiedt door Gedeputeerde 
Staten, voor zover niet de wet of de algemene maatregel van be
stuur bepaaldelijk de medewerking van de Staten vordert. De 
Staten - meer in het bijzonder Gedeputeerde Staten -:- werden, 
zoals THORBECKE nadrukkelijk vastJ3telde, tot agenten der uit
voerende rijksmacht gemaakt. 



210 A. R. DE KWAADSTENIET 

Minister DE KEMPENAER ging er in 1848 nog van uit, dat aan 
de Staten bij de uitvoering van wetten de nodige vrijheid zou 
worden gelaten, zodat de zelfbestuursgedachte tot haar recht kon 
komen. Hij oordeelde: "De wetgever zal voortaan niet afdalen in 
het voorschrijven van reglementaire bepalingen, hij zal dit in het 
algemeen aan de uitvoerende magt overlaten of in het bijzonder aan 
de Provinciale Staten opdragen, wanneer verscheidenheid van 
plaatselijke omstandigheden of behoeften dat raadzaam achten" 6). 

THORBECKE kon zich met dien gedachtengang echter niet ver
enigen en hij was het ook, die ter verzekering van een richtige 
uitvoering der wetten in den geest van het centraal gezag de uit
voering geheel in handen van het college van Gedeputeerde Staten 
legde. 
Deze regeling stond wel heel ver af van hetgeen VAN HOGENDORP 
zich als taak van de Provinciale Staten had gedacht, toen hij, 
handelende over deze Staten, schreef: 

"Zij zijn uitvoerders van de wetten van den Vorst en van de 
Staten-Generaal, tot bevordering van industrie, koophandel en 
landbouw, van het schoolwezen, van den godsdienst en goede zeden, 
van den armenstaat, van wegen, van canalen, alle dingen, welke ge
wijzigd moeten worden naar de lOtaliteiten van iedere provincie". 

Het is prof. Buys geweest, die een nieuw zelfbestuursbeginsel 
op den voorgrond heeft gebracht, een beginsel, dat veel overeen
komst vertoonde met het Engelse selfgovernment, doch daaraan 
toch niet geheel gelijk was. Ziehier de derde fase. 

Om het standpunt van BUYs goed te verstaan geven we het vol
gende citaat uit zijn standaardwerk "De Grondwet": 

"De transactie op wetgevend gebied, welke in de autonomie 
van de onderdeelen ligt opgesloten, kan gepaard gaan zoowel met 
een sterk gecentraliseerde regeering, als met een stelsel van zelf
bestuur, aan het Engelsche niet ongelijk. Niets belet - en tot 
voor korten tij d was dat met name in Pruisen het geval - dat 
met volkomen eerbiediging van de autonomie, aan gewesten en 
gemeenten toegekend, de wetten van het Rijk in alle deel en van 
den staat door ambtenaren worden ten uitvoer gelegd, die, werk
tuigen in de handen van een regeerend minister, overal aan zijn 
wil gehoorzamen en zijn instructiën toepassen op dezelfde me
chanische wijze als dit in Frankrijk pleegt te geschieden. 

Maar omgekeerd is het ook mogelijk, dat de staat voo.r het ten 
uitvoer leggen van zijne wetten de hulp inroept van de autonome 

6) Aangehaald door Mr BEEL, t. a. p., blz. 31. 



VERANTWOORDINGSPLICHT VOOR ZELFBESTUUR 211 

corporatiën, provinciën en gemeenten, welke hij op zijn gebied 
aantreft en dat hij aan de afgevaardigden van het volk, met de 
behartiging der provinciale en plaatselijke belangen belast, tevens 
de taak oplegt, om op hun territoir voor het ten uitvoer leggen 
van de Rijkswetten zorg te dragen. 

Voor zoover dit gebeurt, wordt de administratie op Engelsche 
leest geschoeid; in plaats van werktuigen der centrale regeering 
zijn het dan zelfstandige overheden, door de geregeerden zelven 
aangewezen, die de wetten van den staat uitvoeren. In het eene 
geval gaat de autonomie met centralisatie, in het andere met zelf
bestuur gepaard. 

Autonomie met zelfbestuur. Ziedaar het stelsel door de Grondwet 
van 1814 ingevoerd, en aan dit stelsel is de grondwetgever, zij het 
dan ook later niet zonder aarzeling, sedert getrouw gebleven" 7) . 

Zelfbestuur is bij deze opvatting, zoals Dr BEEL opmerkt, der
halve aanwezig, zodra het staatsbestuur in handen wordt gelegd 
van personen of lichamen, die geacht kunnen worden de onder
danen te representeren. In den hierboven weergegeven gedachten
gang van Buys is zelfbestuur niet langer een recht van autonome 
corporaties, doch der onderdanen. 

Anderen hebben, na Buys, dezelfde gedachte vertolkt. "Werke
lijke zelfregeering", aldus schreef OPPENHEIM, "is die, waarbij 
het bestuur - ook en vooral dat op de rijksuitvoering gericht -
is gelegd in handen van gekozenen, wien het vertrouwen, dat 
stads- of dorpsgenoten in hen stellen, geloofsbrief is" 8). 

Ook voor VAN LOENEN ligt het criterium voor zelfbestuur hier
in, dat de uitvoering van door hoger gezag vastgestelde bindende 
regels wordt opgedragen aan de min of meer onafhankelijke or
ganen, door volkskeuze samengesteld, en dus middellijk door het 
volk zelf kan geschieden 9). 

Wij menen, dat deze opvatting juist is. 
De uitvoering van bedoelde regels door organen van provincie 

en gemeente, d. w. z. door de ambtenaren van provincie en ge
meente onder leiding van Gedeputeerde Staten of van burge
meester en wethouders, moge te verkiezen zijn boven uitvoering 
door speciaal daarvoor aangestelde rijksambtenaren, - indien 
de lagere corporaties zelfs niet het recht hebben verantwoording 
te vragen omtrent de uitvoering, dan kan moeilijk van provinciaal 
of gemeentelijk zelfbestuur worden gesproken. 

7) Mr J. T. Buys, De Grondwet, deel H, blz. 11 en 12. 
8) Mr J. QpPENHEIM, Nederlandsch Gemeenterecht, deel Il, blz. 237. 
9) J. W. A. C. VAN LOENEN, De Gemeentewet, 2e dr., deel I, blz. 469. 
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Maar al te vaak wordt - ook in onzen kring - de afhanke
lijke centralisatievorm als zelfbestuur aangemerkt. En toch is het 
zo, dat de in 1887 in de Grondwet opgenomen redactie van artikel 
135 betekende, dat de werkelijke zelfbestuursgedachte ook in het 
geschreven recht plaats maakte voor de afhankelijke decentrali
satie, waarbij de Provinciale Staten als werktuigen van het hoger 
gezag optreden. 

Het is hiertegen, dat sedertdien door tal van staatsrechtsge
leerden bezwaar is gemaakt. Steeds opnieuw werd door meerderen 
gepleit voor een wezenlijk zelfbestuur. 

Een van de stellingen, door Dl' BEEL bij zU n promotie gepo
neerd, luidde: "De verplichte medewerking van de organen van 
provinciën en gemeenten tot uitvoering van hoogere regeling -
vorm van afhankelijke decentralisatie - had in 1887 niet in de 
Grondwet behooren te zijn opgenomen." (Stelling IV). 

Een omschrijving van zelfbestuur was gegeven in de eerste 
stelling: "Onder "zelfbestuur" dient te worden verstaan die vorm 
van decentralisatie, waarbij een deel der overheidstaak ter zelf
standige behartiging binnen de bij de wet gestelde omlijning en 
onder hooger toezicht wordt toevertrouwd aan lagere publiek
rechtelijke corporatiën." 

De vraag of in ons land moet worden gesproken van zelf
bestuur in den hierboven aangegeven zin, dan wel van afhanke
lijke decentralisatie, is maar niet een academische kwestie, doch 
een zaak van practisch belang. 

Van onafhankelijke decentralisatie - dus van het wezenlijke 
zelfbestuur - is, zoals Mr J. IN 'T VELD terecht opmerkte, de eigen 
verantwoordelijkheid waaronder wordt gehandeld, het kenmerk, 
al sluit zulks natuurlijk allerminst het hoger toezicht uit 10). En 
Mr S. SYBENGA noemde zelfbestuur zonder aansprakelijkheid voor 
eigen handelingen een zielloze instelling 11) • 

Bij de afhankelijke decentralisatie, zoals wij die thans kennen 
en die ten onrechte met den naam van zelfbestuur wordt aange
duid, is er van eigen' verantwoordelijkheid van de lagere publiek
rechtelijke corporatiën geen sprake meer. In het algemeen toch 
worden noch de Provinciale Staten, noch de gemeenteraden be
last met de uitvoering van wetten of algemene maatregelen van 

10) Mr J. IN 'T VELD, Nieuwe vormen van decentralisatie, blz. 19, aange
haald door Mr BEEL, t. a. p., blz. 97. 

11) Mr S. SYBENGA, Rechtsgeleerd Magazijn 1929, blz. 98, aangehaald door 
Mr BEEL, t. a. p., blz. 97. 
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bestuur. En de verantwoordingsplicht van Gedeputeerde Staten 
aan de Provinciale Staten en van burgemeester en wethouders 
aan de gemeenteraden is nadrukkelijk uitgesloten. Artikel 163 
van de provinciale wet en artikel 216 der gemeentewet geven aan, 
dat verantwoordingsplicht voor het door de lagere corporatiën ge
voerde bestuur beperkt is tot die gevallen, welke betrekking hebben 
op de huishoudingen van die corporatiën, dat wil dus zeggen, 
alleen tot hetgeen tot de provinciale of gemeentelijke autonomie 
behoort. De daden van "zelfbestuur" vallen daar dus niet onder. 

Daartegen is het, dat van meer dan één zij de bezwaar wordt 
gemaakt, hetgeen ook blijkt uit het reeds aangehaalde Rapport, 
uitgebracht aan het Genootschap voor den Rechtsstaat, aan welks 
samenstelling vogels van diverse pluimage hebben medegewerkt. 

Daarin toch wordt er op gewezen, dat, als men de organen van 
de lagere corporaties bij de uitoefening van het zelfbestuur ziet 
als werktuigen van het hoger gezag, er van de decentralisatie in 
den eigenlijken zin geen sprake meer is, doch alleen nog maar 
van administratieve decentralisatie. Vooral in een tijd van cen
tralistische tendenties - en zulk een tij d beleven wij thans -
worden deze lagere organen maar al te gemakkelijk gedegradeerd 
tot "rijkskruiers". In het rapport wordt dan ook verder nog op
gemerkt, dat, als men de gezonde gedachte, die aan het zelfbestuur 
ten grondslag ligt, behoorlijk tot haar recht wil doen komen, men 
zal moeten beseffen, dat de betreffende organen zijn ingeschakeld, 
juist omdat zij zij n organen van lagere corporatiën en het ver
trouwen daarvan genieten. 

Aanvaardt men dezen gedachtengang - zo is dan de conclusie 
- dan vloeit daaruit logisch voort, dat de betreffende organen 
ook voor de zelfbestuurstaak verantwoording schuldig zijn aan 
het vertegenwoordigend lichaam hunner corporatie, al sluit dit 
uiteraard het toezicht van de Regering niet uit 12). 

Het is van grote betekenis dat de publieke verantwoordelijk
heid zo goed mogelijk tot haar recht komt. Doch daarvan komt 
vrij wel niets terecht bij het stelsel van het zogenaamde zelfbe
stuur, dat momenteel feitelijk aan geen controle van de publieke 
mening onderworpen is. 

Erkend dient te worden, dat de grote betekenis van den vorm 
van decentralisatie, dien men met het begrip zelfbestuur - zulks 
in tegenstelling tot de afhankelijke decentralisatie - aanduidt, 
naar het woord van VAN DER GRINTEN, gelegen is in de omstan-

~2) Staatkundige Hervormingen, blz. 292. 
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digheid, dat hier de toepassing van wettelijke voorschriften ge
schiedt door eigen organen van de territoriale en doelcorporatiën, 
door personen of colleges dus, die kunnen worden geacht de be
woners van een bepaald gebied of de betrokkenen bij de verzor
ging van een zeker openbaar belang te representeren. De gedachte, 
die hieraan ten grondslag ligt, kan slechts tot haar recht komen, 
indien ook inderdaad de verplichte medewerking ruimte voor dif
ferentiatie biedt en niet een zuiver mechanisch karakter draagt 13). 

Binnen afzienbaren tij d zal het moeten komen tot een generale 
herziening der Grondwet. Daarbij zal dan ook aandacht moeten 
worden geschonken aan het hierboven besproken vraagstuk, dat 
zowel voor de provinciën als voor de gemeenten van zo grote be
tekenis is. Een ieder, die dan ook afkerig is van de zucht naar 
centralisatie, welke tegenwoordig alom merkbaar is, zal instemmen 
met de door Dr BEEL in 1935 verdedigde stelling, dat de Grond
wet dient te worden gewijzigd in dier voege, dat naast de auto
nomie ook de zelfbestuurstaak der lagere corporatiën daarin een 
constitutionele basis zal vinden. 

Ook in den Anti-Revolutionairen kring zal deze kwestie daarom 
dienen te worden besproken. Daarbij zal dan ter sprake moeten 
komen de vraag, of het standpunt, door Mr J. A. de WILDE in 
1931 bij de herziening van de gemeentewet ingenomen, door zijn 
geestverwanten in dezen tij d wordt gedeeld. 

Bij de behandeling van het tegenwoordige artikel 151 van de 
gemeentewet, was ingediend een amendement-MARCHANT c.s., 
strekkende om tussen het eerste en het tweede lid van dit artikel 
een nieuw lid in te voegen, luidende: "De burgemeester en de 
leden van het college van burgemeester en wethouders, ieder 
afzonderlijk en te zamen, zijn voor het krachtens het eerste lid van 
dit artikel gevoerd bestuur aan den raad verantwoording schuldig, 
en geven hem te dien aanzien alle verlangde inlichtingen." 

Een voorstel dus tot het vastleggen van verantwoordingsplicht 
voor zelfbestuur. 

Tegen dit voorstel zijn met name door Mr DE WILDE ernstige 
bezwaren ingebracht. Naar zijn mening ligt het criterium van 
het zelfbestuur niet hierin, dat bepaalde maatregelen moeten 
worden uitgevoerd door gekozenen van de burgerij, maar of die 
uitvoering zal geschieden door een regeringsambtenaar,- die een
voudig heeft op te volgen, wat zijn lastgever van hem verlangt, 

13) Mr Dr J. H. P. M. VAN DER GRINTEN, in Nederlandsch Bestuursrecht: 
De inrichting van het bestuur, blz. 80. 
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dan wel, dat men zal gebruikmaken vaneen plaatselijk bestuur, 
dat er is. Het al of niet gekozen zijn door een burgerij kan het 
zelfbestuur meer of minder aantrekkelijk maken, maar het is niet 
het kenmerk waar het op aankomt. In het vervolg van zijn rede 
betoogde Mr DE WILDE, dat het onlogisch, onpractisch en zeer 
onredelijk is burgemeester en wethouders verantwoordelijk te 
stellen aan den raad, die de wetten en algemene maatregelen van 
bestuur niet maakt. Bij het zelfbestuur, zo verklaarde hij verder, 
geeft niet de raad, maar geeft de wet, of de algemene maatregel van 
bestuur den toon aan en burgemeester en wethouders moeten, als het 
daartoe door den hogeren wetgever uitverkoren orgaan, naar eigen 
inzicht en volgens eer en geweten de uitvoering verrichten 14). 

Bij afwezigheid van den heer MARCHANT is het amendement 
destijds verdedigd door Mr P. J. OUD, die op de vraag hoe men 
de verantwoordelijkheid doelmatig moet regelen, ten antwoord 
gaf, dat uit zijn opvatting van het zelfbestuur voortvloeide, dat 
hij wenste, dat de vertegenwoordigers van de gemeentelijke bur
gerij ook bij het zelfbestuur een woord hebben mede te spreken. 
En waar naar sprekers opvatting het zelfbestuur een gemeente
lijke bestuurstaak is, werd geconcludeerd: dan moet gij ook aan 
degenen, die het zelfbestuur uitoefenen, <ie verplichting opleggen 
om verantwoording af te leggen aan den raad 15). 

Dat betekent niet, dat de burgemeester of burgemeester en wet
houders steeds tevoren de goedkeuring van den raad hebben te 
vragen over hetgeen zij tot uitvoering van wetten of algemene 
maatregelen van bestuur menen te moeten doen. Neen, het wil 
zeggen, dat burgemeester en wethouders desverlangd verplicht 
zullen zijn in den raad rekenschap te geven van de motieven, die 
hen tot een bepaald besluit hebben geleid. Daarom is de publieke 
verantwoording van zo grote betekenis. 

In den gedachtengang van Mr DE WILDE was er van geen enkele 
verantwoordingsplicht sprake. Hij toch betoogde bij de replieken 
o.m.: "Wanneer een ambtenaar door de regeering wordt gezonden, 
heeft hij eenvoudig uit te voeren wat de regeering hem oplegt, ter
wijl het zelfbesturend orgaan in de gemeente, hetzij dit is het 
college van burgemeester en wethouders, dan wel de burgemeester, 
optreedt als een zelfstandig college of persoon en als zodanig in 
dien zin geen verantwoording schuldig is aan de regeering" 16). 

14) D. KOOIMAN, Parlementaire geschiedenis van de Wet van 31 Januari 
1931 tot herziening van de Gemeentewet, blz. 287 e.v. 

15) Idem, blz. 298 e.v. 
16) Idem, blz. 307. 
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Dus geen verantwoording schuldig aan de regering, maar ook 
niet aan den gemeenteraad. 

Terstond daarop werd evenwel opgemerkt, dat de spreker het 
een terugtred zou achten, indien speciaal bij de regering, maar 
ook bij de burgemeesters de opvatting veld won, dat zij als zelf
besturend orgaan in de gemeente, eigenlijk zijn ambtenaren van 
het Rijk, en daaraan werd toegevoegd: "Zij zijn hoofd van het 
plaatselijk bestuur en in die qualiteit wordt het hun opgedragen." 

Welnu, juist omdat het zelfbestuur in bepaalde gevallen aan 
den burgemeester in zijn qualiteit van hoofd van het plaatselijk 
bestuur, of aan het college van burgemeester en wethouders in de 
qualiteit van dagelijks bestuur van de gemeente wordt opgedragen, 
moet het noodzakelijk worden geacht, dat er ook een verantwoor
dingsplicht bestaat aan het orgaan, dat, volgens de Grondwet, 
staat aan het hoofd der gemeente. 

Hetzelfde geldt - mutatis mutandis - eveneens voor Gedepu
teerde Staten tegen de Provinciale Staten. 

In den Anti-Revolutionairen kring zijn de meningen over het 
zelfbestuur allerminst eenparig. Dl' A. KUYPER oordeelde daar
over veel minder gunstig dan mocht worden verwacht. En ook 
Mr J. W. NOTEBOOM toonde zich van dit instituut geen bewonde
raar, zoals blijkt uit de rede, welke hij destijds heeft uitgesproken 
in de oprichtingsvergadering van de Vereniging van A.R. Ge
meentebestuurders in Zuid-Holland 17). 

En dat, terwijl toch meer dan enige andere partij de Anti-Revo
lutionaire Partij zich ook reeds in het verleden heeft uitgesproken 
over de wenselijkheid van meerdere decentralisatie. In artikel IX 
van haar beginselprogram wordt weliswaar alleen maar de eis 
gesteld, dat de gemeentelijke en gewestelijke autonomie door de
centralisatie meer tot haar recht moet komen, doch Dr COLIJN 

heeft er zeer terecht nadrukkelijk op gewezen, dat de decentrali
satie, waarvoor de Anti-Revolutionaire Partij zo warm gevoelt, niet 
alleen wordt bevorderd door de autonomie hoog te houden, maar 
ook door het kostelijk goed van het zelfbestuur te bewaren 18). 

Maar dan ook een wezenlijk zelfbestuur, met verantwoordings
plicht van de dagelijkse bestuursorganen van provincie en ge
meente aan de Provinciale Staten, respectievelijk aan den ge
meenteraad. 

17) Zie hierover verder mijn artikel over "Gemeentelijk zelfbestuur", op
genomen in "Anti-Revolutionaire Staatkunde" (Driemaand. editie), He jaar
gang, blz. 274. 

18) Dr H. COLIJN, Saevis tranquillus in Undis, blz. 231. 



VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG. 

In 1947 en 1948 is de Kuyperstichting een te Oxford studerenden 
Amerikaansen student, die een scriptie wilde samenstellen over de ont
wikkeling in het Nederlandse partijwezen van 1848 tot 1901, behulp
zaam geweest bij het verzamelen van litteratuur en gegevens. Op diens 
verzoek werd hem ook een samenvatting verschaft van enkele mondelinge 
gesprekken. Daar de inhoud van deze nota ook voor onze eigen jongeren 
van belang kan zijn, worde ze hier gepubliceerd. 

In verband met een opmerking over de P.v.d.A., die thans wellicht 
niet meer geheel juist kan worden geacht, zij aangetekend, dat het stuk 
is gedateerd op 21 Augustus 1947. 

ANTWOORD: 

Volgens belofte volgt hier een beknopt overzicht van hetgeen wij on
langs bespraken. Het kan slechts ruwen zeer onvolledig zijn, daar de 
politieke ontwikkeling in Nederland een zeer ingewikkelden gang van 
zaken vertoont tengevolge van het veel ingrijpender karakter, dat de op 
den achtergrond ook der politieke ontwikkeling liggende religieuze ver
scheidenheid in Nederland vertoont, vergeleken met andere landen. 

Ondanks verschil in godsdienstige denominaties geeft, of althans gaf, 
in Engeland en de U.S.A. een "religieuze eenheids-cultuur" den toon aan, 
op de basis waarvan de politieke tegenstelling slechts werd die tussen 
"behoudend" en "vooruitstrevend". In Frankrijk is op de basis ener 
sinds de Revolutie van 1789 voortschrijdende saecularisatie van partij
vorming op principiëlen, religieuzen grondslag evenmin sprake geweest, 
althans tot 1945 niet. 

In Nederland was dat geheel anders. Als vrijwel enig land ter wereld 
werd en wordt hier de politieke partijvorming ten diepste beheerst door 
de levens- en wereldbeschouwing, door de religie. En aangezien met be
trekking tot de religie zich hier te lande een belangrijke en niet een
voudige ontwikkeling heeft voltrokken, kan een beknopt overzicht daar
van, in verband gebracht met de politieke partijvorming, niet anders 
dan ruwen dus zeer onvolledig zijn. 

Het Christendom der eerste eeuwen van onze jaartelling had een hard
nekkigen strijd te voeren met allerlei semi- of pseudo-christelijke secten, 
die in meerdere of mindere mate de christelijke leer vermengden met 
heidense motieven. Onder {}egevaarlijkste waren de gnostici van allerlei 
soort, wier gemeenschappelijk kenmerk wel dit was, dat zij de door 
God voor Zijn schepping gestelde wet als absolute grens tussen den 
eeuwigen God en de tij delijke schepping - waartoe ook de mens be-
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hoort - verwierpen. Zij plaatsten zekere functies van den mens, waarin 
zij diens "diepste wezen", zijn "ziel" zagen, boven die wet en boven den 
tijd. Daarmede vergoddelijkten zij den mens ten dele en wisten de prin
cipiële grens tussen God en schepsel uit. 

Als na de kruistochten weer veelvuldiger aanraking wordt verkregen 
met de Griekse oudheid, aan welke de gnostieke speculaties waren ont
leend, komen in de late Middeleeuwen, waarin de Renaissance aanvangt, 
ook allerlei gnostieke motieven weer naar voren. Bij figuren als ANGELUS 
SILESIUS, SEBASTIAN FRANCK, T AULER vindt men ze duidelijk weer en 
sindsdien werken ze tot op den huidigen dag door. Gedachten van 
ANGELUS SILESIUS treft men b.v. bij den Duitsen dichter RILKE (t 1926) 
precies zo aan, b.v. die, dat God zonder ons bestaan zijn zin verliest 
en dat wij God niet vader moeten noemen, maar zoon, want: de zoon is 
meer dan de vader, omdat hij alles is wat deze was èn meer. 

De Kerkhervorming rekent men aan te vangen met het aanslaan van 
de beroemde 95 stellingen aan de deur van de Wittenbergse slotkapel door 
Dr MARTIN LUTHER. Het Lutheranisme heeft in de Nederlanden wel in
vloed geoefend - de eerste N oord-N ederlandse martelaar, in 1525, was 
een Lutheraan -, maar op den duur is niet het Lutheranisme hier de 
heersende vorm van Protestantisme geworden, maar het Calvinisme. 

Aanvankelijk had ook het Anabaptisme (de Wederdopers) in deze 
landen sterken aanhang. Dit was een revolutionnaire, in extravaganties 
uitlopende secte, vervuld van gnostieke gedachten, die hen het "inwen
dig licht" der "ziel" - in gnostieken zin verstaan: zie boven - ver 
boven den Bijbel deed stellen. 

Tegen deze ook maatschappelijk revolutionnaire secte is niet alleen 
de Overheid in deze landen krachtig opgetreden, maar ook CALVIJN heeft 
er zich in zijn geschriften krachtig tegen gekeerd. 

De militante Wederdopers zijn verdwenen, maar sommige van hun 
gnostieke opvattingen zijn als onderstroom in het Calvinistische Pro
testantisme blijven leven, zij oefenen tot op den huidigen dag in som
mige streken van Nederland sterken invloed uit en hebben in de 1ge, 
maar sterker in de 20e eeuw, de kerkelijke en politieke situatie mede 
beïnvloed: zij hadden n.l. afbrokkeling van de grote Protestantse kerken 
en partijen ten gevolge. 

(De Wederdopers verwarre men niet met de Doopsgezinden of Menno
nieten. Deze laatsten zijn de rustige volgelingen van MENNO SIMONSZ, 
die in de 16e eeuw een Protestantse groep stichtte, waarin overigens 
wel degelijk zekere doperse opvattingen voortleefden. De groep bestaat 
nog, is thans meer een godsdienstig genootschap van vrijzinnigen.) 

Na het doorzetten der Reformatie en de feitelijke vestiging van de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd het Calvinistische 
Protestantisme, georganiseerd in de Gereformeerde Kerk, heersend. 
Overigens bleven er vele Rooms-Katholieken, die wel vrijheid -van gods
dienst genoten, maar geen vrijheid van openbare godsdienstoefening, en 
geen ambten konden bekleden. 

In Calvinistischen kring onderscheidde men reeds spoedig "preciezen" 
en "rekkelijken". 

Te bedenken valt n.l., dat de hernieuwde kennismaking met de klas-
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sieke, met name de Griekse oudheid de opkomst van het humanisme 
bracht, waarvan de beroemde Nederlander Erasmus een der eersten 
was. Uit dat aristocratische humanisme is onze ganse hedendaagse ge
saeculariseerde wijsbegeerte en wetenschap voortgekomen. In het begin 
liet zich dat zo scherp nog niet aanzien: de humanist bleef een christelijk
godsdienstig mens, Rooms of Protestants, van vrijzinniger, "rekkelijker" 
opvatting dan de "preciezen". In werkelijkheid legde hij evengoed als 
de radicale, revolutionnaire, plebejische Wederdopers dynamiet onder het 
Christendom naar de Heilige Schrift. 

Men kan nu zeggen, dat in de Nederlanden de hogere standen, vele 
overheidspersonen ("regenten") meer neigden tot "rekkelijke", de bur
gerij meer tot de "precieze" opvattingen. 

AI spoedig ontstond een strijd tussen Arminianen en Gomaristen, Re
monstranten en Contra-Remonstranten, waarin de laatsten, de "precie
zen", de overhand behielden. Binnen de Gereformeerde Kerk was de 
orthodoxe groep weliswaar de sterkste, maar aanvankelijk geraakte zij 
onder invloed van enkele vooraanstaande Arminiaanse overheidsper
sonen in de verdrukking, tot andere politieke invloeden die Arminiaanse 
regenten de nederlaag deden lijden. 

Dientengevolge werd in 1618/19 de beroemde Nationale Synode van 
Dordrecht mogelijk, die het laatste belijdenisgeschrift der Gereformeerde 
Kerk in deze landen vaststelde, n.l. de Vijf Artikelen tegen de Re
monstranten (of: Canones van Dordrecht). De beide andere belijdenis
geschriften zijn: de Nederlandse Geloofsbelijdenis of Confessio Belgica 
(37 artikelen), omstreeks 1566 opgesteld door den Zuid-Nederlandsen 
martelaar GUY DE BRÈS, en de Heidelbergse Catechismus (waarin de 
Gereformeerde leer in 52 Zondags-afdelingen in vragen en antwoorden 
wordt samengevat voor het onderricht aan de toekomstige volwassen 
leden der Kerk), zo genoemd naar de stad in de Paltz (Duitsland), waar 
hij onder bescherming van een Gereformeerden vorst in 1563 werd op
gesteld door URSINUS en OLEVIANUS. 

Nadien is tijdens de Republiek nooit meer een Nationale Synode bij
een geweest. In de praktijk was de invloed der Overheid zo sterk, dat 
zij dit kon verhinderen. 

De Remonstranten bleven intussen voortbestaan en zijn er heden ten 
dage nog. Zij vormen thans een vrijzinnige groep, waarvan een Armini
aan uit de 17e eeuw vermoedelijk toch wel wat vreemd zou opkijken. 

Zijn de 16e en de eerste helft van de 17e eeuw het bloeitijdvak der Ge
reformeerde theologie, in de 18e eeuw verstarde zij veelszins in dode ortho
doxie, al bleef onder brede lagen van het volk een diepe vroomheid leven. 

Anderzijds veroverde onder Engelsen en Fransen invloed (LOCKE, 
HUME, de Franse encyclopedisten) het rationalisme de geesten. Bij velen 
werd de godsdienst een koud deïsme, dat wel een God kende, maar van 
zonde en verzoening nauwelijks wist en door "braaf" te leven de on
sterfelijkheid wel meende te kunnen "verdienen". 

Bij den aanvang der 1ge eeuw, na den Fransen tijd, als het Koninkrijk 
der Nederlanden in het licht treedt, vinden wij zo een "Gereformeerde" 
Kerk, waarin het oude Calvinisme als onderstroom nog wel leefde, hoe
wel veelszins onbewust, maar waarin het lauwe rationalisme den toon 
aangaf. 
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Dit rationalisme ontwikkelde zich tot een modernisme, dat tegen het 
einde der eeuw steeds extremer werd en van de Bijbelse leringen nage
noeg niets meer als waar aanvaardde. Nadien is het modernisme ge
matigder geworden. Intussen kwamen in de 1ge eeuw ook de tegen
stromingen krachtiger tot openbaring. 

In 1816 had Koning Willem I - zonder daartoe bevoegd te zijn -
aan de Gereformeerde (of Hervormde) Kerk een organisatie gegeven, 
die in strijd was met haar - eveneens in 1618/19 laatstelijk vastgestelde 
_ Kerkenorde. Zij werd daardoor van een verband (federatie) van vrije 
plaatselijke kerken tot een landelijk genootschap, dat van bovenaf werd 
geregeerd. Bovendien belette deze nieuwe organisatie haar de belijdenis 
te handhaven, zodat het modernisme en zelfs openlijke Godloochening in 
de kerk mogelijk werden. 

Sinds 1816 spreekt men niet meer van Gereformeerde Kerk - zoals 
onder de Republiek - maar van de Nederlandse Hervormde Kerk, welke 
twèe soorten gemeenten telt, n.l. Nederduits (= Nederlands) Hervormde 
gemeenten en Waals (= Franse) Hervormde gemeenten. De laatste 
zijn oorspronkelijk gemeenten van Franse réfugié's, die na de herroe
ping van het Edict van Nantes door Lodewijk XIV in 1685 naar Neder
land uitweken. In deze gemeenten wordt nog steeds in het Frans ge
preekt, hoewel er vele oud-Nederlandse families lid van zijn en ook 
de nakomelingen der réfugié's gewone Nederlanders zijn. 

De nieuwe Hervormde Synode, die in de 1ge eeuw zo verdraagzaam 
was jegens het toenemende modernisme, toonde diezelfde verdraagzaam
heid geenszins jegens de oude Calvinistische orthodoxie in de kerk. Zo 
leidde de behandeling der kerkelijke autoriteiten van de zaken tegen 
enige predikanten, die bezwaren opperden tegen den toenemenden afval, 
tot hun Afscheiding van het Hervormde kerkgenootschap. Leiders van 
deze beweging waren de predikanten DE COCK, GEZELLE MEERBURG, 
VAN VEllEN, VAN RAALTE en SCHOLTE. De beide laatsten trokken later 
naar de U. S. A., waar o.m. Holland Mich. door de Afgescheidenen werd 
gesticht in 1847. Een deel hunner sloot zich later aan bij de Dutch 
Reformed Church of America, de voortzetting der aloude Gereformeerde 
Kerk, die door de Nederlandse kolonisten in Nieuw-Amsterdam (na 
1665: N ew-York) was gesticht. In 1857 scheidden zij zich weer van de 
Reformed Church af. De overigen stichtten de Christian Reformed 
Church of America, die nog sterke banden met Nederland heeft. De 
emigratie naar Amerika was, behalve van de ongunstige economische 
omstandigheden van dien tijd, een gevolg van de achteruitzettende be
handeling, die de Afgescheidenen ondervonden. De Overheid deed hier
aan mede. Op grond van verouderde en bovendien onjuist uitgelegde 
strafbepalingen werden zelfs een tijdlang Afgescheidenen, die godsdienst
oefeningen van meer dan 20 man hielden, strafrechtelijk vervolgd en met 
militaire inkwartiering gekweld. Daartegen verhief Mr G. GROEN VAN 
PRINSTERER, de latere antirevolutionaire leider, hoewel hij zich zelf niet 
bij de Afgescheidenen voegde, zijn stem. 

In den kring der Nederlandse Afgescheidenen hebben zich enkele 
splitsingen voltrokken. Hun verreweg grootste groep noemde zich na 
enigen tijd Christelijke Gereformeerde Kerk. 

Ofschoon enkele gestudeerde predikanten den stoot tot de Afschei-
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ding gaven, bleef zij in het algemeen een zaak van de "kleine luyden". 
Hoewel zij over enige bekwame theologen beschikt heeft, bracht zij 
geen grote leiders voort en het kerkrechtelijke besef was in dezen kring 
niet zeer sterk. 

Geheel anders was dit bij de tweede Calvinistische opleving in de 
Neder!. Herv. Kerk in de 1ge eeuw. Hiervan was de leider de grote 
theoloog Prof. Dr ABRAHAM KUYPER, terzijde gestaan door den op Gere
formeerd kerkrecht gespecialiseerden Prof. Dr F. L. RUTGERS en door 
den jurist Mr A. F. DE SAVORNIN LOHMAN - die later in politiek en 
wetenschappelijk opzicht onenigheid met Dr KUYPER kreeg. 

KUYPER was de zoon van een gematigd-orthodox predikant, geraakte 
zelf onder den invloed van het opkomende modernisme, maar werd in 
zijn eerste gemeente gegrepen door het al-oude orthadoxe Calvinisme, 
dat hij èn theologisch èn wijsgerig èn wetenschappelijk èn politiek èn 
maatechappelijk weer tot bloei bracht. Hij was een der grootste Neder
landers. 

Kerkelijk heeft hij 20 jaar in de Hervormde Kerk gestreden tot in 
1886 het conflict uitbrak, op kerkrechtelijke gronden, die echter een 
leerstelligen achtergrond hadden. Dit is de Doleantie, die leidde tot de 
stichting van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Kuyper kende in 
kerkrechtelijk opzicht de juiste Calvinistische lijn beter dan de Afge
scheiden en: hij vormde niet een landelijke kerk, maar een verband 
van plaatselijke zelfstandige kerken, aldus terugkerende tot de Dordtse 
Kerkenorde van 1618/19. 

In 1892 verenigden zich de Christelijke Gereformeerde Kerk (Afge
scheidenen) met de Nederlandse Gereformeerde Ke:rken (Dolerenden) 
tot de Gereformeerde Kerken in Nederland. Dit is dus een orthodox
Calvinistische kerkgemeenschap. 

Sommige Christelijk-Gereformeerden konden met de vereniging niet 
instemmen en bleven onder den naam de Christelijke Gereformeerde 
Kerk op zichzelf staan. Daarnaast bestaan nog enkele kleinere, zich 
Gereformeerd noemende, kerkgemeensehappen, waarin echter onbewust 
allerlei uit de gnostiek (zie boven) afkomstige motieven een sterke rol 
spelen, zodat ze niet als representatief voor het Calvinisme mogen wor
den beschouwd. 

In de Gereformeerde Kerken (van 1892) voltrok zich in 1926 en in 
1944 een scheuring. De groep, die zich in 1926 afsplitste, heeft zich on
langs opgelost in de Ned. Herv. Kerk. 

In deze laatste is, mede tengevolge van Afscheiding en Doleantie, een 
opleving ontstaan, waardoor het modernisme in zijn extremen vorm 
vrijwel verdween en zelfs het gematigde modernisme in de minderheid 
geraakte. Zij is bezig te komen tot invoering van een nieuwe kerken
orde, die haar ook weer in staat heet te moeten stellen een werkelijk 
Christus-belijdende kerk te worden, die haar leer handhaaft. 

Tegen dezen achtergrond valt nu de politieke partijvorming hier te 
lande te zien. Wij treffen allereerst de Rooms-Katholieken aan. De 
Franse Revolutie bracht hier te lande hun emancipatie: zij konden 
voortaan ambten bekleden. Onder den druk van twee eeuwen achteruit
zetting ontplooiden zij zich aanvankelijk weinig. Tot eigen politieke or-
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ganisatie kwam het niet, zij sloten zich Of bij de liberalen Of bij de con
servatieven aan. Dit veranderde na 1864 onder invloed van de pauselijke 
bul Quanta cura, waarin de paus tegen het liberalisme waarschuwde, 
en toen de Nederlandse bisschoppen in 1868 in hun Vastenmandement 
scherp positie kozen in den schoolstrijd, die de Nederlandse politiek 
tussen plm. 1840 en plm. 1890 grotendeels heeft beheerst en ook daarna 
tot 1920 een belangrijke rol speelde. Onder hun leider Dr SCHAEPMAN 
kwamen zij tot organisatie en tot samenwerking met de Antirevolutio
nairen. 

De lauwe geestesgesteldheid onder de Protestanten leidde aanvankelijk 
tot vrijwel algemene aanvaarding van de ideeën, die de Franse Revolutie 
beheersten, zij het in meer of minder gematigden vorm. Later kwamen 
radicaler ideeën op, zodat men omstreeks 1840 kan gaan onderscheiden 
tussen conservatieven en liberalen. De conservatieven stierven op den 
duur uit (plm. 1890). Tegen het einde der negentiende eeuw begonnen 
in den liberalen kring zich de voorboden der latere versplintering, die 
omstreeks 1920 haar laagtepunt bereikte, reeds aan te dienen. In het 
laatste kwart dezer eeuw kwamen ook het anarchisme en het socialisme 
op. Het parlementaire socialisme kreeg in 1894 vorm in de (voormalige) 
Sociaal-Democratische Arbeiders Partij. 

In het Nederlandse volk zijn drie grote geestesstromingen te onder
scheiden, waarvan er zich een in tweeën splitst. Het zijn: 1. het Rooms
Katholicisme, de oudste, 2. het Gereformeerde Protestantisme (Calvinis
me), zoals dat plm. 1568 tot "den grondtoon van het Nederlandse volks
karakter" werd, 3. het humanisme, teruggaand op de Renaissance en 
vandaar op de heidense oudheid, dat zich, met name politiek en maat
schappelijk, laat onderscheiden in gematigden (liberalen en tegenwoor
dig een deel van de Partij van den Arbeid) en radicalen (met name 
de communisten). 

Politiek valt thans nog te letten op de tweede groep, die van het 
orthodoxe Protestantisme, die hier te lande historisch een Calvinistisch 
stempel heeft verkregen, dat op een groot deel dezer groep nog heden 
ten dage diep ingedrukt staat. 

Onder Frans-Zwitsersen invloed openbaarde zich binnen dezen kring 
omstreeks 1830 reactie tegen de liberaal-conservatieve, min of meer 
vrijzinnige opvattingen, waarover boven werd gesproken. Dit Réveil 
(opwekki ng) openbaarde zich vooral in den kring der aanzienlijken. 
GROEN VAN PRINSTERER werd erdoor gegrepen, kwam er door tot een 
innerlijk doorleefd Christendom en werd politiek van liberaal-conser
vatief tot antirevolutionair. GROEN had, soms tezamen met enkele vrien
den, met tussenpozen ziting in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
maar voerde zijn strijd vooral onverpoosd met de pen. Zijn aanhang onder 
de aanzienlijken en de gezeten burgerij was niet zeer groot, de aan
zienlijken waren conservatief, de gezeten burgerij was liberaal. Er was 
hier toen nog geen algemeen kiesrecht. GROEN vond vooral instemming 
bij "het volk achter de kiezers", politiek gesproken was hij "een veld
heer zonder leger". Toch was zijn geestelijke invloed zeer groot. 

GROEN VAN PRINSTERER ging zelf niet met de Afscheiding mee. Hij 
bleef Hervormd, maar pleitte zonder ophouden voor handhaving der Ge
reformeerde belijdenis, die de Hervormde Kerk in naam nog steeds had. 
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Tot dien kring, die de confessie wilde handhaven, ging Dr Kuyper 
later ook over en al spoedig werd deze door GROEN VAN PRINSTERER als 
zijn opvolger, als leider der Antirevolutionaire richting beschouwd. 
KUYPER gaf de partij haar Program en haar organisatie, 1878/9. Onder 
hem won de A. R. partij ook uiterlijk in kracht en getal. 

Aanvankelijk was de scheiding tussen conservatieven en antirevo
lutionairen niet steeds scherp. GROEN VAN PRINSTERER onderscheidde 
de beginselen van beide wel zeer scherp, maar zijn geestverwanten zagen 
het verschil niet steeds even duidelijk. Op den duur werd de conser
vatieve groep verpletterd tussen de antirevolutionairen aan de ene en 
de liberalen aan de andere zijde. Toen kwamen in de antirevolutionaire 
groep wel een aantal elementen terecht, die daarin krachtens hun be
ginselen niet geheel pasten. Zij zagen niet de scherpe grens tussen de 
beginselen van hen, die zich in alles op Gods Woord gronden, en hen, 
die ook in den mens zelf nog iets au ton ooms zien. 

Zo was er een groep oprechte Christenen, die doorgaans als ethisch
irenischen worden aangeduid. De ethischen waren een groep, die de 
Bijbelse waarheden vrijwel aanvaardde, maar die zich meer baseerde op 
de religieuze ervaring der vrome christenen (dus toch weer op iets in 
den mens zelf) dan op de autoriteit van Gods Woord. Zo waren ze typisch 
een groep tussen de liberalen (theologisch merendeels modernen) en de 
antirevolutionairen (theologisch Calvinistisch georiënteerd). Een tijd
lang sloten zij zich bij deze laatsten aan, maar op den duur kwam er 
verwijdering. 

Voorzover zij niet in de gematigde linkerzijde zijn opgegaan, zijn 
deze ethischen-irenischen grotendeels terecht gekomen bij de christelijk
historischen. In haar tegenwoordigen vorm is de Christelijk-Historische 
Unie organisatorisch gezien een samensmelting van enige groepen, 
waarvan er één onder DE SAVORNIN LOHMAN ontstond uit de scheuring 
der A. R. partij in 1894. De beide andere samenstellende kiezersgroepen 
waren sterk Hervormd georiënteerd. Afkeer van de Doleantie, wier 
leider Dl' KUYPER immers ook was, werkte mede in de afzijdigheid dezer 
groepen ten opzichte van de A. R. Partij. Momenteel is het verschil 
tussen A. R. P. en C. H. U. er in veel opzichten een van klimaat: de 
A. R. P. is (althans was) meer georganiseerd dan de C. H. U., de 
C. H. U. bestaat grotendeels uit Hervormden, en geenszins alleen uit 
"streng-orthodoxe" Hervormden; de A. R. Partij is kerkelijk gemengd, 
maar draagt een sterk Gereformeerd-Calvinistisch stempel. In de 1ge 
eeuw behoorden tot de A. R. P. zowel Hervormden als Christelijk-Gere
formeerden als Dolerenden; heden ten dage is dat nog zo. 

Hiermede zijn dan beknopt, oppervlakkig en ruw, enige hoofdlijnen 
gegeven. 

2. VRAAG: 

De oudercommissie der openbare school, de vrIJzmnig georiënteerde 
doopsgezinde kerkeraad en de Ned. Herv. kerkeraad hier ter plaatse 
zijn unaniem voor de invoering van Bijbels onderricht op de openbare 
lagere school. Het merendeel der Hervormden is links ethisch. De pre
dikant is aanhanger der "nieuwere richting" en gekant tegen bijzonder 
Christelijk onderwijs. 
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De voorstanders van den Bijbel op de openbare school willen be
reiken, dat de meer orthodox gezinde Hervormde ouders hun kinderen 
niet (meer) zenden naar de Geref. school, maar naar de openbare school, 
welker leerlingental dalende is. 

In de bestaande vacature voor hoofd aan de o. 1. s. gaat sommiger 
voorkeur uit naar een "rechts" georiënteerd, bij voorkeur Hervormd, 
hoofd, naast de drie reeds aanwezige vrijzinnige leerkrachten. Ook 
hierin speelt naast de evangelisatie- en de volkskerk-gedachten een rol 
het streven de orthodoxe Hervormden te winnen of te behouden voor 
de openbare school. 

Ben ik als raadslid onder deze omstandigheden verantwoord, als ik 
medewerk aan het doen geven van Bijbels onderricht op de o. 1. s. en 
aan het benoemen van een "rechts" Hervormd hoofd? 

ANTWOORD: 

Inderdaad is vroeger onzerzijds de neutraliteit der openbare school 
verlangd. Alleen op die wijze was toen een eerlijke strijd tussen Chris
telijke en openbare school mogelijk. En inderdaad maken wij thans nog 
bezwaar tegen Bijbels onderricht en godsdienstonderwijs van overheids
wege op de openbare school, want dan zou de Overheid de verantwoor
delijkheid op zich moeten nemen voor het werkelijk Schriftmatig ka
rakter van dit onderwijs. 

Maar dat wil niet zeggen, dat wij er naar zouden moeten en mogen 
streven het openbaar onderwijs zo veel mogelijk te ontkerstenen, ook 
door alleen atheïstische of vrijzinnige onderwijzers aan te stellen, ten
einde op die wijze des te meer klem te kunnen geven aan den princi
piëlen eis, dat Christen-ouders de voorkeur behoren te geven aan de 
Christelijke school, waar de eis van de Wet Gods het gehele onderwijs 
behoort te doortrekken. 

Integendeel, wij zijn mede verantwoordelijk voor de jeugd, die op de 
openbare school gaat en wij zullen haar liever een Christen als onder
wijzer bezorgen dan een atheïst of een vrijzinnigen humanist. Dit zou, 
mits de eerste aan redelijke eisen voldoet, zelfs gelden al was de laatste 
als onderwijzer of hoofd aanmerkelijk beter. 

Natuurlijk kunnen de gevolgen zijn, dat niet goed onderscheidende 
ouders, die niet beseffen, dat een Christelijke school nog wat anders 
is dan een openbare school met een Christelijk hoofd en - binnen de 
grenzen der wet - wat Bijbel-onderwijs, hun kinderen in plaats van 
aan de eerste aan de laatste school toevertrouwen. Dan moet dien 
ouders worden gewezen op het onjuiste van hun handelwijze. Maar niet 
mag in de overweging dezer mogelijkheid een grond worden gevonden 
om aan de openbare school een Christen-hoofd te onthouden. 

Wat intussen de mogelijkheid van Bijbel-onderwijs op de openbare 
school betreft, dit is alleen mogelijk inzoverre ter plaatse niemand daar
tegen bezwaar maakt, zulks vanwege het principe der relatieve neu
traliteit, dat in art. 42 der Lager-onderwijswet 192D is neergelegd. 
Anders is alleen godsdienstonderricht vanwege de Kerk of vanwege een 
afzonderlijke vereniging mogelijk (art. 26 L.O.-wet 1920). 

* 
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DOOR 

MR J. A. DE WILDE. 

De menselijke macht en het menselijke verstand zijn beperkt. 
De wereldgeschiedenis neemt telkens een anderen loop dan zelfs 
de meest vooruitziende staatslieden verwachtten. Een bewij s voor 
de stelling, dat niet de geniale mens, maar dat de HERE regeert. 

Geen der grote staatslieden, die omstreeks 1900 in binnen- en 
buitenland van zich deden spreken, heeft kunnen denken dat de 
wereldtoestand in 1948 zo zou zijn als hij nu in werkelijkheid is. 
West-Europa heeft de hegemonie verloren. Het logge keizerlijke 
Rusland is veranderd in een imperialistische communistische 
Sowjet-republiek. Duitsland en Oostenrijk zijn innerlijk ver
scheurd, hun keizers zijn gevallen en ze zijn zowel militair als 
economisch vernietigd. Engeland heeft zijn Indisch rijk prijsge
geven en zijn wereld-dominerende stelling moeten verlaten, terwijl 
het financieel en economisch in een afhankelijke positie is geraakt. 
Frankrijk wordt voortdurend zwakker door interne revolutionaire 
kwalen. Italië werd een republiek en verloor het weinige, dat het 
nog had. De Verenigde Staten hebben in het Westen de leiding 
overgenomen, Rusland deed het in het Oosten. 

Wat ons eigen land betreft: vij ftig jaar geleden verheugde het 
zich in een jaarlijks toenemende welvaart; thans is het verarmd 
en dreigt het door een onzinnig politiek beleid dat deel van het 
Rijk, dat in Azië ligt, te verliezen. 

De vijftigjarige periode, waarin Koningin WILHELMINA ons land 
heeft geregeerd, was er een vol schokkende gebeurtenissen. Na 
groten voorspoed volgde omstreeks 1930 een langdurige depressie, 
gevolgd door een tijdvak van vijf jaar, waarin vijandelijke be
zetting in korten tij d vernietigde wat in de eeuwen was opge
bouwd. 

* * * 
A. S. XVl/l-8 15 
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Toen de Koningin in 1898 meerderjarig werd en op 31 Augustus 
haar eerste proclamatie tot het volk richtte, waarna zij op 6 Sep
tember in Amsterdam plechtig werd ingehuldigd, was het Mini
sterie-PIERSON aan het bewind. Het was het laatste zuiver liberale 
ministerie. 

Aan zijn optreden was een scherpe verkiezingsstrijd vooraf 
gegaan. Het laatste decennium der negentiende eeuw is voor de 
staatkundige geschiedenis wel zeer belangrijk geweest. 

Zowel ter rechter- als ter linkerzijde had zich, met name ten 
aanzien van het kiesrechtvraagstuk, een diepgaand verschil van 
inzioht geopenbaard. Dit was vooral bij de behandeling van het 
kieswetontwerp van Minister TAK VAN POORTVLIET in 1894 tot 
uiting gekomen. De antirevolutionaire partij, destijds staande 
onder leiding van Dl' A. KUYPER, had een smaldeel, aangevoerd 
door Jhr Mr A. F. DE SAVORNIN LOHMAN, de Z.g. vrij-antirevo
lutionairen, verloren. Onder de liberalen, die jaren achtereen, met 
slechts een enkele onderbreking, het land hadden geregeerd, waren 
de tegenstellingen niet minder scherp. Reeds in 1894 was de pro
gressieve Radicale Bond opgericht. Zij, die in de liberale partij 
bleven, waren onderling ook zeer verdeeld. Tegenover mannen als 
TAK en GOEMAN BORGESIUS stonden figuren als DE BEAUFORT en 
VAN HOUTEN. Laatstgenoemde was in 1894 TAK opgevolgd als 
Minister van Binnenlandse Zaken (in het Kabinet-RöELL) en in 
die kwaliteit had hij zijn bekende kieswet-ontwerp ingediend en 
in de Staten-Generaal met grote bekwaamheid verdedigd. Zijn 
kieswet, die een aanzienlijke uitbreiding gaf aan het aantal kiezers, 
heeft bijna een kwart-eeuw rechtskracht gehad. 

Door deze verdeeldheid was de liberale partij verzwakt. Maar 
nu kwam daar nog bij, dat op 26 Augustus 1894 te Zwolle de 
Sociaal-Democratische Arbeiders-Partij was gesticht. Een hoofd
rol speelden daarbij Mr P. J. TROELSTRA, GERHARD, H. POLAK en 
VLIEGEN. Het in 1895 te Deventer gehouden congres van deze 
nieuwe partij had een beginsel program opgesteld, dat zich plaatste 
op Mandstischengrondslag en tot op zekere hoogte een getrouwe 
copie was van het program der Duitse S.D.A.P. TROELSTRA en 
de zijnen hadden het niet langer kunnen uithouden in den Sociaal
Democratischen Bond, die onder leiding van DOMELA NIEUWEN
HUIS stond en van parlementair optreden niet wilde weten. Deze 
jonge partij nam voor het eerst deel aan den verkiezingsstrijd 
van 1897 en deed dit niet zonder succes. 

De definitieve uitslag der verkiezingen van 1897 was geweest, 
dat in de Tweede Kamer gekozen waren 44 liberalen, 4 radicalen, 
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3 sociaal-democraten, 22 rooms-katholieken, 17 antirevolutionai
ren, 5 vrij-antirevolutionairen en 1 christelijk-historische. De 
antirevolutionairen en rooms-katholieken hadden samengewerkt. 
Maar de linkerzijde verwierf, mede tengevolge van een partijdig 
ingedeeld districten-stelsel, de meerderheid, zij het dan ook, dat 
die meerderheid niet meer een louter liberale was. 

Mr PIERSON, president van de Nederlandse Bank en bekend door 
zijn studiën op economisch en financieel gebied, kreeg van de 
Koningin-Regentes EMMA de opdracht tot vorming van een ka
binet en hij slaagde daarin. Bekwame mannen had hij om zich 
weten te verzamelen. Zelf nam hij de portefeuille van Financiën, 
GOEMAN BORGESIUS kwam aan Binnenlandse Zaken, CORT VAN 
DER LINDEN aan Justitie, CREMER aan Koloniën"ELAND aan Oor
log, LELY aan Waterstaat en DE BEAUFORT aan Buitenlandse Za
ken. BORGESIUS en LELY waren - hetgeen toen nog mogelijk was, 
maar zeker niet gebruikelijk - lid der Tweede Kamer gebleven. 

Aan dit Ministerie-PIERSON-BoRGESIUS mag de lof niet worden 
onthouden, dat het op wetgevend gebied zeer vruchtbaar is ge
weest. Eindelijk heeft het gedaan wat de liberalen tij dens hun 
oppermachtige positie maar al te zeer hadden verzuimd: het heeft 
met kraoht de sociale wetgeving ter hand genomen. BORGESIUS, 
daarin bijgestaan door LELY, was hier de drijvende kracht. De 
voornaamste wetten, die onder dit ministerie zijn tot stand ge
komen, zijn de Woningwet, de Gezondheidswet, de kinderwetten, 
de Ongevallenwet, de Leerplichtwet en de legerwetten. Bij de 
behandeling van de Ongevallenwet diende KUYPER, die voorzitter 
was van de commissie van rapporteurs, zijn Z.g. grote amendement 
in met de strekking, het bureaucratisch en centralistisch karakter 
van het wetsontwerp te verzwakken. Hij beoogde in hoofdzaak 
de bedrijfsverenigingen van werkgevers het recht toe te kennen 
zelf, onder verband met de Rijksverzekeringsbank, te voorzien in 
de verzekering tegen de gevolgen van ongevallen. Hoewel het 
amendement door de Kamer verworpen werd, kreeg KUYPER toch 
zijn zin, want juist om het centralistisch karakter verwierp de 
Eerste Kamer het wetsontwerp en alleen door de hoofdgedachte 
van het amendement-KuYPER in de wet op te nemen kon de Rege
ring haar ten slotte in het Staatsblad krij gen. 

Minister ELAND verdedigde met goed gevolg een wijziging in 
de Militiewet, welke o. m. beoogde de plaatsvervanging, het Z.g. 
remplaçantenstelsel, in het leger af te schaffen en den persoonlijken 
dienstplicht in te voeren. Van de Roomsen was SCHAEPMAN de 
enige, die er voor stemde. Minder gelukkig was ELAND met zijn 
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legenvetten. Door de aanneming van een amendement-VAN GILSE, 
dat een korten oefeningstijd imperatief in de wet wilde opnemen, 
zag de minister zich genoodzaakt af te treden. Zijn opvolger 
Generaal KOOL bracht de militaire hervorming, zoals ELAND die 
feitelijk had gewenst, tot stand. 

Uit het medegedeelde blijkt wel, dat, uit een legislatief oog
punt bezien, het Ministerie-PIERSON met ere mag worden genoemd. 
Maar dit kon toch niet verhinderen, dat het bij de verkiezingen 
in 1901 de nederlaag leed. 

Ongetwij feld had daartoe medegewerkt de weinig bevredigende 
houding die de Minister van Buitenlandse Zaken DE BEAUFORT 
had aangenomen bij gelegenheid van de eerste Haagse vredesconfe
rentie in verband met de Boeren-republieken Transvaal en Oranje
Vrijstaat, die niet waren uitgenodigd. KUYPER had daarover de 
Regering geïnterpelleerd. Voorts had de grote vrijhandelaar PIER
SON een fiscale verhoging van het tarief van invoerrechten voor
gesteld, welke bij de liberale partij en niet in goede aarde viel. En 
in de derde plaats was er, vooral op het platteland, veel oppositie 
tegen de Leerpichtwet. 

Maar daarnaast werkten toch vooral algemene factoren, die den 
val van het liberalisme veroorzaakten. De liberalen hadden nu een
maal den naam - en de werkzaamheid van het Kabinet-PIERSON 
kon die niet uitroeien - dat zij in de periode van hun oppermacht 
de sociale kwestie volkomen hadden verwaarloosd. Dit odium 
kwam aan de S.D.A.P. ten goede. Ter rechterzijde was men over 
de liberalen niet alleen ontevreden om hun gemis aan sociaal be
leid, maar nog meer om hun starre afwijzende houding tegenover 
het bij zonder onderwij s. De "schoolkwestie" bracht als vanzelf de 
antirevolutionairen, de vrij-antirevolutionairen en de rooms-katho
lieken bij elkaar. Voorts legde ook gewicht in de schaal de om
standigheid, dat de liberalen wel beschikten over een keurkorps 
van bekwame mannen, maar dat hun een man van de statuur van 
THORBECKE ontbrak. En daartegenover stond, dat de antirevo
lutionaire partij door KUYPER, de rooms-katholieke door SCHAEP
MAN, de sociaal-democratische door TROELSTRA werden aange
voerd, drie mannen van zeer singuliere gaven. Tegenover zulke 
staatslieden konden de liberalen er geen van gelijke kwaliteit 
stellen. En tenslotte de hoofdfactor : de liberale partij had afge
daan. Haar taak was afgelopen. Haar invloed, háar scheppende 
en opbouwende kracht, haar betekenis, haar aanhang bij het volk, 
met name bij de nieuwe kiezers, het was alles verzwakt. Zij leefde 
nog bij de gratie van het districtenstelsel, waardoor populaire 
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liberale figuren hun zetel konden !behouden, maar de liberale be
ginselen vonden in de natie niet langer weerklank. Feitelijk was 
de wetgevende arbeid van het Ministerie-PIERSON niet liberaal 
meer. 

Zo is het dan ook te verklaren, dat de rechterzijde, die nu als 
één phalanx optrad, een schitterende overwinning behaalde. Na 
de herstemmingen bleken gekozen links: 9 vrij zinnig-democraten, 
18 uni-liberalen, 8 vrij-liberalen en 7 socialisten, rechts: 24 anti
revolutionairen, 25 rooms-kathoieken, 7 vrij-antirevolutionairen en 
1 Fries-christelijk-historische. De linkerzijde had harde klappen 
gekregen en alleen de socialisten waren aan dien kant vooruit
gegaan. Echter werd in het district Tietjerksteradeel TROELSTRA 
door TALMA verslagen,zodat eerstgenoemde tijdelijk uit het parle
ment verdeen. In 1902 kwam hij weer terug, ditmaal in een der 
Amsterdamse districten. 

* * * 
Het jaar 1901 is voor onze parlementaire geschiedenis van veel 

!belang geweest. Men kan zeggen, dat van toen af de rechtse coa
litie enige tientallen jaren stevig in elkaar gezeten heeft en van 
grote betekenis is 'geweest voor het staatsbeleid en de wetgeving. 

Drie vraagstukken stonden destijds in het brandpunt der be
langstelling: het kiesrecht, de schoolkwestie en het sociale vraag
stuk. We weten reeds van den strij d, dien het kieswet-ontwerp-T AK 
had ontketend. Het wilde vrUwel het algemeen mannenkiesrecht 
invoeren. De tegenstanders achtten dit in strijd met de Grond
wet. Het land werd in twee delen verdeeld: de Takkianen en de 
anti-Takkianen. De aanneming van een amendement-DE MEYIER 
leidde tot Kamerontbinding, waarbij de Takkianen de nederlaag 
leden. VAN HOUTEN !bracht daarna zijn kieswet tot stand. Maar 
hiermede was -in tegenstelling met de mening van dezen staats
man - het kiesrechtvraagstuk niet opgelost. Het bleef, vooral ter 
linkerzij de, een ernstig strij dpunt. Zowel rechts als links waren 
breuken geslagen, die voorshands niet meer zouden worden ge
heeld. Onder leiding van DE SAVORNIN LOHMAN scheidde een deel 
der antirevolutionaire partij zich af. 2 November 1896 werd door 
deze groep een commissie van advies benoemd, die raad zou geven 
bij de verkiezingen. Feitelijk was dit het begin van de vrij-anti
revolutionaire partij, die als zodanig eerst in 1898 definitief is ge
vormd. Daarnaast was ook de Christelijk-Historische Kiezersbond 
ontstaan, waarin met name Dr BRONSVELD en Dr DE VISSER een 
rol speelden. Deze bond, uit leden van de Nederlands Hervormde 
A. S. XV/Il-8 16 
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Kerk gerecruteerd, schoof het protestants karakter der natie op 
den voorgrond en was aanvankelijk zeer antipapistisch. Hij bracht 
in 1897 Dr DE VISSER in de Kamer. 

Het hoofdbestuur der liberale partij, dat in meerderheid "pro
gressief" was, had in een vergadering van de partij het kiesrecht
vraagstuk aan de orde gesteld. Men beval een grondwetsherzie
ning aan, om daardoor den weg te banen voor het algemeen 
mannen- en vrouwenkiesrecht. Maar de ledenvergadering was 
minder "progressief" en verwierp het denkbeeld met het gevolg, 
dat de meeste leden van het hoofdbestuur aftraden en een nieuwe 
partij stichtten: de vrijzinnig-democratische. De Radicale Bond 
sloot zich daarbij aan. Natuurlijk werd hierdoor de positie der 
liberalen deerlijk verzwakt. Voegt men daar nu nog bij, dat de 
sociaal-democraten - die als klassepartij zich tegen allen keerde -
in 1897 gingen deelnemen aan den verkiezingsstrijd, waardoor de 
uitbreiding van het kiesrecht, die de wet-VAN HOUTEN had opge
leverd, ter linkerzij de niet aan de liberalen maar vooral aan de 
S.D.A.P. ten goede kwam, dan is het zeer verklaarbaar, dat de 
uitslag van de stembus voor de liberalen zeer ongunstig was. De 
wet-VAN HOUTEN was bovendien ook voordelig voor de antirevolu
tionaire en rooms-katholieke staatspartijen. 

Zo slaagde dan de goed voorbereide aanval op het "regeer
kasteel" die de rechterzijde onder leiding van KUYPER en SCHAEP
MAN had ondernomen. In 1897 was hij nog mislukt. Maar 1901 
bracht het gewenste resultaat. Het Ministerie-PIERSON trad af en 
de leider der oppositie, Dr KUYPER, werd belast met de vorming 
van een kabinet. 

Het optreden van Dr KUYPER als kabinets-formateur was een 
gebeurtenis, die vooral in de antirevolutionaire partij grote blijd
schap veroorzaakte, maar van stonde aan ter linkerzijde een zeker 
gevoel van afkeer wekte. De tegenstellingen waren destij ds zeer 
scherp. Dr KUYPER had in zijn dagblad "De Standaard" en sinds 
1894 in de Tweede Kamer de liberale partij principieel aangeval
len en met SCHAEPMAN de rechtse coalitie tot stand gebracht. Hij 
had reeds, in samenwerking met anderen, in 1878 een beginsel
program ontworpen, dat heel het terrein der staatkunde bestreek. 
In datzelfde jaar was hij de hoofdorganisator geweest van het 
bekende volkspetitionnement tegen de schoolwet van KAPPEYNE 
en sinds datzelfde jaar had hij de antirevolutionaire partij op 
voorbeeldige wijze georganiseerd en bezield. Zelfs aan de meest 
eenvoudigen had hij duidelijk gemaakt, dat de gelovige aanvaar
ding van Gods openbaring in de Heilige Schrift consequent be-
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hoorde te voeren tot een afgerond politiek systeem en dat in den 
strijd op staatkundig gebied de diepere levensbeschouwing van 
beslissende betekenis was. 

Intussen mocht, hoe waardevol KUYPERS strijd tegen de liberale 
overtuiging ook was geweest, niet uit het oog worden verloren, 
dat hij die alleen had kunnen winnen door samenwerking met de 
Rooms-Katholieken. Die samenwerking ging bij de stembus zelfs 
zo ver, dat de Roomsen ter wille van de goede zaak er in vele 
districten boven den Moerdijk van af zagen eigen candidaten te 
stellen en onmiddellijk hun stem uitbrachten op de antirevolutio
nairen. Het verkiezingsprogram van de R.K. Staatspartij week 
niet veel af van dat der antirevolutionairen. Van groten invloed op 
de houding der Roomsen, speciaal wat het sociale vraagstuk aan
gaat, is geweest de Pauselijke Encycliek Rerum Novarum van 
1891, waarin scherp positie werd gekozen tegen het socialisme, 
maar tevens met klem werd aangedrongen op sociale wetgeving. 

Hoewel in die dagen de persoonlijke verhouding van Dr KUYPER 
en Mr DE SA VORNIN LOHMAN verre van goed was, moet tot eer 
van laatstgenoemde worden gezegd, dat hij tot loyale medewerking 
zich bereid verklaarde en dat ook metterdaad bewees. 

* * * 
De grote betekenis van het Ministerie-KuYPER heeft niet be

staan in de productie van veel wetten, al zijn er enige belangrijke 
in het Staatsblad verschenen. Daarvoor is de periode feitelijk te 
kort geweest. Want wel zijn er speciaal op sociaal gebied wets
ontwerpen ingediend die van breed inzicht en principiëlen opzet 
getuigden, maar de meeste ervan zijn niet afgedaan, omdat het 
ministerie in 1905 aftrad. Het was voor Dr KUYPER niet gemak
kelijk in korten tijd breed opgezetten legislatieven arbeid te ver
richten, omdat hij een ambtenarencorps aantrof, dat geheel door
drenkt was van de liberale beginselen . 

Het grote werk van dit kabinet bestond in het breken van 
de liberale overmacht, in het aantonen, dat ook mannen uit de 
rechterzij de in staat waren te regeren, in het beëindigen van de 
liberale eenzij digheid bij benoemingen, in het vooropstellen van 
een staatkunde, die op Christelijke beginselen was gebaseerd. 
Nooit heeft het Nederlandse volk zoveel belang gesteld in de 
praktische politiek als in de jaren van het Kabinet-KUYPER. 

Niet alleen waren, als KUYPER sprak, de tribunes der Tweede 
Kamer veel te klein om de belangstellenden te kunnen bevatten, 
maar de persverslagen der Kamerzittingen werden door duizenden 
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gelezen en zelfs abonneerden zich brede scharen eenvoudige burgers 
op de Handelingen der Staten-Generaal. Het is nu nog een lust, 
de debatten uit die dagen te lezen. Daar komt bij, dat niet alleen 
de Minister-President redevoeringen hield in groten stijl, maar 
ook onder zij n tegenstanders waren mannen van grote bekwaam
heid en oratorische gaven. Wij noemen alleen maar DRUCKER, VAN 
DER VLUGT, Bos, GOEMAN BORGESIUS, RÖELL, VAN KARNEBEEK, 
TROELSTRA en SCHAPER. 

De politiek van het kabinet werd gestuwd door mannen als 
NOLENS en AALBERSE, door DE SAVORNIN LOHMAN en (op een 
enkele uitzondering na) Dr DE VISSER, door TALMA en HEEMS
KERK. Al deze namen zeggen iets. Waarlijk, het was een parlemen
taire glorie-periode. 

Op de politieke ontwikkeling en scholing van ons volk heeft 
dit ministerie en hebben de parlementaire redevoeringen van die 
dagen dan ook een buitengewoon groten invloed gehad. Eigenlijk 
dateert van dien tijd het intensieve meeleven van ons volk met 
den politieken strijd, al moet worden erkend, dat daarvan in later 
tijd weer veel is verloren gegaan. 

* * * 
Voor de staatkundige geschiedenis van ons land zijn de debat

ten, die in de periode van 1901 tot 1905 in de Staten-Generaal 
zijn gehouden, van veel belang geweest. Natuurlijk werd niet alleen 
door de socialisten, maar ook door de liberalen en vrijzinnig
democraten in allerlei toonaard beweerd, dat de Christelijke be
ginselen geen grondslag konden opleveren voor politieke organi
satie en partijvorming. Wel had het Christendom grote betekenis 
in het algemeen. Maar in de politiek moest de scheidslijn lopen 
tussen conservatieven en progressieven. Bovendien, zo werd be
toogd, stonden de Protestants-Christelijke partijen zo ver van de 
Rooms-Katholieke af, dat hun samengaan in de politiek met den 
naam van "monsterverbond" moest worden betiteld. Het was in 
die dagen, dat Dr KUYPER heeft aangetoond het bestaan van de 
anti-these. Natuurlijk ontkenden hij en de zijnen niet, dat er 
tussen gelovige Protestanten en Rooms-Katholieken zeer belang
rijke verschillen waren, die wel degelijk ook doorwerkten in hun 
politieke beschouwingen, maar dit hadden alle Christelijke par
tijen toch gemeen, dat zij, ook voor het staatkuridig leven, niet 
stonden op het standpunt van den autonomen mens maar op het 
standpunt der Openbaring. 

Mannen als DE SAVORNIN LOHMAN, NOLENS en AALBERSE sloten 
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zich daarbij, ieder op zijn wijze, aan. En de verdere geschiedenis 
heeft aangetoond, dat inderdaad - bij alle verschil - de Christe
lijke partijen wel zo veel gemeenschappelijks hadden in hun be
ginselen en doelstellingen, dat deze coalitie een mensenleeftij d lang 
de Nederlandse politiek heeft beheerst, juist in een tijd, dat er met 
name op sociaal gebied èn organisatorisch èn legislatief een voor 
heden en toekomst hoogst belangrijke ontwikkeling heeft plaats 
gehad. 

Behalve enige kleinere wetten heeft het Ministerie-KUYPER op 
sociaal gebied geen belangrijke wetten in het Staatsblad gekregen. 
Wel had het grote wetten (een Arbeidswet) klaar, maar die had 
het eerst tot stand kunnen brengen als het niet een vier- maar een 
achtjarige periode had kunnen regeren. Het ministerie was boven
dien belast met de uitvoering van de Ongevallenwet en de Minister 
van Binnenlandse Zaken is langen tij d opgehouden door de be
handeling van de Drankwet. 

Tijdens zijn bewind heeft in den aanvang van 1903 ook de grote 
spoorwegstaking plaats gehad, waarvan het begin viel in Januari 
en de eindfase in April. De staking in Januari, die zowel de 
Regering als de spoorwegmaatschappijen onverwacht overviel, 
kreeg onder den invloed van de socialisten aanstonds het karakter 
van een politieke staking. Men wilde, door stillegging van het 
verkeer, bepaalde maatregelen afdwingen. Aanvankelijk stond de 
Regering hiertegenover vrijwel machteloos en de staking werd be
eindigd doordat de directies van de spoorwegen alle eisen inwillig
den. In het allereerste begin betrof het alleen maar de weigering van 
spoorwegmannen, z.g. besmet goed te behandelen en te vervoeren. 
Maar al heel spoedig verbonden zij er eisen van positieverbetering 
aan. KUYPER was er de man niet naar, dit revolutionair spel on
gehinderd te laten doorgaan. Door wettelijke middelen moest een 
herhaling worden voorkomen. Daartoe werden wetsontwerpen bij 
de Tweede Kamer ingediend. Van Minister LOEFF (Justitie) was 
een wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, 
dat de strekking had terreur tegen te gaan en dienstweigering van 
ambtenaren en spoorwegpersoneel strafbaar te stellen; van Minis
ter BERGANSIUS (Oorlog) om de spoorwegcompagnie bij het leger 
uit te breiden; van Minister DE MAREZ OYENS (Waterstaat) om 
een onderzoek naar den socialen toestand en de grieven van het 
spoorwegpersoneel in te stellen. 

Nog vóór deze wetten in openbare behandeling kwamen, werden 
er in den loop van Maart interpellaties gehouden door MEES (lib.) 
en TROELSTRA, waarbij het zeer fel toeging. Maar nog scherper 
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werden de debatten bij de behandeling der wetsontwerpen zelf. 
Ze werden met 14 stemmen tegen (die van de socialisten en de 
vrij zinnig-democraten) aangenomen. 

Inmiddels was er een Comité van Verweer opgericht door orga
nisaties van de spoorweg- en transportarbeiders en het Nationaal 
Arbeids-Secretariaat. In dat comité speelden naast sociaal-demo
craten ook vrije socialisten en anarchisten een rol, o. a. DOMELA 
NIEUWENHUIS. J. OUDEGEEST was voorzitter. Ook bij deze ge
legenheid bleek al spoedig, dat de S.D.A.P. in zulke omstandig
heden zwak stond. Bij revolutionaire woelingen kon zij aan de 
meest revolutionaire elementen geen genoegzamen weerstand bie
den en al spoedig moest zij de leiding uit handen geven. Het comité 
van verweer dreigde niet alleen met een algemene staking, maar 
proclameerde die ook op 9 April. Nu echter waren zowel de rege
ring als de spoorwegdirecties vool'lbereid en door het krachtig 
optreden van die beiden mislukte de opzet volkomen. 

* * * 
Een wetsontwerp, dat onder het Kabinet-KUYPER ook aanleiding 

gaf tot scherpen strij d in de Staten-Generaal was de door Dr 
KUYPER voorgestelde wijziging van de Hoger Onderwijswet, in
gediend in Maart 1903. Dit was een wet van principiële betekenis 
en daarom van veel belang voor de verdere ontwikkeling van ons 
hoger onderwijs. De Polytechnische School te Delft werd om
gezet in een technische hogeschool, terwijl de mogelijkheid van 
de stichting van Rijkswege van een landbouw-hogeschool en een 
handels-hogeschool werd gecreëerd. In de tweede plaats werden 
de eindexamens van de bijzondere gymnasia gelijkgesteld met 
die van de openbare. In de derde plaats werd de mogelijkheid 
geopend aan de Rijksuniversiteiten bijzondere leerstoelen te ves
tigen. En eindelijk - en deze wijziging was wel de voornaamste
werd aan de bijzondere universiteiten onder bepaalde voorwaarden 
de effectus civilis en een kleine geldelijke tegemoetkoming toe
gekend. Een van de belangrijkste voorwaarden was, dat zulk een 
universiteit ten minste drie faculteiten moest hebben. Dit wets
ontwerp werd niet alleen vergezeld van een stijlvolle Memorie 
van Toeliohing, maar ook de behandeling in de stukken en daarna 
in het openbaar stond op zulk hoog peil, als wel zelden in ons par
lementaire leven is geëvenaard. De hoofdfiguren iil dit interessante 
politieke en wetenschappelijke tournooi waren Dr KUYPER, Prof. 
VAN DER VLUGT, DE SAVORNIN LOHMAN en DE VISSER, terwijl 
zich ook andere Tweede Kamerleden niet onbetuigd lieten. KUYPER 
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vindiceerde het recht van het Z.g. principiële hoger onderwijs 
naast het "indifferente", en achtte het een eis van echte liberali
teit, dat de staat niet het ene eenzijdig boven het andere bevoor
deelde. 

Het wetsontwerp werd rechts tegen links met 56 tegen 41 stem
men aangenomen. Alleen Dr DE VISSER stemde met de linkerzijde 
mee. 

In de Eerste Kamer, die in verband met de wij ze van haar samen
stelling nog overwegend liberaal was, laaide de strij d ook hoog 
op. De oude Professor VAN BONEVAL FAURE was hier de leidende 
opposant. Tenslotte verwierp deze Kamer het ontwerp met 27 
tegen 22 stemmen. Deze liberale overwinning was echter slechts 
een schijn-triomf. Want de Regering ontbond de Eerste Kamer, 
hetgeen buiten het geval van een Grondwetsherziening nog nooit 
was gebeurd. Daarover is in de linkse pers heel wat te doen ge
weest. En dat was te begrijpen, want inmiddels was de samen
stelling van de Staten van Zuid-Holland van links rechts geworden 
en was het zeker, dat de Eerste Kamer ook een rechtse meerder
heid zou krijgen. Nog een geruchtmakend incident deed zich des
tij ds voor in de Staten van Overij ssel, waarin de linksen een 
vacature hadden, die zij hoopten met een nieuwen partijgenoot 
te kunnen vervullen. Met het oog daarop stelden zij voor de stem
ming 14 dagen uit te stellen, en toen dit voorstel bij staking van 
stemmen verworpen was, verlieten zij de vergaderzaal, waardoor 
het vereiste quorum niet aanwezig was en de stemming toch niet 
door kon gaan. De Minister van Binnenlandse Zaken (KUYPER) 
wees een voorstel van den Overij sselsen Commissaris der Koningin 
de stemming op 25 Augustus 1904 te doen plaats hebben, van 
de hand. Tenslotte heeft de stemming eerst in November plaats 
gehad en zond Overij ssel naar de Eerste Kamer 2 leden van rechts 
en één van links. 

Het wetsontwerp tot herziening der Hoger Onderwij swet werd 
na aanneming door de Tweede Kamer nu ook door de Eerste ge
accepteerd met 27 tegen 15 stemmen. 

* * * 
Dr KUYPER heeft ook een wijziging voorgesteld van de School

wet-MACKAY, die op 5 Juni 1905 in het Staatsblad is verschenen. 
De voornaamste bepaling van de wet KUYPER was, dat voortaan 
aan de gemeentebesturen zouden worden vergoed de minima der 
onderwij zers-salarissen en dat deze vergoeding ook zou worden 
uitgekeerd aan de schoolbesturen. Die minima schommelden des-
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tijds voor gewone onderwijzers tussen f 500,- en f 700,- en voor 
hoofdonderwijzers tussen f 750,- en f 1050,-. Ook was het voor 
de bijzondere onderwijzers van groot belang, dat zij voortaan van 
Rijkswege pensioen zouden ontvangen. Zoals bijna alle voorstellen 
van KUYPER werd ook dit in de Tweede Kamer rechts tegen links 
aangenomen. 

Een sociale wet van betekenis was de Drankwet, die zeer lang
durige en vermoeiende discussies in de Tweede Kamer heeft ver
oorzaakt. Zij was zeer ingewikkeld, maar goed doordacht en zij' 
heeft zonder twijfel haar doel: de bestrijding van het drank
misbruik, voor een goed deel bereikt. 

* * * 
Dat de Kamerverkiezingen van het jaar 1905 een buitengewoon 

scherp karakter zouden aannemen, was te voorzien. Heel de 
linkerzijde had maar één doel: het Ka:binet-KuYPER, of nog juister 
gezegd: KUYPER, te doen vallen. De liberalen waren op hem ge
beten, omdat hij aan hun regiem een eind had gemaakt en omdat 
hij het bestaan der antithese zo duidelijk had aangetoond. De 
socialisten wilden wraak nemen wegens de in 1903 zo jammerlijk 
mislukte staking. 

De stembusstrijd kenmerkte zich destijds o.m. door de vele 
debatavonden, die tot in de kleinste dorpen werden gehouden, en 
waarin meestal antirevolutionairen en sociaal-democraten ieder 
op hun wijze de kiezers inlichtten. Maar ook andere partijen na
men met élan aan den strij d deel. 

Hoewel de rechterzijde aanmerkelijk meer stemmen behaalde 
dan de linkerzijde, verkreeg toch de laatstgenoemde door het 
districtenstelsel de meerderheid. Vooral de herstemmingen waren, 
omdat al wat links stond ook links stemde, voor de rechterzijde 
onfortuinlijk, zodat de einduitslag een Tweede Kamer opleverde 
van 48 leden rechts en 52 links. 

De deputatenvergadering die aan de verkiezingen van 1905 
voorafging, werd gepresideerd door Prof. Dr H. BAVINCK. De 
coalitie van antirevolutionairen en rooms-katholieken zat stevig 
in elkaar. Onder de antirevolutionairen was grote geestdrift en 
wel had de heer STAALMAN de Christen-Democratische Partij ge
sticht, maar zijn aanhang was, behalve dan in zijn eigen district 
Den Helder, niet heel groot. 

Inmiddels was er in 1903 een fusie tot stand gekomen tussen de 
Christelijk Historische Partij (DE VISSER) en de vrij-antirevolu
tionaire (DE SAVORNIN LOHMAN) onder den naam van Christelijk-
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Historische Partij, Het Protestants karakter der Nederlandse natie 
werd wat sterker op den voorgrond geschoven, Einde 1908 kwam 
de tweede fusie, n.l. met de Fries-Christelijk-Historischen tot stand 
en van dien tijd af heette de partij de Christelijk-Historische Unie. 

* * * 
De voor de rechterzij de teleurstellende uitslag der verkiezingen 

gaf grote vreugde onder alle partij en van links. De gevreesde en 
gehate Dr KUYPER was ten val gebracht. Maar nadat de eerste 
vreugde voorbij was begon men te beseffen, dat de oplossing van 
de crisis niet zo gemakkelijk zou zijn. De Liberale Unie en de Vrij
zinnig-Democratische Bond waren met een gemeenschappelijk pro
gram voor de kiezers getreden. In dit program werd Grondwet~ 
wij ziging op den voorgrond gesteld ten einde tot een andere rege
ling van het kiesrecht te geraken. Men wilde, dat de Grondwet 
de regeling van het kiesrecht aan den gewonen wetgever overliet, 
het Z.g. blanco artikel. De vrij-liberalen waren wel niet genegen 
met dit program mee te gaan, maar bij de herstemmingen bleek 
toch wel heel duidelijk, dat het er ook hun in de eerste plaats om 
te doen was KUYPER van het toneel te doen verdwijnen. En het
zelfde kan worden gezegd van de sociaal-democraten. Heel de 
linkerzijde had tegen het Ministerie-KUYPER samengespannen. 
Maar - zoals het meer gaat - toen de gemeenschappelijke vijand 
verslagen was, bleek ter linkerzijde de onderlinge verdeeldheid. 
GOEMAN BORGESIUS kreeg de opdracht tot vorming van een 
ministerie. De herstemmingen hadden plaats gehad op 29 
Juni. Eerst anderhalve maand later was de formatie van het 
nieuwe kabinet gereed. De formateur BORGESIUS bleef er zelf 
buiten. Tijdelijk voorzitter van den Ministerraad werd DE MEES
TER, die vice-president van den Raad van Indië was geweest, 
en in het politieke leven in Nederland een geheel onbekende figuur 
was. Aan Justitie kwam Mr VAN RAALTE, aan Binnenlandse Zaken 
Mr RINK, aan Koloniën Mr FOCK, aan Buitenlandse Zaken VAN 
TETS VAN GOUDRIAAN, aan Waterstaat Ir KRAUS, aan Oorlog 
STAAL en aan Marine COHEN STUART. Later kwam er voor Land
bouw, Handel en Nijverheid Mr VEEGENS bij. 

Hoewel er onder deze Ministers enkele bekwame mannen waren, 
vormde het geheel toch een zwak getimmerte. In de Kamer kon 
het niet op een homogene meerderheid steunen. 

De geschiedenis van dit kabinet is dan ook een lijdensgeschiede
nis geweest. Reeds kort na zijn optreden werd een staatscommissie 
ingesteld om een Grondwetsherziening voor te bereiden. De oud-
A. S. XVlJl-8 17 
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Minister van Buitenlandse Zaken, Mr DE BEAUFORT, was er voor
zitter van. Deze commissie heeft een rapport uitgebracht, dat na 
verloop van tijd sterk gewijzigd en besnoeid als wetsvoorstel door 
de Regering bij de Staten-Generaal is ingediend maar dat door 
den val van het kabinet niet in behandeling is genomen. De Re
gering wenste een blanco artikel in de Grondwet met betrekking 
tot het kiesrecht. Van verschillende zij den kwam daartegen verzet. 
Met name Mr VAN HOUTEN bestreed het denkbeeld. 

Van meer belang was de belangrijke wijziging in het Burgerlijk 
Wetboek door een wettelijke regeling van het arbeidscontract. 
Het daartoe strekkende wetsontwerp heeft Mr VAN RAALTE van 
zijn voorganger in het Kabinet-KuYPER, Mr LOEFF, overgenomen. 
In het voorjaar van 1906 is het in de Tweede Kamer behandeld, 
waarbij DRUCKER, VAN IDZINGA en TROELSTRA een belangrijke 
rol hebben gespeeld. Het werd met 79 tegen 8 stemmen (die van 
de sociaal-democraten en VAN IDZINGA) aangenomen. De sociaal
democraten stemden tegen, omdat zij bezwaar hadden tegen den 
opzeggingstermijn van 14 dagen en meenden, dat daardoor 
practisch het wapen van de staking aan de arbeiders werd ont
nomen. 

De meeste moeite heeft het Ministerie-DE MEESTER gehad op 
het gebied van 's lands defensie. In Augustus trad de Minister 
van Marine COHEN STUART af, omdat hij in de Tweede Kamer 
op te veel tegenstand stuitte. Daarna kreeg de Minister van Oor
log STAAL met een krachtige oppositie te doen. De strij d liep vooral 
over het z.g. "blijvend gedeelte" van de miliciens der bereden 
wapens. Er waren er met korteren en met langeren diensttijd. Nu 
wilde Minister STAAL, blijkbaar toegevende aan den drang tot 
bezuiniging op de defensieuitgaven, dit blijvend gedeelte afschaf
fen zonder dat naar het oordeel van hen, die prijs stelden op 
een behoorlijke legermacht, daartegenover maatregelen stonden, 
die in staat waren het leger op voldoende peil te houden. In de 
tweede helft van de maand December 1906 is daarover in de 
Kamer zeer scherp gedebatteerd, vooral op 19 December (de nacht 
van STAAL). Ditmaal redde de minister zich nog door gebruik te 
maken van de reddingsplank die Mr TYDEMAN hem toestak. Maar 
de Eerste Kamer verwierp in het begin van Februari 1907 met 
27 tegen 17 stemmen zijn begroting. 

Dit is een symptoom van den voortdurenden strijd, die op mili
tair terrein gevoerd werd. Vooral de sociaal-democraten en de 
vrijzinnig-democraten waren er voortdurend op uit op de uitgaven 
voor leger en vloot af te dingen, daarbij meermalen gesteund 
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door de unie-liberalen. De rechterzijde en de vrij-liberalen daaren
tegen wensten een goed geëncadreerd leger en een behoorlijke 

vloot. 
Het afstemmen der Oorlogsbegroting had tengevolge, dat het 

gehele kabinet zijn ontslag aanbood. De voorzitter van den Minis
terraad had dit vóór de stemming duidelijk te kennen gegeven. 
De crisis, welke hierdoor ontstond, was niet gemakkelijk op te 
lossen. De Koningin heeft nog opdrachten gegeven tot formatie 
van een nieuw kabinet aan Baron SCHIMMELPENNINCK VAN DER 
ÛYE en aan CORT VAN DER LINDEN, maar beide heren hebben 
achtereenvolgens ontheffing van de opdracht gevraagd. Het eind 
is geweest dat het Kabinet-DE MEESTER aanbleef en dat de heer 
STAAL werd vervangen door Ridder VAN RAPPARD. Deze Minister 
van Oorlog bracht het er nog slechter af dan zijn voorganger. 
Hij kon er zijn begroting voor 1908 in de Tweede Kamer niet 
doorkrijgen. Zij werd in de tweede helft van Dcember 1907 met 
53 tegen 38 stemmen verworpen. 

Bij de behandeling dezer begroting in de Tweede Kamer heeft 
vooral Mr TH. HEEMSKERK een belangrijke rol gespeeld. Dr 
KUYPER had zich, na zijn aftreden als minister in 1905, niet meer 
candidaat laten stellen voor het lidmaatschap der Tweede Kamer. 
Hij maakte kort daarop een reis door en om "de oude wereldzee". 
Het gevolg daarvan was, dat een grote parlementaire verantwoor
delijkheid werd gedragen door hem, die in zijn plaats voorzitter 
was van de antirevolutionaire Kamerclub, Mr TH. HEEMSKERK. 
Toen dan ook het Ministerie-DE MEESTER zijn ontslag had aan
geboden, gaf de Koningin aan HEEMSKERK opdracht tot vorming 
van een kabinet. Dr KUYPER heeft langen tijd gemeend, dat 
HEEMSKERK in December 1907 opzettelijk een kabinetscrisis heeft 
uitgelokt, en wel mede met het doel hem, den leider der antirevo
lutionaire partij, buiten de formatie van het nieuwe kabinet te 
houden. Achteraf is echter wel duidelijk gebleken, dat KUYPER'S 
visie op deze zaak niet juist was en vooral de heer IDENBURG 
heeft zich veel moeite gegeven hem daarvan te overtuigen. HEEMS
KERK heeft zelfs een poging aangewend het daarheen te leiden, 
dat in zijn plaats Dr KUYPER zou worden belast met de vorming 
van een kabinet. Het was natuurlijk voor Dr KUYPER, die in 
1905 zijn ministeriëlen arbeid plotseling afgebroken had gezien, 
wel pijnlijk, dat hij dien niet kon voortzetten. Hij was nu 71 jaar. 
Naar den mens gesproken was hier voor hem de laatste kans. 
En in het verder verloop der geschiedenis is ook gebleken, dat 
zijn loopbaan als minister in 1905 voor goed was afgesloten. 

/ 

/ 
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Mr HEEMSKERK volbracht al spoedig zijn formatie. Hij was er 
in geslaagd bekwame mannen om zich te verzamelen. Zij die, na 
enkele mutaties, de belangrijkste rollen hebben vervuld, waren 
TALMA (Landbouw, Nijvel1heid en Handel), DE MAREES VAN 
SWINDEREN (Buitenlandse Zaken), de beide REGOUTS (Water
staat en Justitie), KOLKMAN (Financiën), IDENBURG (Koloniën), 
aanvankelijk SABRON (Oorlog). 

Het abnormale in den politieken toestand was op 11 Februari 
1908, toen het Kabinet-HEEMSKERK 'optrad, dat het was een 
rechts coalitie-ministerie met in de meeste departementen anti
revolutionaire en rooms-katholieke ministers, terwijl de meerder
heid der Kamer tot de linkerzij de behoorde (52 tegen 48). Reeds 
deze omstandigheid bracht mede, dat het kabinet met de nodige 
tact moest optreden. Dit was aan MI' HEEMSKERK wel toever
trouwd. Hij was een geheel andere figuur dan Dl' KUYPER. Hoewel 
ook hij in het politieke debat zijn man kon staan, was hij veel 
minder militant. Hij bezat de nodige parlementaire flair. Als wet
houder van Amsterdam had hij bovendien bestuurservaring op
gedaan. Zijn voorname persoonlijkheid, zijn eenvoud, zijn juri
dische aanleg, zijn sprankelende geest bezorgden hem bij vriend en 
tegenstander een zekeren goodwill, die in het parlementaire leven 
van grote waarde is. Hij was geen schools geleerde, maar een 
scherpzinnig jurist. Hij was geen groot redenaar, maar hij boeide 
door zijn geest en zijn humor. Zoon van den conservatieven MI' 
HEEMSKERK, die in 1887 de Grondwetsherziening had tot stand 
gebracht, was hij niet dan na innerlijken strijd tot het geloof ge
komen en wie zijn leven nagaat en wie het voorrecht had persoon
lijk met hem om te gaan, kwam steeds meer onder den indruk 
van zijn kinderlijke vroomheid en zijn principiële beslistheid. 
Naarmate hij ouder werd nam zijn populariteit ond·er het anti
revolutionaire volk toe. KUYPER karakteriseerde hem eens in deze 
woorden: HEEMSKERK, al wipt hij wel eens wat luchtig in het 
zaàl, marchandeert op het stuk van beginselen nooit. Naast hem 
stonden TALMA, IDENBURG, en in den laatsten tijd van zijn minis
terschap COLIJN. Men kan zeggen, dat de antirevolutionaire partij 
door haar beste mannen in het kabinet was vertegenwoordigd. Na 
IDENBURG, die G.G. van Ned.-Indië werd, kwam DE WAAL MALE
FIJT aan het Departement van Koloniën. Een geprononceerd chris
telijk~historisch man had er, evenals in 1901-1905, geen zitting 
in. DE MAREES VAN SWINDEREN trad met bekwaamheid op als 
Minister van Buitenlandse Zaken. 

Als men de Kamerdebatten uit dien tijd opslaat, krijgt men den 
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indruk, dat de liberalen er eigenlijk wel blij mee waren, dat het 
Kabinet-DE MEESTER van de baan was. Het was ook werkelijk geen 
succes geweest en het had duidelijk aangetoond, dat de goede tijd 
voor de liberalen onherroepelijk voorbij was. 

In Maart 1908 heeft HEEMSKERK een voorzichtig gestelde Rege
ringsverklaring in de Tweede Kamer afgelegd, waarin hij ener
zijds duidelijk aangaf dat zijn kabinet een rechts kabinet was 
en ook dienovereenkomstig zou handelen, maar ook anderzij ds 
de hoop uitsprak, "dat de Kamer met wederzijdsch behoud van be
ginsel tot samenwerking bereid zou wezen". 

Tot de verkiezingen in 1909 heeft het ministerie zich meer op 
den wetgevenden arbeid voorbereid dan dat het belangrijke wets
ontwerpen aan de orde heeft gesteld. De militaire kwestie werd 
voorlopig in dezen zin opgelost, dat er geen verkorting van den 
oefentij d kwam, maar de voor de militie opgeroepenen in twee 
ploegen werden verdeeld, een in het voorjaar en een in het najaar. 
Van belang in de eerste periode van het Ministerie-HEEMSKERK is 
voorts nog een door de Staten-Generaal aangenomen wetsontwerp, 
dat de mogelijkheid opende van subsidiëring van bijzondere middel
bare scholen. 

* * * 

De belangrijkste arbeid van dit coalitie-kabinet begint pas na 
de Kamerverkiezingen van het jaar 1909. Deze vielen voor de 
rechterzij de zeer gunstig uit. Na de herstemmingeri bestond de 
Tweede Kamer uit 25 rooms-katholieken, 23 antirevolutionairen, 
12 christelijk-historischen, 26 unie-liberalen, 4 vrijzinnig-demo
craten, 3 vrij-liberalen, 7 sociaal-democraten, d. w. z. 60 rechts 
en 40 links. 

Na den uitslag, die de positie van het kabinet natuurlijk ver
sterkte, is vooral de heer TALMA op den voorgrond getreden. Hij 
heeft zich met hart en ziel aan den arbeid voor de sociale wet
geving gegeven onder zeer bezwarende omstandigheden. De ma
terie was moeilijk en de Tweede Kamer was in de periode van 
1907-1913 vrij tuchteloos. 

Een zeer onpartijdig samengestelde Staatscommissie voor de 
Grondwetsherziening, onder presidium van HEEMSKERK zelf, werd 
benoemd. Mr KAN trad op als secretaris. 

Het ministerie voer van 1905-1913 in denzelfden koers door. 
Het spitste de tegenstellingen van zijn zijde zo min mogelijk toe. 
De linkerzijde, vooral de S.D.A.P., was echter voortdurend zeer 
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fel. Zij was het vooral, die de Z.g. "lintjeskwestie" aangreep, om 
een definitieve wraak op KUYPER te nemen. KUYPER zou tijdens 
zijn ministerschap, niet voor zichzelf, maar voor de antirevolutio
naire partij-kas gelden in ontvangst hebben genomen en als weder
dienst daarvoor iemand, die het niet verdiende, hebben gedeco
reerd. Op afkeerwekkende manier werd gebruik gemaakt van 
een gebrek aan individuele mensenkennis van KUYPER. De zaak 
werd zelfs zo opgeblazen, dat Mr TROELSTRA een enquête-voorstel 
indiende, dat echter door de Tweede Kamer werd verworpen. Het 
politieke farizeïsme speelde in die dagen een rol van betekenis. 
Nu, veertig jaren later, kan men zich bijna niet voorstellen hoe 
onridderlijk destijds herhaaldelijk de politieke strijd werd ge
voerd. Een door den Voorzitter der Eerste Kamer benoemde ere
raad heeft KUYPER gerehabiliteerd. 

Nadat reeds in 1908 de Raad van Defensie was ingesteld, kwam 
de Regering met een voorstel tot instelling van een fonds tot ver
betering van de kustverdediging. In Juli 1909 was, wegens ge
zondheidsredenen, de Minister van Oorlog SABRON afgetreden en 
vervangen door den heer W. COOL. De Minister van Marine, de 
heer WENTHOLT, was, tot grote verontwaardiging van de linker
zijde, van het Kabinet-DE MEESTER overgegaan in het Kabinet
HEEMSKERK. Maar hij heeft het niet tot het eind toe kunnen vol
houden. Hij trad af in 1912. De Minister van Oorlog, de heer 
COOL,was reeds in Januari 1911 uitgetreden naar aanleiding van 
de aanneming van een motie-DuYMAER VAN TWIST, waarin de 
wenselijkheid werd uitgesproken, dat de Minister van Oorlog zijn 
voorstellen tot verbetering van de financiële positie der officieren 
zou intrekken, omdat daarin niet tegelijkertij d de pensioenen wer
den geregeld. Hij werd vervangen door den heer H. COLIJN. Deze 
heeft bij de Memorie van Antwoord op het ontwerp tot instelling 
van een fonds voor de kustverdediging de oorspronkelijke plannen 
aanmerkelijk besnoeid en zag het aldus gewijzigde ontwerp op 6 
Mei 1912 met 54 tegen 35 stemmen aangenomen. 

COLIJN heeft ook de belangrijke Militiewet van 1912 tot stand 
gebracht. Daarin werd de dienstplicht voor de zee-militie gebracht 
op 5 jaar, voor de onbereden korpsen op 5 en voor de bereden 
korpsen op 8 jaar, terwijl de eerste-oefeningstijd voor de zee
militie op 8i maand, bij de onbereden korpsen op 8i maand en 
bij de bereden korpsen op maximaal 2 jaar werd bepaald. De 
Militiewet-COLIJN heeft er zeer toe meegewerkt, dat in het oorlogs
jaar 1914 de mobilisatie goed is verlopen. 

* '" * 
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Minister TALMA stelde zich ten doel de sociale wetgeving zoveel 
mogelijk als één geheel aan te vatten. Helaas is hij in dit voor
nemen niet geslaagd. Hij heeft heel veel tegenslag gehad en werd 
op zeer afmattende wijze door de sociaal-democraten tegengewerkt, 
terwijl hij ook telkens ter rechterzij de op veel oppositie stuitte. In 
de Arbeidswet bracht hij belangrijke wijzigingen aan. Een Steen
houwerswet kwam tot stand, maar een ontwerp-Bakkerswet, 
dat in het parlementaire proces veel wijzigingen onderging, werd 
tenslotte verworpen. Ook bij Dr KUYPER ontmoette dit wets
ontwerp bezwaar. 

TALMA's opvattingen omtrent de sociale wetgeving belichaamde 
hij in een drietal belangrijke wetsontwerpen: de Radenwet, een 
wetsontwerp-ziekteverzekering en een wetsontwerp ter verzeke
ring van arbeiders tegen de geldelijke gevolgen van invaliditeit 
en ouderdom. Bovendien kwam hij met een ontwerp tot herziening 
der Ongevallenwet. 

In de Kamer waren de meningen zeer verdeeld. De socialisten 
en unie-liberalen wensten staatspensionnering. De vrij-liberalen 
waren voorstanders van vrijwillige verzekering. TALMA wilde ver
plichte verzekering op kosten van werkgevers en werknemers. Zijn 
Radenwet werd tenslotte op 5 Juli 1912 aangenomen met de stem
men van rechts tegen links. Om principiële redenen stemde van 
de rechterzij de VAN IDZINGA tegen. Bij de behandeling van de 
Invaliditeits- en Ouderdomswet speelde natuurlijk het denkbeeld 
van het staatspensioen een belangrijke rol. Maar tenslotte werd 
ze toch in Maart 1913 aangenomen, ook weer met de stemmen van 
rechts tegen links. De Ziektewet kwam er in Apri11913 door met 
58 tegen 22 stemmen. Bij de besprekingen in openbare zitting 
der Tweede Kamer kwam het herhaaldelijk tot zeer scherpe de
batten en zelfs enige malen tot obstructie. Dagen achtereen duur
den de discussies. Geweldig lange redevoeringen werden afge
stoken (Duys). En tenslotte scheen heel de omvangrijke arbeid, 
dien TALMA aan deze wetten had ten koste gelegd, vergeefs. Want 
op art. 369 van de Ouderdoms- en Invaliditeitswet na schorste het 
volgend Kabinet-CORT VAN DER LINDEN de uitvoering dezer 
wetten. 

Toch is TALMA's invloed op de ontwikkeling der sociale wet
geving zeer groot geweest. Later is Mr AALBERSE gekomen en 
deze heeft de machine, welke TALMA had gemaakt, na revisie en 
vernieuwing op gang gebracht. Maar TALMA heeft dit zelf niet 
meer mogen beleven. Na zij n aftreden als minister is hij weer pre
dikant geworden te Bennebroek en betrekkelijk kort daarna over-
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leden. Tot op den huidigen dag wordt zijn naam door allen, die 
de sociale gerechtigheid willen bevorderen, met ere genoemd. 

Door den Minister van Justitie Mr REGOUT werd de Z.g. zede
lijkheidswet, een wijziging en aanvulling van het Wetboek van 
Strafrecht, tot stand gebracht. Deze wet richtte zich o.a. tegen 
de speelwoede (Mei 1911). 

Van belang was ook de Armenwet, die door Mr HEEMSKERK 
werd verdedigd. Het vraagstuk van de z.g. dubbele bedeling 
speelde daarbij een rol. 

Minister KOLKMAN ontwierp een wet tot wijziging van het tarief 
van invoerrechten. Hij kwam daarmede zo laat, dat het in deze 
parlementaire periode niet meer kon worden afgedaan, zodat het 
in de handen van de tegenstanders van het kabinet een welkom 
wapen was in den verkiezingsstrijd. KOLKMAN zelf verdedigde de 
tariefsherziening met het argument, dat de staatsuitgaven voort
durend stegen en dat daarom versterking der middelen nodig was. 
Met het oog daarop had hij ook de successiebelasting al verhoogd. 
Maar de voorstanders van de vrijhandel hielden vol, dat de door 
KOLKMAN voorgestelde tariefsverhoging wel degelijk een protec
tionnistisch karakter droeg en dat de invoering ervan aanmerke
lijke prijsverhoging ten gevolge zou hebben. 

De Minister-President, Mr HEEMSKERK, heeft behalve de 
Armenwet in de Kamer niet veellegislatieven arbeid verricht, 
maar wel als voorzitter van de Grondwetscommissie medegewerkt 
aan en leiding gegeven bij de samenstelling van een rapport, dat 
-- al heeft het dan niet tot een prakisch resultaat geleid -- alles
zins waard is te worden gelezen. De Grondwetscommissie was, 
zoals reeds werd opgemerkt, zeer onpartijdig samengesteld, d. w. z. 
dat alle belangrijke richtingen er in waren vertegenwoordigd. Het 
was een commissie van hoge standing. Het noemen van enkele 
namen der leden bewijst dit aanstonds: DRUCKER, Dr KUYPER, 
LOEFF, DE SAVORNIN LOHMAN, VAN LYNDEN VAN SANDENBURG, 
VAN NISPEN TOT SEVENAER, NOLENS, TROELSTRA, CORT VAN DER 
LINDEN, OPPENHEIM enz. Wij deelden reeds mede dat Mr J. B. 
KAN (de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken) secretaris 
was. 

Deze staatscommissie heeft een belangrijk rapport uitgebracht. 
Het was te voorzien, dat mannen van zo uiteenlopend~ levens
beschouwing het niet op alle punten eens zouden worden. Het 
rapport werd dan ook vergezeld van een aantal nota's, o. a. een 
van Dr KUYPER betreffende het huismanskiesrecht. 

In Februari 1913 heeft de Regering, grotendeels in overeen-
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stemming met dit rapport, een aantal wetsontwerpen tot herzie
ning der Grondwet bij de Tweede Kamer ingediend. De Grond
wetsartikelen, die op het kiesrecht en het onderwijs betrekking 
hadden, zouden een aanmerkelijke wijziging ondergaan. 

Hoewel door het aftreden van het kabinet en de daarop ge
volgde intrekking dezer wetsontwerpen tot Grondwetsherziening 
de door HEEMSKERK bedoelde wijzigingen niet zijn tot stand ge
komen, is .het toch wel van belang den inhoud van het voorge
stelde art. 80 te vermelden: "De leden der Tweede Kamer worden 
rechtstreeks gekozen door de mannelijke ingezetenen, tevens Ne
derlanders, die den leeftijd van 25 jaar hebben bereikt en aan het 
hoofd van een gezin staan, of zonder aan het hoofd van een gezin 
te staan als zelfstandige personen in de maatschappij optreden, 
een en ander nader te regelen bij de wet." Geen vrouwenkiesrecht 
dus en een stap in de richting van het gezinshoofdenkiesrecht. 

Wat het onderwijs-artikel (192) betreft, ging het Regerings
voorstel uit van de stelling, dat de ingezetenen zelf zouden voor
zien in de behoefte van algemeen vormend lager onderwij s. Alzo 
het bijzonder onderwijs voorop. Van overheidswege zou alleen dan 
onderwij s worden verstrekt als het particulier initiatief in ge
breke mocht blij ven. 

Het is wel te betreuren, dat de voorstellen tot Grondwetsher
ziening eerst in Februari 1913, dus maar enige maanden voor de 
verkiezingen, zijn ingediend en daarom niet meer in eerste lezing 
het Staatsblad konden bereiken. Het was daardoor voor een vol

. gend kabinet weggelegd speciaal op de beide genoemde punten 
een Grondwetsherziening tot stand te brengen die uit den aard 
der zaak van andere beginselen uitging dan die van Mr HEEMS
KERK. 

* * * 
Dat regeren een regeringspartij verzwakt, bleek in 1913 bij de 

Kamerverkiezingen wel heel duidelijk. Deze waren voor de rechter
zijde zeer ongunstig. De antirevolutionairen verloren niet minder 
dan 9 zetels, terwijl de sociaal-democraten het tot 11 zetels brach
ten. Het eindresultaat was, dat er tegenover 45 rechts 55 links 
stonden en dat het dus wel duidelijk was, dat het Ministerie
HEEMSKERK de vaan moest strijken. Dit geschiedde dan ook. Het 
kabinet bood zijn ontslag aan. 

De nederlaag der rechterzijde was voor een niet gering deel te 
wijten aan de Z.g. vrijzinnige concentratie. Bij alle onderling ver
schil van opvatting gevoelde al wat vrijzinnig was zich één in de 
A. s. XVJ/I-8 18 
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bestrij ding van de politiek van het Kabinet-HEEMSKERK. De vrij
liberalen waren daartoe zelfs tot het brengen van offers bereid, 
want ook zij verklaarden zich mèt de unie-liberalen en de vrij
zinnig-democraten voor algemeen mannen- en vrouwenkiesrecht. 
Zij stemden er althans mede in, dat voor dit laatste de Grondwet 
de mogelijkheid zou openen. Voorts verklaarde zich de vrijzinnige 
concentratie voor het evenredig kiesrecht, waarschijnlijk in de 
ijdele hoop, dat de vrijzinnigen dan sterker in de Tweede Kamer 
zouden zijn vertegenwoordigd. Natuurlijk wenste zij ook de po
sitie van de openbare school te handhaven. Ook bepleitte zij, dat 
in de behoefte, ontstaan door ouderdom, zou worden voorzien door 
uitkeringen uit de staatskas, onverschillig of de behoeftige be
hoorde tot de loonarbeiders of niet. Deze concentratie keerde zich 
ook wel tegen de sociaal-democraten, maar het was er haar toch 
in de allereerste plaats om te doen het Christelijke Ministerie
HEEMSKERK te doen vallen. Bij de herstemmingen bleek dan ook 
wel zeer duidelijk, dat zelfs de vrij-liberalen, als het ging tussen 
een sociaal-democraat en een man van Christelijke beginselen, aan 
eerstgenoemden de voorkeur gaven. 

* * 
* 

Intussen, de meest innige samenwerking van de VriJ zmnige 
groepen kon toch in 1913 niet meer het effect hebben, dat zij ge
zamenlijk meer dan 50 zetels verwierven. Onder de 55 linkse 
leden bevonden zich 11 sociaal-democraten. Bij de samenstelling 
van een nieuw kabinet moest derhalve met deze groep terdege 
rekening worden gehouden. 

En zo geschiedde het ook. De Koningin verzocht Dr Bos (vrij z. 
dem.) een kabinet te vormen. Deze wilde alleen dan aan deze 
opdracht voldoen, als hij ook sociaal-democraten in zijn kabinet 
zou kunnen opnemen. Vandaar, dat hij overleg heeft gepleegd met 
Mr TROELSTRA, en hem zelfs heeft toegezegd, dat, indien de sociaal
democraten tot het kabinet toetraden, zij daarin 3 portefeuilles 
zouden krijgen. Overigens zou het program der vrijzinnige con
centratie worden uitgevoerd. Het is van grote betekenis voor de 
verdere parlementaire geschiedenis geweest, dat ten slotte de 
sociaal-democraten hebben geweigerd zitting te nemen in een 
"burgerlijk" kabinet. Zij hebben daarvoor zelfs een buitengewoon 
congres gehouden te Zwolle, waar met 376 tegen 317 stemmen 
een resolutie .werd aangenomen, die verklaarde, dat in de gegeven 
politieke situatie een toetreden van sociaal-democraten tot een 
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kabinet in strijd zou zijn met de belangen van het proletariaat. 
Deze beslissing heeft ten gevolge gehad, dat de sociaal-democraten 
nog een kwart eeuw buiten regeringsverantwoordelijkheid zijn 
gebleven in een tij d dat elders reeds lang sociaal-democraten deel
namen aan de regering van hun land. 

Toen het aan Dl' Bos gebleken was, dat de sociaal-democraten 
niet bereid waren met hem en andere "burgerlijke" mensen in 
een kabinet zitting te nemen, vroeg hij ontheffing van de hem 
door de Koningin gegeven opdracht. 

* * * 
Na deze mislukking werd de heer CORT VAN DER LINDEN, die 

reeds Minister van Justitie was geweest in het Kabinet-PIERSON, 
belast met de vorming een ministerie. En deze is daarin ge

,slaagd. Hij heeft zijn ministers gekozen uit mannen, die niet in 
het parlement zaten. Zijn ministerie kreeg daardoor den naam 
van extra-parlementair kabinet. 

In de staatkundige geschiedenis is dit ministerie van buiten
gewoon belang geweest. Het heeft een Grondwetsherziening tot 
stand gebracht, die naast een hervorming van het kiesrecht een 
diepingrijpende wijziging van het onderwijs-artikel inhield. 

Naast CORT VAN DER LINDEN stonden als ministers de heren 
TREUB (aanvankelijk voor Landbouw, Handel en Nijverheid, 
later voor Financiën), ORT (Justitie), LOUDON (Buitenlandse 
Zaken), BERTLING (aanvankelijk voor Financiën), LELY (Water
staat), BOSBOOM (Oorlog), RAMBONNET (Marine), PLEYTE (Ko
loniën). Later kwam aan Landbouw de heer POSTHUMA. 

Toen dit ministerie nog niet een vol jaar aan het roer zat, brak 
op 1 Augustus 1914 de eerste grote wereldoorlog uit, waarbij onze 
naaste buren Duitsland, Frankrijk, Engeland en België waren 
betrokken. Dat deze oorlog op onze positie van den allergrootsten 
invloed was, spreekt vanzelf. 

Met grote bekwaamheid en veel tact heeft het Kabinet-CORT 
VAN DER LINDEN aan de vele moeilijkheden het hoofd geboden, 
moeilijkheden van diplomatieken, militairen, financiëlen en eco
nomischen aard. Het is er, onder Gods zegen, in geslaagd tot het 
laatst toe onze neutraliteit te handhaven. Op financieel en econo
misch gebied heeft vooral Mr TREUB doortastende maatregelen 
getroffen. Als men bedenkt, dat de Regering voor volkomen 
nieuwe problemen stond, kan men niet anders dan de bekwaam
heid loven, waarmede, vooral in het begin, werd opgetreden. 

Het ligt voor de hand, dat door de gevaren die ons land voort-



':, 
, 

~- ------- ---------._------ - -- --_. ----- -

248 MR J. A. DE WILDE 

durend bedreigden, de verhouding tussen Regering en Staten
Generaal veranderde. Het besef, dat we zoveel mogelijk eendrach
tig moesten zij n, drong in alle partij en door en niemand minder 
dan Mr TROELSTRA gaf daaraan in de Kamerzitting van 3 Augus
tus 1914 uiting. 

Reeds voor de grote oorlog uitLrak had de Minister-President 
duidelijk aangegeven, hoe het kabinet zijn taak zou opvatten. 
Twee hoofdzaken stelde hij voorop: het kiesrecht en het onder
wij s. Daartoe werden twee commissies benoemd. De eerste om 
te onderzoeken aan welk stelsel van evenredig kiesrecht de voor
keur moest worden gegeven; de tweede om wettelijke voorschrif
ten te ontwerpen ten aanzien van de voorziening in de kosten van 
het openbaar en het bijzonder onderwijs onder voorbehoud van 
de opvoedkundige zelfstandigheid van het bijzonder onderwijs. 

Voorzitter van de "kiesrecht-commissie" was Professor OPPEN
HEIM, voorzitter van de "onderwij s-commissie" was Dr Bos. Deze 
commissies waren met hun arbeid op 1 Augustus 1914 nog niet 
klaar, maar ze hebben hem toch met goed succes kunnen voort
zetten en beide hebben ze belangrijke rapporten ingediend. CORT 
VAN DER LINDEN trok de wetsontwerpen tot Grondwetsherziening 
van het Ministerie-HEEMsKERK in. De commissies, waaraan de 
namen van Prof. OPPENHEIM en Dr Bos waren verbonden, hebben 
de vruchten van hun arbeid niet alleen in wetsontwerpen be
lichaamd gezien, ze smaakten ook het genoegen, dat die wets
ontwerpen tot wet werden verheven. De arbeid van het Ministerie
CORT VAN DER LINDEN heeft geleid tot het evenredig kiesrecht 
en het passief en actief vrouwenkiesrecht, en een wijziging van 
de Grondwet, die de financiële gelijkstelling van openbaar en bij
zonder onderwijs in principe tot stand bracht. 

TREUE diende belangrijke wetten op fiscaal en financieel gebied 
in, POSTHUMA verwierf zich verdienste door de nodige maatregelen 
te nemen op het gebied der economie, in het bij zonder voor de 
distributie, LOUDON en CORT VAN DER LINDEN leidden de buiten
landse politiek, de langdurige mobilisatie liep gedurende de eerste 
j aren vrij goed, waarbij de opperbevelhebber generaal SNIJDERS 
een rol speelde. Voor Nederlands-Indië werden de nodige maat
regelen getroffen om een Volksraad in het leven te roepen. 

Naarmate men meer aan den oorlog gewoon begon te raken, 
traden binnenlandse tegenstellingen weer meer op den voorgrond. 
Moeilijkheden deden zich voor met Minister TREUE, die gedurende 
een jaar plaats maakte voor Mr VAN GIJN. De controversen in 
de Staten-Generaal werden langzamerhand weer meer toegespitst. 
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Van de ontevredenheid, die door den langen diensttij d in het 
leger aangroeide, maakte met name de S.D.A.P. zich meester en 
wakkerde die aan. Maar desondanks hadden de verkiezingen in 
1917 plaats onder de heerschappij van den Z.g. godsvrede. De 
leuze gold: laat zitten wat zit. 

Echte verkiezingen hadden plaats in 1918, voor het eerst onder 
het algemeen mannenkiesrecht en op den grondslag van even
redige vertegenwoordiging. De rechterzijde verkreeg 50 zetels. De 
overige 50 zetels waren onder verschillende partijen verdeeld. Het 
evenredig stelsel, dat men gekozen had, leidde er toe, dat er veel 
kleine partij en in de Tweede Kamer kwamen, meestal ten koste 
van de grote linkse partijen. 

Reeds voordat de verkiezingsuitslag bekend was, had het 
Ministerie-CORT VAN DER LINDEN zijn ontslag aangeboden. Het 
had op zij n credit staan de pacificatie op onderwij sgebied en de 
nieuwe regeling van het kiesrecht, maar het had nagelaten uit
voering te geven aan de wetten van TALMA. 

Aangezien door de invoering van het evenredig kiesrecht de 
Rooms-Katholieke Staatspartij verreweg de sterkste in getal was 
geworden in de Tweede Kamer - zij bezette 30 zetels -, was het 
niet te verwonderen, dat de Koningin aan een R.K. staatsman· de 
opdracht gaf een ka:binet te formeren. Die staatsman was Dr 
NOLENS, Rooms-Katholiek priester, leider van de Rooms-Katho
lieke Staatspartij tijdens de rechtse coalitie. Deze slaagde in de 
opdracht, maar trad zelf niet in het ministerie. Hij heeft eerst 
nog Dr COLIJN gepolst, of deze als Minister-President van een 
door NOLENS geformeerd kabinet wilde optreden, maar deze 
heeft dit geweigerd, o. a. omdat hij niet een kabinet uit de hand 
van NOLENS wilde ontvangen. Zo is het Kabinet-RUYS DE BEEREN
BROUCK tot stand gekomen. 

Het was een coalitie-ministerie. De meest bekende ministers 
waren, naast RuyS DE BEERENBROUCK, Dr DE VISSER (de eerste 
Minister van Onderwij s, AALBERSE (Arbeid), HEEMSKERK (J us
titie), DE VRIES (Financiën), VAN KARNEBEEK (Buitenlandse 
Zaken), VAN IJSSELSTEIN (Landbouw, Nijverheid en Handel). 

Ook dit ministerie heeft zeer belangrijk werk gedaan. 
Het was belast met de liquidatie van den oorlog, die in N ovem

bel' 1918 door een wapenstilstand eindigde. Onmiddellijk deden 
zich moeilijkheden voor in het leger, waarin een oproerige stem
ming steeds dreigender werd. De Minister van Oorlog, ALTING 
VON GEUSAU, heeft in een zeer inconsequente rede den opper
bevelhebber generaal SNIJDERS prijs gegeven. Een grote moeilijk-
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heid leverde ook op de doortocht van het af trekkend Duitse leger 
door Limburg. Onze Zuidelijke buren, de Belgen, die enige jaren 
Duitse bezetting achter den rug hadden, waren ons niet al te goed 
gezind en hadden annexionistische neigingen, waarin zij werden 
gesteund door de geallieerden. Hun oog was geslagen op een deel 
van Zeeland en Limburg. Op 9 November 1918 kwam de Duitse 
Keizer over onze grens, hetgeen natuurlijk voor onze Regering 
ook zijn moeilijkheden meebracht. Minister VAN KARNEBEEK heeft 
met groot beleid zijn weg gekozen en de verschillende kwesties 
tot een aanvankelijk bevredigende oplossing gebracht. 

Kort na het optreden van het nieuwe kabinet, in November 
1918, greep, om de eigen woorden van TROELSTRA te bezigen, de 
arbeidersklasse in Nederland naar de politieke macht. Tegelijk en 
vlak na den wapenstilstand en het ontstaan van de Duitse Repu
bliek wilden de socialisten onder TROELSTRA's leiding misbruik 
maken van een zekere verwarring en de wettige Regering opzij 
zetten. Ze toonden daarmede opnieuw, dat zij naast de parlemen
taire middelen, die hun ten dienste stonden, er niet tegenop zagen 
van revolutionaire, gewelddadige middelen gebruik te maken. 
Door het snel en krachtig optreden van de Christelijk georgani
seerde arbeiders, door de vaste houding der Regering, door de op
richting van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm (DUYMAER 
VAN TWIST) is de revolutiepoging mislukt en uitgelopen op een 
spontane, geestdriftige ovatie aan de Koningin. TROELSTRA er
kende niet het onbehoorlijke in zijn optreden, maar zeide slechts, 
dat hij zich in de machtsverhoudingen had vergist. 

Algemeen was men van oordeel, dat na den oorlog een wet
geving, gewijzigd naar de eisen des tijds, met kracht moest worden 
ter hand genomen. Dat heeft het ministerie dan ook gedaan. Er 
kwam al heel spoedig een Grondwetscommissie met Minister 
Ruys als voorzitter. Een wet van AALBERSE voerde den achturigen 
werkdag in. De verzekeringswetgeving van TALMA werd nu, na 
hernieuwing, eindelijk uitgevoerd. Van zeer groot belang was ook 
de wet-DE VISSER, die op den grondslag der herziene Grondwet 
de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs 
tot stand bracht. De Minister van Onderwij s heeft zij n wet met 
welsprekendheid en grote bekwaamheid verdedigd in een Kamer, 
die gaarne aan de "onderwijs-bevrediging" medewerkte. 

Minder gelukkig was het kabinet op het gebied der financiën 
en militaire zaken. De Minister van Financiën (DE VRIES) had 
geen gelukkige hand en werd in 1921 vervangen door Jhr Mr DE 
GEER. De militaire ministers hadden het in de Kamer dikwijls 
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hard te verantwoorden in verband met een anti-militaristisch 
streven, dat telkens tot uiting kwam. Achtereenvolgens moesten 
de Ministers ALTING VON GEUSAU (Oorlog), NAUDIN TEN CATE 
(Marine), BIJLEVELD (Marine) en POP (Oorlog) het zeil strijken. 
Eindelijk trad aan Oorlog de heer VAN DIJK op en deze slaagde 
er in, na hevige debatten, zijn Dienstplichtwet er door te krijgen. 
De strubbelingen op militair gebied hebben zelfs de ontslagaan
vrage van het kabinet ten gevolge gehad, maar Ruys is deson
danks, na enige reconstructie van zijn ministerie, aangebleven. 
Inmiddels kwamen voorstellen tot Grondwetsherziening in, waar
bij het al of niet voortbestaan der Eerste Kamer en vooral de 
positie der "koloniën" ter sprake kwamen. Wat de Eerste Kamer 
betreft, zij werd gehandhaafd, maar voortaan zou ook zij worden 
gekozen op den grondslag van evenredige vertegenwoordiging en 
zouden voor haar leden geen andere eisen worden gesteld dan voor 
die van de Tweede Kamer. Wat de "koloniën" betreft, zouden de 
gebiedsdelen van overzee worden aangeduid als "Nederlands-Indië, 
Suriname en Curaçao", als integrerend deel van het Koninkrijk 
der Neder landen; het algemeen bestuur zou worden opgedragen aan 
een gouverneur generaal in Nederlands-Indië, en aan gouverneurs 
in Suriname en Curaçao, terwijl de interne aangelegenheden aan 
Indische organen zouden worden overgelaten, een stap verder in 
de richting van autonomie binnen het Rijksverband. De eerste stap 
was reeds in 1903 gezet door Minister IDENBURG. 

Uit het bovenstaande blijkt wel, dat het eerste Ministerie-RUYS 
van veel betekenis is geweest in de staatkundige geschiedenis. In 
het algemeen was er een goede samenwerking tussen de coalitie
genoten ter rechterzijde. Dat moest ook wel, want zij telden samen 
niet meer dan 50 leden. Voor het eerst waren in een rechts Kabi
net ook christelijk-historischen opgenomen, en wel mannen van 
groot gezag in de Christelijk-Historische Unie, Dr DE VISSER en 
Jhr DE GEER. 

Bij de verkiezingen, die in 1922 plaats hadden, bleek dan ook 
wel, dat de publieke opinie gunstig gestemd was. De rechterzijde 
behaalde een grote meerderheid. Het werd 60 rechts en 40 links. 
Onder de 60 van rechts is ook begrepen Ds KERSTEN, die voor 
het eerst als vertegenwoordiger van de Staatkundig Gereformeerde 
Partij zijn intrede in de Kamer deed. De christelijk-historischen 
bezetten 11, de antirevolutionairen 16 en de rooms-katholieken 
32 zetels. Deze voor de rechterzijde zo gunstige uitslag is voor 
een deel te danken aan de invoering van het actief vrouwenkies
recht. Het passief vrouwenkiesrecht was door een wet-MARCHANT 
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reeds ingevoerd in 1918. Met de invoering van het actief vrouwen
kiesrecht hangt waarschijnlijk ook samen, dat er in 1922 niet 
minder dan 7 vrouwen in de Kamer werden gekozen. De praktijk 
heeft echter uitgewezen, dat de vrouw als Kamerlid in het alge
meen niet de positie kan innemen, die de voorstanders van het 
vrouwenkiesrecht hadden verwacht. En zo zag men in den loop 
der jaren haar aantal in de Kamer voortdurend slinken. 

De uitslag der verkiezingen van 1922 was van dien aard, dat 
het Ministerie-RUYS kon aanblijven, hetgeen dan ook, na enige 
reconstructie, geschiedde. Onder de antirevolutionaire Tweede 
Kamer-leden behoorde nu ook de heer COLIJN. 

Deze was Dr KUYPER, die in 1920 overleed, als leider der partij 
opgevolgd. Hij was voorzitter geworden van het Centraal Comité 
en IDENBURG tweede voorzitter. Van nu af aan treedt COLIJN 
steeds meer op den voorgrond. Een heel andere figuur dan Dr 
KUYPER. Zijn positie als leider der partij werd steeds sterker. 
Aanvankelijk hadden velen de voorkeur gegeven aan IDENBURG, 
maar deze wilde het leiderschap niet op zich nemen. COLIJN had 
vlak voor den dood van KUYPER aan dezen beloofd, dat hij de 
partij, in samenwerking met IDENBURG, in het door KUYPER ge
wezen spoor zou verder leiden. Het duurde niet lang of de band, 
die partij en leider verbond, was even hecht als in KUYPER'S beste 
dagen. Onder KUYPER was de antirevolutionaire partij geformeerd, 
onder COLIJN werd ze verder geconsolideerd. 

In den tijd van het tweede Ministerie-RUYS begon de rechtse 
coalitie ernstige scheuren te vertonen. De financiële toestand van 
het land maakte bezuinigingen noodzakelijk en aanvankelijk slaag
de het kabinet er in die tot stand te brengen, o. a. door een wij
ziging in de leerlingenschaal der L.O.-wet. Moeilijkheden ont
stonden met betrekking tot de behandeling van de "Vlootwet", die 
reeds in de vorige periode was ingediend en die beoogde jaarlijks 
een vaste som te besteden om naar een vast plan de vloot te ver
beteren. DE GEER, die bij de indiening der wet als Minister van 
Financiën zelf de Memorie van Toelichting mede had ondertekend, 
maakte nu bezwaar tegen de behandeling en trad uit het kabinet. 
COLIJN kwam in zijn plaats als Minister van Financiën. In de 
houding van Jhr DE GEER zat iets verraderlijks. Hij speelde na
tuurlijk door zijn gedraging den tegenstanders van de Vlootwet en 
van het Kabinet in de kaart. Door die tegenstanders werd krachtig 
gewerkt met het argument, dat het ministerie enerzij ds wilde be
zuinigen en anderzijds millioenen beschikbaar wilde stellen voor 
deze maritieme uitgave, een valse tegenstelling, omdat in waar-



DE STAATKUNDIGE GESCHIEDENIS SINDS 1898 253 

heid de jaarlijkse uitgaven voor de vloot niet werden verhoogd, 
maar slechts voor een bepaald aantal jaren vastgelegd. Naar het 
oordeel der Regering liet de internationale toestand niet toe, dat 
wij onze landsverdediging en de verdediging van Indië verwaar
loosden. Bij de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede 
Kamer bleek, dat een deel der rooms-katholieken, onder leiding 
van Mr VAN SCHAlK, tegen de wet zouden stemmen. En inderdaad 
deden dat 10 rooms-katholieken, zodat de wet met 50 tegen 49 
stemmen werd verworpen. De coalitie vertoonde een zeer ernstige 
scheur. 

Zoals te verwachten was bood het kabinet zijn ontslag aan, 
maar nadat noch de heer KOOLEN noch Jhr BEELAERTS VAN BLOK
LAND, die achtereenvolgens een opdracht tot kabinetsformatie 
hadden ontvangen, in hun opdracht waren geslaagd, aanvaardde 
het Kabinet-RuyS in Januari 1924 het feit van de verwerping 
van de Vlootwet en zette het zij n taak voort met het uitgesproken 
doel het financieel evenwicht te herstellen. Het tarief van invoer
rechten werd verhoogd, tal van bezuinigingen werden ingevoerd, 
en zo werd, mede tengevolge van een economische opleving, het 
budget in evenwicht gebracht. 

Toch bleek nu telkens weer, dat de rechtse samenwerking niet 
meer zo vlot liep als in het verleden. Het ware zeker in het belang 
van een goede staatkundige ontwikkeling geweest, als tij delijk een 
andere combinatie het bewind had gevoerd. Maar die andere com
binatie was er eenvoudig niet en het evenredig kiesrecht, dat in 
zijn aard conservatief is, bracht in de Kamer niet voldoende ver
schuiving. 

* * * 
Voor de rechterzijde waren de verkiezingen van 1925 niet 

gunstig. De rooms-katholieken verloren twee, de antirevolutionai
ren zelfs drie zetels en alleen de christelijk-historischen behielden 
hun oude peil. Ruys DE BEERENBROUCK trad terug. Ondanks de 
achteruitgang der antirevolutionairen kreeg de heer COLIJN, die 
door zijn kwaliteiten steeds meer op den voorgrond trad, de op
dracht tot vorming van een kabinet. Hij slaagde daarin en ver
zamelde enige zeer bekwame mannen om zich heen, zoals DE GEER 
(Binnenlandse Zaken), KOOLEN (Arbeid), RUTGERS (Onderwijs). 
Zelf bleef hij aan het Departement van Financiën. Van links kwam 
scherpe critiek. Evenals vroeger tegen KUYPER ging het nu tegen 
COLIJN. De rooms-katholieken steunden het kabinet, maar niet 
meer met de oude geestdrift. In de Kamer was de Staatkundig 
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Gereformeerde Partij (Ds KERSTEN) met een lid vermeerderd. 
Deze groep was voortdurend in oppositie. Ook een vertegenwoor
diger van de Hervormd Gereformeerde Staatspartij (Ds LING
BEEK) had zitting genomen, die onophoudelijk critiek leverde . 

. Het Kabinet-COLIJN scheen een stei'k kabinet, omdat er zeer 
invloedrijke mannen der drie christ~lijke partijen in waren opge
nomen. Maar het heeft zijn kracht niet kunnen tonen. Op 11 No
vember 1925 werd met behulp van de christelijk-historischen en 
de vrijzinnig-democraten een amendement-KERsTEN tot opheffing 
van het gezantschap bij den Paus aangenomen. NOLENS had den 
vorigen dag verklaard, dat bij aanneming van het amendement 
zijn fractie ernstig zou moeten overwegen, of zij steun zou kunnen 
bieden aan een kabinet, voortgekomen uit groepen, aan wie mede
werking tot opheffing van dezen gezantschapspost zou zijn te 
wijten. Bij de motivering van zijn stem vóór het amendement
Kersten beriep MI' MARCHANTzich op deze uitspraak. Hij was 
niet tegen het gezantschap, maar hij wilde de coalitie verbreken 
en zou daarom vóór het amendement stemmen. Op zichzelf is deze 
houding al niet fraai, maar ze komt in een zeer ongunstig licht, 
als men bedenkt, dat er geen schijn van zekerheid bestond, dat 
een andere combinatie gereed was, in de Kamer een working 
majority te vormen. 

Het kabinet trad af. Een langdurige crisis volgde. MARCHANT 
slaagde er niet in een kabinet te vormen, DI' DE VISSER evenmin. 
Het gelukte bijna aan MI' J. LIMBURG. Een opdracht aan Mr KAN 
en daarna aan MI' J. A. N. PATIJN gaf ook geen uitkomst. Het 
leek er even op, dat ten slotte het Kabinet-COLIJN zou aanblijven. 
Maar op 4 Maart 1926 kwam geheel onverwachts Jhr DE GEER 
met een door hem geformeerd kabinet voor den dag. Ook hier 
was de houding van DE GEER niet fair. MI' HEEMSKERK heeft hem 
dat ook bij de begrotingsdebatten onomwonden gezegd. COLIJN 
wist van niets: de opdracht was geheim gehouden. 

Naast DE GEER waren in dit kabinet opgenomen o. a. Jhr. VAN 
KARNEBEEK - die reeds vanaf 1918 van alle kabinetten deel had 
uitgemaakt -, MI' DI' DONNER (Justitie), MI' VAN DER VEGTE 
(Waterstaat), MI' KAN (Binnenlandse Zaken), Prof. SLOTEMAKER 
DE BRUÏNE (Arbeid). 

N a de door COLIJN getroffen maatregelen was de financiële 
toestand veel verbeterd en kon zelfs tot schuldaflossing worden 
overgegaan. DE GEER heeft als Minister van Financiën een nieuwe 
wet tot regeling van de financiële verhouding van Rijk en ge
meenten tot stand gebracht, die echter achteraf, mede ten gevolge 
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van de economische wereldcrisis, weinig bevrediging heeft ge
schonken. In deze periode viel ook de behandeling van het Belgisch 
tractaat, dat door de Tweede Kamer met een kleine meerderheid 
werd aanvaard, maar door de Eerste Kamer verworpen. Ware 
dit tractaat reeds in 1920 behandeld, dan zou het zeker een betere 
kans hebben gehad. Want toen bestonden, zoals we reeds opmerk
ten, bij de Belgen nog annexionistische neigingen en wilden zij 
Zeeuws-Vlaanderen en een deel van Limburg hebben, een denk
beeld, waarvoor zij bij hun geallieerde bondgenoten steun ont
vingen. VAN KARNEBEEK was er in geslaagd met grote bekwaam
heid de dreigende gevaren af te wenden. Door een verschil over 
de Wielingen, van Belgische zijde opgeworpen, werd de behande
ling uitgesteld en in 1926 waren de omstandigheden dermate ge
wijzigd, dat de meerderheid der Eerste Kamer, gesteund door een 
grote actie in het land, er niet meer voor gevoelde mede te wer
ken aan een tractaat, waarbij o. a. de totstandkoming van een 
Moerdijkkanr.al ten behoeve van Antwerpen was bedongen. 

Tengevolge van de verwerping van het Belgisch tractaat trad 
VAN KARNEBEEK af. Hij werd vervangen door Jhr BEELAERTS VAN 
BLOKLAND, die Nederland op verdienstelijke wijze vertegenwoor
digde in den Volkenbond (Genève). 

SLOTEMAKER DE BRUÏNE verdedigde de Ziektewet, waarin meer 
dan aanvankelijk rekening werd gehouden met het georganiseerde 
bedrijfsleven. DONNER, die al spoedig het vertrouwen der Staten
Generaal wist te winnen, bracht wij ziging in het vennootschaps
recht en behandelde met succes de Ambtenarenwet. Onder den 
Minister van Oorlog LAMBOOY werden de departementen van 
Oorlog en Marine verenigd tot één Departement van Defensie. 

Toen de verkiezingen van 1929 hadden plaats gehad, meende 
DE GEER, dat de taak van zijn "intermezzo-kabinet" was beëin
digd en vroeg het kabinet zijn ontslag. De samenstelling van de 
Kamer was natuurlijk weer niet veel veranderd, de rechterzijde 
had weer de meerderheid. 

Voor de derde maal trad in dit jaar de heer RUYS DE BEEREN
BROUCK op als Minister-President. Hij vormde zijn kabinet uit 
de mannen der rechterzij de. Jhr BEELAERTS VAN BLOKLAND, 
DONNER en DE GEER behielden hun portefeuilles. Aan Onderwijs 
kwam Mr TERPSTRA, aan Defensie Mr DECKERS, aan Arbeid, 
Handel en Nijverheid (later gewijzigd in Economische Zaken en 
Arbeid) Mr VERSCHUUR. 

Onder dit kabinet ontstond de grote wereldcrisis op economisch 
gebied, welke in de meeste landen werkloosheid ten gevolge had. 
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Ook ons land heeft daaronder zeer geleden, afhankelijk als het 
in zijn economisch bestaan is van het buitenland. COLIJN bepleitte 
in Genève de stabiliteit der valuta's en vrijer handelsverkeer. 
Helaas tevergeefs. 

Van belang zijn vooral een wijziging van de gemeentewet, de 
wet op de huisindustrie, de winkelsluitingswet en de wet op de 
arbeidsbemiddeling, respectievelijk door de Ministers Ruys en 
VER SCHUUR in de Staten-Generaal verdedigd. In het begin van 
1933 bleek, hoezeer de voortgezette revolutionaire propaganda op 
de vloot invloed had gehad op de bemanning. Op "de Zeven Provin
ciën" ontstond in Nederlands-Indië een muiterij, die door sommige 
sociaal-democraten, zelfs leden van de Tweede Kamer, werd toe
gejuichd en in elk geval verdedigd. De bemanning had zich 
meester gemaakt van het schip, maar werd door een voltreffer 
uit een Nederlands vliegtuig tot rede gebracht. Deze muiterij viel 
ongeveer samen met de machtsaanvaarding van HITLER in Duits
land. Zowel het een als het ander deed eindelijk bij vele anti
militaristen en onverschilligen de ogen open gaan voor de ge
varen, die ons land bedreigden. 

Het derde Ministerie-Ruys DE BEERENBROUCK had mede tot 
taak te bezuinigen. Zo had in April 1933 Minister DONNER een 
daartoe strekkende wet te verdedigen. Toen deze werd verworpen, 
adviseerde het ministerie de Koningin tot Kamerontbinding over 
te gaan, tengevolge waarvan de verkiezingen van 1933 iets vroe
ger vielen dan normaal. 

Weer gaf de uitslag der verkiezingen een meerderheid aan de 
rechterzijde. Ruys trad terug en werd voorzitter van de Tweede 
Kamer. De Koningin gaf aan Dr COLIJN (die inmiddels, evenals 
Dr J. J. C. VAN DIJK, aan de Vrije Universiteit tot doctor honoris 
causa was gepromoveerd) opdracht een kabinet te formeren. In 
verband met de economische crisis, die nog altij d de wereld teis
terde, en met de bedenkelijke ontwikkeling van Duitsland, waar 
HITLER de macht in handen had, achtte COLIJN het wenselijk een 
kabinet te vormen, waarin ook mannen van links zitting zouden 
hebben, speciaal liberalen en vrijzinnig-democraten. Natuurlijk 
had daarop ook invloed het inzicht, dat de oude rechtse coalitie 
niet meer zo hecht in elkaar zat als voorheen. De roomsen wilden 
niet medewerken aan de formatie van een ministerie, waarin ook 
liberalen zitting zouden hebben. COLIJN aanvaardde daarop een 
nieuwe opdracht tot vorming van een crisiskabinet op brede basis. 
Hij onderhandelde niet meer met de partijen, maar alleen met 
personen. En toen was hij spoedig gereed. Hij vormde een kabi-
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net, waarin ministers van vijf verschillende partijen zitting had
den, drie rooms-katholieken (VAN SCHAlK, DECKERS, VERSCHUUR), 
twee antirevolutionairen (COLIJN, DE WILDE), twee vrijzinnig
democraten (MARCHANT, OUD), een liberaal (KALFF), een christe
lijk-historische (SLOTEMAKER DE BRUÏNE), en een tot geen partij 
behorende (Jhr DE GRAEFF, Buitenlandse Zaken). Reeds spoedig 
bleek, dat de rooms-katholieken, onder leiding van Mr AALBERSE, 
die in 1931 NOLENS had vervangen, dit kabinet niet gunstig ge
zind waren. Zij wensten een diepingrijpende Grondwetsherziening, 
waarvoor anderen den tij d nog niet rij p achtten. Het kabinet zag 
allereerst zijn roeping in het bestrijden van de gevolgen der econo
mische crisis en het dekken van het enorm grote tekort op de be
groting. Het werd de tij d van de "aanpassingspolitiek" , waarbij 
vooral de Ministers COLIJN en OUD (Financiën) een rol speelden. 
Tot in den boezem van het kabinet ontstond een strij d over de 
vraag of tot devaluering van ons geld moest worden overgegaan. 
Minister STEENBERGHE (r.k.), die VERSCHUUR was opgevolgd, 
was voor devaluatie en trad deswege uit het kabinet. MARCHANT 
moest aftreden omdat hij rooms-katholiek was geworden en der
halve niet meer als vrijzinnig-democraat in het kabinet was te 
handhaven. Het kabinet kwam met een bezuinigingsontwerp, dat 
veel oppositie ondervond. Minister OUD ontmoette daarbij vooral 
van de zij de der sociaal-democraten en niet minder der rooms
katholieken veel verzet. Hetzelfde overkwam Minister DE WILDE 
(Binnenlandse Zaken) bij het doorvoeren van bezuinigingen in 
de gemeenten door salarisregelingen. In den zomer van 1935 
kwam het zelfs tot een openlijk conflict met de rooms-katholieken, 
waarop het kabinet zijn ontslag aanbood, maar, nadat was ge
bleken, dat AALBERSE geen ander kabinet kon vormen, weer terug
kwam, maar nu als extra-parlementair kabinet op breden grond
slag. SLOTEMAKER DE BRUÏNE ging over naar Onderwijs en 
SLINGENBERG (v.d.) kwam aan Sociale Zaken, terwijl DECKERS 
Minister van Landbouw werd en COLIJN, nadat Mr GOSELING voor 
de portefeuille van Defensie had bedankt, ad interim Defensie 
ging beheren. 

In dien tijd kwamen ook de nationaal-socialisten meer naar 
voren, vooral nadat zij twee zetels in de Eerste Kamer hadden ver
worven na een voor hen gunstigen uitslag van de verkiezingen voor 
de Provinciale Staten. Zij wensten maar één partij en waren geheel 
op het nationaal-socialistische Duitsland georiënteerd. MUSSERT 
was hun "Führer". De Regering nam er maatregelen tegen, o. a. 
door aan ambtenaren te verbieden lid van de N.S.B. te zijn. 
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De strijd over het vraagstuk der devaluatie werd vanzelf be
eindigd toen in het najaar van 1936 de laatst overgebleven "goud
landen" Frankrijk en Zwitserland het goud als maatstaf van de 
waarde van hun munt loslieten. Toen kon natuurlijk de Neder
landse Regering de goud-waarde van den gulden niet langer 

handhaven. 
Inmiddels werd, vooral op aandrang van rooms-katholieke zijde, 

een Grondwetscommissie benoemd, waarin leden van de voor
naamste partijen werden opgenomen en waarvan Mr DE WILDE 
en Mr VAN SCHAlK respectievelijk eerste en tweede voorzitter 
waren. Het belangrijkste resultaat van de partiële Grondwets
herziening, die daarna is tot stand gekomen, was de invoeging 
van een nieuw hoofdstuk "Van openbare lichamen van beroep en 
bedrijf", het scheppen van de mogelijkheid ministers zonder porte
feuille te benoemen; de bepaling, dat sommige veranderingen in 
de Grondwet zouden kunnen worden tot stand gebracht zonder 
daarna volgende Kamerontbinding. Een poging, revolutionaire 
volksvertegenwoordigers buiten de volksvertegenwoordiging te 
houden, werd wel door de meerderheid der Staten-Generaal aan
vaard, maar kon bij tweede lezing niet de vereiste twee derde van het 
aantal stemmen verwerven. Deze Grondwetsherziening toonde dui
delijk, dat ook de rooms-katholieken nog niet in staat waren den 
door hen gewensten organischen opbouw van den staat zodanig 
in wettelijke bepalingen te formuleren, dat het karakter der be
staande Grondwet er principieel door werd gewijzigd. 

Van belang zijn nog de wetten betreffende de verbindendver
klaring van collectieve arbeidsovereenkomsten en ondernemers
overeenkomsten. Daarbij werd tevens bepaald, dat zulke overeen
komsten konden worden ontbonden, als zij strijdig zouden zijn 
met het algemeen belang. 

De uitslag der verkiezingen van 1937 toonde duidelijk aan, dat 
de door het kabinet gevoerde politiek door het Nederlandse volk 
wel werd gewaardeerd. De partij, waartoe de Minister-President 
behoorde, de antirevolutionaire, steeg zelfs van 14 op 17 zetels. 
Er was derhalve alle aanleiding, dat die politiek, die was gebaseerd 
op een samenwerking op brede basis, ook na 1937 zou worden 
voortgezet. Dit is echter niet geschied, hoewel Dr COLIJN daaraan 
zonder twijfel de voorkeur zou hebben gegeven. De samenwerking, 
speciaal met Minister OUD, had niets te wensen overgelaten. Maar 
de toonaangevende mannen der Rooms-Katholieke Staatspartij 
(AALBERSE), der Antirevolutionaire partij (SCHOUTEN) en der 
Christelijk-Historische Unie (DE GEER) prefereerden blijkbaar 
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een rechts kabinet, waartegen tenslotte Dr COLIJN geen over
wegende bezwaren had. 

Zo werd door hem zijn vierde kabinet gevormd, waarin naast 
den President de heren ROMME, GOSELING, STEENBERGHE en 
WELTER (r.k.), SLOTEMAKER DE BRUÏNE (c.h.), Dr VAN DIJK en 
DE WILDE (a.r.), PATIJN voor Buitenlandse Zaken en VAN BUUREN 
voor Waterstaat zitting hadden. Hoewel beide laatsten niet tot de 
rechterzij de kunnen worden gerekend, kan het toch worden be
schouwd als een rechts kabinet. Het zou het laatste coalitie
ministerie zijn, al was het dan niet door overleg met partijen tot 
stand gebracht. COLIJN kwam ditmaal aan een nieuw departement: 
Algemene Zaken, DE WILDE ging van Binnenlandse Zaken over 
naar Financiën. 

Van nu af moest de Regering den steun van een deel der linker
zijde (vrijzinnig-democraten en liberalen) missen en de rooms
katholieken toonden zich ook nu allerminst regeringsgetrouw, ter
wijl het kabinet zelf voortdurend met interne moeilijkheden had te 
kampen. Met kracht werd de taak opgevat, de militaire defensie 
te versterken. ROMME diende, naast andere wetsontwerpen op 
sociaal gebied, zijn Kinderbijsla~vet in, de Minister van Finan
ciën bracht belasting-ontwerpen in gereedheid, GOSELING (Justitie) 
had moeilijkheden met de Kamer in verband met het ontslag van 
te Oss gestationneerde marechaussé's. DE WILDE vroeg en ver
kreeg in de tweede helft van Mei 1939 ontslag wegens een verschil 
van inzicht betreffende door ROMME (Sociale Zaken) voorgestane 
sociale maatregelen. In Juni 1939 trad het gehele kabinet af, 
eigenlijk omdat praktisch aan de oude rechtse coalitie een einde 
was gekomen. Die coalitie was voorlopig niet te herstellen en de 
politieke toestand was daardoor zeer moeilijk, omdat rooms
katholieken en sociaal-democraten nog niet tot samenwerking in 
de Regering bereid waren. 

Zo vormde Dr COLIJN in Juli zijn vijfde kabinet, waarin geen 
rooms-'katholieken en ook geen sociaal-democraten waren opge
nomen en dat dus feitelijk geen meerderheid in de Tweede Kamer 
had. 

Het ligt nog vers in het geheugen, dat na de Regeringsverklaring 
van COLIJN, kort na het optreden van dit kabinet, een motie
DECKERS werd aangenomen, waarin uitdrukkelijk werd verklaard, 
dat de Kamer geen vertrouwen in het kabinet stelde. Dr COLIJN 
had beter gedaan, dit kabinet niet te formeren en in ieder geval 
een ontmoeting met de Kamer uit te stellen tot na de opening der 
Staten-Generaal in September. Na de motie-DECKERS kon het kabi-
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net, dat uit den aard der zaak nog zelfs niet een begin van zijn 
werkzaamheid had kunnen tonen, niet aanblijven. Het werd ver
vangen door een nieuw Ministerie-DE GEER. 

Voor het eerst in de Nederlandse parlementaire geschiedenis 
traden nu sociaal-democratische ministers op, n.l. de heren 
ALBARDA (Waterstaat) en VAN DEN TEMPEL (Sociale Zaken). Nog 
geen jaar was het aan het bewind, toen ons land op 10 Mei 1940 
verraderlijk door de Duitsers werd overvallen en de Regering 
uitweek naar Londen. Hiermede werd een periode van langdurigen 
vrede en economischen voorspoed afgesloten. Wel deed zich door 
omvangrijke werkloosheid de wereldcrisis ook in ons land, evenals 
in Amerika en Engeland gelden, maar daarin kwam reeds ver
betering en in elk geval verkeerde ons land in een veelszins be
nij denswaardige positie. 

De pacificatie op schoolgebied had gunstige gevolgen gehad 
voor de ontwikkeling van het christelijk onderwijs; de sociale wet
geving was van jaar tot jaar verder uitgebreid; het recht van ver
eniging en vergadering had zich gehandhaafd; de rechten van 
godsdienstvrijheid, van het vrije woord, van de onafhankelijke pers 
werden geëerbiedigd. 

Aan dit alles maakte de Duitse bezetting, die 5 jaar duurde, 
een einde. Ons land werd stelselmatig leeggepompt, op de meest 
geraffineerde wij ze werden wij financieel tot den bedelstaf ge
bracht en economisch verlamd. De vrijheden, waaraan ons volk 
zo was gehecht, werden opgeheven. Een dwangregiem kwam er 
voor in de plaats. Duizenden vielen als slachtoffers. De N.S.B. 
collaboreerde op de schandelijkste manier met de Duitsers. Maar 
in den boezem van het volk leefde het verzet tegen den overweldiger 
en vooral onder de jongeren werd voortdurend illegaal weerstand 
geboden. 

• Na de capitulatie van Duitsland en onze bevrijding kwam er 
een geheel nieuwe periode, ook in onze staatkundige geschiedenis. 

De oude rechtse coalitie was finaal verbroken. Een nieuwe 
partij, de Partij van den Arbeid, kwam met de Katholieke Volks
partij aan het bewind. Grote moeilijkheden op economisch en finan
cieel gebied moesten worden opgelost. Revolutionaire politiek 
werd door de Regering gevoerd ten opzichte van Nederlands-Indië. 
De Staten-Generaal, die niet onmiddellijk na de bevrijding werden 
hersteld, moesten aanmerkelijk inboeten aan invloed. De- nieuwe 
Partij van den Arbeid, feitelijk een gemitigeerde voortzetting van 
de S.D.A.P., voerde een in het oog lopende partijpolitiek. De in 
Indië ontstane moeilijkheden werden, door miskenning van eigen 
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gezag en van het welzijn van de Indische volken en van het Neder
landse volk, niet opgelost maar vergroot. 

Maar al deze dingen zijn nog te dichtbij, om ze reeds in een 
geschiedkundig overzicht te behandelen. 

Het is wel nodig uitdrukkelijk te vermelden, dat, ondanks de 
poging die zelfs door positieve christenen is aangewend, de oude 
partijengroepering te doorbreken, de christelijk-historische en de 
antirevolutionaire partijen en zelfs de staatkundig-gereformeerden 
zich onverzwakt hebben kunnen handhaven. 

De strij d gaat nu over de vraag, hoever de overheidsbemoeiing 
met het economische en sociale leven mag gaan; over de wense
lijkh~üd of verwerpelijkheid van de socialisatie; over de beste 
methode om het communistische gevaar af te wenden. 

Bij al deze gewichtige vraagstukken speelt de levensbeschouwing 
een beslissende rol. De Antirevolutionaire partij staat op het stand
punt, dat alleen gehoorzaamheid aan de Wet Gods, en alleen toe
passing van de aan Zijn Woord ontleende beginselen onder Gods 
zegen in staat zal kunnen stellen ons land weer economisch, finan
cieel en moreel te herstellen en de gevaren, die onze vrijheid en 
zelfstandigheid bedreigen, af te wenden. 

Wat bij de sombere vooruitzichten, waartoe de internationale 
en de nationale toestand reden geeft, slechts rust kan schenken, 
is de in het begin van dit opstel aanvaarde waarheid, dat. niet 
de mens, hoe machtig hij ook zij, maar dat God regeert. 

* 



DE ANTIREVOLUTIONAIREN EN INDIË 
ONDER DE REGERING VAN KONINGIN WILHELMINA 

DOOR 

DR A. A. L. RUTGERS. 

De doelbewuste politiek van de Indische Regering, de rusteloze 
activiteit van het buitenlandse, in hoofdzaak Nederlandse kapitaal, 
de voortgaande ontwaking van Azië, en bovenal de schokkende 
invloed van twee wereldoorlogen, hebben bewerkt, dat het Indo
nesië van 1948 een totaal ander beeld vertoont dan het Nederlands
Indië van 1898. 

Aard en omvang van "Antirevolutionaire Staatkunde" laten 
niet toe, deze veelzij dige en diep ingrij pende ontwikkeling van 
Nederlands-Indië in de laatste halve eeuw ook maar in hoofdlijnen 
hier te schetsen. In overeenstemming met den opzet van dit tijd
schrift wordt deze terugblik ter gelegenheid van het Regerings
jubileum van Hare Majesteit Koningin WILHELMINA daarom be
perkt tot een beschouwing van de bij drage, welke van antirevo
lutionaire zijde aan deze ontwikkeling is geleverd. Daartoe is te 
meer aanleiding, nu in deze dagen de neiging valt waar te nemen, 
de antirevolutionairen, die hun beginsel getrouw ook in het Indisch 
beleid tegen de Revolutie stelling nemen, voor conservatieven uit 
te maken en hun te verwijten, dat zij de koloniale politiek van 
vroegere eeuwen willen handhaven en de progressieve politiek, 
die op de zelfstandigheid van Indonesië aanstuurt, tegenwerken. 

Ten tijde van de troonsbestijging van Koningin WILHELMINA 
bestond er een verheugende eenstemmigheid ten aanzien van de 
grondgedachte der Nederlandse koloniale politiek. Werd het een 
halve eeuw vroeger nog onomwonden uitgesproken, dat het In
dische beleid gericht moest zijn op de materiële voordelen, welke 
Nederland uit zijn koloniaal bezit kon verkrijgen, in 1898 werd 
algemeen erkend, dat Nederland de zedelijke roeping had, Indië 
ten bate van Indië zelf te besturen en op politiek, economisch en 
sociaal gebied de ontwikkeling tot zelfstandigheid te bevorderen. 

De antirevolutionairen onderschreven deze doelstelling van 
harte. Reeds in 1878 bij de opstelling van het antirevolutionaire 



DE ANTIREV. EN INDIË ONDER KONINGIN WILHELMINA 263 

program van beginselen, schreef KUYPER in het koloniale artikel 
daarvan "dat de baatzuchtige neiging van onze politiek dient plaats 
te maken voor een staatkunde van zedelijke verplichting". En nog 
twintig jaren eerder, in 1857, schreef KEUCHENIUS, dat naar zijn 
opvatting de strekking van het Regeringsreglement voor Neder
lands-Indië was: "het stellen van plichten en eischen aan Neder
land, verleening van recht aan de inlanders, nauwer verband tus
schen Nederland en Koloniën tot bescherming en liefde, bij niet 
voorbijgaan van de belangen van het moederland staat voorop de 
verleening van middelen om de zedelijke en stoffelijke welvaart 
der koloniën te bevorderen". 

Dank zij de eenstemmigheid over deze hoofdlijnen in het In
dische beleid is het koloniale vraagstuk gedurende enige tientallen 
jaren geen op den voorgrond tredende kwestie geweest in de Ne
derlandse politieke arena. De behandeling van de Indische be
groting in de Tweede Kamer was vele j aren lang een zaak van 
de kleine groep specialisten, waarvoor de Kamer als geheel nauwe
lijks belangstelling had. Ook bleek bij herhaling een goede samen
werking mogelijk tussen een Gouverneur .. Generaal van de linker
zijde en een rechtsen Minister en omgekeerd. In allerlei Indische 
zaken bleek practische samenwetking tussen de politieke partijen 
mogelijk. Zowel op economisch als op cultureel gebied heerste 
eenstemmigheid ten aanzien van de noodzaak van krachtigen voor
uitgang, en de antirevolutionairen werkten in hoofdzaak in de
zelfde richting als de andere politieke partijen. Opvoeding tot 
zelfstandigheid op staatkundig gebied was het doel van alle par
tij en, zij het ook, dat over de beste wegen daartoe meningsver
schillen bestonden. 

Toch zou men zich vergissen, indien men meende, dat deze eens
gezindheid ten aanzien van de hoofdlijn der koloniale politiek 
tevens betekende, dat diepgaande meningsverschillen daardoor 
uitgesloten zouden zij n. De algemene gedragslij n steunde bij ver
schillende partijen op geheel uiteenlopende beginselen, waardoor 
op bepaalde punten de wegen moesten uiteen gaan. 

De antirevolutionaire beginselen voor het koloniaal beleid mo
gen bij de lezers van dit tijdschrift bekend worden verondersteld. 
Met een korte aanduiding van enkele der voornaamste moge 
daarom worden volstaan. 

Het beginsel der zedelijke roeping voor de koloniale verhouding 
rust onmiddellijk op de overtuiging, dat de verhouding tussen 
de volken, ook de verhouding tussen Nederland en Indië, in wezen 
een verhouding is tussen mensen onderling, een zedelijke ver-
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houding, vallende onder het bereik van Gods wet, liggende op het 
terrein, waarvoor God het gebod der liefde gaf. Ethische politiek, 
in den goeden zin van het woord, is een eis van het goddelijk ge
bod der liefde. 

De antirevolutionair erkent onvoorwaardelijk Gods leiding in 
de geschiedenis, die door de zonden der mensen heen de historie 
haar loop doet hebben. Rekening houden met de realiteit, recht 
doen wedervaren aan het historisch gewordene, is voor hem een 
eis van goed beleid. Krachtens die overtuiging is ook de band 
tussen Nederland en Indië geen toevallige, en staat het voor hem 
vast, dat Nederland in den loop der historie de wettige souverei
niteit over Indië heeft verkregen, en daarom thans als een plicht 
van Godswege Indië naar zijn beste weten heeft te besturen. Daar
van zonder dwingende reden afstand doen, zich aan die taak ont
trekken, de band der Rijkseenheid verbreken, is in dezen gedach
tengang het verzaken van een goddelijke roeping. 

Regeren bij de gratie Gods is voor den antirevolutionair geen 
zinledige formule. Naar zijn overtuiging ontleent de Overheid 
haar gezag aan de souvereiniteit Gods, naar het woord van Ro
meinen XIII. Daarom kan er bij hem geen sprake zijn van tran
sigeren met het gezag der Overheid. Maar vast staande in de over
tuiging van het eigen recht der Overheid, is hij evenzeer over
tuigd, dat overheidsgezag niet alleen op machtsoefening mag be-

. rusten - en ook nooit, alleen op macht berustend, duurzaam kan 
blijven bestaan -, maar dat juist de goddelijke oorsprong van 
het gezag medebrengt de verantwoordelijkheid aan den Koning 
der koningen, recht en gerechtigheid te handhaven en zo door 
de wijze van gezagsuitoefening het overheidsgezag te rechtvaar
digen voor het bewustzijn der onderdanen, terwijl deze invloed 
moeten kunnen oefenen - verschillend naar gelang van omstan-
digheden - op het beleid der Overheid. . 

Het meest kenmerkende verschilpunt tussen de antirevolutio
nairen en grote andere groepen van het Nederlandse volk ligt in 
de beschouwing van de betekenis van het Christendom in de ko
loniale politiek. Deze tegenstelling wortelt ver in het verleden. 
Het is reeds bijna honderd jaar geleden, dat GROEN VAN PRIN
STERER en zijn engere geestverwanten tegen het Regeringsregle
ment van Nederlands-Indië stemden, omdat daarin de Christelijke 
zending aan een bijzondere toelating van Regeringswege gebonden 
werd. In de jongste vijftig jaren kwam het principiële verschil 
van opvatting, dat hieraan ten grondslag ligt, telkens weer naar 
voren. Het gaat hier om een beginsel, dat van antirevolutionaire 
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zij de telkens weer met klem naar voren is gebracht. Reeds het 
program van 1878 liet ten deze een duidelijk geluid horen: "alle 
belemmering voor de vrij e prediking van het Evangelie dient op
geheven", "tegenover het Mohammedanisme het Christelijk ka
rakter der natie niet verloochend". 

Sedert 1916 zijn deze meer negatieve programpunten door een 
positieve uitspraak vervangen. Thans luidt deze alinea: "De ker
stening van Indië blijve roeping van het Christenvolk in Neder
land, maar vinde, als óók uit staatkundig en maatschappelijk oog
punt van overwegend belang, bij de Regeering tegemoetkoming, 
beide in het verleenen van volle vrijheid en in het geldelijk steunen 
van het onderwij s en van anderen socialen arbeid". 

Deze naar antirevolutionair inzicht overwegende betekenis van 
het Christendom voor de oplossing der koloniale problemen is in 
den brede uiteengezet door IDENBURG in zijn artikel over "Ons 
beginsel voor koloniale politiek" in het in 1928 verschenen Ge
denkboek bij het vijftigjarig bestaan der antirevolutionaire partij. 
IDENBURG wijst op de spanningen en conflicten in de koloniale 
verhouding, ontstaan door de ontwaking van Azië, het verzet 
tegen de economische en politieke overmacht van het Westen, het 
streven tot handhaving en vernieuwing van het eigen volksbe
staan, de dikwijls bittere rassentegenstellingen, en den versto
renden invloed van de materialistische cultuur van het dynamische 
Westen op de meer beschouwende geesteshouding van het statische 
Oosterse leven. Daarbij komen nog de verderfelijke gevolgen van 
een humanistische opvoeding, die Oosterse intellectuelen vormt, 
welke losgemaakt van hun godsdienst en traditie weliswaar zelf
standige persoonlijkheden worden, maar aan wien ontnomen is 
wat de grondslag was van hun geestelijke begrippen, van hun 
oordeel over goed en kwaad, in ruil daarvoor niets anders biedend 
dan een autonome moraal. 

De enige oplossing voor deze moeilijkheden, een oplossing, die 
kans biedt op een werkelijk samengaan, op een werkelijk samen 
arbeiden naar een zelfde doel, ziet IDENBURG in het brengen van 
den Christus aan Indië. Het Christendom kan ook in Indië het 
leven een vasten en duurzamen grondslag geven, kan als een zout 
en een zuurdeeg de oude cultuur doortrekken en zuiveren en deze 
geleidelijk vervangen door een Christelijk cultuurleven. Het Chris
tendom brengt de juiste beschouwing omtrent de verhouding van 
Overheid en volk, van gemeenschap en enkeling, van gezag en 
vrijheid, van moederland en kolonie. Het leert den arbeid eren, 
geeft het gezin een vasten grondslag, verheft de positie der vrouw. 
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De bevordering van al wat daartoe strekken kan is het meest 
specifieke punt van het antirevolutionair program voor de In
dische politiek in de verlopen vijftig jaren geweest. Niet in den 
zin, dat de Overheid zelve hier actief zou moeten optreden -
verre van dien, op geestelijk gebied heeft zij zich te onthouden -, 
maar wel, dat zij alle belemmeringen voor den arbeid van Kerk 
en zending had te vermijden en haar Christelijk karakter niet zou 
verloochenen, terwijl op de kerken in Nederland de taak rustte, 
aan Indië het Evangelie te brengen. 

Van hoe geheel enige betekenis IDENBURG dit achtte voor de 
toekomst, moge blijken uit het volgende citaat uit zijn Eerste 
Kamerrede van 1922: 

"Het gaat hier niet om een vraag van bijkomstig belang, niet 
om belangen van bepaalde instellingen of inrichtingen van de 
zending of van Christelijke partijen, maar het gaat om de grootste 
politieke vraag ten opzichte van Indië, het gaat om de saamhoorig
heid van Nederland en Indië! Men vergisse zich onder dit opzicht 
niet; als de eenheid in het centrum van het volksbewustzijn, of, 
wil men het anders, in den wortel der cultuurgedachte, niet tot 
stand komt, dan zullen Nederland en Indië in de toekomst uit 
elkaar gaan." 

Na deze min of meer fragmentarische schets van de antirevo
lutionaire beginselen voor de Indische politiek willen wij een 
ogenblik de vraag stellen, of deze nu ook praktisch van invloed 
zijn geweest op het Indische beleid in de verlopen vijftig 
jaren. 

Over de hoofdrichting van dat beleid heerste, zoals gezegd, een
stemmigheid. De antirevolutionairen hebben aan de voortgaande 
ontwikkeling van Indië op politiek, economisch en cultureel gebied 
in Regering en Staten-Generaal met vele anderen samengewerkt, 
meestal in goede harmonie. Er is daarom geen reden in dit ver
band aan deze overigens zeer belangrijke ontwikkeling speciale 
aandacht te besteden. Het zou trouwens niet wel mogelijk zijn, 
in een kort bestek uiteen te zetten in hoeverre de invloed van anti
revolutionaire zijde van betekenis is geweest op de uiteenlopende 
terreinen, waarop deze ontwikkeling heeft plaats gehad, nog daar
gelaten, dat een speciale invloed bij eendrachtige samenwerking 
met vele anderen moeilijk te constateren valt. Hier moge daarom 
worden volstaan met een aantal voorbeelden te geven van hetgeen 
door antirevolutionairen als Minister of Gouverneur-Generaal tot 
stand gebracht is als uitvloeisel van hun beginselen. 

Vanzelf treedt hierbij de figuur van IDENBURG op den voor-
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grond, die in drie perioden zeven jaren Minister was en daar
tussenin zeven j aren als landvoogd in Indië regeerde. 

IDENBURG heeft onafgebroken als Minister en Gouverneur
Generaal gestreefd naar verlegging van het zwaartepunt van het 
Indische beleid van het Plein naar Buitenzorg, naar de bevorde
ring van Indië's zelfstandigheid en naar de doorvoering op elk 
gebied van maatregelen, die Indië voor deze zelfstandigheid rijp 
konden maken. ' 

De definitieve scheiding der Indische en Nederlandse financiën 
achtte hij beslist noodzakelijk. In dit verband moet gezien worden 
de door hem in 1903 voorgestelde wijziging der Indische comp
tabiliteitswet, later gevolgd door de uitspraak betreffende Indië's 
rechtspersoonlijkheid en bezit van een eigen vermogen. Hij be
werkte, dat de Indische begroting niet meer op het Plein, maar 
in Buitenzorg werd opgesteld en dat de ontwerpbegroting (in 1914 
voor het eerst) in Indië werd gepubliceerd. Hij was het, die Indië 
voor het eerst zelfstandig een lening deed sluiten. 

De eerste vertegenwoordigende lichamen in Indië kwamen tot 
stand dank zij IDENBURGs decentralisatiewet van 1903. Op elk 
gebied rechtsbedeling, ambtenarensalariëring, onderwijs, 
wijkenstelsel enz. - werkte hij als Gouverneur-Generaal aan de 
wegneming van een op rasverschil gebaseerd onderscheid in be
handeling. 

Bij de vestiging en handhaving van het gezag der Indische Re
gering tot in alle uithoeken van den Indischen Archipel zijn de 
antirevolutionairen daadwerkelijk betrokken geweest. Van COLIJN, 
die daarbij eerst in Atjeh, later als Adviseur voor de Buiten
gewesten VAN HEUTSZ ter zij de stond, is dit algemeen bekend. 
Hij is een van degenen geweest, die meer dan wellicht iemand 
anders vruchtdragend werk heeft geleverd voor de openlegging 
en samenbinding van alle delen van den Archipel, waardoor thans 
de eenheid van Indonesië als een vanzelfsprekendheid binnen 
en buiten dit gebied wordt aanvaard. In tal van achterlijke 
gebieden, die voorheen praktisch buiten de bestuursbemoeienis 
der Indische Regering vielen, heeft hij de grondslagen gelegd voor 
een geregeld bestuur en opneming in de wereld-economie, waar
van thans nog de vruchten worden geplukt. 

Maar ook IDENBURG heeft met overtuiging aan deze taak ge
werkt. Het meest sprekende voorbeeld daarvan is, dat van hem 
als rechts Minister de voordracht uitging, Generaal VAN HEUTSZ 
tot Gouverneur-Generaal te benoemen, en dat hij daarna diens 
beleid in de Staten-Generaal krachtdadig verdedigde. Daarnaast 
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moge herinnerd worden aan de doorvoering door IDENBURG als 
Gouverneur-Generaal van de pacificatie-politiek van VAN HEUTSZ 
in de buitengewesten, zo nodig door militaire expedities, zoals op 
Timor, Celebes, Borneo. Djambi. 

Op het gebied van gezagshandhaving moet ook worden genoemd 
de krachtdadige beteugeling van de Chinezenrelletjes in 1912, het 
verbannen van de leiders der revolutionaire Indische Partij onder 
DOUWES DEKKER - waarmede IDENBURG de regelmatige toepas
sing der exorbitante rechten op revolutionaire agitatoren in
leidde -, het optreden tegen wanbestuur en gebrek aan mede
werking van onwillige zelfbestuurders, dat leidde tot de afzetting 
van de Sultans in de eeuwenoude sultanaten Riouwen Ternate, 
maatregelen, waarvoor IDENBURG als Gouverneur-Generaal de 
volle verantwoordelijkheid droeg. 

Naast de handhaving van het gezag is de erkenning van de 
vrijheid steeds een der grondslagen van de antirevolutionaire 
politiek geweest. Ook die zijde van de antirevolutionaire begin
selen kwam bij IDENBURG tot zijn recht. Mateloze kritiek werd 
zijn deel, omdat hij in 1913, toen de Sarikat Islam opkwam en 
haar leden in korten tij d bij honderdduizenden telde, toen voor 
het eerst in het openbaar kritiek werd geoefend op het gezag en 
zij n vertegenwoordigers, - omdat hij toen weigerde deze bewe
ging met geweld te onderdrukken en met geweren, gevangenis 
en verbanning tegen haar op te treden. 

"Het is gemakkelijk," schrijft WELTER vele jaren later, "achter
af in rustige beschouwing te erkennen, dat de G.G. Idenburg den 
eenig juisten weg insloeg, toen hij eerst rechtspersoonlijkheid 
verleende aan plaatselijke afdeelingen en later aan het centraal 
verband daartusschen, toen, op dat moment, eiste die beslissing 
moed, zelfvertrouwen, kracht." 

In die beslissing kwam tot uiting de diepgewortelde overtuiging, 
dat de bewustwording van de massa's van de bevolking noodzake
lijke voorwaarde was voor de ontwikkeling van Indië, en dat aan 
dat ontwakend zelfbewustzijn, voorzover niet op ontoelaatbare 
wijze zich uitend, volle bewegingsvrijheid moest worden gelaten. 

Toen in 1933 de muiterij op H.M's Zeven Provinciën in de 
Indische wateren plaats had, lieten de antirevolutionairen in pers 
en Staten-Generaal geen onzeker geluid horen over de handhaving 
van het gezag. 

Ook in de laatste jaren zijn gezag en vrijheid in Indië weder 
in het geding. Ook nu zijn de woordvoerders der antirevolutio
nairen weder de meest consequente bestrijders der revolutie ge, 
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weest. Die strijd is op bondige wijze voortreffelijk gekenschetst 
in het slot van de Eerste Kamerrede van Prof. ANEMA bij de be
handeling van het thans aanhangige voorstel tot Grondwetswijzi
ging met deze woorden: "Het is in strijd met alle geschiedenis en 
werkelijkheid, wanneer men thans poogt ons te kenmerken als 
een wantrouwige, conservatieve kliek; actie en progressie hebben 
steeds onze overzeese politiek gekenmerkt en beheerst en doen dat 
nog evenzo. Maar wel hebben wij aan die politiek, evenals aan 
onze overige politieke werkzaamheid, steeds de beginselen van 
gezag en vrijheid beide ten grondslag gelegd. Welnu, aan die beide 
wordt door dit wetsvoorstel te-kort gedaan. Het gezag komt niet 
tot zijn recht, omdat een Unie, als hier wordt omlijnd, door haar 
paritair karakter geen werkelijk gezag 'kan uitoefenen. De vrijheid 
komt in het gedrang, omdat deze Unie haar niet kan waarborgen 
door gemis aan de daarvoor nodige eigen zelfstandige bevoegd
heid. Dit voorstel is niet progressief; het is retro-actief tegen 
gezag en vrijheid beide. En als nu de Regering ons voor de vraag 
stelt, aan de totstandkoming van dit voorstel onze medewerking 
te verlenen, dan luidt ons antwoord: Wij zijn volkomen overtuigd 
van Uw goede trouwen Uw goede bedoelingen; wij geven ons ook 
ernstig rekenschap van de grote moeilijkheden, waarvoor gij U 
geplaatst ziet. Maar onze beginselen en onze blik op de prak
tische werkelijkheid maken het voor ons onmogelijk, aan dit wets
ontwerp onzen steun te geven." 

De betekenis van het Christendom voor Indië noemden wij boven 
als het meest kenmerkende beginsel van de antirevolutionaire 
koloniale politiek. Het is dan ook niet toevallig, dat in 1913, de 
enige keer, dat het koloniale vraagstuk tussen 1898 en 1948 een 
belangrijke rol speelde in den verkiezingsstrijd, het juist om dit 
beginsel ging. Mr VAN DEVENTER, een der voormannen der huma
nistische associatiepolitiek, juist teruggekeerd van een reis door 
Indië, wist toen te vertellen, dat de Sarikat Islam beheerst werd 
door "geestdrijverij, die zonder twijfel is toe te schrijven aan de 
kersteningspolitiek" . In de Eerste Kamer ging hij zelfs zover, 
dat hij als eis van uiterste voorzichtigheid stelde: uitsluiting èn 
van Christelijk onderwijs èn van Christelijke zending uit Mo
hammedaanse streken. Ook de latere Minister PLEYTE hees in een 
verkiezingsrede den bezem in den mast, om met het rechtse Kabi
net ook IDENBURG in Buitenzorg ten val te brengen, omdat zijn 
kersteningspolitiek tot gistingen en woelingen onder de bevolking 
had geleid. De Groene Amsterdammer schreef in die dagen, dat 
"die man", "met zijn gevaarlijke calvinistische goede trouw", weg 
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moest, want tien DOUWES DEKKERS zijn minder gevaarlijk dan 
één IDENBURG.· 

Wie thans de ontroerende betuigingen van aanhankelijkheid uit 
de Christelijke bevolkingsgroepen van Timor, Ambon en de Mina
hassa leest, kan zich moeilijk voorstellen, dat ernstige Nederlan
ders, 'kenners van Indië, zó hebben kunnen spreken. Daarvoor 
was te minder reden, omdat de antirevolutionairen zich steeds 
hebben gehouden - en ook IDENBURG deed dit met pijnlijke nauw
gezetheid - aan hun beginsel, dat het juist niet op den weg der 
Overheid lag, actief deel te nemen aan de prediking van het Evan
gelie, maar dat haar taak ten deze bestond in het wegnemen van 
alle belemmeringen voor de Evangelieprediking en tegemoet
koming door geldelijken steun aan onderwijs en socialen arbeid. 

Vraagt men, of in de laatste 50 jaar het antirevolutionair be
ginsel, dat de kerstening van Indië taak is van het Christenvolk 
in Nederland en dat deze steun der Overheid verdient, omdat deze 
ook uit staatkundig en maatschappelijk oogpunt van overwegend 
belang is, inderdaad van invloed is geweest op de koloniale poli
tiek en de ontwikkeling van Indië, dan moet die vraag zonder 
twijfel bevestigend worden beantwoord. De arbeid der zending 
'kwam tot zegenrijke ontplooiing en dank zij de toepassing van 
het genoemde beginsel nam de Overheid belemmeringen voor de 
Evangelieprediking weg en verleende zij tegemoetkoming aan 
socialen arbeid. Voor het eerste zij als voorbeeld genoemd de open
stelling van Solo voor de zending door IDENBURG tegen alle amb
telijke adviezen in, voor het tweede subsidies aan hospitalen en 
scholen. Heel de rechterzijde in Nederland trok ten deze één lijn 
met de antirevolutionairen en zowel de R.K. kerk als de kerken 
der Reformatie hebben vele honderden leden in missie en zen
ding naar Indië zien vertrekken. Die honderden hadden echter 
duizenden moeten zijn, had het Christenvolk van Nederland in 
de laatste vijftig jaren den achterstand willen inhalen, welke 
enige eeuwen van verwaarlozing der zendingsroeping veroorzaakt 
hadden. 

Dan zou wellicht zijn bereikt, wat IDENBURG als hoogste en meest 
kenmerkende doel der antirevolutionaire koloniale politiek voor 
ogen stond: Indië tot den Christus te brengen. Dan zou wellicht 
ook de boven aangehaalde sombere profetie van IDENBURG thans 
niet zo nabij de vervulling schijnen te zijn. 

Hoe dit zij, hoe ook de verdere staatkundige ontwikkeling van 
Nederlands verhouding tot Indonesië zijn moge, de roeping van 
het Christenvolk van Nederland ten aanzien van de kerstening 
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van Indië, dit kernpunt van het antirevolutionair program, blijft 
onverzwakt voortbestaan. Met dankbaarheid mag erkend, dat deze 
roeping in de vijftig jaren, die wij hier in beschouwing namen, 
steeds beter is verstaan en beleefd, terwijl ook de houding der 
Indische Overheid in dit tijdperk, dank zij den antirevolutionairen 
invloed op politiek gebied, steeds meer beantwoordde aan het 
antirevolutionair beginsel. 

Het einde van de regering van Koningin WILHELMINA sluit ook 
in dit opzicht een periode van ontwikkeling af. Ook voor Kerk 
en Zending in Indonesië begint een nieuw tijdvak onder een nieuwe 
Regering. Niemand kan met zekerheid voorspellen, wat de toe
komst aan belemmeringen of tegemoetkomingen brengen zal. 
Moge ook onder de nieuwe verhoudingen het Christenvolk in Ne
derland op de bres blijven staan tot verdediging van gezag en 

vrijheid. 

* 



DE BETEKENIS VAN ORANJE 

VOOR ONZE ST AA TKUNDIGE ONTWIKKELING 

DOOR 

DR J. DE NOOIJ. 

Nederland en Oranje hebben samen één geschiedenis. 
Er is gemeenschap van uiterlijke lotgevallen. 
Aan het verwerven, maar ook aan het herkrijgen van ons zelf

standig volksbestaan is altijd de naam van Oranje verbonden. 
Het verlies van onze onafhankelijkheid gaat steeds met scheiding 

van Oranje gepaard. 
Onder ons volk is ook immer het besef levendig geweest, dat 

Oranje symbool was voor onze redding uit gevaar of overweldi
ging. Dat was zo onder den "Vader des Vaderlands". Het was 
evenzeer het geval in 1672, in 1747, in 1813 en in 1945. 

Daarnaast is er onmiskenbaar ook verband van de innerlijke 
ontwikkeling van ons volk met Oranje. 

We weten heel goed, dat onze onafhankelijkheid uiteindelijk 
niet verankerd ligt in Oranje, maar in Gods souverein welbehagen. 
WILLEM VAN ORANJE leefde zelf ook uit de overtuiging dat niet 
hij, maar de Potentaat aller potentaten onze schutsheer was in 
nood. Maar, als we op de menselijke zijde van het leven letten, 
kunnen we voor een groot deel de woorden van JAN PRINS onder
schrijven: 

Eens is een Man ons voorgegaan 
En voor dit land gestorven, 
En 't beste wat ons volk bezit 
Is ons door hem verworven. 

Minder dichterlijk hadden de Staten van Friesland dat enige 
eeuwen vroeger uitgedrukt, toen ze verklaarden, dat WILLEM VAN 
ORANJE door het volk werd vereerd "als de oorzaak van al onze 
rijkdom, weelde en vrijigheid". 

Het is niet gemakkelijk de betekenis van WILLEM VAN ORANJE 
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in enkele trekken te schetsen. We zullen hem nooit goed kunnen 
begrijpen, als we niet bedenken, dat zijn optreden nog valt in 
den overgangstijd van Middeleeuwen naar Nieuwe Geschiedenis, 
in ons land misschien meer dan elders een tijd van gisting op elk 
gebied. De humanisten hadden zich verzet tegen het volstrekte 
gezag van de geestelijkheid in geloofszaken. De Hervorming tastte 
de gehele Rooms-Katholieke kerkleer aan en stelde er het absolute 
gezag van Gods Woord voor in de paats. Op staatkundig gebied 
had steeds meer de naar centralisatie en absolute vorstenmacht 
strevende ambtenarenstaat zich gesteld tegenover den middel
eeuwsen standenstaat met zijn talloze privileges. In maatschap
pelijk opzicht streefde de burgerij er naar het overwicht te 
krijgen op hen, die in de feodale samenleving hun ideaal bleven 
zien. Soms vielen deze tegenstellingen samen en vonden twee groe
pen elkaar in gemeenschappelijk verzet. Op een ander ogenblik 
kruisten de lijnen elkaar en werd het beeld verward. 

Als we tegen dezen achtergrond het optreden van WILLEM VAN 
ORANJE beschouwen, springt het meest in het oog zijn verzet 
tegen het absolutisme van PHILIPS 11. De totalitaire staat is geen 
uitvinding van onzen tijd. Reeds voor PHILIPS 11 werd het 
instrument van zijn machtspolitiek gevormd door de tot een een
heid saamgegroeide kerk en staat, waarmede de Spaanse ge
dachtenwereld vertrouwd was geraakt. 

De hoogste wet voor PHILIPS was het belang van die eenheid, 
zoals hij dat zag. Tot de weinigen, die deze politiek doorzagen, 
behoorde WILLEM VAN ORANJE. Hij heeft tenslotte in Nederland 
voldoenden steun gekregen in zijn verzet tegen PHILIPS 11. 

Nederland en Oranje vonden elkaar in den strijd tegen den 
absoluten staat. 

Maar het verloop van die worsteling was niet in elk opzicht zoals 
WILLEM zich dat had voorgesteld. 

Op de Statenvergadering te Dordrecht in 1572 had MARNIX 
verklaard, dat ORANJE'S bedoeling was "het gantsche vaderland 
in zijne oude vrijheid ende voorspoedigheid uit die klauwen der 
Spaanse gieren ende wolven weder te brengen". En overeenkom
stig de "intentie" van den Prins verklaarden de Staten, "dat ge
houden zal worden vrijheid der religiën, zowel der Gereformeer
de als der Roomsche religie". Ziedaar het ideaal van WILLEM VAN 
ORANJE: een vrije gemeenschap, die alle Nederlandse gewesten 
omvatte en daarbinnen godsdienstvrede door godsdienstvrijheid 
voor allen. Dit ideaal is niet bereikt. Voor een groot deel ten
gevolge van het feit, dat de Prins in zijn strijd tegen het absolu-
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tisme voor doeltreffenden steun het meest was aangewezen op 
de strenge en preciese Gereformeerden. 

Deze preciesheid is kenmerkend voor het geestelijk leven van ons 
volk. De Nederlander weet graag, waar hij aan toe is. Hij ver
langt naar welomschreven waarheden en is afkerig van vage ge
voelsuitingen. 

Daarom paste de strenge dogmatiek van CALVIJN wonderwel 
bij de geestelijke structuur van die Nederlanders, die braken met 
de Rooms-Katholieke kerk. Van hen was ook het meest consequente 
verzet tegen den Spaansen kerk-staat te verwachten. Daarom sloot 
WILLEM vAN ORANJE zich in 1573 door zijn overgang tot de Gere
formeerde Kerk nauw bij hen aan. De geschiedenis heeft hem 
in het gelijk gesteld: het hoofddoel werd bereikt. Maar daarmede 
werd 's Prinsen ideaal niet geheel vervuld. Het is niet gelukt alle 
zeventien gewesten vrij te maken en binnen het vrij gemaakte 
gebied kwam geen godsdienstvrijheid voor allen. 

Meer dan iets anders is de houding der preciese Calvinisten op 
het stuk van de godsdienstvrijheid oorzaak geweest van het uiteen
gaan van Noord en Zuid. Het is deze zelfde groep, die in de vrij
gevochten gewesten de terugdringing van de Rooms-Katholieke 
kerk van het openbare erf heeft doorgezet. Zij had voor deze hou
ding haar principiële motieven (voor een aanzienlijk deel aan 
het Oude Testament ontleend). Maar het kan niet worden ont
kend, dat de houding van de Rooms-Katholieke geestelijkheid in 
het conflict met PHILIPS II aan de preciese Calvinisten herhaalde
lijk de gelegenheid verschafte de doorvoering van hun beginselen 
met klem te eisen mede om redenen van nationale veiligheid. 

Op twee belangrijke punten werd het staatkundig ideaal van 
Prins WILLEM dus niet bereikt. Zonder strijd is dat niet gegaan. 
Herhaaldelijk botsten de "preciessen" met de regenten, "rekkelijken" 
voor het grootste deel. We komen daarmee aan een anderen mar
kanten trek van ORANJE'S politiek, die belangrijk is voor onze 
staatkundige ontwikkeling. Naast de onmiddellijke leiding van 
den opstand rustte op ORANJE ook de taak, de regering van de 
opgestane gewesten te organiseren. Hij bracht in den bestaanden 
regeringsvorm geen verandering. Gewestelijke en stedelijke be
stu~en werden op den ouden voet voortgezet. De souvereiniteit is 
tijdens zijn leven nooit definitief geregeld. Steeds zocht ORANJE 
naar buitenlandse souvereinen (om steun voor den opstand .te ver
werven). Pas op het allerlaatst van zijn leven gaf hij voet aan 
de gedachte de souvereiniteit aan hemzelf op te dragen. 

De bestaande oligarchische regeringsvorm bleef dus gehand-
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haafd. Alleen kwam er verandering in personen. De overtuigd
Rooms-Katholieke regenten werden vervangen door mannen in 
wie de Gereformeerden meer vertrouwen stelden. Het Calvinis
tische volksdeel, dat in 1572 den opstand had doorgezet, slaagde 
er niet in regelmatigen invloed op het bestuur te verwerven. Blijk
baar zag het Calvinisme geen kans een bepaalde plooi in het staat
kundig leven van ons volk weg te strijken: de eerbied voor de 
"heren". Behalve de eerbied voor "de Overheid", die den Calvi
nisten op Schriftuurlijke gronden werd ingeprent, speelt hier een 
rol, dat de opstand als geheel een conservatief karakter droeg: 
herstel van de oude privileges, waarvan de regenten sinds mensen
heugenis de bewakers waren geweest. 

In elk geval was het resultaat, dat bij de regenten (magistraten 
van het gehele volk als zij zich gevoelden) niet de preciesheid 
heerste, die de Gereformeerden bij het uitstippelen van de verhou
ding van kerk en staat hadden verondersteld (art. 36 I). 

Men kan er zeker van zij n, dat deze ontwikkeling geheel strookte 
met de persoonlijke opvattingen van WILLEM VAN ORANJE, die 
stellig niet tot de preciese Calvinisten kan worden gerekend en 
wiens activiteit er op gericht was aan den opstand een nationaal 
karakter te geven. 

De stand van zaken, die WILLEM VAN ORANJE bij zijn vroegen 
dood in 1584 achterliet, is bepalend geweest voor de gehele binnen
landse geschiedenis in de Republiek. 

LEICESTER heeft een poging gedaan enkele democratische ten
denties, die hier en daar aanwezig waren, te gebruiken om de 
macht van de Hollandse regenten te beknotten. Maar LEICESTER 
was niet van het formaat om tot werkelijke hervormingen te 
komen. Hij had ook alleen zijn persoonlijk belang op het oog. Het 
relletje, dat hij (nog met behulp van Vlamingen en Brabanders) 
in Utrecht opzette, had geen enkel blijvend gevolg. 

MAURITS was geen staatsman. Hij zou anders naast zijn ont
zaglijke militaire verdiensten ook grote staatkundige betekenis 
hebben kunnen krijgen door de twisten tijdens het Bestand. Vóór 
de grote botsing met OLDENBARNEVELT had MAURITS reeds enkele 
malen de strenge Gereformeerden als bondgenoten in politieke 
zaken naast zich gezien. 

Ook zij waren tegen het Bestand geweest en met hem hadden 
zij aangedrongen op hulp aan den Hugenootsen adel in FrankrUk. 
In 1617 vielen samen OLDENBARNEVELTS optreden op militair ter
rein (de waal'dgelders en de eed van trouw aan de Staten der 
gewesten) en 'VILLEM LODEWIJKS waarschuwing, dat OLDENBARNE-
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VELT feitelijk een nieuwe religie wilde invoeren zonder de kerk 
zich te laten uitspreken. MAURITS plaatste zich nu vierkant aan 
de zijde van de groep, die altijd in ORANJE zijn natuurlijken bond
genoot had gezien. De geweldige spanning van het kerkelijk con
flict (gepaard met verzet van Amsterdam tegen OLDENBARNEVELTS 
buitenlandse politiek) bracht MAURITS plotseling naar voren en 
gaf hem een machtspositie als niemand voor hem in de Republiek 
had ingenomen. 

MAURITS heeft hiervan geen gebruik gemaakt om enige essen
tiële verandering in den regeringsvorm te brengen. De regenten
stand werd van openlijk Remonstrantsgezinde en libertijnse regen
ten gezuiverd, de invloed der kerk nam daardoor toe, maar tot 
veranderingen in het stelsel kwam het niet. 

Graag zou FREDERIK HENDRIK tijdens zijn stadhouderschap 
daaraan hebben medegewerkt. Maar juist omdat hij staatsman 
was, zag hij goed in, dat hij bij het versterken van zij n positie 
met de grootste voorzichtigheid te werk moest gaan, omdat de 
Staten zeer naijverig waren op hun souvereine macht. FREDERIK 
HENDRIK wist zijn positie te versterken, niet door het aantasten 
van de bestaande staatsinrichting, maar door het brengen van 
hem toegedane personen op invloedrijke plaatsen. 

Bij zijn streven naar versterking van het centrale gezag kwam 
het FREDERIK HENDRIK slecht van pas, dat hij niet den steun had 
van het lichaam, dat het meest tot de ontwikkeling van het saam
horigheidsgevoel had bijgedragen: de publieke kerk. Men juichte 
ook daar zijn militaire successen toe (REVIUS !), maar zijn op
treden op godsdienstig gebied wekte onverholen wantrouwen. Men 
wist, dat FREDERIK HENDRIK den Remonstranten gunstig gezind 
was en dat hij ze hielp zoveel hij kon. Daarmee vervreemdde hij 
echter de enige groep van zich, die hem misschien zou hebben 
willen steunen bij het grondvesten van een sterk centraal gezag. 
Die groep maakte het hem ook onmogelijk een deel van het ideaal 
van WILLEM VAN ORANJE, dat in 1632 binnen het bereik der 
mogelijkheden scheen te komen, te verwezenlijken. Een door een 
deel van den Zuidnederlandsen adel beraamde opstand zou mis
schien het gehele Zuiden voor FREDERIK HENDRIK hebben open
gesteld. Maar de houding, door de Gereformeerde Overheid van 
het Noorden in 1629 - tegen den zin van FREDERIK HENDRIK -
jegens de Rooms-Katholieke kerk aangenomen bij den overgang 
van Den Bosch, maakte het Roomse Zuiden kopschuw en FREDERIK 
HENDRIK kreeg het Zuiden niet. 

Op het eind van FREDERIK's stadhouderschap was de politieke 
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ontwikkeling dus niet verder dan bij Vader WILLEM'S dood. 
Het is niet onmogelijk, dat WILLEM Il op den duur reformator 

van ons staatsbestuur zou zijn geworden. De botsing van 1650 
spelde voor de regenten weinig goeds. Maar hij werd weggenomen 
voor hij iets blijvends tot stand had kunnen brengen. De reactie 
op zijn optreden bracht de regenten vaster in den zadel dan ooit. 

Ook WILLEM III kreeg ze daar niet uit, al kon ook hij van den 
steun der "preciesen" verzekerd zijn. De souvereiniteit, hem door 
het buitenland aangeboden in 1672, wees hij af. Van een ORANJE 
was niet anders te verwachten. Maar ook de hertogstitel, hem na 
de bevrijding door Gelderland verleend, aanvaardde hij niet. En 
weldra eiste de buitenlandse politiek hem zozeer op, dat hem 
voor binnenlandse hervormingen weinig mogelijkheid werd ge
laten. Na zijn dood (1702) kwamen door het ontbreken van grote 
figuren de fouten van ons staatsbestuur meer uit dan vroeger. 
Welbewust sneden de regenten elke poging tot verbetering af. De 
hierdoor ontstane spanningen leidden tot de uitbarsting van 1747, 
waartoe de inval van de Fransen gerede aanleiding gaf. De Friese 
stadhouder WILLEM KAREL HENDRIK FRISO werd in Holland tot 
stadhouder WILLEM IV benoemd. De algemene erfelijkheid van de 
ambten, die hem werden opgedragen, wees in de richting van de 
monarchie. WILLEM was met die machtsvergroting stellig zeer 
ingenomen, maar hij begreep niet, dat men hem die macht had 
bezorgd met een bepaald doel en dat men dus meer van hem ver
wachtte dan een normaal gebruik van de stadhouderlijke rechten. 
Het verlangen naar staatkundige hervormingen werd sterk op 
den voorgrond gesteld door een beweging onder een deel van de 
Amsterdamse burgerij, waar men vroeg om maatregelen, die de 
regenten-oligarchie zouden breken. Die maatregelen verwachtte 
men van WILLEM IV. 

Hij kon zichzelf tot eminent hoofd proclameren. Nooit waren 
we dichter bij de monarchie geweest dan in 1747. Nederland stond 
op den tweesprong. Hoe velen de situatie zagen, blijkt uit het dag
boek van HARDENBROEK, die aan den vooravond van het bezoek 
van den prins aan Amsterdam aantekende: "De prins zal koning 
daar van daan komen of niet met al reüsseeren". 

De afloop was zeer teleurstellend. De eisen, die aan een her
vormer werd gesteld, waren zwaar, maar WILLEM begreep eigen
lijk niet eens, wat in dit historisch tij dsgewricht van hem werd 
verlangd. Daarbij verzuimde men het apparaat te scheppen, dat 
den stadhouder bij het vervullen van zijn grote taak terzijde kon 
staan. En tenslotte is het de vraag, of een voldoend talrijke groep 
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aanwezig was, die in staat zou zijn den regeerlast van de regenten 
over te nemen. 

Van verandering van stelsel was geen sprake en de verwisseling 
van personen was bij lange na niet afdoende. De verwachtingen 
kwamen bedrogen uit. De kans van 1747/48 kwam niet meer terug. 
Tot aan de komst van de Fransen in 1795 werd de stadhouder 
feitelijk meer partij hoofd dan nationale figuur. 

De gevolgen van de komst van de Fransen moet men zich niet 
te groot voorstellen wat betreft de democratisering van het be
stuursapparaat. De heersende mentaliteit wordt misschien het 
best weergegeven door een uitlating van RUTGER JAN SCHIMMEL
PENNINCK in de Nationale Vergadering van 1796: "Nooit over
heersching hier, noch in het vorstelijk purper noch in de demokra
tische pij", een woord, dat veel leek op het "Niet verheerd maar 
ook niet verknecht" uit de dagen van OLDENBARNEVELT. 

Men wist op allerlei manieren het kiesrecht te beperken. Vooral 
na 1801 zag men in tal van besturen de figuren uit de oude oli
garchie weer te voorschijn komen. Naarmate NAPOLEON's invloed 
steeg, daalde het aantal van hen, die in staatszaken mochten mee
spreken. Tenslotte maakten we in 1810 opnieuw kennis met den 
totalitairen staat, ditmaal dien van NAPOLEON. 

Van een krachtige opleving van onzen volksgeest kan niet worden 
gesproken. Maar één ding stond in breden kring vast: vrij wording 
moet als vanzelf gepaard gaan aan hereniging met ORANJE. Zo 
geschiedde het ook in 1813. In 1815 leek een bepaald ideaal van 
WILLEM VAN ORANJE in vervulling te gaan: alle Nederlandse ge
westen werden één. Maar ook nu bleek die eenheid niet duurzaam. 
Merkwaardig is, dat ook nu de godsdienstkwestie een divergerende 
rol heeft gespeeld. Al moge ze dan geen rechtstreekse aanleiding 
tot de breuk tussen Noord en Zuid zijn geweest. Voor de ontwikke
ling van onze geschiedenis was van het grootste belang, dat in 
1813 niet kon worden gesproken van opbouw van onzen staat in 
christelijk-historischen (en dus antirevolutionairen) geest. Het 
ideaal van den eenheidsstaat wierp zijn zware schaduw over de 
constructie van Koning WILLEM I. Symbolisch is in dit verband 
de betekenis van een figuur als VAN MANEN, die eigenlijk de 
constitutie van NAPOLEON had willen overnemen "met verande
ring van namen alleen". Eenheidskerk en eenheidsschool brachten 
de geestelijke vrijheid in gevaar. De schoolstrijd in het -Zuiden 
en de vervolging van de Afgescheidenen spraken duidelijke taal. 

Staatkundig was van een constitutionele monarchie, zoals wij die 
zien, geen sprake. Het beginsel van ministeriële verantwoordelijk-
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heid - voor ons in een modernen staat noodzakelijke voorwaarde 
voor gezonden volksinvloed - was in de grondwet niet uitgedrukt 
en werd geacht geen deel uit te maken van het Nederlandse staats
recht. De strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid, in 
1840 in de grondwet gebracht, had geen practische betekenis. 

Het was aan Koning WILLEM II voorbehouden de poort te ope
nen voor de nieuwe ontwikkeling van het staatkundig en voor een 
aanzienlijk deel daarmee toch ook van het geestelijk leven van 
ons volk. 

Dat gebeurde door de grondwetsherziening van 1848. Zeker, 
THORBECKE'S naam is daaraan nauw verbonden. Maar men kan 
toch ook den invloed van WILLEM Il hier niet wegdenken. Zowel 
in den eersten opzet als bij het in veilige haven brengen van de 
ontwerpen treedt hij persoonlijk op den voorgrond. De Maart
bewegingen van 1848 mogen hier een rol hebben gespeeld, het 
is stellig goed ook aandacht te besteden aan wat Prof. GERRETSON 
zegt in zijn aantekeningen op "Om Koninkrijk en Constitutie": 
"Het is een historisch feit, dat Koning Willem II in de grondwette
lijke aanvaarding van het beginsel der ministeriële verantwoorde
lijkheid heeft berust, omdat hij inzag, dat zijn opvolger die be
scherming zou behoeven". Koning WILLEM III heeft zich na 1866 
niet meer tegen de consequenties van het beginsel van 1848 
verzet. 

Daarmee werd de weg geopend voor de vrije ontwikkeling van 
de krachten, ,die het staatkundig leven van ons volk naar voren 
bracht. Een ontwikkeling, die zich onder Koningin WILHELMINA 
voortzette. Duidelijk tekent zich tweeërlei emancipatie af. De con
fessionelegroepen komen op voor hun rechten: daarmee en daar
naast veroveren zich de arbeiders een plaats onder de zon. 

Merkwaardig is de betekenis, die de preciesheid weer bleek te 
bezitten. Zij is niet het privilege van de Calvinisten, die vooral door 
KUYPERS toedoen hun plaats in het cultuurleven weer innamen. 

Evengoed putten de Rooms-Katholieken nieuwe kracht uit be
zinning op hun beginsel. En als derde grote stroming, die zich 
met kracht baan brak, kwam aan den humanistischen kant de 
moderne arbeidersbeweging op den grondslag van het Marxisme. 
Het vrije spel van krachten leidde tot verhoging van het vrijheids
besef. De strijd om geestelijke vrijheid vond zijn bekroning in de 
schoolwet van 1920. Pas toen kon worden gezegd, dat waarlijk 
geestelijke vrijheid voor allen in Nederland heerste, en dat het 
ideaal van WILLEM VAN ORANJE op dit punt was bereikt. 

Het is niet gemakkelijk aan te geven, wat de betekenis van 
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Koningin Wilhelmina in deze is geweest. Naar onze opvatting 
moge de constitutionele vorst meer rechten hebben dan de klas
sieke Engelse opvatting hem toekent: 

1. het recht, geraadpleegd te worden, 
2. het recht, aan te moedigen, 
3, het recht, te waarschuwen, 

toch onttrekt zich het aandeel van de persoon des Konings aan 
de vorming van wat men heeft genoemd den "orgaanswil van den 
constitutionelen Koning" aan de waarneming van den tij dgenoot. 
De onschendbaarheid van den Koning kan daarbij slechts winnen. 
Toch moet het zeker worden geacht, dat Koningin WILHELMINA 
met haar buitengewone gaven tot de ontwikkeling van onze staat
kundige verhoudingen belangrijke bijdragen heeft geleverd. 

Aan een tweede facet van Prins WILLEM'S ideaal doet nog even 
denken de toenadering tot België, die tegen het eind van Koningin 
WILHELMINA'S regering toeneemt in kracht. 

Kort voor dat einde braken de bezettingsjaren den normalen 
gang der historie. Opnieuw waren Oranje 'en Nederland één in 
den strijd tegen de totalitaire staatsgedachte. Het verzet sloot 
zich aan bij de beste tradities uit vroeger eeuwen. Als dan de 
bevrijding komt, is het juist in het licht van onze volkshistorie 
merkwaardig, dat men een poging doet de "preciesheid" uit te 
schakelen en aan de "rekkelijkheid" de leiding te bezorgen: de 
Nederlandse Volksbeweging tracht de lijn der historie om te buigen. 
Groot is de verantwoordelijkheid van hen, die aan Koningin WIL
HELMINA het advies gaven aan deze "volksbeweging" den weder
opbouw van ons volksleven toe te vertrouwen. De wonderboom is 
spoedig verdord. De verkiezingen van 1948 kunnen als de afslui
ting van dit intermezzo worden beschouwd. 

Moge de baan vrij blijven voor het devies uit Prins WILLEM'S 
dagen: Eendracht (niet eenheid!) maakt macht. En zij er bij ons 
allen dankbaarheid voor de grote betekenis, die ORANJE'S vrucht
bare gedachten voor onze staatkundige ontwikkeling hebben gehad. 

* 



DE HOOP HERLEEFT 

Ter gelegenheid van de Troonswisseling 

DOOR 

MR J. A. DE WILDE. 

Zeer bijzondere dagen heeft het Nederlandse volk achter 
den rug. 

Drie jaar geleden is er een vergeefse poging gedaan ons volk 
een eenheid op te dringen, die volkomen onbestaanbaar was. Die 
poging faalde. Het kon niet anders. Zo lang Nederland in vrijheid 
leeft, zal diepgaand verschil van levensbeschouwing het volk in 
partijen en groepen verdelen. Dat is geen ongezond maar een heel 
gezond verschij nsel. . 

En nu ... nu zijn er Augustus- en Septemberdagen geweest, 
waarin dat vrije Nederlandse volk een ontroerende eenheid ver
toonde, nu het geschaard stond om een troon, die een grijze 
Koningin verliet en waarop een andere Vrouw in de kracht van 
haar j aren plaats nam. 

Hierin ligt iets aangrij pends, iets nationaais in den meest ver
heven zin van het woord, iets, dat ons hart vervult met dankbaar
heid jegens Hem, die de geschiedenis der volken leidt naar Zijn 
Raad. 

Neen, bij dit feestelijk gedruis, bij deze opeen gepakte scharen, 
b\i deze mannen en vrouwen, grijsaards en kinderen, die uren 
lang stonden te wachten om een glimp van JULIANA te zien, om, in 
de menigte verslonden, een hand uit te steken om aan WILHELMINA 
een vaarwel toe te wuiven, kan niemand ook maar één oogenblik 
in twijfel verkeren. Neen, dit was geen in elkaar gezet schijn-werk. 
Dit was van het begin tot het einde echt. Dit was liefde. Dit was 
trouw. Dit was dankbaarheid. 

Veel is er in deze na-oorlogse jaren, dat ons bezorgd doet zijn, 
dat ons droevig stemt, dat wij, als een opgelegden last, niet van 
ons af kunnen zetten. En dien last zijn we niet kwijt. We voelen 
hem nog drukken. 

Maar toch... Beschouwen wij dien last als van God zelf ons 
A. S. XVlII-lO 19 
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opgelegd, om ons tot inkeer en verootmoediging te brengen, het 
is toch die zelfde God, Die nu weken lang een licht deed stralen, 
dat ons hoop geeft, dat ons doet zeggen: Here, hebt Gij dan toch 
met ons geslagen volk nog iets goeds voor? 

Meer dan ooit leeft Oranj-e in de Nederlandse harten. 
Het afscheid van Koningin WILHELMINA is onvergewlijk ge

weest. Wat zij heeft gezegd in het Stadion en op het balcon van het 
Amsterdamse paleis, was zuiver van toon en het werd door haar 
volk met volledig begrip aanvaard. Ook na haar abdicati-e, die, dat 
voelden wij allen, geheel vrijwillig geschiedde, blijft Zij in ons 
midden als een der eerbiedwaardigste prinsessen uit het Oranje
huis leven. Welk een tij d heeft zij als Koningin moeten doormaken! 
Maar Zij heeft, gesterkt door Haar nooit verloochend Godsvertrou
wen, in voor- en tegenspoed Haar taak verstaan en volbracht. Zij 
heeft streng constitutioneel geregeerd. Zij heeft ontwikkeling op 
allerlei gebied ni-et tegengehouden, maar gestimuleerd. Zij heeft 
Haar stem doen horen als er te juichen viel. Zij heeft tot ons ge
sproken, toen we op verborgen plaatsen naar Haar luisterden in 
den tij d der vreemde overheersing. Toen w-e Haar niet konden zien, 
toen we Haar woord alleen uit den aether konden opvangen, toen 
wij beseften, dat Ze in ballingschap zonder ophouden bezig was, 
tot in Amerika toe, onze belangen te bepleiten en te behartigen, 
toen, meer dan ooit, heeft Zij zich een echte Oranje getoond en 
het vertrouwen, dat ons volk altijd in Haar Huis heeft gesteld, 
bevestigd. En als er nood was door storm of watervloed, heeft Zij 
maar niet van Haar paleis uit belangstelling getoond, maar is Zij 
er over plassen en balken en in roeiboten op uit gegaan om - als 
de hoogste vertegenwoordigster van het Nederlandse volk - Haar 
intens medeleven in woord en daad w betuigen. In de eeuwigheid 
zal het bekend worden, wat Zij in bittere uren voor bedroefde 
en lijdende harten door de bewijzen van Haar innig medeleven is 
geweest. 

God zij met Haar. Moge Haar straks een andere kroon sieren, 
de kroon die is weggelegd voor hen, die het geloof hebben behouden. 

* * * 
En nu hebben wij, bij de gratie Gods, JULIANA als Koningin. Zij 

bestij gt den troon in de kracht van Haar leven. Ook in verband 
hiermede schijnt het ons van wijs beleid te getuigen,- dat Haar 
Moeder afstand deed. Zij treedt nu in Haar hoge waardigheid 
onder ons op in een tijd, waarin, mede door het gedurende een 
halve eeuw gevoerd koninklijk beleid, het koningschap zich in 
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een grote populariteit mag verheugen. Het optreden van een 
nieuwen vorst gaat met proclamaties gepaard. Als nieuwe Konin
gin moest ook JULIANA iets zeggen tot Haar volk. 

Welnu, dat heeft Zij gedaan. 
Eerst dat ontroerende woord op 4 September, onmiddellijk na 

de afstand van Haar Moeder ten aanhore van de duizenden die 
op den Dam elkaar verdrongen en van het gehele Nederlandse 
volk, dat thuis of bij buren naar de radio zat te luisteren. 

Daarna Haar rede in de Nieuwe Kerk, onmiddellijk voorafgaande 
aan Haar eedsaflegging. Wie, die het heeft mogen aanhoren, zal 
het ooit vergeten, hoe Zij voor Haar persoon het koningschap 
tekende als enerzij ds een taak zo zwaar, dat niemand, die er ern
stig over nadenkt, haar zou begeren, en toch anderzij ds zo schoon, 
dat zij Haar deed zeggen: Wie ben ik, dat ik dit doen mag! 

Het is niet ieder gegeven in een historisch ogenblik iets te zeg
gen, dat waarlijk historische betekenis heeft. De rede van Koningin 
JULIANA had die betekenis wel. Reeds hierom, dat allen, van welke 
levensovertuiging ook, er door zijn getroffen en de waarheid er 
van hebben erkend. 

Het was een rede in stijl. En wel in den goeden stijl. Het begin 
van JULIANA'S regering. Haar eerste optreden als onze Koningin, 
Haar "inleidend woord", het was in hoge mate sympathiek. Het 
heeft aanstonds bij heel het volk het gevoel gewekt, dat Zij Haar 
roeping besefte, de licht- en schaduwzijden van Haar verheven 
taak klaar en duidelijk zag, en dat Zij gereed is voor het werk, 
dat Haar wacht. Dat zij daarbij niet verzuimde ook uitdrukkelijk 
Haar verantwoordelijkheid als moeder van haar gezin te accen
tueren, deed ieder hart - vooral het moederhart - goed. 

Zo staan we voor een nieuwe periode in onze geschiedenis. 
Het is weer een Koningin, geen Koning, die ons regeren zal. 
We zijn er niet rouwig om. 
Dat ook een vrouw haar vorstelijke taak uitnemend kan ver

vullen, heeft Koningin WILHELMINA bewezen. 
Onze nieuwe Koningin staat bovendien niet alleen. Haar man 

staat haar terzijde. Heel het volk heeft Haar met liefde aanvaard. 
Het antirevolutionaire volk zeker niet in de laatste plaats. 
Het zweert Haar trouw allereerst omdat Zij bij de Gratie Gods 

regeert, omdat Zij onze wettige Koningin is. 
Maar als het daarbij dankbaar mag opmerken, dat de beste 

tradities van het Huis van Oranje in Haar voort leven, dat Haar 
taal de taal der Oranje's is, dat Zij de rechten en vrijheden van 
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al Haar onderdanen zal beschermen, niet alleen omdat Haar eed 
dat eist, maar omdat Haar hart daartoe gezind is, - dan wordt 
die trouw geen opgelegde plicht maar dan is zij de uiting van 
wat er leeft in ons binnenste. 

* * * 
De nood van ons volk is hoog gestegen. 
Ons aanzien in de wereld heeft geleden. 
Het Rijk vertoont gevaarlijke scheuren. 
We sluiten er het oog niet voor. 
Maar ... er is een lichtpunt. 
Onder Oranje zijn we één. Onder Oranje vormen we een histo

rische natie. 
Onder Oranje hebben wij - als het God belieft - nog een 

toekomst, ook voor onze kinderen. 
We zijn wel klein, een vlekje op de wereldkaart, maar we zijn 

er nog. Als volk hebben we onze geloofsbrieven, in een lange histo
rie geschreven. In die brieven staat telkens de naam van Oranje. 
Uit die brieven blijkt, dat Gods kracht in zwakheid wordt vol
bracht. 

Hij bekrachtige ook JULIANA als Koningin en als Moeder. 

* 



DE BETEKENIS DER GRONDWETSHERZIENING VAN 1848 

DOOR 

PROF. DR A. M. DONNER. 

Het jaarcijfer '48 keert met nadruk telkens weer in de Neder
landse geschiedenis terug. Met de totstandkoming van den Bour
gondischen Kreits in 1548 wordt een belangrijk punt in de los
wikkeling uit het Duitse Rijksverband bereikt en de eenwording 
van de Nederlanden bezegeld. In 1648 ziet de Republiek haar zelf
standigheid in het Europese Volkenrecht bevestigd. Het jaar 1748 
geeft het punt aan waar de Republiek ophoudt een staat van de 
eerste grootte te zijn en waar binnenslands de drang naar mede
zeggenschap, door Oranje onvoldoende of niet verstaan, in 
patriotse richting begint te keren. 1848 brengt de grondwetsherzie
ning, en wanneer God ons het volks- en staatsbestaan laat, zal 
ook in 1948 niet zonder historische betekenis zijn met zijn confe
renties met Oost en West, zijn Vijfmogendhedenpact en zijn ge
wichtige zij het wellicht fatale grondwetsherziening. Staatkundig 
bezien is er iets te zeggen voor een geschiedbeschrijving die niet 
op de eeuwjaren maar bij de Jdren '48 de caesuur legt. 

Daarmede wordt aan 1848 wel geen te grote eer bewezen. Wie 
de eeuw, welke er aan voorafging vergelijkt met de eeuw, die erop 
is gevolgd, wordt telkens weer getroffen door het feit, dat de con
stitutionele wagen, na een reis van horten en stoten, van "uit de 
rails" en telkens weer zo goed en zo kwaad als het ging "op de 
rails", sinds 1848 een weg heeft gevolgd welke in de grote lijn 
zonder ernstige schokken of storingen met een grote: mate van 
geleidelijkheid is verlopen: het constitutioneel evenwicht, waar
naar zeker sinds 1748 is gezocht, schij nt in 1848 in beginsel ge
vonden. De constitutionele zij de van een volksleven is op zich zelf 
zeker niet de belangrijkste, maar wanneer het aan die zijde hapert 
of stokt, heeft dit aanstonds op allerlei terrein zijn terugslag 
en vergiftigende uitwerking. In zichzelf is een constitutie slechts 
een vorm, maar waar de adequate vormen niet gevonden en de 
juiste wegen niet bereid zijn, daar wordt allicht de ontplooiing 
A. S. XViII-JO 20 
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van het geestelijke en materiële leven der natie gevaarlijk ge
breideld. Reeds deze eerste aanblik doet dus besluiten, dat de 
herziening van 1848 niet zonder gewicht is geweest en voor ons 
nationale leven wellicht een zegen betekent. 

GROEN heeft in zijn "Grondwetsherziening en Eensgezindheid" 
de vreesachtigheid, waarmede Koning en Kamermeerderheid de 
voorstellen van de radicale minderheid der jaren '40 aanvaardden, 
fel gegispt. Tegen hen, die roemden in de eenheid, waarmede 
Nederland, temidden van de allerwege uitgebroken revolutie, zijn 
staatsbestel had herzien, heeft hij zijn verwijt geslingerd van "eene 
schijnbare, eene gedwongene, eene schadelijke, eene, in de meest 
krachtige beteekenis van het woord, verderfelijke eensgezind
heid" 1). Wie echter het gehele geschrift nauwlettend leest, komt 
al spoedig tot de ontdekking, dat de antirevolutionaire schrijver 
zich minder richt tegen de letter der aangebrachte wijzigingen als 
wel tegen den geest, waarin zij werden aangebracht, en tegen de 
interpretatie, die er door meer dan één gezaghebbend schrijver aan 
werd gegeven. Reeds in 1849 beroept hij zich in zijn polemieken 
tegen THORBECKE en den hoogleraar VREEDE op de Grondwet, op 
wat in het vorige jaar wèl en vooral op wat niet voorgesteld en 
van achter de Regeringstafel was gezegd 2). 

Aan het pogen der conservatieve reactie de herziening van '48 
te ondergraven heeft GROEN nooit meegedaan. Wanneer in de 
jaren 1866-'68 het conservatisme een laatste poging doet de eigen 
practijk tot recht te verheffen, dan blijkt niet van enige sympathie 
voor dit streven bij GROEN 3). Hetzelfde ziet men in 1856, wan
neer de koning GROEN'S advies vraagt, door welke middelen de 
volksgeest zou kunnen worden afgeleid van de zucht "om als het 
ware mede te regeeren" en of naar GROEN'S oordeel "een herziening 
van sommige beginselen der Grondwet kan en mag worden onder
nomen" 4). De gevraagde geeft dan n.l. onomwonden te kennen, 
dat hij "niet een overdreven zucht tot mederegeeren, geen buiten
sporig gebruik van verkeerde rechten, maar veeleer onverschillig
heid, lusteloosheid, en, althans wat de politieke instellingen betreft, 
een bijkans uitgedoofden geest" 5) ontwaren kan. 

Het is dan ook geen afwijking van GROEN'S lijn wanneer KUYPER 

1) Grondwetsherziening en Eensgezindlwid, blz. 617. 
2) Verscheidenheden over Staatsregt en Politiek. 
3) Zie L. W. G. SCHOLTEN, Groen over de parlernenta,ire crisis van 

1866-1868, "Stemmen des Tijds", 1937, blz. 139 V.v. 
4) Kabinetsbrief van 18 Mei 1856, afgedrukt bij GOSLINGA, Het Conflict

Groen-Van der Brugghen, in "Christendom en Historie", 1925, blz. 290. 
5) GROEN, Hoe de Onderwijswet van 1857 tot stand kwam, 1876, blz. 18. 
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dertig jaar na de herziening het volgend oordeel strijkt: "Veel in 
de Grondwet, ook in die van 1848, is eer antirevolutionair dan libe
ralistisch. Het liberalistische, dat erin voorkomt, draagt schier 
nergens het merk van staats alvermogen en treedt meest op in 
getemperden vorm. En waar het onzuivere beginsel nog het ge
vaarlijkst binnensloop, hechtte het zich meest aan zoodanige pun
ten van staatsbeleid, die zich toch door geen wet laten dwingen, 
maar, met of tegen de geschreven wet, eenvoudig beheerscht 
worden door de practijk" 6). Dit oordeel is zeker rijper en even
wichtiger dan wat de Standaard-redacteur drie jaar vroeger in 
zijn verontwaardiging over de liberale, aanmatigende practijk 
neerschreef: "De Grondwet van '48 is in den vorm weinig Neder
landsch, onlogisch van tekst, slordig van redactie en te onbestemd 
in hare bepalingen, heeft geen wortel in het hart van ons volk 
geschoten, en wordt in klimmende mate impopulair" 7). Ook dan 
echter: wie KUYPER's uiteenzettingen over generale grondwets~ 
herziening leest, merkt meer van aandrang tot uitbouwen aan
vulling, dan van een neiging het verworvene prij s te geven. De 
ervaring heeft trouwens wel geleerd, dat het eerst-aangehaalde 
oordeel juist was: wat na de nederlaag van het liberalisme werd 
herzien, dat was de practijk en het bleek als regel voldoende! 

Wie weet hoe GROEN zijn leven heeft verteerd in den strijd tegen 
de mannen van 1848 en hoe KUYPER tegen het liberalisme is op
getreden, verwondert zich daarover. Hoe hebben de mannen, die 
in het staatkundige niet wilden rekenen met "het fundament, dat 
gelegd is", zo betrekkelijk goed kunnen bouwen? 

Om dat te begrijpen, dient men te bedenken, dat een Grondwet 
niets dan een geraamte, een bestek is, dat aan den bouwer en for
meerder nog tal van mogelijkheden laat. Pas wanneer men be
gint het huis te bouwen, of wil men een ander beeld: pas nadat 
het spel aanvangt op het in elkaar getimmerd plankier, krijgen de 
zaken kleur, gaat alles leven. Zo heeft ook een Grondwet haar zin 
niet in zichzelf, maar in de toepassing, die eraan wordt gegeven. 
En nu is het gedenkwaardige van 1848, dat men toen een getim
merte,heeft verkregen, dat in den loop der tijden is gebleken even 
goed, ja soms beter bruikbaar te zijn voor het spel ener antirevo
lutionaire staatkunde (dat begrip nu in den ongewoon ruimen zin 
genomen, volgens welken LOHMAN en SCHAEPMAN niet minder anti
revolutionair waren dan KUYPER) als voor een liberale vertoning . 

. In die hechtheid steekt een niet te onderschatten zegen. Achteraf 

6) Ons Program, blz. 259/260. 
7) Ons Program, blz. 272. 
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bezien bemerkt men - wat GROEN bij den geest van zijn dagen 
niet mocht hopen - dat de herziening van honderd jaar terug aan 
ons staatsbestel een stevigheid en evenwicht heeft toegebracht, 
die onder de Republiek door de besten verlangd, maar nooit be
reikt zijn en die de schommelingen in theorie en practijk sinds de 
omwenteling tevergeefs hebben gezocht. 

Men kan bij alle critiek op 1795 toch nooit vergeten, dat daarin 
ook een stuk gerechtvaardigde reactie tegen de versteende middel
eeuwse vormen der Republiek is gelegen. Stadhouder en regenten 
waren tekort geschoten in het verstaan van de behoeften ener 
groeiende nationale eenheid en zich verbredende ontwikkeling. Dit 
moest zich wreken, toen de krachtige persoonlijkheden, die de 
zaken in gang hadden gehouden, niet meer door anderen werden 
opgevolgd en de hechte vormen, die juist voor zulk een eventuali
teit nuttig zijn, bleven ontbreken. Het lag niet alleen aan den tijd
geest, dat men zijn toevlucht zocht in een logisch opgebouwd 
geheel, in de zuivere theorie, en daartegenover de waarde van de 
persoonlijke kracht en de practische bindingen te laag schatte. 
Intussen is van een nationale staatsregeling niet gekomen. Met 
den inval der Fransen was niet alleen aan de positie van Oranje, 
maar ook aan het streven naar "grondwettig herstel" van de oude 
patriotten een eind gemaakt. Van verbetering der Unie van 
Utrecht, de oude leus, kon niets meer komen en het geslacht der 
WIsELIUSsen, VREEDES en GOGELs luidde de algehele "bevrijding" 
van het nationale verleden in. Eenmaal aan het geloof der vaderen 
onthecht, schuift men ook al wat door dezen was gebouwd en 
bevochten opzij, om zonder op waarheid en werkelijkheid te letten 
een fantasie-bouwsel op te trekken. Het gevolg is geweest de 
Staatsregeling van 1798, door een kleine minderheid aan het land 
opgedrongen en te enen male met de behoeften van land en volk 
in strijd. De theoretische opzet, het wegvagen van alles wat aan 
de provinciale tradities herinnerde, de strenge doorvoering der 
trias politica, de abrupte scheiding van kerk en staat, vormden 
evenzovele punten die met het aan geleidelijkheid hangende Neder
landse volkskarakter botsten. Het aan allen toegekende stemrecht 
moest, waar het door de meerderheid niet als een recht maar als 
een last werd ondervonden, de gezonde doorstroming van de levende 
overtuigingen en belangen belemmeren in plaats van haar te be
vorderen (óók wanneer er geen verklaring tegen stadhOuderschap 
en federalisme van de stemmers ware gevraagd). De volledige 
afbraak van alle lagere verbanden deed den burger het contact 
met de politiek verliezen. De overheersende positie van het logge 
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vertegenwoordigend lichaam was in strij d met alle beginsel van 
staatskunst en staatsleven. 

Binnen drie jaar begint de slinger naar de andere zijde door 
te slaan. Den provinciën en steden wordt in 1801 weer zekere 
mate van zelfstandigheid gegund, het stemrecht wordt beperkt, 
het staatsbewind wordt ten koste van het wetgevend lichaam ver
sterkt en verliest onder SCHIMMELPENNINCK en Koning LODEWIJK 
den aan de Republiek herinnerenden collegialen trek. Géén van 
de verschillende constituties (1798, 1801, 1805, 1806) heeft echter 
de kans gehad wortel te schieten. Onder géén ervan is de volks
stem meer gehoord: bij elke nieuwe staatsregeling werden de ver
tegenwoordigende colleges voor de eerste maal door de Regering 
gevuld, en voordat er verkozenen voor in de plaats kwamen was 
de constitutie reeds weer verzet. Er was onder de Bataafse Repu
bliek, onder het Koninkrijk en na de inlijving allengs nog minder 
wisselwerking tussen Overheid en publieke opinie, dan onder de 
Republiek. Het tempo en de vormen van het staatsleven werden 
hoe langer hoe meer van Parij s uit bepaald. 

Terwijl de opgelegde omwenteling in vernedering en onbedui
dendheid verloopt, werkt één man aan de bevestiging en het her
stel der Nederlandse instellingen. Wanneer in 1801 allen de hoop 
op herstel laten varen en zich in den loop der zaken schikken, dan 
geeft VAN HOGENDORP zijn verklaring aan het Staatsbewind: "Ik 
keur ... alle constituties af, welke niet het Huis van Oranje met 
de erfelijke waardigheid van Hoofd van den Staat bekleeden". Het 
is de breuk, niet alleen met de omwenteling, maar ook met den 
statenbond van voor 1795. In de eenzaamheid overweegt GIJSBERT 
KAREL wat van het verleden behouden kan blij ven, wat moet wor
den gewijzigd, wat nieuw moet worden toegevoegd. Zijn gebrekkig 
contact met den tijd en zijn echt-Nederlandse afkeer oude schoenen 
weg te werpen voor men nieuwe heeft, doen hem niet altij d het juiste 
treffen, maar hier wordt toch in beginsel de enig ware weg bewan
deld, de brug geslagen tussen de Republiek en het Koninkrijk. 

In de grondwetscommissie van 1814 is het vooral HOGENDORP, 
die opkomt tegen de revolutionnaire neigingen van den Souvereinen 
Vorst en van de Napoleontische bestuursambtenaren, zoals VAN 
MAANEN, die meenden, dat de "Schets" te veel voet gaf aan "fede
ratieve en republikeinsche denkbeelden die met den aard eener 
souvereine regeering van een Vorst (lees: de gecentraliseerde ad
ministratie van NAPOLEON) onbestaanbaar zijn". Hij vraagt ver
kiezing, geen nominatie van Kamerleden, hij komt op voor het 
eigen recht der provinciën en steden en geeft slechts aarzelend 
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toe aan de instelling van provinciale gouverneurs en van konink
lijke commissies voor de stedelijke bestuursinrichting. Terwijl 
HOGENDORP'S "Weltfremdheit" blijkt, wanneer hij de oude rechts
bedeling der Republiek weer wil herstellen, had zijn Nederlandse 
aard hem behoed voor de ingrij pende bevoegdheden ten aanzien 
van de kerkgenootschappen, die de· commissie, met voorbijgaan 
van de ouderwetse figuren van de politieke commissarissen als 
onvoldoende, in de Grondwet brengt. 

Wanneer Nederland van 1814 tot 1840 het verlicht despotisme 
heeft gekend, dan lag dat aan de politieke apathie der burgerij 
en de hoofdigheid des Konings, niet aan de Grondwet. Het is be
kend genoeg op welke krachtdadige wijze de Koning ieder, die hem 
in den weg durfde treden, GIJSBERT KAREL wel in de eerste plaats, 
opzij schoof. Al zondigde het regeringsbeleid op kerkelijk en onder
wijsgebied slechts zelden tegen de letter der constitutionele be
palingen, met den geest daarvan was het zeker in strij d. Wie de 
uitvoerige discussies in de grondwetscommissie over de zelfstan
digheid der lagere lichamen leest en bemerkt, hoe ernstig men 
daar nog vreesde voor een herleving van de particularistische ver
brokkeling uit den tijd der Republiek, gevoelt het als een anti
climax, wanneer hij verneemt, hoezeer de plaatselijke besturen 
door het centraal gezag werden ingekapseld, geringeloord en tot 
eenvoudige instrumenten van Den Haag omlaag gedrukt 8). De 
Gouverneurs traden op als Franse prefecten en voelden zich voor 
den uitslag der verkiezingen in hun provincie persoonlijk aan
sprakelijk. Voor wat met de inzichten van het Gouvernement 
strookte, bestond vrijheid, daarbuiten niet. 

Dat het koninklijk gouvernement niet met grote zorg en zuinig
heid werd gevoerd, is nimmer met argumenten bewezen. Onder
zoekingen uit lateren tijd hebben de contemporaine beschuldigingen 
als regel voldoende weerlegd. Maar de wijze, waarop met de fond
sen uit de koloniën en met het amortisatiesyndicaat werd gewerkt, 
de ook voor het bestuur zelf niet meer te ontwarren verwikkeling 
der financiën stuitten den practisch ingestelden Nederlander, die 
een klaar inzicht in de inkomsten en uitgaven zeer hoog stelt, 
tegen de borst. De verhouding tussen Koning, staatsraden, secre
tarie van staat· en ministers was niet doorzichtig. Het optreden 
van den Vorst deed de kamerleden zich niet vrij gevoelen. 

Bij de aldus zich steeds verbredende kloof tussen Regering en 
volk was het op zichzelf verblijdend dat de natie op het eind 

8) Zie o. a. C. W. VAN DER POT, Gemeentelijke Bestuursorg1amisatie 
1815-1819, en 1822-1825, Tijdschr. v. Rechts.gesch. XII, afl. 3 en XIII, af I. 3. 
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van de jaren dertig der vorige eeuw uit haar lethargie begon te 
ontwaken. Bedenkelijk was daarbij echter, dat de onrust zich 
vooral concentreerde op de financiële lasten en vooral, dat de 
diverse hervormers het wel eens bleken in hun oordeel, dat er 
"something rotten in the state" was, maar van de middelen ter 
verbetering slechts flauwe notie hadden en hun wijsheid nergens 
anders putten dan bij de Revolutie, die ook Koning WILLEM'S 
regime reeds had bedorven. 

Een goed staal is de in 1848 verschenen brochure "Orde" van 
DONKER CURTIUS, maar deze ordenaar wist geen betere oplossing, 
dan de bestaande instellingen mèt de Grondwet opzij te schuiven 
en den Koning als een soort "deus ex machina" met een algehele 
"vernieuwing" te belasten. 

Alleen GROEN heeft de armoede van dit alles beseft. Hij graaft 
dieper, legt den vinger bij de wonde door niet vooral Grondwets
herziening, maar Grondwetstoepassing "in Nederlandsehen zin", 
dat is in overeenstemming met geest en verleden der natie te 
vergen. GROEN's pleidooi is niet begrepen; wat hij vroeg was in den 
grond niet in de eerste plaats van staatkundigen, maar van religi
euzen aard: de bekering van Overheid en volk. Zijn voortdurende 
bezigheid met het eerst nodige heeft hem het secundaire, maar ook 
belangrijke handwerk te veel doen verwaarlozen. Ook wanneer hij 
zijn doel had bereikt, was herziening van VAN HOGENDORP's schep
ping nodig geweest. Door de regeerpractijk van den Koning verwor
den, kon de bestaande constitutie niet ongewijzigd in stand blijven. 

De tegenzin, die dertig jaar lang was blijven sluimeren, kwam 
met verdubbelde kracht opzetten en liet zich met palliatieven niet 
meer afdoen. Het constitutionele vraagstuk behool'de eens voor al 
te worden opgelost: men moest eindelijk uit het slop, en dan ook 
voorgoed! Thans werden een vormkracht en een scherpzinnigheid 
gevraagd, die noch VAN HOGENDORP, noch GROEN, noch de DONKER 
CURTIUSsen en LUZACs bezaten. 

De voleinder en vervolmaker van het werk van GIJSBERT KAREL 
is JOHAN RUDOLF THORBECKE. 

Deze Leidse hoogleraar was in het Nederland van zijn dagen 
een uitzonderlijke figuur. Anders dan zijn liberale medestanders 
draagt THORBECKE niet een Franse maar een uitgesproken Duitse 
signatuur in zijn aanpak der dingen. Hij heeft aan de Duitse 
universiteiten den invloed der historische school ondergaan, welke 
tussen heden en verleden, tussen enkeling en gemeenschap een 
voortdurend en organischen samenhang aanneemt. Maar hij is geen 
Duitser geworden; terwijl de Duitser naar zijn aard graag het 

, , , 
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individuele verwaarloost, het beeld van den eindeloos voortkabbe
lenden of kolkenden stroom gebruikt en de delen zonder meer in 
het geheel laat opgaan, blijft de jonge THORBECKE in den grond 
toch Nederlander. Het vage en weinig heldere van den Duitsen 
geest stoot hem af en in een geschrift voor een zijner leer
meesters 9) legt hij er den nadruk op, dat het organis.che niet alleen 
continuïteit maar ook discontinuïteit kent. De enkeling en de 
kleinere gemeenschap zijn wel begrepen in de grotere verbanden, 
maar gaan er niet in op en behouden eigen levensprincipe, zèlfs 
individualiteit. Zo is het verloop der geschiedenis: de opeenvol
gende tijdvakken staan wel met elkaar in verband maar hebben 
ieder iets eigens, een apart beginsel van den tijd. Het is hier niet 
de plaats op het diepzinnig betoog van den jongen schrijver in 
te gaan; stellen wij slechts vast dat diens latere geschriften en 
redevoeringen telkens weer aantonen, dat deze eigenaardige ziens
wijze hem zijn gehele leven eigen is gebleven. Vandaar dat de 
atomistisch gedachte volkssouvereiniteit der Fransen weinig vat 
op hem heeft. Vandaar ook het onbewogene, dat hem in zijn open
baar optreden telkens kenmerkt: hij komt niet op voor persoonlijke 
voorkeur of persoonlij k inzicht, hij heeft de gebeurtenissen overdacht 
en heeft "het beginsel van onzen tijd" gepeild. Vandaar dat hij b.v. 
de discussies over het kiesstelsel afdoet met zijn: "Het is de vraag 
niet meer, of regtstreeksche verkiezing de besbe vorm zij ; het is de 
vraag, of thans een andere vorm mogelijk zij", een gedachtengang 
waartegen GROEN fel is tekeer gegaan, maar die THORBECKE's in
stelling niet slechts ten aanzien van het kiesrechts-, maar ook ten 
aanzien van nog tal van andere vraagstukken zeer zuiver weergeeft. 

Wie THORBECKE zo ziet, begrijpt den maker van de gemeentewet 
en de provinciale wet, begrij pt ook zij n opkomen voor het recht van 
vereniging en vergadering, de vrijheid van drukpers, begrijpt zijn 
standpuntiinzakekie vrijheid van igodsdienst~n de vrij heid van onder
wij s. Hij ziet het nationale leven als opgebouwd uit een oneindig aan
tal cellen, die allen tot ontplooiing moeten komen, en daartoe de 
vrijheid behoeven zich naar eigen beginsel maar tevens in orga
nischen samenhang met elkaar en met het geheel te ontwikkelen. 

Zo komt de zin uit het verslag der commissie van 17 Maart tot 
herziening der Grondwet in het ware licht te staan: "De Grondwet 
sloot volkskracht buiten; zij moet die nu in alle aderen des Staats 
trachten op te nemen. Dit geschiedt zoowel door uitbreiding der 

9) U eber das Wesen und den organischen Charakter der Geschichte, Göt
tingen, 1824. Het gehele geschrift is als bijlage afgedrukt door W. VERKADE, 
Overzicht der staatkundige denkbeelden van J. R. Thorbecke, Arnhem, 1935. 
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individuele vrijheid van ontwikkeling en handeling, als door een 
opregt stelsel van vertegenwoordiging in lands-, provincie- en 
plaatselijke bestuurszaken." 

Van dit standpunt uit gaat THORBECKE nu ook de betekenis der 
Revolutie bepalen. Hij wil dat gebeuren, om het op zijn juiste 
waarde te schatten, niet isoleren, het niet als een geheel enig voor
val op zichzelf plaatsen, maar past het in het kader van een 
langere en bredere ontwikkeling . 
. Hij doet dit in de rede, die hij in 1844 voor de waarschijnlijk 

wat beteuterde Academie van Wetenschappen houdt: Over het 
hedendaagsch Staatsburgerschap 10). Daar tracht hij den tijdgeest, 
het beginsel van zijn tijd te bepalen. Het Duitse stempel van zijn 
liberalisme blijkt daar duidelijk genoeg; gaan zijn francophiele 
tijdgenoten uit van den individu, bezingen zij om strijd de vrijheid 
en de mensenrechten, welke de Revolutie heeft gebracht, THOR
BECKE begint bij de gemeenschap. Achter het zoetelijk idealisme 
van 1789 ziet hij vooral de bevestiging van den staat, die dieper 
dan ooit in de levens ingrijpt en zich onmetelijk versterkt heeft 
sinds hij niet meer om den vorst of een oligarchie cirkelt, maar 
het gehele volk bij het gouvernement heeft betrokken. De staats
macht, in vroeger eeuwen reeds opgebloeid, groeit door de uit
breiding van het staatsburgerschap; dat laatste te bevestigen is 
roeping, is beginsel van dezen tijd, aldus de spreker. Van geheel 
verschillende kanten uitgaand vinden THORBECKE en het libera
lisme van zijn dagen elkaar terug: staatsburgerschap veronder
stelt medewerking, kiesrecht; het algemeen en direct kiesrecht 
doemt op in het verschiet. Wie THORBECKE's organischen aanpak 
kent, begrijpt waarom hij hier niet de woorden "volkssouvereini
teit" en "democratie" in den mond neemt: hij ziet de revolution
naire ontwikkeling niet als een overwinning van individualistisch 
gedachte theorieën en stellingen, maar als een onontkoombaar, 
historisch groeiproces, waarin mensen en volken buiten hun wil 
worden besloten. Wel vinden wij in dit betoog ook weer de anti
centralistische uitwerking: "De Staatsgeschiedenis volgde de eigen 
wet, die zich ook elders, op ieder ander gebied van het leven open
baart. Hoe hoger ontwikkeld organisch wezen, des te vrijer de 
leden, des te groter hunne medewerking tot de regeling van het 
geheel" 11). THORBECKE verwerpt de mensenrechten niet, maar 
geeft hun een anderen zin. 

10) Opgenomen in J. R. THORBECKE, Historische Schetsen, 2e dr., 's Gra
venhage, 1872, blz. 84 vvo Zie daarover de fijnzinnige opmerkingen van J. B. 
MANGER, Thorbecke en de historie, Amsterdam, 1938, blz. 135 vvo 

11) t. a. p., blz. 88. 
A. S. XVIl/-lO 21 
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Het gevaar van deze beschouwing ligt voor de hand. Uiteindelijk 
zijn voor THORBECKE de vrijheden van personen en lagere ge
meenschappen, van kerk en vereniging er niet om die mensen 
en verbanden zelf. Het zijn niet hun rechten, het zijn bevoegd
heden gegeven in het belang van het geheel: de grondrechten zijn 
voor hem niet mensenrechten, zelfs niet óók mensenrechten, het 
zijn, zoals de Grondwet van 184<8 het uitdrukt: burgerschaps
rechten, gegeven aan burgers in het belang van den staat. Inder
daad laat de organische opvatting van JOHAN RUDOLF toe, dat de 
staat niet gaat controleren hoe die vrijheden worden gebruikt en 
vol vertrouwen de vruchten van den gegeven armslag afwacht, 
maar dat neemt niet weg, dat de zelfstandigheid der delen een 
bijzonder accent krijgt: voor souvereiniteit in eigen kring van 
de verbanden en personen is hier per saldo geen plaats. Dat komt 
tot uitdrukking in de provinciale en gemeente-wetten, wanneer 
de functie der zelfbestuurders door haar ontwerper wordt ge
karakteriseerd als het zijn van "bruikbare", van "gehoorzame", 
van "willige" werktuigen van het gouvernement. Dat blijkt uit 
de tenslotte weinig liberale behandeling der provincie, waarin ook 
THORBECKE blijkbaar nog de rivale van het centraal gezag heeft 
gevreesd. Het gevaarlijk accent is niet te ontkennen, wanneer men 
de vrijheid van drukpers en van vergadering als volgt hoort ver
dedigen: "Een goede regeering kan het magtige middel van kennis
neming en toezicht dat in de openbaarheid gelegen is niet willen 
verwaarloozen of terzijde stellen. Zoo openbaarheid door middel 
van drukpers in het belang is van de maatschappij, zij is bovenal 
in het belang van de Regeering" 12). Hier wordt vrijheid gevraagd 
uit overwegingen van doelmatigheid en efficiency: het is voor een 
gezonden bloedsomloop van den staat bevorderlijk de vrijheid van 
drukpers onbekrompen te verlenen. Tegenover de vrijheid van 
onderwijs, in de Grondwet gebracht niet door den liberalen staats
man zelf, maar op aandrang van zijn Rooms-Katholieke mede
standers, heeft hij evenzo gestaan: een gezonde concurrentie 
tussen openbaar en bijzonder onderwijs, de vrijheid tot experi
menteren, konden aan het peil van het gehele onderwijs slechts 
ten goede komen. Voor een recht der ouders toont hij echter 
weinig begrip 13), al moet daaraan aanstonds worden toegevoegd, 
dat de Kamermeerderheid, die het openbaar onderwijs, die "parel 

12) THORBECKE, Onuitgegeven Parlementaire redevoeringen, dl lIl, blz. 
573, aangehaald bij VERKADE, t. a. p., blz. 53. 

13) Zeer verhelderend: L. W. G. SCHOLTEN, Thorbecke en de vrijheid van 
cmderwijs tot 1848, diss. Utrecht, 1928. 
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aan 's Konings kroon", nog eens uitdrukkelijk veilig stelde, er 
nog veel minder van begreep. 

Nadat sinds het begin dezer eeuw in allerlei onderzoekingen 
aan de rol van THORBECKE in 1848 een steeds groter relief is ge
geven, trad in de laatste j aren een zekere reactie in. Men heeft 
erop gewezen dat ook anderen, de Koning zelf, DONKER CURTIUS, 
DE KEMPENAER, de Rooms-Katholieken, een rol van betekenis heb
ben gespeeld 14). Inderdaad heeft de grote man in één tuig moeten 
lopen met anderen - en het heeft zijn werk tot voordeel gestrekt. 
De wat doctrinaire instelling van den man van wetenschap had 
aan zijn ontwerp scherpe kanten gegeven, die er door anderen 
weer ijlings zijn afgeslepen. Zijn bijna onbegrensd vertrouwen in 
de juistheid van eigen diagnose had geen behoefte aan de reserves, 
die Regering en kamermeerderheid - ten dele terecht, ten dele 
ten onrechte - toch maar aanhielden of invoerden. Het belang 
van dat werk mag niet worden onderschat: de Grondwet is er 
pasklaar door gemaakt voor de staatkundige practijk. 

THORBECKE heeft dat niet zo gezien, toen niet en later niet -
althans wanneer hij het later zo begrepen heeft, dan is hij te 
hooghartig geweest het ooit toe te geven. Dat DONKER en LUZAC 
hem in 1848 buiten het ministerie hebben gehouden, heeft hij hun 
ook nooit vergeven, al was hun optreden ten aanzien van den pro
fessor gerechtvaardigd en al bewezen ze er niet alleen het land 
maar ook THORBECKE zelf een dienst mede. 

Echter, al die omstandigheden kunnen niet verhinderen, dat 
men toch in de herdenking van 1848 de figuur van THORBECKE 
in het centrum van het toneel plaatst. Wat de anderen deden was 
niet meer dan het spelen van variaties op de door hèm aangegeven 
themata. Anderen waren de opdrachtgevers, anderen waren de uit
voerders, maar THORBECKE is de architect van het werk van 1848. 

De architect! Niet in den zin, dien men van bepaalde zijde zo 
graag in het gebeurde van 1848 legt, als ware toen het N eder
landse staatsbestel van den grond af verbouwd en vernieuwd. 
Hiervóór is er al op gewezen, dat 1848 niet meer is dan het vinden 
van de adequate vormen en formules. Een Grondwet is niet de 
grondslag van den staat. Staat en Overheid gaan aan die Grond
wet in zekeren zin vooraf, niet alleen historisch, ook logisch. Als 
het goed is, dan kristalliseert het staatsleven en het staatsbestel 

14) Zie C. W. DE VRIES in Ned. Jur. Blad, 1948, blz. 221 v.v. en in Maand
blad van N. Samsom N.V., gewijd aan de belangen der gemeenteadministratie. 
1948, blz. 35 v.v. en 45 V.v. 

,i 
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zich in die Grondwet uit, zó dat, is dat stuk eenmaal tot stand ge
komen, tussen staat en Grondwet moeilijk meer te scheiden valt. 

Iedere staat evolueert van een verband, dat zich om den persoon 
van een vorst of het gezag ener oligarchie concentreert, tot een 
gemeenschap, waarin de gewenning aan vast ceremonieel of vaste 
procedures (zoals in Engeland) of aan vaste door allen aanvaarde 
regels (zoals op het vasteland) en aan een evenwichtiger organi
satie van de souvereiniteit de trouw aan personen en het over
wicht van machtsposities vervangt, althans op den achtergrond 
brengt. Naarmate die ontwikkeling zich voltrekt, neemt de "grond
regel" een grotere plaats in, zodat ze hoe langer hoe meer de be
grippen gezag en overheid schijnt te vullen. Zal die ontwikkeling 
voorspoedig verlopen, dan is het van het grootste belang, dat 
vormen en formules worden gevonden van zulke duurzaamheid 
en soepelheid beide, dat zij metterdaad die stabiliserende, die be
vestigende kracht bezitten, welke hier wordt vereist. 

Dat men daarin slaagde, is de grote betekenis van 1848, en dat 
men slagen kon, is de verdienste van THORBECKE. Met zijn soms 
ietwat dorre talent van jurist en wetgever heeft hij de juiste for
mules gevonden voor het evenwicht tussen gezag en vrijheid, vorst 
en volk, geheel en delen, zoals dat met historie en volkskarakter 
niet slecht overeenkwam. Zijn schepping was een compromis -
èn Kamermeerderheid èn Regering hebben dat nog eens geaccen
tueerd door haar werkzaamheid - maar juist dit compromis 
bood het kader, waarbinnen zich de ontwikkeling van de volgende 
honderd jaar kon voltrekken. 

Juist door dat compromis-karakter - elke grote staatkundige 
maatregel is een compromis, zoals de staat zelf in zekeren zin 
compromis is - is de infiltratie van allerlei liberalistisch en con
servatief goed voorkomen. Maar niet minder is hier de verdienste 
van THORBECKE. VAN HOGENDORP merkte in 1814 reeds op: "de 
leer der theorieën heeft ons ongelukkig gemaakt, wij moeten tot 
de ondervinding terugkeeren" . Het gevaar was niet denkbeeldig, 
dat men zich in zijn onmacht, iets tot stand te brengen en de 
tegenstellingen te overbruggen, beholpen had met ideologische ex
clamaties en een liberale toast. Dat ons dit procédé nog juist 
honderd jaar bespaard bleef, danken wij aan de ijzeren zakelijk
heid van JOHAN RUDOLF. Hij houdt de Grondwet bij haar ware 
functie, opsomming van plichten en bevoegdheden te -zijn. Zij 
blijft een regel van procedure, voor de praktijk bestemd, wordt 
niet een handboek van staatsleer of een remonstrants preekje. 
Onze leidsman kan THORBECKE nooit zijn, maar als handwerksman 
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aan de Grondwet heeft hij aanspraak op onze hulde en onzen dank. 
Van antirevolutionaire zijde heeft men aan de Grondwet die 

"neutraliteit" wel eens verweten en het is bekend hoe men b.v. in 
1912 heeft getracht de bepalingen naar antirevolutionair fatsoen 
te verschikken. Kwam daar niet de "leer der theorieën" om den 
hoek kijken? Wie de afgelopen eeuw overziet en merkt, hoe veel
vormig uitleg en toepassing der constitutionele artikelen waren -
en moésten zijn -, kan er THORBECKE en zijn tijdgenoten slechts 
voor danken, dat hun nuchterheid en hun afkeer van allerlei ab
stractie de Grondwet nationaal hield - in meer dan één opzicht! 

Wie zich de waarde van 1848 voor ogen wil stellen, vergelijke 
eens de verschillen, die èr bestaan tussen 1848 en 1948 op alge
meen-staatkundig, op politiek, op bestuurlijk, op economisch
sociaal terrein en de bewogen evolutie, die er tussen beide jaar
tallen op al die gebieden besloten ligt, enerzijds en de ontwikke
ling van ons grondwettelijk recht anderzijds. In die laatste ont
wikkeling ziet men een gestadig voortgaan van etappe tot etappe, 
maar eigenlijk nergens een duidelijke breuk, of het moest zijn op 
het terrein van de defensie. 

De ontwikkeling van het kiesrecht, de verhouding tot de over
zeese gebiedsdelen, de meermalen omstreden verhouding van de 
Kamers der Staten-Generaal, de nog veel essentiëler verhouding 
van Regering en Staten-Generaal, ja ook de onderwijskwestie, zij 
nemen hun oorsprong bij 1848 - zij het vaak meer in den for
melen, dan in den materiëlen zin - en de latere herzieningen 
doen niet veel meer dan voortbouwen en bijschaven. Wat op een 
bepaald ogenblik een duidelijke ommekeer was,_ vergeleken bij het 
onmiddellijk voorafgaand verleden, blijkt in een breder en dieper 
perspectief niet meer dan halteplaats op een tamelijk rechten weg. 
Eén sprekend voorbeeld: in 1938 wordt eindelijk in de Grondwet 
vastgelegd wat negentig jaar eerder al door THORBECKE als de 
natuurlijke consequentie van zijn systeem was aangegeven, de 
vaststelling van de onverenigbaarheid van Kamerlidmaatschap en 
ministersambt. Waar men in 1848 nog niet aan wilde, dat aan
vaardt een veel "democratischer" geworden tij d (zonder ~egenspraak. 

Die continuïteit constateren betekent niet, dat men daarmede 
beweert, dat in 1848 alles is voorzien. Integendeel! THORBECKE 

zelf heeft als minister, vooral in zijn omgang met den Koning, 
meer dan eens tegen de door hem getekende richtlijn gezondigd. 
Het door hem gedachte evenwicht tussen Kroon en Staten· 
Generaal is niet gered door de nazaten der mannen van 1848, 
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maar door de volgelingen van den opposant GROEN VAN PRINSTERER. 
Aan het verlangen naar uitbreiding van het kiesrecht en naar 
evenredige vertegenwoordiging lag meestal juist de negatie ten 
grondslag van de grondslagen van ons staatsbestel, die door een 
merkwaardige speling juist door die maatregelen werden beves
tigd en versterkt. De Eerste Kamer, als "bolwerk der Kroon" in 
1848 behouden, heeft op geheel andere wijze en in geheel anderen 
zin dan men zich toen voorstelde, toch een functie vervuld die, 
welbeschouwd, aan de genoemde nabij komt. De uitbreiding der 
overheidsbemoeiing, die ons met schrik kan vervullen, zou de 
mannen van voor honderd j aar in de rij en van de zwartste reactie 
hebben gevoerd. Het gebruik, dat van de vrijheden van vereniging 
en vergadering, van drukpers is gemaakt, zou, ware het voorzien, 
de toekenning ervan waarschijnlijk hebben verhinderd. De ont
wikkeling der verhouding van kerk en staat, van openbaar en bij
zonder onderwijs, zou hem, het gebeurde in de jaren 1853 en 1856 
bewijst het, een afbraak van het koninkrijk hebben geschenen: 
voor de gedachte der geestelijke vrijheid zoals de Christen die 
den Nederlander heeft leren verstaan, bezaten de mannen van 
1848 niet het orgaan. 

Hierboven werd reeds gewezen op de eenzij digheden in THOR
BECKE'S eigen geestelijke formatie. Had zijn persoon de ontwik
keling der volgende eeuw beheerst, zoals zij de geschiedenis der 
jaren 1848-'72 heeft beheerst, dan was een heftige botsing wel
licht niet te vermijden geweest. Wij herdenken echter niet THOR
BECKE, maar zijn werk en het werk van zijn tijdgenoten. Dat 
werk heeft veel kracht en vruchtbaarheid geput uit het feit, dat 
het niet alleen maar het werk was van WILLEM 11, van JOHAN 
RUDOLF, van DIRK DONKER CURTIUS, maar vooral van Neder
landers, die in de Nederlandse tradities waren opgegroeid en er 
met alle vezelen van hun bestaan mede bleken verweven. Zo werd 
1848 vooral ook consolidatie van Nederlands erfgoed. 

Toch verklaart men zo niet alles. Men onderschat de zuiverheid 
van het timmermansinstinct van een THORBECKE, die het staats
rechtelijk platform, waarop zich het nationale leven gaat afspelen, 
zo goed op de juiste maat weet in elkaar te zetten, in geen enkel 
opzicht, wanneer men hier ook iets ziet van het wonder ener 
schepping, die zoveel beter bleek dan de makers. Het wonder: 
dat betekent Gods leiding, welke wat ten kwade was - bestemd, 
veelszins ten goede heeft gekeerd. Wij kunnen dit jaar niet alleen 
danken voor 1648 en voor 1898, maar óók voor 1848. 

* 

,. 
! 
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Inleiding. 

Onder staatsgeneeskunst is te verstaan een geneeskundige ver
zorging der burgers, georganiseerd door den staat, en wel door 
middel van artsen, die staatsambtenaar zijn. Waar nodig, zal de 
ziekenverpleging in overheidsziekenhuizen plaats vinden. Zulk een 
staatsgeneeskunst kan een zegen voor de bevolking zijn, wanneer 
deze zichzelf niet de noodzakelijke geneeskundige voorzieningen 
kan verschaffen. Zo is het bij voorbeeld in Zuid-Italië, in grote 
delen van Rusland, en in verschillende staten van Zuid-Amerika. 
Al zal niemand willen beweren, dat de geneeskundige verzorging 
in deze gebieden ideaal is - integendeel, zij staat verre ten achter 
bij die in de cultuurlanden -, toch is de staatszorg in deze ge
vallen een' zegen voor een bevolking, die anders wellicht nagenoeg 
geheel van medische hulp verstoken zou blijven. 

In de "beschaafde" Westerse landen heeft een natuurlijke maat
schappelijke ontwikkeling echter tot andere, o. i. veel betere ver
houdingen geleid. 

Hier heeft het ziekenhuiswezen zich rechtstreeks ontwikkeld 
uit den christelijken aandrang den lijdenden medemens te helpen. 
Het oorspronkelijke Europese ziekenhuis is een hótel-Dieu, in
gericht door in caritas bewogen personen, en geldelijk gesteund 
door de kerk en vrome erflaters. 

De geneeskundige stand heeft zich ontwikkeld tot een zelfstan
dig en vrij beroep, dat zich bewust is van zijn verantwoordelijk
heid, het beroepsgeheim eerbiedigt en een vrij e artsenkeuze moge
lijk maakt. Op deze wijze waakt de artsenstand niet alleen voor de 
bedreigde gezondheid van enkelingen, maar ook over waarden, 
die een groot goed zij n voor het volk als geheel. 

Sinds de vorige eeuw zijn de overheidsbemoeiingen zeer toe
genomen. Dit was, voor het grootste deel, zeer noodzakelijk en 
geschiedde zoveel mogelijk met aanmoediging van de uit de maat-
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schappij voortkomende strevingen ter verbetering van den toe
stand der volksgezondheid, en met eerbiediging van de boven
genoemde waarden. Daarbij bleek een staatstoezicht op de volks
gezondheid onvermijdelijk (door THORBECKE als "geneeskundig 
staatstoezicht" in 1865 ingevoerd). 

Op punten, waar het particuliere initiatief tekort moest schie
ten, omdat de vrije medewerking van alle betrokkenen niet kon 
worden verkregen, greep de staat in; zo in de zorg voor de hygiëne 
van bodem, water en lucht, in het weren van besmettelijke zieken 
aan de landsgrenzen (quarantainewet ), in de regeling van de ge
dwongen opneming van 'krankzinnigen, van de isolering van lij ders 
aan sommige besmettelijke ziekten, enzovoort. 

In verschillende landen wil de Overheid thans echter verder 
gaan. Zij wil de gehele gezondheids- en ziekenzorg in eigen hand 
nemen, en schrikt er daartoe niet voor terug, de inrichtingen van 
ziekenverpleging en het geneeskundige beroep te naasten. Dat be
tekent niet minder dan een nationalisatie der geneeskunst. 

Zulk een proces is thans in Engeland gaande en werd slechts 
met moeite gestuit in zijn loop. Daar heeft de medische professie 
een harden strijd gestreden, niet alleen voor haar eigen vrijheid 
en zelfstandigheid, maar ook voor de daarmede samenhangende 
waarden van het volk. Hoewel die strijd aanvankelijk niet geheel 
zonder succes is gebleven, is over de toekomstige ontwikkeling nog 
weinig met zekerheid te zeggen. Een desbetreffende wet is echter 
door het Parlement reeds in het najaar 1946 aangenomen en trad 
op den lang tevoren vastgestelden datum van 5 Juli 1948 in wer
king. Tegelij'kertij d werden toen enige andere wetten van kracht 
(National Insurance Act, Industrial Injuries Act, National Assis
tance Act). Hierdoor wordt voor het grootste deel van het Engelse 
volk een sociale zekerheid geschapen, die reiken wil van de wieg 
tot het graf. Een verplichte ziekteverzekering zal van dien datum 
af practisch het gehele Engelse volk gratis geneeskundige hulp 
in den meest ruimen omvang (dus ook ziekenhuisverpleging enz.) 
verzekeren. Alle Engelsen worden dan fondspatienten. 

~erhoudingen in Engeland. 

Voor een goed begrip van de vèrstrekkende gebeurtenissen in 
Engeland is enige bekendheid met de verhoudingen aldaar on
misbaar. Ook daar zijn verreweg de meeste hospitalen ontsproten 
aan het particuliere initiatief en den liefdadigheidszin. Hun oor
sprong reikt niet zelden rechtstreeks tot in de Middeleeuwen 
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terug. Het St. Bartholomeus Hospital te Londen werd in 1123 
door den monnik ROHERE gesticht, St. Thomas Hospital een eeuw 
later (1215). 

Deze "voluntary hospitais" (particuliere ziekenhuizen) zijn voor 
een groot deel afhankelijk van vrijwillige bijdragen en giften. Vele 
hebben voortdurend te kampen met financiële moeilijkheden en 
tekorten en lij den dan ook een enigszins noodlij dend bestaan, het
geen uiteraard ook de toepassing van moderne hulpmiddelen kan 
beïnvloeden. 

De geneeskundige verzorging in Engeland en Wales, Schotland 
en Ierland staat zeker niet overal op het zelfde peil als in Neder
land. Er zij n vrij grote gebieden met een arme bevolking, waar 
de vestiging voor een arts weinig aantrekkelijks heeft, als hij 
elders een beter bestaan kan veroveren. De medische hulp aan 
zieken laat daar te wensen over. Bovendien kunnen de lagere 
volksklassen niet steeds de geldelijke gevolgen van ziekte voldoende 
dragen. Het ziekenfondswezen was tot nu toe niet in die mate 
ontwikkeld als hier te lande het geval is. 

Toch heeft de Overheid tal van nuttige maatregelen en wetten 
ingevoerd. Uitgangspunt was de volksgezondheid-wet van 1875, 
die onder het bewind van DISRAËLI (1874-1880) tot stand kwam; 
zij stelde een centraal gezag in, breidde de bevoegdheid der plaat
selijke autoriteiten uit en trof voorzieningen voor hospitalen. 
Latere, consoliderende wetten voerden verdere verbeteringen in. 
In 1907 begon men met medische schooldiensten, die de leerlingen 
van het lager en middelbaar onderwij s een periodiek geneeskundig 
onderzoek moesten waarborgen. 

De geneeskundige hulp aan de arbeidersklasse was nog onvol
doende geregeld en verzekerd. 

Onder een liberaal kabinet werd in 1911, vooral door toedoen 
van LLOYD GEORGE, destijds Minister van Financiën, een ziekte
verzekering en (gedeeltelijke) ziekteverzorging voor alle hand
arbeiders tussen 16 en 70 (later 65) jaar verplicht gesteld; even
eens voor alle andere categorieën arbeiders, die minder dan ~ 160 
per jaar verdienden (deze grens werd later verhoogd, in 1942 
zelfs tot ~ 420). Onder deze voorziening vielen in 1943 ongeveer 
19 millioen personen. 

Het sinds 1919 bestaande Ministerie voor Volksgezondheid heeft 
echter thans veel grootsere plannen. Dat verbetering in de me
dische verzorging noodzakelijk was, was reeds gebleken uit een 
door de Britse artsenorganisatie zelf opgesteld rapport. 
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Voorgeschie,denis der Wet. 

Habent sua fata leges - zou men kunnen zeggen: wetten heb
ben hun eigen geschiedenis. Dit geldt in bijzonderen zin voor de 
nieuwe gezondheidswet. 

Het getuigt van de kracht van den Engelsen geest, dat de 
coalitie-regering van CHURCHILL reeds midden in den oorlog ernst 
maakte met de vraagstukken, die zich daarna ongetwijfeld met 
felheid zouden voordoen. Het was Sir WILLIAM BEVERIDGE, die 
in opdracht der Regering een grootse veldtocht tegen gebrek, 
ziekte en invaliditeit projecteerde en een veel-, om niet te zeggen 
al-omvattend plan van sociale zorg en voorzorg ontwierp. Er ligt 
bijna iets tragisch in, dat het plan van BEVERIDGE, den partijloze, 
die eerst na het einde van den oorlog zich uit volle overtuiging bij 
de liberale partij aansloot, thans is omgesmeed tot een der mach
tigste wapenen, waarmede de huidige Labour-regering de sociali
satie in Engeland wil doorvoeren. 

Het doel van BEVERIDGE's onderzoek was, de mogelijkheden te vin
den, om alle vormen van behoeftigheid te bestrij den en de physieke 
en psychische gesteldheid der burgers tot een optimum op te voe
ren. In het brede kader van zijn ontwerp voor sociale voorzieningen 
betekende een natiO'fllLle gezondheidsdienst, die het eigenlijke doel 
van zijn wetsvoorstel was, slechts een onderdeel, maar dan toch 
een hoogst belangrijk onderdeel, zonder hetwelk de andere voor
gestelde regelingen nimmer geheel tot hun recht kunnen komen. 

In 1944 verscheen het White Paper: a national health service. 
Dit witboek kondigde het plan der Regering aan, te komen tot 
het instellen van een "comprehensive health service for everybody 
in this country" 1). Deze zou moeten waarborgen "that in future 
every man and woman and child can rely on getting all the advice 
and treatment and care which they may need in matters of perso
nal health; that what they get shall be the best medical and other 
facilities available; that their getting these shall not depend on 
whether they can pay for them, or on any other factor irrelevant 
to the real need" 2). 

1) een alles omvattende gezondheidsdienst voor iederen bewoner van dit 
land. 

2) dat in de toekomst iedere man, vrouwen kind er van op aan zal kunnen, 
alle advies, behandeling en zorg te krijgen, die zij nodig kunnen hebben in 
aangelegenheden van hun persoonlijke gezondheid; dat wat zij krijgen, de 
best beschikbare en andere voorzieningen zullen zijn; dat hun verkrijgen 
daarvan er niet van zal afhangen of zij in staat zijn te betalen noch van 
enigen anderen factor, die niet van invloed is op het bestaan der behoefte 
(aan die voorzieningen). 
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Dat men voor het bereiken van zulk een idealistisch doel niet 
voor ingrijpende maatregelen kan terug schrikken, laat zich ver
staan. Ook realiseerde de ontwerper zich wel het gevaar, dat 
verbonden is aan de procedure van "making personal health the 
subject of a national service at all" 3), namelijk het gevaar van 
overorganisatie, waardoor het verkrijgen der nodige zorg kan 
worden bemoeilijkt. Ook wilde dit plan niet weten van enigen 
dwang van patient of arts; de mogelijkheid van particuliere prak
tijk en de positie der vrijwillige ziekenhuizen wilde het intact 
laten. 

Maar toch waren er velen, die onmiddellijk bij het verschijnen 
van dit ontwerp tal van gevaren duchtten. Hoe weinig verder 
behoefde men te gaan, of de zelfstandigheid der particuliere en 
confessionele ziekenhuizen en de vrijheid van het doktersberoep 
zou ondergaan in dit systeem - tevergeefs tenslotte, want ook 
de kwaliteit van de medische prestaties en hulpverlening zou, in 
steê van te verbeteren, belangrijk verminderen! 

Reeds toen uitten de Engelse artsen, verenigd in hun organi
satie, de British Medi0al Association (B.M.A.) hun ernstige be
zorgdheid. Zij zagen in dit plan den eersten stap op den weg 
naar de nationalisering der geneeskunst. De uitkomst gaf hun 
gelijk. 

Voor de Labour Party was dit wetsontwerp, dat zij klaar vond 
liggen, toen ze aan de regering kwam, een kostbaar geschenk. 
Wat wilde ze meer! Met enige kleine wijzigingen en uitbreidingen 
was dit juist datgene, wat ze zocht bij haar streven naar een 
staatsgeneeskunst. 

Want, men bedenke wel, dit is haar uitgesproken doel. De 
Labour Party gaf een brochure uit, waarin als haar mening wordt 
te kennen gegeven, dat "het nodig (is), dat het medische beroep 
wordt genationaliseerd als een "national, fuIl-time, pensionable 
service" 4). Zij ziet de nieuwe wet, terecht, als een belangrijken 
stap op den weg naar dat doel. 

De Labour Party had moeilijk een verwoeder verdediger van 
de wet kunnen vinden dan den huidigen Minister van Volks
gezondheid, ANEURIN BEVAN, wiens geloof in dit plan door allen 
tegenstand slechts schijnt te worden vergroot. 

3) reeds in het algemeen bezien (verbonden is aan de procedure), de per
soonlijke gezondheid te maken tot het voorwerp van een nationalen dienst. 

4) een nationale, op den gehelen tijd beslag leggende, op pensioen recht
gevende dienst. 



304 DR G. A. LINDEBOOM 

De National Health Service Act (1946). 

Deze wet geldt voor Engeland en Wales, doch ook voor Schotland 
is reeds een analoge wet aangenomen, en voor Noord-Ierland ligt 
een overeenkomstig wetsontwerp, ofschoon met enige belangrijke 
verschillen gereed. 

De organisatie van de gezondheidszorg wordt in deze wet sterk 
gecentraliseerd. 

Die tendentie blijkt onmiddellijk uit artikel 3, waarin de Minis
ter van Volksgezondheid direct verantwoordelijk wordt gesteld 
voor het ziekenhuiswezen en voor de organisatie van de specialis
tische praktijk. 

Alle ziekenhuizen en, waar wenselijk, ook psychiatrische in
richtingen, worden overgenomen door den staat, met uitzondering 
van universiteitsklinieken en ziekenhuizen, die een bijzonderen 
onderwijs-status (weten te) verkrijgen. De bezittingen der hospi
talen, ook de o. a. uit schenkingen verkregen fondsen, gaan over 
aan den staat. Uit de opbrengst daarvan, eventueel vermeerderd 
met andere door hem ter beschikking gestelde bedragen, finan
ciert de bovengenoemde Minister de ziekenhuizen. Overigens mogen 
de besturen der ziekenhuizen, die een grote mate van vrijheid op 
financieel gebied genieten, nieuwe schenkingen aanvaarden, welke 
niet behoeven te worden afgestaan. 

Het land (Engeland en Wales) wordt verdeeld in veertien dis
tricten, in elk waarvan zich een universiteit bevindt, waaraan een 
Medical School is verbonden. 

Onder den Minister is in ieder district een "Regional Hospital 
Board" (districtsraad) verantwoordelijk voor de organisatie en het 
beheer van het ziekenhuiswezen. De voorzitter daarvan wordt door 
den Minister benoemd, de leden door den Minister na overleg 
met a. de universiteit, b. de vertegenwoordigende organisatie van 
de in het district gevestigde artsen, c. den vertegenwoordiger van 
de voormalige particuliere ziekenhuizen en d. eventueel nog andere 
lichamen. 

Het gehele personeel van een ziekenhuis, hoewel benoemd en 
ontslagen door het bestuur daarvan, staat in dienst van een 
districtsraad, die ook het ziekenhuisbestuur heeft benoemd. De 
districtsraad ontwerpt zelf een plan voor reorganisatie van het 
ziekenhuiswezen in zijn gebied. De opleiding van specialisten 
denkt men zich het beste mogelijk in ziekenhuis-eenheden van 1.000 
bedden, welke eenheid echter over verschillende ziekenhuizen kan 
zijn verdeeld. 
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De mogelijkheid blijft bestaan, een patient een afzonderlijke 
kamer tegen vergoeding te geven, ook waar dit, medisch gezien, 
niet noodzakelijk is (wellicht uit vrees, dat de artsen hun patienten 
anders in niet-officiële verpleeghuizen zouden gaan behandelen). 

De Minister moet ook zorgen voor den bacteriologischen en den 
bloedtransfusie-dienst en voor de mogelijkheden van geneeskundig 
research-werk. 

Aan plaatselijke bestuursorganen (County Councils en County 
Borough Councils) is de zorg opgedragen voor allerlei diensten, 
zoals den algemenen geneeskundigen, tandheelkundigen, oogheel
kundigen en pharmaceutischen dienst, voor verloskundige hulp, 
verpleging aan huis, hulp aan moeders en kinderen beneden 5 
jaar. Hun belangrijkste taak is wel de oprichting van zogenaamde 
Health Centres, waarin verschillende der bovengenoemde diensten 
worden ondergebracht. Voor de organisatie van den algemenen 
gezondheidsdienst worden Executive Councils in het leven ge
roepen, van 25 leden, waarvan 8 leden worden gekozen door het 
plaatselijke bestuursorgaan, de voorzitter en 4 leden door den 
Minister, 7 leden door den vertegenwoordiger der artsen uit het 
rayon, 3 door dien der tandartsen en 2 door dien der apothekers. 
Het aantal leden door de Overheid en door den medischen stand 
gekozen is dus in evenwicht, afgezien van den voorzitter. 

De Health Centr.es betekenen een novum. Het zijn gebouwen, 
waarin huisartsen, zowel als specialisten en tandartsen hun prak
tijk kunnen uitoefenen, bijgestaan door één administratief appa
raat. Bovendien komt er een openbare apotheek in en, ten dienste 
der voorlichting, een vergaderplaats, waarin voordrachten en film
voorstellingen kunnen worden gegeven. 

Artsen en patien~en. De Executive Councils moeten lijsten be
kend maken met de namen der artsen, die in haar gebied in het 
kader der nieuwe regeling hun praktijk willen uitoefenen. De 
patienten, die dus kosteloze geneeskundige hulp krijgen, worden 
bij den arts hunner keuze ingeschreven, echter niet zonder diens 
goedvinden. Aan patienten, die geen keuze kunnen maken of door 
een arts zijn geweigerd, wordt door den raad een arts aangewezen. 

De artsen kunnen op hun wens op de officiële lijst worden op
genomen (behalve betaalde assistenten), tenzij er reeds voldoende 
artsen zijn naar het oordeel van het nieuwe Medical Practices 
Committee. In dat geval beperkt deze Commissie de vestigings
mogelijkheid binnen het kader van den dienst, en zij maakt zo nodig 
uit een aantal overtallige gegadigden een keuze, onder advies van 
den Executive Council. De niet toegelaten arts kan in beroep gaan. 

, I 
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Bovendien kan het gebied van een arts binnen een rayon worden 
beperkt. Geen dokter kan worden gedwongen zijn bestaande prak
tijk op te heffen of te verplaatsen. 

Verkoop van praktijken wil de nieuwe wet tegen gaan. De arts, 
die eenmaal op een officiële lijst voorkomt, mag de goodwill van 
zijn praktijk niet verkopen (ook niet indirect door verhuren van 
practijkruimte e.d.). 

De bestaande praktijk van een arts, die zich bij den dienst aan
sluit, wordt onverkoopbaar. De staat vergoedt den toetredenden 
practiserenden artsen dit verlies echter zoveel mogelijk. Voor 
Engeland en Schotland is daarvoor uitgetrokken een bedrag van 
;!l 66.000.000, dat op billijke wijze zal worden verdeeld. Dit bedrag, 
dat voor ten minste 17.700 en een onbepaald maximum toegetreden 
artsen geldt, is volgens den voorzitter der British Medical Asso
ciation echter veel te laag. 

Ook wie zich gedeeltelijk verbindt aan den nieuwen gezondheids
dienst en daarnaast particuliere practijk blijft uitoefenen, verliest 
het recht van verkoop. Wie niet toetreedt kan particuliere praktijk 
uitoefenen en die, desgewenst, verkopen. 

Critiek. 

Voordat dit wetsontwerp is aangenomen, is er in het Parlement 
hevig verzet tegen gerezen - tevergeefs, aangezien Labour uiter
aard deze wet wilde. De critiek richtte zich vooral op de volgende 
punten. 

De ext~ordi'Y/)aire macht, den Minister toegekend, is in het oog 
lopend. De Minister is tenslotte voor alles verantwoordelijk. De 
dokter wil verantwoordelijk zijn aan zijn patient en zijn eigen 
geweten. Hier wordt hij het aan den Minister. 

De samenstelling van de diverse raden schijnt zeer billijk en 
evenwichtig. Maar bij moeilijkheden, bij een minder bevredigenden 
gang van zaken heeft de Minister het recht er een persoon van 
zijn keuze in te plaatsen. Daarmede krijgt deze bewindsman dus 
zeer grote bevoegdheden en een vèrstrekkenden invloed. Zoals 
BEVAN zelf toegeeft, kan hij niet instaan voor de politiek van zij n 
opvolgers. De verzekeringen van zijn kant hebben dus zeer be
perkte waarde. 

Onzekerheid heerste ook over de vraag, of op den -arts, die 
publiek critiek op den gang van zaken in den dienst zal uitoefe
nen, geen sancties zullen worden toegepast, die binnen het systeem 
mogelijk blijken. 
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De toekomstige ontwikkeling van den dienst hangt dus eigenlijk 
af van de toekomstige politieke ontwikkeling. 

Een ernstig bezwaar was ook, dat de arts bij diskwalificatie 
(uitsluiting uit den dienst) door een (nieuw in te stellen) tribunaal 
alleen bij den Minister in beroep kan gaan. De artsen willen tegen 
zulk een besluit van den Minister zo nodig bij het hooggerechtshof 
in beroep kunnen gaan, hetgeen BEVAN niet mogelijk acht. 

De overneming der particulier,e ziekenhuizen is als een grote 
onbillijkheid gevoeld. Streken, die met grote opofferingen een 
particulier hospitaal hebben opgericht, voelen het als een grievend 
onrecht, dat dit een staatsziekenhuis wordt. Gevers en erflaters 
zien hun schenkingen zonder meer aan den staat overgaan; dat 
was uiteraard nimmer hun bedoeling. Het eigene der confessionele 
ziekenhuizen, hun geestelijke sfeer, wordt bedreigd. 

De oppositie heeft het onvermijdelijke van deze nationalisering 
der ziekenhuizen nimmer kunnen inzien. 

De wijze van salariëring der artsen stuitte op hevigen weer
stand. De Minister wilde die doen geschieden op grond van een 
basis-salaris (bij voorbeeld;E 300,-), vermeerderd met een capi
tation fee (bedrag per ingeschreven patient). Zijn argumentatie 
was op dit punt opvallend zwak. De vergemakkelijking van de 
vestiging van den jongen arts kon nog in zekeren zin als een argu
ment gelden, maar de eveneens als zodanig aangevoerde bijzondere 
salariëring in minder aantrekkelijke streken of van bijzondere 
diensten en capaciteiten vergt geen basis-salaris voor alle artsen. 

Als bezwaar tegen het basis-salaris werd aangevoerd het gemis 
aan onderscheid in beloning van den luien arts met weinig patien
ten en weinig zorg, en den ijverigen arts met veel zorg. Maar het 
hoofdbezwaar richtte zich tegen de onuitgesproken mogelijkheid, 
dat op deze wijze bij ministeriële beschikking de salariëring der 
artsen op een zeker tij dstip geheel volgens een vast salaris zou 
gaan geschieden, waarmede zij dus ineens geheel ambtenaar zou
den worden. Deze vrees was ernstig en gegrond. 

De beperking in de vrije vestiging werd als een aantasting der 
persoonlijke vrijheid gevoeld. Het uitgesproken doel van den Mi
nister is immers een redistributie der artsen, om een gelijkmatiger 
verdeling der medische hulp te verkrijgen. 

Het verbod van praktijk-verkoop werd als onbillijk ondervonden, 
omdat dit een der middelen is, waardoor de arts voor zijn ouden 
dag of voor zijn weduwe financieel kan zorgen, en zijn onafhanke
lijkheid kan bewaren. 

De vergoeding van den goodwill der bestaande praktijken lijkt 
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wel royaal, maar dit is wellicht odk niet alleen altruïsme. Wan
neer de staat in dezen tij d een zo enorm bedrag van 66 millioen 
pond sterling wil uitgeven, dan kan dit eigenlijk alleen be1:€kenen, 
dat hij ook over dit bezit van zijn onderdanen eigendomsrechten 
wil verkrijgen. Het is dus in zekeren zin een prijs om de natio
nalisatie van het beroep te kopen. 

Strijd. 

Intussen, ondanks h€t verzet in het Parlement, werd de wet 
aangenomen. De medische professie heeft zich toen zelf opge
maakt tot den strij d. 

De B.M.A. organiseerde het verzet. 
In Februari 1948 werd door middel van enquête-formuli€ren een 

plebisciet onder de artsen gehouden. 84 % van alle bij de B.M.A. 
geregistreerde artsen nam hieraan deel. Van deze artS€n betuigde 
10 % zijn instemming met de wet, 90 % zijn afkeuring. Nadat deze 
uitslag op 21 Februari 1948 bekend was geworden, besloot op 17 
Maart de B.M.A. in een grote vergadering van afgevaardigden 
d€r afdelingen unaniem, niet aan de uitvoering der wet mede te 
werken, tenzij er belangrijke veranderingen in werden aange
bracht. Zij zouden zich dus niet aanmelden voor de nieuwe dokters
lijsten van den dienst en voortaan hun patienten particulier be-
handelen. 

D€ Minister, verbitterd door het verzet, scheen aanvankelijk 
toch te willen doorzetten, maar het was duidelijk, dat de uitvoering 
der wet op een fiasco zou uitlop€n, indien de overgrote meerder
heid der artsen zou weigeren med€ te werken. Noodgedwongen 
nam hij tenslotte een soepeler houding aan en verklaarde hij zich 
tot overleg en enige concessies bereid. De belangrij kste daarvan 
was wel, dat hij in een CZarifying Bill wilde vastleggen, dat een 
vaste full-time salariëring slechts door een nieuwe wet tot stand 
zou kunnen komen. Voorts zou de arts zelf kunnen kiezen voor 
honorering met een vast grondsalaris, vermeerderd met vergoeding 
per patient, of met alleen zulk een vergoeding per patient, die dan 
iets hoger zou liggen. 

Het recht van vrije critiek werd gegarandeerd. 
Onder deze omstandigheden werd het minder waarschijnlijk, 

dat de artsen hun eenparigheid bij het verzet zouden- bewaren. 
Tenslotte wilde de meerderheid in het Parlement nu eenmaal 
een national health service, en de conservatieven hadden daaraan 
in 1944 medegewerkt. 
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Dit gaf de B.M.A. aanleiding tot een nieuw plebisciet. 
Een tweeledig antwoord werd van de Britse artsen gevraagd, 

en wel 1. of zij, gezien de nieuwe Regeringsvoorstellen, de wet 
van 1946 goedkeurden of afkeurden (approve or disapprove), 2. of 
zij het gewenst achtten, bij den nieuwen stand van zaken, den 
nieuwen gezondheidsdienst al dan niet te accepteren. De B.M.A. 
oordeelde, dat ongeveer 33.000 artsen zich tegen aanvaarding van 
den dienst moesten verklaren, wilde zij een effectieve oppositie 
kunnen doorzetten. De vastberaden voorzitter verklaarde: "If we 
have the necessary majority ... the deal is off" 5). 

Er werden 40.462 stemmen uitgebracht; 36 % keurde de wet 
nu goed, 64 % niet. Over de practische vraag van het al of niet 
aanvaarden, hielden de stemmen elkaar echter ongeveer in even
wicht; 48 % was tegen aanvaarding, 52 % voor. 

Op grond hiervan besloot de B.M.A. het actieve verzet door 
weigering van deelneming niet voort te zetten, doch te zullen 
trachten door onderhandeling met de Regering verder te komen. 
De wet gaat door! 

Velen hebben dit resultaat met een zucht van verlichting ver
nomen. De bittere strijd met de Regering was geen aangename 
zaak; in de gelederen der artsen ontstond reeds verwij dering en 
tweespalt tussen de partijen. Het in tegenstelling tot de British 
Medical Journal gematigde medische tijdschrift Lancet uitte den 
wens van vriendschappelijk overleg over wat "af ter all, a great 
if not rather hazardous enterprise" 6) is! 

Besluit. 

De toekomst zal moeten uitmaken, of het belang van het Engelse 
volk tenslotte met deze nieuwe wet is gediend. Ongetwijfeld zul
len op vele punten belangrijke verbeteringen worden geboekt. Vele 
ziekenhuizen zullen worden gemoderniseerd, tal van nieuwe zullen 
verr~jzen (wanneer echter?). Het particuliere of confessionele 
ziekenhuis zal echter bijna geheel verdwijnen. Bijna geheel - de 
Rooms-Katholieken hebben, dank zij veel moeite van hun kardi
naal, gedaan gekregen, dat hun hospitalen niet worden genationa
liseerd. Dit is een pyrrhus-overwinning, want zij komen in een 
financieel zeer ongunstige positie. Zij zullen hun inkomsten groten
deels moeten trekken uit verpleeggelden van patienten, die in alle 
andere ziekenhuizen gratis terecht kunnen! 

5) Als wij de noodzakelijke meerderheid hebben, is het uit (doen we niet 
mee). 

6) tenslotte een grote, om niet te zeggen gewaagde onderneming. 

~ 
i 

i 
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De belangrijkste punten, die nog in het onzekere liggen, zijn 
de toekomst van den huisarts als zodanig, de kwaliteit van de 
medische verzorging van den enkeling, de onaantastbaarheid van 
het ambtsgeheim en de vraag of verambtenarisering van het me
dische beroep ook op den duur zal kunnen worden vermeden. In
dien de medische professie ook niet in het vervolg uiterst waak
zaam zal blijven, is een pessimistische verwachting omtrent deze 
zaken gerechtvaardigd. 

In Nieuw-Zeeland heeft men sinds 5 jaar een gezondheidsdienst 
als door BEVAN uiteindelijk beoogd, een staatsgeneeskunst. De er
varingen, in dit eerste lustrum opgedaan, kwamen in het Nieuw
Zeelandse parlement in 1947 ter sprake. Geen der partijen bleek 
voldaan. Er was een "almost universal dissatisfaction" 7). De pa
tien ten, die geen rem hebben voor bezoek aan den dokter, over
vullen de wachtkamers en de echte zieken krij gen onvoldoende 
medische verzorging; de doktoren besteden weinig tij d aan hen, 
sturen alle enigszins moeilijke gevallen door naar de ziekenhuizen, 
die eveneens overbelast zijn. Buiten de officiële werktijden en in 
het weekeinde is het zeer moeilijk hulp te krijgen. De kosten van 
den dienst worden steeds hoger. Men is het er over eens, dat het 
verkregene is "inefficient, wasteful, and alltogether unworthy 
to the people and the country" 8). Natuurlijk was dit te verwach
ten: het particuliere initiatief werkt beter en efficienter dan een 
staatsmachinerie. Inperking der vrijheid brengt onvermijdelijk 
vermindering van het verantwoordelijkheidsbesef met zich. De 
ambtenaar-arts voelt zich verantwoordelijk aan den dienst en niet 
meer in de eerste plaats aan zijn patiënten. Hij neemt zijn nacht
rust en toegestaan weekeinde, en de ernstige zieken worden aan 
dienstdoende collega's overgelaten. Zo verbleekt de figuur van 
den huisarts en van de vrije artsenkeuze, en de medische verzor
ging lijdt er onder. De ambtenaar-arts heeft niet den stimulans 
van het vrij e beroep. 

Een organisatie, als door BEVAN geprojecteerd en in Nieuw-Zee
land ten volle geëffectueerd, rekent niet met de natuur van den 
mens, doch meent, dat alle mensen idealisten zonder meer zijn. 
Zulk een canonisering van den mens, van den arts wreekt zich. 
Een aantal patiënten is geneigd van de mogelij kheid kosteloos 
medische adviezen te verkrijgen, het uiterste te vergen. 

Deze zaken zijn ook voor Nederland van het grootste belang, al 

7) bijna algemene ontevredenheid. 
8) niet efficient, verkwistend en volk en land geheel onwaardig. 
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liggen hier de verhoudingen veelal anders. Maar de neiging tot 
socialisering der geneeskunst is besmettelijk; zij komt ook in 
België en Frankrijk machtig naar voren. Het derde deel van het 
Rapport Sociale Zekerheid der Staatscommisie-VAN RHIJN is blijk
baar grotendeels geïnspireerd door de Engelse plannen. Een socia
liserende tendentie komt ook daarin onverbloemd tot uiting. Een 
uitvoerige bespreking daarvan valt echter buiten het kader van 
dit opstel, maar kan wellicht later plaats vinden. 

Een "caveant consules" is echter reeds thans niet misplaatst. 
In Engeland heeft slechts de vastberaden houding der artsen een 
overrompelende nationalisering van den geneeskundigen stand 
kunnen voorkomen en daarmede een groot goed voor de natie 
kunnen behouden. 
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VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 

Sommige leden onzer kiesvereniging zijn van mening, dat een A.R. 
geen lid mag zijn van de commissie, die b. en w. krachtens de W oon
ruimtewet 1948 heeft te adviseren inzake vordering van woonruimte, 
omdat zulke vorderingen het eigendomsrecht aantasten. Tegenover de 
opvatting, dat de Woonruimtewet een in het huidige tijdsgewricht ove
rigens onmisbare nood-maatregel is, stellen zij, dat de Tien Geboden 
geen noodwetten erkennen. 

Wat is tegen deze opvatting aan te voeren? 

ANTWOORD: 

Wat U mededeelt omtrent de opvattingen van sommige broeders te 
Uwent met betrekking tot de woningvordering is rondweg ontstellend. 
Zij hebben van de Schriftuurlijke opvatting van den eigendom blijkbaar 
het a.b.c. nog niet begrepen. 

Inderdaad erkent de Heilige Schrift het recht op eigendom. Maar 
evenzeer is, naar de Schrift duidelijk leert, de eigendom belast met 
zware servituten. Aan het recht op eigendom zijn zeer grote verplich
tingen verbonden. Wij zijn slechts rentmeesters. Men versta dat goed : 
niet rentmeesters jegens de "gemeenschap", jegens den staat, of jegens 
de Overheid - zo doet men het in socialistischen kring nogal eens voor
komen - noch ook jegens onze naasten, maar jegens God den Aller
hoogste. Hij zelf legde die zware lasten op den eigendom. Hij Zelf beval 
ons, ook dit van Hem "geleende" goed in Zijn dienst mede tot nut en heil, 
niet a;lleen van ons zelf, maar óók van anderen, onze naasten, aan te 
wenden, opdat Hij daarin tot Zijn Ere zou komen. 

Dat de eigendom een "heilig en onaantastbaar recht" zou zijn, is geen 
Christelijke, maar een Revolutionnaire stelling, verkondigd door de 
Franse Revolutie en in haar navolging o. a. in de aan de Revolutionnaire 
"Rechten van den mens en burger" ontleende "Algemeene beginselen" 
en "Burgerlijke en Staatkundige Grondregels", voorafgaande aan de 
"Staatsregeling voor het Bataafsche Volk" van 1798. En zelfs daarin 
moest men uiteraard het recht van onteigening in het openbaar belang, 
tegen schadevergoeding, erkennen. 

Nu is het waar, dat in de daarop sindsdien gevolgde anderhalve eeuw 
van deze theoretische erkenning van den eigendom als een- absoluut 
recht niet veel is overgebleven: in wetgeving en rechtspraak is het 
eigendomsrecht in aanzienlijke mate verzwakt en uitgehold. Wellicht te 
sterk en dat roept dan reacties op. Maar volkomen terecht heeft men 
in die 150 jaar oog gekregen voor den zogenaamden "socialen factor" 
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in het eigendomsrecht. En die is geen menselijke vinding, maar door 
God Zelf daarin gelegd. 

Hij Zelf onderwierp den eigendom in Israël aan velerlei beperkingen. 
Veel materiaal hieromtrent is bijeengebracht in het vermaarde proef
schrift van Dr W. A. VAN Es, De eigendom in den Pentateuch, van 
welk werk de schrijver zelf een korte samenvatting gaf in zijn brochure: 
De grondslagen van den eigendom bij het licht van de eerste vijf boeken 
der Heilige Schrift. 

Op blz. 125 van zijn proefschrift concludeert hij uit het omvangrijke. 
Schrift-materiaal als volgt: 

"Saamvattend zien we dan, dat de eigendom in den Pentateuch 
aan tweeërlei beperkingen is onderworpen: in de eerste plaats van 
de zijde Gods, Die van alle dingen den volstrekten eigendom heeft; 
in de tweede plaats van de zijde der medemenschen. De laatste 
beperkingen kunnen dan weder in tweeën onderscheiden worden: 
die, welke voortvloeien uit het feit, dat God de aarde en hare schep
selen aan alle menschen gezamenlijk in gebruik heeft gegeven (Gen. 
1 : 28-30; 9 : 1-3), en die, welke voortvloeien uit den natuur
lijken samenhang van het menschelijk geslacht, en daarom ook groo
ter worden, naar gelang de kring van gemeenschap enger wordt." 

Een samenvatting van het betoog van Dr VAN Es geeft Prof. Dr P. A. 
DIEPENHORST in zijn werk De eigendom, blzz. 336-339. 

In het Nieuwe Testament is het al niet anders. De geschiedenis van 
den rijken jongeling en plaatsen als Jacobus 5 : 1-6 laten duidelijk 
genoeg zien, dat rijkdom, bezit, eigendom in het algemeen groot geeste
lijk gevaar opleveren voor den eigenaar, als hij de grenzen ervan niet 
kent, de beperkingen ervan niet beseft en niet in zijn daden erkent, dat 
God de opperste, de absolute Eigenaar is. 

Maar, zegt Dr KUYPERzo snijdend in E Voto, Vierde deel, blz. 190, 
ad Zondag 42 - ook deze commentaar geeft veel over den grondslag 
van het eigendomsrecht en de Schriftuurlijke beperkingen daarvan -: 
"Dat dit zoo is, belijdt elke Christen in zijn gebed, maar buiten zijn 
gebed denkt en doet hij er niet naar." 

De Heidelbergse Catechismus scherpt het ons in zijn antwoord 111 
nog eens uitdrukkelijk in, dat de eigendom, gezien in het licht van onze 
verhouding tot God, niet is een onaantastbaar recht met het mijne te 
doen wat ik wil, maar een ambt, waaruit naast bevoegdheden grote 
verplichtingen voortvloeien. 

Die verplichtingen zijn niet alle afdwingbaar door de Overheid. Toch 
kan ook dat het geval zijn. 

De taak der Overheid is de handhaving der publieke verbandsgerech
tigheid ten behoeve van en tussen haar onderdanen. Niet alleen op haar, 
maar toch wel in vele gevallen op haar, rust de plicht de constante 
rechtsbeginselen, die God in de schepping heeft gelegd, te concretiseren, 
daarbij rekening houdende met de historische, culturele, maatschappe
lijke en vele andere omstandigheden. 

De loonslavernij van de negentiende eeuw noopte haar tot het aan
vatten van de sociale kwestie in een steeds in omvang toenemende sociale 
wetgeving: arbeidswetgeving, veiligheidswetgeving, sociale verzeke
ringswetgeving enz., alles ter bescherming van den zwakke, den ont-

i' 
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rechte, den rechteloze, tegenover den sterkere, die zijn rechtsplicht niet 
uit eigen beweging nakwam (of: niet kon nakomen, omdat de gezamen
lijke "sterkeren" zich daartoe niet aaneensloten). 

Het sociale vraagstuk was en is, naar KUYPER's woord, een broeder
vrwagstuk. In den huidigen tijd, nu de Nederlandse volksgemeenschap 
door God is en wordt geslagen in en tengevolge van den oorlog, is het 
woningvraagstuk een sociaal vraagstuk van de eerste orde, een broeder
vraagstuk ! Het is openbaar onrecht, wanneer er ergens nóg woonruimte 
over is en deze niet ter beschikking komt van een der talloze woning
behoevenden, waaronder vele jonge of grote gezinnen, de peilers van ons 
volksbestaan. 

De Overheid heeft hier als handhaafster en bestel ster van het recht, 
naar art. 36 der Nederlandse Geloofsbelijdenis, den plicht haar schild 
boven het zwakkere op te heffen, een verplichting tot ter-beschikking
stelling van overtollige woonruimte op te leggen en de naleving van deze 
verplichting desnoods met dwang te handhaven. 

Intussen, de overheidsorganen kunnen daarbij fouten maken. En de 
private eigendom is een groot goed evenals de beveiliging van het ge
zinsleven in eigen vertrouwde omgeving. Het is derhalve toe te juichen, 
dat maatregelen zijn genomen tot het tegengaan van lichtvaardige 
woningvordering, door het instellen van commissies, die der Overheid 
adviseren en door het verlenen van een, zij het beperkt - m. i. al te 
beperkt - recht van beroep tegen vordering van woonruimte. 

De bedoelde adviescommissie is dus juist in het leven geroepen om 
onrechtvaardige vorderingen te helpen voorkomen! Daaruit blijkt dus 
wel, hoe dwaas het bezwaar is, dat te Uwent wordt ingebracht tegen 
het ~itting-nemen in zulk een commissie. Natuurlijk is het anderzijds 
niet de taak der commissie te trachten elke door b. en w. voorgenomen 
vordering te saboteren. Het recht tot vorderen van woonruimte moet 
onder de huidige concrete omstandigheden onvoorwaardelijk worden 
erkend. 

Dat de Heilige Schrift "geen noodwetten kent" is al evenzeer een 
dwaze opmerking. Onder noodwetten moet men niet verstaan uit nood 
bedreven onrecht, maar: wetten waarbij in een noodtoestand (recht
vaardige) maatregelen worden getroffen tot opheffing of verzachting 
van dien noodtoestand. Dat die wetten tijdelijk zijn, doet aan haar recht
vaardigheid niets af of toe: als de noodtoestand is verdwenen, zijn ze 
niet meer nodig, en het kan zijn, dat ze dan niet meer rechtvaardig 
zouden zijn. Het is juist, dat de Overheid den eigendom zo weinig als met 
de rechtvaardigheid bestaanbaar is behoort te beperken. Daarom dient 
er geen recht tot woonruimtevordering te bestaan, als de maatschappe
lijke of andere toestanden (b.v. inkwartiering in tijd van oorlog of bij 
militaire manoeuvres!) het niet nodig maken. Maar in de concrete om
standigheden, waarin die maatregelen noodzakelijk zijn, zijn ze daarom 
niet minder rechtvaardig! G. 
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2. VRAAG: 

Is de Regering rechtens verplicht de in eerste lezing aanvaarde voor
stellen tot wijziging der Grondwet na de verkiezing van nieuwe Kamers 
der Staten-Generaal in tweede lezing aanhangig te maken? 

ANTWOORD (dit advies werd op 2 Juli jJ. uitgebracht): 

Deze vraag dient mijns inziens bevestigend te worden beantwoord (a). 
Men zou zelfs de vraag kunnen opwerpen, of het wel noodzakelijk is, 

dat die voorstellen door de Regering in tweede lezing worden ingediend, 
of men niet moet aannemen, dat de nieuw gekozen Staten-Generaal 
reeds zonder die sinds 1840 gebruikelijke indiening door de Regering 
in tweede lezing verplicht zouden zijn de in eerste lezing aangenomen 
voorstellen nogmaals in overweging te nemen (b). 

Voor de met (a) gemerkte opvatting kan naar mij voorkomt een 
klemmend beroep worden gedaan op den text van art. 203, tweeden vol
zin 1), welke de overweging van het voorstel tot wijziging door de nieuwe 
Kamers gebiedend voorschrijft ("De nieuwe Kamers overwegen dat 
voorstel ... "). 

De artt. 202 en 203 zijn gelijkluidend met de artt. 196 en 197, zoals 
die in 1848 werden vastgesteld, en sindsdien, behoudens hun nummering, 
ongewijzigd zijn gebleven. 

In de litteratuur, voorzover ik in de gelegenheid was die te raadplegen, 
vond ik slechts de volgende uitspraak van LOHMAN, Onze Constitutie4, 
1926, blz. 434: 

" ... de regeering heeft het niet in hare hand de eenmaal bij wet 
voorgestelde wijzigingen, om welke reden ook, niet aan het oordeel 
en de beslissing der nieuwe Kamers te onderwerpen. Want aan de 
wet moet uitvoering gegeven, en het voorstel dus in overweging 
genomen worden ... 

Mij dunkt, dat hiermede een afdoend argument wordt gegeven, dat 
aansluit bij wat ik zelf reeds aanvoerde. 

Voor de hierboven met (b) gemerkte suggestie zou eveneens een be
roep kunnen worden gedaan op art. 203, tweeden volzin. Van rechts
wege zijn de nieuwe Kamers verplicht het voorstel te overwegen en 
daaraan doet niets af of toe, of het daartoe opnieuw is ingediend. 
Met art. 73 2

) behoeft deze opvatting geenszins in strijd te worden ge-

1) De artt. 202 en 203 luiden: 
Art. 202. Elk voorstel tot verandering in de Grondwet· wijst de voor

gestelde verandering uitdrukkelijk aan. De wet verklaart dat er grond be
staat om het voorstel, zooals zij het vaststelt, in overweging te nemen. 

Art. 203. Na de afkondiging dezer wet worden de Kamers ontbonden. 
De nieuwe Kamers overwegen dat voorstel en kunnen niet dan met twee 
derden der uitgebrachte stemmen de aan haar overeenkomstig voornoemde 
wet voorgestelde verandering aannemen. 

2) Art. 73 luidt: 
De Koning draagt aan de Staten-Generaal ontwerpen van wet voor en 

doet hun zoodanige voorstellen als hij noodig acht. 
Hij heeft het recht de door de Staten-Generaal aangenomen wetsontwerpen 

al of niet goed te keuren. 
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acht: het ontwerp is immers in eerste lezing door den Koning bij de 
Staten-Generaal aanhangig gemaakt (tenzij het een initiatief-voorstel 
betreft). De nieuwe Kamers toch vormen niet nieuwe Staten-Generaal 
(cf. PIPPEL, Het reglement van orde van de Tweede Kamer der Staten
Generaal2 , 1938, blz. 569 sqq., LOHMAN, t. a. p., blz. 424, KRANENBURG, 
Het Ned. Staatsrecht5 , 1938, I, blzz. 324-327, OUD, Het constitutioneel 
recht van het Koninkrijk der Nederlanden I, 1947, blz. 642 sqq.; anders 
Buys, De Grondwet, toelichting en kritiek I, 1883, blz. 556 sqq.). 

In de door mij geraadpleegde litteratuur heb ik aangaande dit punt 
(b) niets gevonden. 

Op de hierboven uit LOHMAN geciteerde passage doet deze onmiddellijk 
volgen: 

"Maar den Koning kan de bevoegdheid om aan de door de nieuwe 
Kamers aangenomen wijzigingen zijne goedkeuring te onthouden 
(art. 120) rechtens niet worden betwist." 

Het aangehaalde art. 120 is art. 114 van 1848, sindsdien ongewijzigd 
gebleven, thans genummerd 123 3

). 

Nu staat dit artikel op een eigenaardige plaats, nl. terstond na die, 
welke het recht van initiatief betreffen. De vraag rijst dus, of het wel 
mede betrekking heeft op andere dan krachtens het recht van initiatief 
bij de Staten-Generaal aanhangig gemaakte en door beide Kamers aan
genomen ontwerpen van wet. Daar komt nog bij, dat de terminologie 
van het goedkeuringsformulier : "de Koning bewilligt in het voorstel" 
ten aanzien van aangenomen Regeringsontwerpen "zeer oneigenaardig 
gekozen" moet worden geacht. En tenslotte bepaalde het corresponderende 
artikel in de afdeling "van de macht des Konings", het toenmalige art. 
69 (thans art. 73, in 1887 gewijzigd), lid 2, dat deze "het regt (heeft) 
om de voorstellen, hem door de Staten-Generaal gedaan, al of niet goed 
te keuren", welk artikel men zou kunnen verstaan in dien zin, dat het 
alleen betrekking had op initiatiefvoorstellen. 

Buys, t.a.p., blz. 626, beredeneert uitvoerig, dat artikel 114 desondanks 
betrekking heeft op alle door de Kamers aangenomen voorstellen van 
wet. Intussen blijkt BUYs ad artikel 69 van oordeel, blz. 296, dat lid 2 
van dat artikel inderdaad alleen op initiatief-voorstellen slaat. "Dat de 
Koning ook heeft goed te keuren wat hij zelf voorstelde eer het tot wet 
kon worden verheven, werd niet gezegd ... " Intussen is dit laatste voor 
Buys ontwijfelbaar, volgens hem treedt de Koning juist eerst door de 
sanctieverlening, en niet eerder, als wetgever op, blzz. 295 en 626. 

HEEMSKERK, De praktijk onzer Grondwet, I, 1881, blz. 82, is ten aan
zien van de betekenis der artt. 69 en 114, ondanks de onvolledige for
mulering van het eerste, en de ongelukkige plaats van het tweede, de
zelfde mening toegedaan, dat alle wetten, de ontwerpen waarvoor door 
de Staten-Generaal zijn aangenomen, door den Koning worden vast-

3) Art. 123 luidt: 
De Koning doet de Staten-Generaal zoo spoedig mogelijk kennis dragen, 

of hij een voorstel van wet, door hem aangenomen, al dan niet goedkeurt. 
Die kennisgeving geschiedt met een der volgende formulieren: 

"De Koning bewilligt in het voorstel." 
of: 

"De Koning houdt het voorstel in overweging." 
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gesteld en dat hij daaraan zijn goedkeuring naar believen kan geven of 
weigeren, ongeacht of het voorstel van hemzelf zij uitgegaan en zelfs 
zonder amendement zij aanvaard. 

Als HEEMSKERK en Buys ook LOHMAN, blz. 282. Toen hij schreef -
voor het eerst in 1901 - was art. 69 gewijzigd in den huidigen text 
en het daaraan ontleende tegen-argument dus vervallen. De gewijzigde 
text is van de Staatscommissie( -HEEMSKERK) afkomstig en strekte er, 
uiteraard, juist toe de algemene opvatting buiten twijfel te stellen (cfr 
ARNTZENIUS, Handd. over de herz. der Grondwet, I, 1884, blz. 19, 1I, 
1885, blz. 29). 

Bij de nieuwere schrijvers, die ik kon raadplegen, vond ik aangaande 
dit punt niets. Blijbaar heerst er geen twijfel meer over. 

Staat het dus wel vast, dat des Konings sanctie ook uitdrukkelijk is 
vereist voor door de Regering ingediende en door de Kamers ongewijzigd 
of met instemming der Regering gewijzigd aanvaarde ontwerpen van 
wet, een andere vraag is, of die sanctie conventioneel moet worden ver
leend. 

Voor initiatief-ontwerpen 'geldt dit laatste niet (cfr KRANENBURG, 
t. a. p., blz. 332, VAN DER POT, Handboek van het Ned. Staatsrecht2 , 1946, 
blz. 298, PIPPEL, blz. 555). Voor de eerstgenoemde ontwerpen achten 
sommigen het anders. 

Nog niet HEEMSKERK, t. a. p., blz. 82/3, evenmin Buys, t. a. p., blz. 626, 
beide zonder onderscheid of de goedkeuring (sanctie) .al dan niet om 
politieke redenen en al dan niet na amendering van het ontwerp werd 
geweigerd. Ook LOHMAN, t. a. p., blz. 282, acht het recht daartoe kenne
lijk altijd aanwezig: "Zoolang zijn ('S Konings) wil niet formeel vast- ' 
staat, kan hij op zijn besluit terugkomen", vg!. ook blzz. 267 en 434. 

Te bedenken valt hierbij BuYs' en LOHMAN'S opvatting (Vg!. blzz. XX 
en 266 in de geciteerde uitgave van Onze Constitutie), die, in navolging 
van LABAND, als de eigenlijke daad van wetgeving de sanctie-verlening 
door den vorst beschouwen (cfr VAN DER POT, t. a. p., blz. 295). 

VAN DER POT, t. a. p., blz. 294, constateert slechts, dat weigering der 
Koninklijke sanctie op een, al dan niet na amendering, aangenomen 
wetsontwerp niet meer voorkomt. In de plaats daarvan kan de Regering 
het wetsontwerp veel eenvoudiger intrekken (d. w. z. in vrijwel alle 
gevallen, maar niet als het ontwerp eerst na zijn aanneming onwenselijk 
blijkt of niet meer nodig of mogelijk; G.). 

Met dit laatste is een nieuwe vraag aangeroerd: zou de Regering de 
in tweede lezing aanhangige (c. q. door haar opnieuw ingediende) Re
geringsontwerpen tot grondwetsherziening tijdens de behandeling kun
nen intrekken? M. a. w.geldt ook dan art. 118 4 )? 

Ik zou menen van niet. Nu, gelijk boven is verdedigd, de overweging 
in tweede lezing moet geschieden, zal die overweging noch door intrek
king vóór noch door intrekking tijdens de behandeling kunnen worden 
verijdeld. 

Art. 118 is eerst in 1887 in de Grondwet gebracht (toen genummerd 

4) Art. 118 luidt: 
Zoolang de Eerste Kamer nog niet heeft beslist, blijft de Koning bevoegd 

het door hem gedaan voorstel weder in te trekken. 
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115). Voordien was, met het oog op art. 117, lid 1 5 ), wel betwist, dat 
intrekking nog na aanneming door de Tweede Kamer kon geschieden. 
Contra BUYs, t. a. p., blz. 627. Op voorstel van de Staatscommissie 
(-HEEMSKERK) werd de controvers in 1887 uitdrukkelijk beslist door in
voeging van art. 115 (cfr ARNTZENIUS I, blzz. 26, 11, blzz. 54). 

In de door mij geraadpleegde litteratuur heb ik niets gevonden over 
de hierboven gestelde vraag. 

PIPPEL, t. a. p., blz. 629 sqq. geeft een lijst van wetsontwerpen, die 
door de Regering zijn ingetrokken tijdens hun aanhangigheid bij de 
Eerste Kamer. Evenals bij althans een der op blz. 554 vermelde Rege
ringsontwerpen, welke na aanneming door de beide Kamers der Staten
Generaal niet door den Koning werden goedgekeurd, blijken ook hiervoor 
vrijwel steeds redenen van technischen aard te zijn geweest; van be
langrijke politieke beslissingen blijkt noch hier noch daar. 

Deelt men de mening, dat intrekking van in tweede lezing aanhangige 
voorstellen tot grondwetsherziening niet mogelijk is, dan krijgt de vraag, 
of weigering der sanctie wel mogelijk is, te meer betekenis. 

VAN DER POT'S opmerking, dat zij niet meer voorkomt en dat er in 
verband met art. 118 ook geen behoefte aan bestaat, verliest juist voor 
dit geval zijn betekenis. 

Dat sanctie-weigering slechts tweemaal en dan nog op niet-principiële 
gronden heeft plaats gevonden, zegt niet veel, nu normaliter art. 118 
uitkomst biedt en vooral nu een situatie als de huidige zich nog nimmer, 
althans nog nimmer zo praegnant, heeft voorgedaan. Met HUART erkent 
VAN DER POT zelf, t. a. p., blz. 13, dat in het staatsrecht het "einmalige" 
een grotere rol speelt dan op andere rechtsgebieden, al zullen gevallen, 
waarin één gebeurtenis normatieve betekenis verkrijgt, hoge uitzonde
ring blijven. 

Van meer belang is in dit verband KRANENBURG'S kennelijke tegenzin 
als geldend staatsrechtelijk gewoonterecht te aanvaarden, dat de Kroon 
volkomen bevoegd is haar sanctie op door de Kamers aanvaarde initia
tief-ontwerpen te weigeren, cfr t. a. p., blz. 332. Als bij een minder 
belangrijk onderwerp dan een (belangrijke) grondwetsherziening al be
twist zou kunnen worden, dat de Kroon dààrtoe bevoegd is, zou het 
zeker twijfelachtig worden, of Zij bevoegd zou zijn haar sanctie te 
weigeren op een door de Kamers aanvaard Regeringsvoorstel tot (be
langrijke) grondwetswij ziging. 

Intussen meen ik, dat KRANENBURG'S tegenzin politiek is gekleurd 
en dat naar geldend staatsrecht het recht tot sanctieweigering niet kan 
worden betwist. 

En waar art. 203 niet méér voorschrijft dan dat de nieuwe Kamers 
de voorstellen in tweede lezing overwegen, meen ik wel, dat zij dààrtoe 
verplicht zijn en dat de Regering zulks niet, hetzij door niet-indiening 
in tweede lezing - voorzover dan indiening nodig zou zijn - hetzij door 

5) Art. 117, lid 1, luidt: 
De Eerste Kamer overweegt, met inachtneming van art. 114 het voorstel 

zoodanig als het door de Tweede Kamer is aangenomen. 
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intrekking, kan of mag verhinderen, maar ik meen ook, dat dit der 
Kroon geenszins het recht tot sanctie-weigering beneemt. 

Nog zou men kunnen vragen of het der Regering zou vrijstaan in 
tweede lezing kenbaar te maken, dat zij aanneming der in eerste lezing 
aangenomen ontwerpen ontraadt. 

In de voorafgaande beschouwingen werd geabstraheerd van de voor
onderstelling, die er steeds aan ten grondslag lag, dat bij tweede lezing 
een kabinet met andere politieke overtuiging ten aanzien van de grond
wetsherziening aan het bewind is dan tijdens de behandeling in eerste 
lezing. Die abstractie viel daar gemakkelijker vol te houden, aangezien 
het daar niet ging om motieven of meningen, maar alleen om positieve 
of negatieve handelingen: niet-indienen, intrekken, den Koning tot niet
goedkeuren bewegen. Wel zou aan al zulke handelingen uiteraard het 
motief ten grondslag hebben gelegen, dat het nieuwe kabinet de tot
stand-koming der wijziging niet wenste. 

Bij de bespreking der thans gestelde vraag kan van die politieke over
tuiging moeilijk worden geabstraheerd. Van hetzelfde of van een politiek 
gelijkdenkend nieuw kabinet kan uiteraard moeilijk worden veronder
steld, dat het uitdrukkelijk zou te kennen geven de aanneming der in 
eerste lezing aanvaarde voorstellen niet (meer) te wensen. 

Bij "gewone" voorstellen ware zulk een houding ondenkbaar. De Rege
ring zou ze immers Of niet indienen Of ze intrekken. Wel is het, naar 
BlTYS, t. a. p., blz. 627, vermeldt, vóór de invoering van art. 118 voor
gekomen, dat de Regering in de Eerste Kamer haar eigen voorstellen 
bestreed, op grond van wijzigingen daarin door de Tweede Kamer bij 
amendement gebracht, maar dit heeft nà invoering van art. 118 geen zin 
meer: indien de Regering zó belangrijke bezwaren tegen die amende
menten heeft, kan zij het voorstel alsnog intrekken, als ze het niet reeds 
eerder deed, nadat een onaannemelijk verklaard amendement desondanks 
werd aangenomen. 

Maar ik zou niet inzien, waarom bij grondwetsherziening een nieuw 
kabinet, dat tengevolge van art. 203 nu eenmaal formeel de behandeling 
in tweede lezing niet kan verhinderen, niet te kennen zou mogen geven 
de in eerste lezing aangenomen wijziging niet te wensen. Daardoor kan 
het zelfs nog trachten te voorkomen, dat het na aanneming zou moeten 
aftreden of den Koning tot sanctie-weigering zou moeten adviseren. 

Intussen is de in den laatsten zin vervatte overweging geheel acade
misch, omdat een nieuw kabinet van die overtuiging allicht ook zal 
steunen op een Kamermeerderheid, die tegen de voorstellen zal zijn 
gekant en die dus zal verwerpen. Daartoe zou zelfs een minderheid van 
113 + 1 reeds genoeg zijn, maar een kabinet, dat steeds daarop steunt, 
zou practisch alleen het bewind kunnen aanvaarden om de herziening 
in tweede lezing te laten verwerpen. 

De laatste opmerking voert meteen tot de overweging of het in alle 
gevallen geen eis van gezonde politieke opvattingen zou moeten zijn, 
dat het kabinet, op welks voorstel in eerste lezing een grondwets
herziening is aanvaard, ongeacht den uitslag der verkiezingen, aan
blijft tot na afloop van de behandeling in tweede lezing en bij aanneming 
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.ook in die lezing tot na de afkondiging der wijzigingswetten. 
Slechts op die wijze w.ordt een gezonde oplossing gevonden vo.or alle 

behandelde vragen. Slechts van dit kabinet is menselijkerwijs zeker, dat 
het con amore kan medewerken aan de behandeling in tweede lezing en 
de eventuele verheffing der ontwerpen t.ot wet. 

In dit licht gezien betwijfel ik de politieke rechtmatigheid der aan
gekondigde demissie van het kabinet-BEEL. Minder bezwaarlijk zou die 
slechts worden, als zeker was, dat dit kabinet tot na de behandeling in 
tweede lezing wordt .opgevolgd door een kabinet van dezelfde politieke 
samenstelling en overtuiging, .omdat .ook dan is voldaan aan de wense
lijkheid dat een kabinet con amore kan verdedigen een Regerings
voorstel, tot de overweging waarvan de wet verplicht 6). 

In het voorgaande is ter ondersteuning van de opvatting, dat de Re
gering verplicht is de behandeling in tweede lezing mogelijk te maken 
c.q. niet te verhinderen, geen beroep gedaan op de .overweging, dat de 
ontbinding der Staten-Generaal (mede) geschiedt om den kiezers de ge
legenheid te geven zich over de grondwetsherziening uit te spreken, waar
uit zou volgen, dat die uitspraak der kiezers niet halverwege zou mogen 
worden gesm.oord. Dit argument heeft m. i. weinig zelfstandige waarde. 
Immers, normaliter wijst de uitslag der verkiezingen uit, Of dat ten 
minste 213 de grondwetswijziging wel wil Of dat meer dan 1/3 haar niet 
wil. In het eerste geval is niet te verwachten, dat er een kabinet aan 
het bewind is of komt, dat de wijziging door niet-indiening of intrekking 
zou willen trachten te torpederen. (De mogelijkheid, dat een grondwets
wijziging op zuiver zakelijke, vrijwel algemeen gedeelde gronden eerst 
in tweede lezing .ongewenst zou blijken, zou daarv.oor in dit geval de 
enige grond kunnen zijn. Maar die mogelijkheid is academisch.) En in 
het tweede geval is het zeker, dat de wijziging in tweede lezing zal 
worden verworpen, hetgeen op hetzelfde zou neerkomen als niet-indie
ning of intrekking. In het laatste geval heeft dus alleen betekenis het 
beroep op de wet, die behandeling in tweede lezing vordert. 

Enige waarde zou het argument intussen kunnen hebben in de huidige 
situatie, nu van C.H. en V.V.D. althans formeel niet zeker is of zij in 
tweede lezing voor of tegen zullen stemmen. Maar ook dan is het aan de 
wet ontleende argument primair. 

6) Zulks is inmiddels het geval gebleken. 
Wanneer de voorstellen in tweede lezing nog door het demissiónaire kabinet 

wordèn ingediend, zoals ook ditmaal is geschied, doet zulks de in deze pericoop 
van den text gevolgde redenering niet vervallen, nu het daar niet alleen om 
de indiening, maar ook om de verdediging en het uitlokken der sanctie
verlening gaat. 
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DOOR 

MR J. VAN AARTSEN 

Op 23 Juni van dit jaar heeft de Regering bij de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal ingediend een ontwerp van wet op de Bedrijfs
organisatie. Aan dat Regeringsontwerp ligt ten grondslag een 
ander ontwerp, opgesteld door een daartoe in het begin van het 
vorige j aar in het leven geroepen commissie, welke was samen
gesteld uit representanten van werkgevers- en werknemersorgani
saties, zoals die in de Stichting van den Arbeid zijn vertegenwoor
digd, waaraan toegevoegd waren enkele ambtelijke leden en van 
welke commissie Prof. Dr VAN DER VEN het voorzitterschap be
kleedde. Slechts op enkele punten wijkt het regeringsontwerp van 
het door de Comissie-V AN DER VEN gedane voorstel af. 

De indiening van een wetsontwerp op de Bedrijfsorganisatie zou 
ongetwijfeld in den Anti-Revolutionairen kring grote voldoening 
kunnen wekken; immers juist in de A.R. gelederen is al sedert 
tientallen jaren, ja zelfs reeds in de vorige eeuw, de idee van be
drijfsorganisatie voorgestaan. 

Mr G. GROEN VAN PRINSTERER wees er reeds in zijn dagen op, 
dat enerzijds de schijnbaar onbeperkte macht van de Franse vor
sten in de 18e eeuw aanmerkelijk werd beknot door den invloed 
der z.g. corporatiën en anderzijds de Franse Revolutie tot grote 
schade van staat en maatschappij deze corporatiën wegvaagde. 
"Waar het eigen bevoegdheid, privaatrechten, rechten van corpo
ratiën, gemeenten, gewesten gold, was dikwerf en doorgaans de 
Vorst, hoe machtig, machteloos; de onderdaan, hoe gehoorzaam, 
weigerachtig en onoverwinbaar", aldus Mr GROEN VAN PRINSTERER 
in Hoofdstuk V van Ongeloof en Revolutie en elders vraagt deze 
staatsman zich af, of er dan geen middel is om, "gewij zigd, de asso
ciatiën te doen herleven, die men zo roekeloos onder de revolution-

1) Deze bijdrage werd geschreven vóór en gezet omstreeks den tijd van 
verschijnen van het Voorlopig Verslag der Tweede Kamer. Met dit laatste 
kon dus nog geen rekening worden gehouden. 
A. S. XVIIlJ-lI 21 
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naire bouwvallen heeft vergruisd". In en door de Franse Revolutie 
werden de gilde~ afgeschaft en voor deze op zichzelf gezonde orga
nisatiegedachte werd geen vorm gevonden en eigenlijk ook niet ge
duld om haar, zij het op andere wijze dan voorheen, tot uitwerking 
te brengen. 

Dr KUYPER ontwikkelde een soortgelijken gedachtengang en ook 
zijnerzijds werd gepleit voor een terugkeer van het corporatieve 
leven "in een vorm van onzen tijd". Nog vele andere namen zou
den zijn te noemen en naar vele andere geschriften zou kunnen 
worden verwezen, doch hier moge worden volstaan met nog te 
wijzen op de Toelichting op het Anti-Revolutionair beginselpro
gram van Dr H. COLIJN, waarin een afzonderlijke paragraaf aan 
het onderwerp Bedrijfsorganisatie is gewijd (§ 8 van het 16e 
Hoofdstuk, handelende over het Sociale Vraagstuk). "Het einddoel 
is", aldus lezen we daar, "dat er komt een alle ondernemingen in 
één bedrijfstak omvattende organisatie, waarin patroons en arbei
ders samenwerken en den bloei van het bedrijfsleven pogen te 
bevorderen." Beide zij den, welke het vraagstuk der bedrijfsorga
nisatie heeft, vinden daar behandeling; de samenwerking van 
ondernemers en werknemers in bedrijfsorganen en de verhouding 
van de Overheid tot die organen. Wat dit laatste betreft wordt in 
de eerste plaats het opleggen van een allen omsluitende bedrijfs
organisatie door de Overheid van de hand gewezen en wordt ge
kozen voor den groei en de ontwikkeling der bedrijfsorganisatie 
door het op den voorgrond stellen van het organisch verband in 
het maatschappelijk leven en wordt de taak van de Overheid ten 
deze beperkt tot het steunen en aanmoedigen. Voorts wordt ge
wezen op de belangrijke wijziging, die de taak van de Overheid 
zal ondergaan na het tot stand komen van bedrijfsorganisaties; 
enerzijds zal de directe overheidsbemoeienis met het bedrijfsleven 
moeten afnemen; terwijl anderzijds de Overheid geroepen zal 
zijn toezicht uit te oefenen op het optreden en handelen der be
drijfsorganen. Zo wordt de organische samenwerking tussen pa
troons en arbeiders in den bedrijfstak voorgestaan, om enerzijds 
het ongebreidelde individualisme, dat zijn oorsprong vond in de 
ideeën van de Franse Revolutie, in de vorige eeuw vooral in libe
ralen kring te onzent gepredikt, te beteugelen en anderzij ds om 
diep ingrijpenden staatsinvloed en overheidsbemoeienis op het 
maatschappelijk leven te weren. 

Het is goed te bedenken, dat bedrijfsorganisatie in wezen een 
vrucht is van protestants-christelij k denken en belij den; men ver
gete niet, dat velen dergenen, die thans het woord bedrijfsorgani-
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satie voor in den mond hebben (dan wel derzelver politieke voor
vaderen) in de dagen, waarin het begrip bedrijfsorganisatie door 
de Anti-Revolutionairen reeds op den voorgrond werd gesteld, nog 
den onverzoenlijken klassenstrij d predikten. 

Bij dezen stand van zaken is het alleen te betreuren, dat de prak
tijk bij de theoretische beschouwing en ontwikkeling verre ten 
achter is gebleven. Op een enkele uitzondering na zijn vóór het 
uitbreken van den tweeden wereldoorlog geen bedrij fsorganen tot 
stand gekomen. Noch het breder uitwerken van de bedrijfsorgani
satie-gedachte dan voorheen het geval was, bij de grondwetsherzie
ning van 1938 in de artikelen 152 tjm 154 van de Grondwet, 
noch de totstandkoming in het jaar 1933, dus vóór de herziening 
van de Grondwet, van de Bedrijfsradenwet, waarbij aan de Kroon 
de bevoegdheid werd toegekend voor een bepaalden bedrijfstak een 
bedrijfsraad in te stellen, waaraan bij de wet verordenende be
voegdheid kan worden toegekend, vermocht in dezen een belangrijke 
wijziging op het gebied der bedrijfsorganisatie te weeg te brengen. 

De tij dens de Duitse bezetting ontstane organen kunnen we in 
het kader van dit artikel gevoeglijk voorbijgaan; zo min de vak
groepen van de WOLTERsoM-organisatie als de bedrijfschappen op 
het gebied van de voedselvoorziening zijn aan te merken als be
drijfsorganen in den bovenbedoelden zin, zodat tijdens en vooral 
na den oorlog door verschillende politieke en maatschappelijke or
ganisaties het vraagstuk der bedrijfsorganisatie opnieuw onder 
ogen werd gezien en bestudeerd. Vele plannen en projecten zagen 
het daglicht; zo werd ook door de Anti-Revolutionaire Partij het 
onderwerp opnieuw in studie genomen. Als resultaat hiervan 
verscheen in November 1947 een rapport over het vraagstuk der 
bedrijfsorganisatie, uitgebracht door de Commissie inzake sociaal
economische aangelegenheden aan het Centraal Comité van Anti
revolutionaire kiesverenigingen; een meer scherpe en concrete 
formulering, dan in het genoemde rapport was vervat, van de in 
A.R. kring heersende gedachten omtrent bedrijfsorganisatie werd 
gegeven in de op de Deputatenvergadering van 12 Mei 1948 be
handelde en aanvaarde 14 conclusiën. Deze conclusiën mogen zeer 
zeker niet los van het eerder uitgebrachte rapport worden gezien; 
zoals gezegd, geven zij een formulering, die bondiger en scherper 
is dan het rapport, een eigenschap, die trouwens reeds in den aard 
van de conclusiën ligt, maar in wezen afwijkend van het meer
genoemde rapport zijn zij stellig niet. Een min of meer wezenlijk 
verschil tussen rapport en conclusiën ware wellicht alleen te zien 
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in de formulering van conclusie VII, welke handelt over de ver
tegenwoordiging van de ondernemers- en arbeidersorganisatie en 
waarin deze vertegenwoordiging op paritaire basis wordt aanbe
volen "met dien verstande, dat deze voor de economische aange
legenheden niet onder alle omstandigheden noodzakelijk is". Het 
rapport was daartegenover, onder erkenning overigens van het feit, 
dat de arbeiders, als wezenlijk element in het bedrijf, ook aan de 
economische aangelegenheden deel hebben, uitgegaan van de ge
dachte, dat paritaire vertegenwoordiging van ondernemers en 
arbeiders in economicis niet als eis 'kon worden gesteld, in het bij
zonder op grond van de overweging, dat kennis en verantwoor
delijkheid van de ondernemers hier meer op den voorgrond staan. 

Het thans door de Regering ingediende ontwerp heeft de tongen 
losgemaakt en vele pennen in beweging gebracht. Zo hebben bijna 
alle centrale werkgevers- en werknemersorganisaties geadresseerd 
aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; ook vijf 
van de zes hoofdgroepen van de z.g. WOLTERsoM-organisatie hebben 
zich op een of andere wijze tot de Regering of tot het bedrijfsleven 
gericht. Daarnaast hebben zich ook vele hooggeleerde en iets min
der geleerde schrijvers over het ontwerp uitgelaten, ik denk hier 
aan publicaties van Prof. Dr GOUDRIAAN, Mr VAN SANDICK, Dr 
LICHTENAUER en vele anderen. Uit den aard der zaak ligt het niet 
in de bedoeling, in een artikel in A. R. Staatkunde op al deze 
schrifturen in te gaan; wel is het echter gewenst, in dit tij dschrift 
het ingediende ontwerp eens te toetsen aan de door de Deputaten
vergadering der A.R. partij aanvaarde conclusiën omtrent het 
onderwerp der bedrijfsorganisatie. 

Allereerst zij in 'korte trekken de inhoud van het ontwerp weer
gegeven, hetwelk is gebaseerd op de artikelen 152 tot en met 154, 
opgenomen in Hoofdstuk V der Grondwet, handelende over de 
zogenaamde openbare lichamen voor beroep en bedrij f. De wet be
vat een drietal hoofdstUkken. Bij het eerste wordt ingesteld een 
"Algemene Bedrijfsorganisatie", welke tot taak heeft een het be
lang van het Nederlandse volk dienende werkzaamheid van het be
drijfsleven te bevorderen, alsmede het belang van het bedrijfsleven 
en de daartoe behorende personen te behartigen. Het bestuur van 
deze Algemene Bedrijfsorganisatie wordt gevormd door een 
Sociaal-Economischen Raad. Deze Raad, die ten hoogste uit 45 
leden bestaat, is tripartite samengesteld, d. w. z. tenminste 2/3 van 
de leden wordt benoemd door daartoe bij K.B. aangewezen onder
nemers- en werknemersorganisaties, waarbij het door de organi-
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saties van ondernemers benoemde aantal leden gelijk zal zijn aan 
dat, benoemd door de arbeiders-organisaties; de overige leden, dus 
ten hoogste l/g, worden benoemd door de Overheid. De Kroon be
noemt den voorzitter uit het midden van den Raad, die zelf twee 
plaatsvervangende voorzitters benoemt, eveneens uit zijn midden. 
Uit elk der drie in den Raad vertegenwoordigende groepen wordt 
een dezer drie functionarissen benoemd. 

De Raad heeft verordenende bevoegdheid ten aanzien van de 
onderwerpen bij de wet nader bepaald; voor de totstandkoming 
ener verordening is een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte 
stemmen vereist. 

Den Raad is voorts nog een andere functie toegedacht; behalve 
als bestuur van de Algemene Bedrijfsorganisatie treedt hij tevens 
op als adviesorgaan voor de Regering; uit dien hoofde is het wets~ 
ontwerp mede gegrond op artikel 80 van de Grondwet, in welk 
artikel over de vaste colleges van advies en bijstand voor de Rege
ring wordt gehandeld. 

Het Tweede Hoofdstuk van het ontwerp houdt algemene bepa
lingen in omtrent z.g. product-, hoofdbedrijf- en bedrijfschappen. 
Vooropgesteld moge worden, dat, terwijl de Algemene Bedrijfs
organisatie, in hoofdstuk I behandeld, reeds terstond bij de in wer
king treding der wet er zal zijn, voor de instelling van de hierboven 
genoemde "schappen" nadere wetten nodig zijn. Niets zal den wet
gever echter beletten, straks bij deze instellingswetten van de z.g. 
raamwet af te wijken. Uit dien hoofde overschatte men het karak
ter dezer raamwet niet; allerminst is de mogelijkheid uitgesloten, 
dat de product- en bedrijfschappen er uiteindelijk geheel anders 
zullen uitzien, dan de wetgever deze thans heeft geprojecteerd. 

Welke gedachte bestaat echter bij de ontwerpers van de wet 
omtrent deze organen? 

Het verschil tussen productschappen enerzijds en hoofdbedrijf
schappen en bedrijfschappen anderzijds is hierin gelegen, dat de 
laatstgenoemde moeten worden gezien als horizontale organen en 
de eerstgenoemde als verticale; in de productschappen worden 
samengebracht twee of meer groepen van ondernemingen, die in 
het bedrijfsleven een verschillende functie vervullen ten aanzien 
van bepaalde producten of groepen van producten, in de bedrijf
schappen worden verenigd ondernemingen, die een gelijke of ver
wante functie vervullen in het bedrijfsleven. Geheel analoog aan 
de taak, gesteld aan de AlgE:'mene Bedrijfsorganisatie, wordt be
paald, dat deze product- en bedrijfschappen tot taak hebben een het 
belang van het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
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door de ondernemingen, waarvoor zij zijn ingesteld, te bevorderen, 
alsmede het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en 
van de daarbij betrokken personen te behartigen. 

Het bestuur van deze lichamen, dat uit tenminste 6 leden be
staat, wordt gevormd door functionarissen, benoemd door daartoe 
bij K. B. aangewezen organisaties van ondernemers en werk. 
nemers. Ten aanzien van het bestuur van een hoofdbedrijfschap en 
een bedrijfschap wordt uitdrukkelijk bepaald, dat daarin door de 
organisaties van ondernemers en arbeiders evenveel leden worden 
benoemd, tenzij bij de wet tot instelling van het betrokken lichaam 
anders mocht zijn bepaald. Voor het bestuur van een productschap 
is wel bepaald, dat daarin werknemersvertegenwoordigers zullen 
zijn opgenomen, doch een paritaire samenstelling is niet voor· 
geschreven. 

Ook met betrekking tot de benoeming van den voorzitter bestaat 
verschil tussen een productschap en een bedrijfschap; wordt bij 
dit laatste de voorzitter benoemd door het bestuur, al dan niet uit 
zijn midden, onder goedkeuring van de betrokken ministers, bij een 
productschap vindt deze benoeming plaats door de Kroon, eveneens 
al dan niet uit het bestuur. 

Deze organen zullen verordeningen mogen maken ten aanzien 
van de onderwerpen, waarvan de regeling of nadere regeling bij de 
wet aan meergenoemde lichamen is overgelaten. Evenals bij den 
Sociaal-Economischen Raad is voor de totstandkoming van ver
ordeningen een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen 
vereist. 

Uit den aard der zaak is slechts in zeer summiere trekken een 
overzicht gegeven van de nieuwe in het wetsontwerp gedachte 
lichamen en organen; hieronder zal trouwens nog voldoende ge
legenheid zijn, enkele andere belangrijke bepalingen naar voren te 
brengen; op één punt zij volledigheidshalve hier nog de aandacht 
gevestigd, namelijk op den z.g. medewerkingsplicht. Is de S.E.R. 
gehouden, de bij of krachtens de wet gevorderde medewerking tot 
uitvoering van die wet te verlenen, de product-, hoofdbedrijf- en 
bedrijfschappen zijn verplicht, behalve de bij of krachtens de wet, 
ook de bij een verordening van den Raad gevorderde medewerking 
te verlenen; de hoofdbedrijf- en bedrijfschappen zijn bovendien 
verplicht behalve de bij een verordening van het bestuur van 
een productschap ook nog de bij een verordening van. een hoofd
bedrijfschap gevorderde medewerking te verlenen. Deze vereiste 
medewerking kan telkens mede inhouden het stellen van nadere 
regelen bij verordening. 
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Indien ik tenslotte voor wat betreft den inhoud van het wets
ontwerp vermeld, dat het derde hoofdstuk overgangs- en slot
bepalingen inhoudt, waarbij onder meer een basis wordt gelegd 
voor de intrekking van de besluiten, waarop de WOLTERsoM-organi
satie rust, van het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941, op 
grond waarvan de bedrijfschappen op het gebied der voedselvoor
ziening zijn opgetrokken, en van het Mijnstatuut, zou ik thans 
enkele opmerkingen aangaande het wetsontwerp willen maken aan 
de hand van de reeds meergenoemde 14 conclusiën der A.R. Partij. 

Nadat in conclusie I wordt geconstateerd, dat bedrijfsorgani
satie, waaronder wordt verstaan de bedrijfstakgewijze organisatie 
van het bedrijfsleven, met kracht dient te worden bevorderd, stelt 
conclusie 11 in de eerste alinea, dat de bedrijfsorganisatie als regel 
in het leven moet worden geroepen op initiatief van en in samen
werking tussen de vrije organisaties van ondernemers en arbeiders. 
Deze conclusie gaat derhalve uit van de gedachte, dat het initiatief 
van en de samenwerking tussen de vrije ondernemers- en arbeiders
organisaties in zekeren zin de vereisten zijn voor de totstand
koming der bedrijfsorganisaties. Hierin is mijns inziens in con
creten vorm geformuleerd de steeds van A.R. zij de voorgestane ge
dachte, dat bedrijfsorganen niet "van boven af" moeten worden 
opgelegd, maar "van onder op" moeten groeien en zich ont
wikkelen. 

In het Regeringsontwerp behandelt artikel 69 in het bij zonder 
de wijze van totstandkoming der bedrijfschappen en productschap
pen. Dit artikel regelt naar mijn oordeel twee mogelijkheden: 1. de 
S.E.R. doet zelf een voorstel aan de betrokken ministers om te 
bevorderen, dat een wetsontwerp worde ingediend bij de Staten
Generaal tot instelling van product- of bedrijfschappen en 2. de 
Regering dient eigener beweging een zodanig ontwerp van wet in 
bij de Staten-Generaal. In dit laatste geval wint de Regering het 
advies in van den S.E.R., die op zijn beurt de naar zijn oordeel 
representatieve organisaties van de betrokken ondernemers en 
werknemers hoort. Doet de S.E.R. zelf een voorstel tot instelling 
van een product- of bedrijfschap, het hierboven onder 1 vermelde 
geval dus, dan dient dit te geschieden in overeenstemming met een 
naar het oordeel van den S.E.R. voldoende representatieve orga
nisatorische vertegenwoordiging van de betrokken ondernemers 
en werknemers. Weliswaar dient de S.E.R. alle naar zijn oordeel 
representatieve ondernemers- en arbeidersorganisaties te horen, 
maar de overeenstemming behoeft slechts met een gedeelte daar-
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van te bestaan, als dat gedeelte maar een voldoende representatieve 
organisatorische vertegenwoordiging is. In deze redactie is m. i. 
bewust uitgesloten, dat uitsluitend wordt gekeken naar het aantal 
organisaties, dat vóór of tegen de instelling is; de mogelijkheid 
bestaat, dat, ondanks het feit, dat vele kleine organisaties of orga
nisaties met vele kleine ondernemingen (b.v.) vóór de totstand
koming van een bedrijfschap zijn, tot instelling van zulk een 
lichaam toch niet wordt geadviseerd, omdat één organisatie, ver
tegenwoordigende vele leden respectievelijk zeer grote onder
nemingen, zich tegen de instelling heeft verklaard. 

In het· in artikel 69 gehuldigde systeem van instelling is deze 
gedachtengang mijns inziens niet onlogisch. De vraag is echter 
of de door den ontwerper van de wet voorgestane gedachte omtrent 
instelling wel juist is. Want hoe men artikel 69 ook wendt of keert, 
dit artikel voorziet in de mogelijkheid van instelling der bedrijfs
organisaties rechtstreeks door de Regering en op initiatief van den 
S.E.R., maar juist niet in de mogelijkheid van oprichting op initia
tief van de vrije organisaties van ondernemers en arbeiders in 
een bepaalden bedrijfstak. Men werpe hier niet tegen, dat deze 
laatste mogelijkheid toch geenszins is uitgesloten; uit den aard 
der zaak is dat niet gedaan, maar de geest van het bewuste artikel 
69 is: de Regering of de S.E.R. zijn normaliter de initiatief
nemers. Anders gezegd, artikel 69 pakt de zaak, wat de instelling 
betreft, derhalve aan "van boven af" en niet "van onder op", het
geen, zoals uit bovenstaande volgt, strijdig is met het in A.R. kring 
gehuldigde principe, neergelegd in de hierboven reeds vermelde 
conclusie Il. 

De vraag kan bovendien rijzen, of het in het ontwerp neergelegde 
systeem niet in strijd komt met de Grondwet, althans met den 
geest van de Grondwet. Immers bij de totstandkoming van het 
nieuwe 5e hoofdstuk, met name van artikel 152, is gediscussieerd 
over de vraag of dat artikel moest spreken van "erkennen" dan wel 
van "instellen" van bedrijfsorganisaties. Te ver zou het gaan hier
op diepgaand in het kader van dit opstel in te gaan, maar volstaan 
moge worden met er aan te herinneren, dat de Regering naar 
aanleiding van een opmerking in het voorlopig verslag van de 
Tweede Kamer, dat men de voorkeur zou hebben gegeven aan het 
gebruik van het woord "erkennen" boven den in het Regerings
voorstel gekozen term "instellen", het standpunt inna,m, dat zjj 
het laatste woord alleen prefereerde, "omdat, voor zover in het 
maatschappelijk leven reeds bestaande organisaties in de nieuwe 
regeling zullen worden opgenomen, zij als openbaar orgaan immers 
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eerst bij die regeling worden ingesteld". De gedachtengang was 
deze: erkennen als publiekrechtelijk lichaam in den zin van artikel 
152 is eigenlijk niet mogelijk, want ook een reeds bestaande orga
nisatie wordt eerst van overheidswege als publiekrechtelijk lichaam 
ingesteld. Ook toen leefde derhalve de gedachte, dat in feite de 
organisatie moest ontstaan en tot op zekere hoogte zich moest ont
wikkelen in het vrije bedrijfsleven, waarna van Regeringswege 
tot een daad zou worden overgegaan, die grondwettelijk niet met 
het woord "erkennen" kon word3n uitgedrukt, maar waarvoor de 
term "instellen" de voorkeur verdiende, hoewel het practisch ge
zien meer als een erkennen dan als een van boven af instellen 
werd beschouwd. 

Ook de tweede alinea van conclusie II verdient onze aandacht; 
daarin wordt tot uitdrukking gebracht, dat de vrije organisaties 
van ondernemers en arbeiders dienen te worden aanvaard als de 
draagsters der bedrijfsorganisatie. Nauw verband met deze zin
snede houdt conclusie X, luidende: "De organisaties van onder
nemers en arbeiders hebben een levenskrachtige en het bedrijfs
leven bevruchtende bedrijfsorganisatie te bevorderen. Voor de 
juiste tenuitvoerlegging van die taak is het noodzakelijk, dat zij een 
voortdurend nauw contact onderhouden met haar leden en met hen, 
die in de bedrijfsorganisatie zitting hebben." 

Aan de in deze conclusiën neergelegde gedachte wordt zeer zeker 
voldaan in zoverre, dat de vrije werkgevers- en werknemersorga
nisatie de bestuursleden van de product- en bedrijfschappen mogen 
aanwijzen; deze bevoegdheid worde niet onderschat en in dit ver
band is ongetwijfeld ook nog van belang op te merken, dat deze 
functionarissen slechts voor een periode van twee jaren zullen 
worden aangewezen. De vrije organisaties - en dat is een zaak, 
die deze organisaties voor een groot deel zelf in de hand hebben -
dienen van haar kant nauw contact te onderhouden enerzijds met 
haar eigen leden en anderzij ds met den door haar benoemden 
bestuurder in het bedrijfschap of productschap; deze laatste dient 
ook van zijn kant dit contact zo veelvuldig en hecht mogelijk te 
doen zijn. Met dit alles is mijns inziens niet strijdig de bepaling 
van artikel 86 jo artikel 22 van het ontwerp, inhoudende, dat be
stuursleden zonder last of ruggespraak stemmen. De nadruk zou 
ik hier gelegd willen zien op het woord "stemmen", in welk 
geval mijns inziens met de bewuste zinsnede toch eigenlijk slechts 
wordt uitgedrukt, dat een bestuurslid bij het uitbrengen van zijn 
stem niet gebonden mag zijn, niet als mandataris van zijn organi-
A. s. XVII/-1I 22 
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satie mag optreden. Dit beginsel is mijns inziens juist voor be
stuurders van een publiekrechtelijk lichaam en schept de mogelijk
heid, in het bestuur van zulk een lichaam tot vruchtbaar werk 
en resultaat te komen. Dit alles echter onder deze uitdrukkelijke 
voorwaarde, dat het een bestuurslid wel mogelijk moet zijn over 
al hetgeen door het bestuur van een bedrijfschap in verordeningen 
of andere bindende besluiten zal worden vastgelegd, dus alvorens 
daarover wordt gestemd, het gevoelen van zijn organisatie te leren 
kennen: de huidige tekst van het ontwerp verbiedt een en ander 
naar mijn oordeel niet; te betreuren is het inmiddels wel, dat op 
dit punt het ontwerp niet positiever is; de hierboven vermelde in
houd van de op dit vraagpunt betrekking hebbende conclusiën ver
onderstelde mijns inziens toch meer concrete en positieve bepalin
gen dan thans voor ons liggen. Hierboven wees ik reeds op den 
nauwen samenhang van de conclusiën en het daaraan voorafgaande 
rapport van de sociaal-economische commissie van de A.R. partij. 
Daarin lezen wij onder meer op blz. 13 en 14, dat de vrije organi
saties niet mogen worden "gedegradeerd" tot "aanwijzings
colleges", maar dat bovendien de gelegenheid moet bestaan, dat 
zaken, welke in de bedrijfsorganen aan de orde zijn of zullen wor
den gesteld, in de vrije organisaties worden voorbereid en/of be
sproken, voorzover zij daarvoor in aanmerking komen; op bladzijde 
7 van dat rapport wordt zelfs een hearing of althans verplichte 
publicatie van het voorontwerp, alvorens een regeling dwingend 
wordt voorgeschreven, aanbevolen. Opneming van een bepaling in 
dezen geest ware m. i. gewenst om op dit punt tot een meer posi
tieven inhoud te komen dan thans en om verder eIken twijfel dien
aangaande uit te sluiten. Mocht de practijk anders worden, dan is 
het gevaar zeer groot, dat de nieuwe organen Of dode lichamen 
worden Of instanties, die ten opzichte van het bedrijfsleven een 
zekere willekeurige machtspositie innemen, welke laatste omstan
digheid evenzeer zou betekenen "la mort sans phrase" voor de 
bedrijfsorganisatie. 

Over het algemeen heeft in den A.R.-kring steeds veel verschil 
van mening geheerst over de eventueel aan bedrijfsorganen toe te 
kennen verordenende bevoegdheid. Het ligt echter niet in mijn be
doeling in dit artikel het oude strijdpunt nog eens op te rakelen 
en uitvoerig stil te staan bij het standpunt dergenen, die yan oordeel 
zijn, dat de verordenende bevoegdheid als van nature aan bedrijfs
organisaties toekomt, dat deze bevoegdheid tot haar wezen be
hoort, en bij het inzicht van hen, die de mening zijn toegedaan, dat 
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de bedrijfsorganen, waaraan verordenende bevoegdheid is toe
gekend, bij de uitoefening daarvan in wezen een overheidsbevoegd
heid hanteren. In het kader van dit opstel acht ik daartoe ook 
weinig reden te bestaan; in de eerste plaats omdat de voorzitter 
der A.R. partij in het op 26 Februari van dit jaar gehouden Cen
tralen Convent, hetwelk aan het vraagstuk der bedrijfsorganisatie 
was gewijd, de bovengenoemde controverse al tot haar juisté pro
porties had teruggebracht, in dien zin, dat zijnerzijds eenstemmig
heid werd geconstateerd over het feit, dat bedrijfsorganisaties 
regelen moeten kunnen stellen, waardoor georganiseerde bedrijfs
genoten worden gebonden, maar waaraan uiteindelijk ook ongeor
ganiseerde bedrijfsgenoten gehouden zijn, doch dat alleen verschil 
van inzicht bestaat over de principiële fundering van het laatste; 
in de tweede plaats, omdat de bewuste 14 conclusiën een conclusie 
V bevatten, waarin wordt gesteld, dat de bevoegdheid van de be
drij fsorganisaties, regelingen bij verordening vast te stellen voor 
allen, die tot den bedrijfstak behoren, wordt erkend voorzover de 
toepassing van de rechtvaardigheid de totstandkoming en uitvoe
ring van zulke regelingen noodzakelijk maakt. Zij het dan, dat die 
verordenende bevoegdheid hier min of meer schuchter wordt aan
vaard, in elk geval wordt zij erkend. 

Ook het wetsontwerp kent aan de product-, hoofdbedrijf- en 
bedrijfschappen verordenende bevoegdheid toe. Men zou zich te
recht kunnen afvragen, waarom zulks in de raamwet reeds is ge
daan, nu immers zoals boven betoogd is, voor de totstandkoming 
van deze lichamen afzonderlijke instellingswetten nodig zullen zijn. 
Zou het niet de voorkeur hebben verdiend ook eerst bij die in
stellingswetten te bezien en te beslissen of verordenende bevoegd
heid moest worden toegekend, waarbij dan telkens rekening zou 
kunnen worden gehouden met het meer of minder ver gevorderd 
zijn van den bedrijfstak 11) 

Bij het thans gekozen systeem in het ontwerp is echter van be
lang te melden, dat de raamwet zich er niet over uitspreekt hoe
ver die verordenende bevoegdheid zich zal uitstrekken. Blijkens 
de Memorie van Toelichting is dit ook bewust nagelaten. "Deze 
lichamen", aldus de toelichting, "zullen immers telkens bij af
zonderlijke wet worden ingesteld. Naarmate de ontwikkeling 
voortschrijdt, zal een helderder inzicht worden verkregen in de 
taken, die, gegeven de dan geldende omstandigheden, met succes 
aan deze lichamen kunnen worden opgedragen." "Op deze wijze 

1) Zie Dr J. R. STELLINGA in Tijdschrift voor Overheidsadministratie van 
23 Sept. 1948. 
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wordt ook beter tot uitdrukking gebracht, dat het in de bedoe
ling van de ondergetekenden ligt de samenstelling, werkwijze en 
taakopdracht dezer lichamen - waarvoor het onderhavige ontwerp 
van wet de vereiste ruimte laat - van geval tot geval zorgvuldig 
aan de omstandigheden te toetsen." Om die reden wordt ook een 
algemene maximale opsomming van bevoegdheden, welke de Com
missie-VAN DER VEN in het door haar ingediende ontwerp nog wel 
had gegeven, mijns inziens terecht achterwege gelaten. 

Afzonderlijk dient aandacht te worden besteed aan de den S.E.R. 
bij artikel 32 toegekende bevoegdheid, verordeningen te maken 
ten aanzien van de onderwerpen, waarvan regeling of nadere rege
ling aan de Algemene Bedrijfsorganisatie is overgelaten. Deze aan 
den Raad verleende bevoegdheid komt mijns inziens stellig in strijd 
met den inhoud van de conclusiën. Wat de samenstelling van den 
S.E.R. aangaat kan een algehele overeenstemming worden ge
constateerd tussen het ontwerp en alinea 1 van conclusie XII; de 
tweede alinea dier conclusie spreekt echter uitsluitend over de 
adviserende taak van den S.E.R.: "Dezen Raad worde de bevoegd
heid toegekend de Overheid te adviseren, desgewenst ook eigener 
beweging, ten aanzien van alle overheidsmaatregelen, welke be
trekking hebben op het bedrijfsleven." 

Zoals uit het bovenstaande reeds gebleken moge zijn, is den 
S.E.R. in het ontwerp ook wel deze adviserende taak toegedacht, 
doch daarnaast is den S.E.R. in zijn hoedanigheid van bestuurs
orgaan der Algemene Bedrijfsorganisatie tevens verordenende be
voegdheid toegekend. Over deze laatste bevoegdheid zwijgen de 14 
conc1usiën, naar mijn oordeel bewust; ter staving van dit inzicht 
moge nog eens een beroep worden gedaan op het aan de conc1usiën 
voorafgegane rapport, waar we met betrekking tot dit vraagpunt 
lezen (blz. 14): "Zijn taak (n.l. van den S.E.R.) zij echter niet 
regelend en/of besturend, maar consultatief." Blijkens de Memorie 
van Toelichting heeft de Regering aan den S.E.R. als bestuurs
orgaan van de Algemene Bedrijfsorganisatie een regelende taak 
toebedacht op organisatorisch gebied en verder een controlerende 
taak ten opzichte van de product-, hoofdbedrijf- en bedrijfschap
pen; juist tegen deze twee bevoegdheden keert zich het meer
genoemde rapport. "De bezwaren tegen het toekennen van een 
besturende en regelende functie aan het centrale orgaan zijn hierin 
gelegen, dat daardoor de verantwoordelijkheden zouden worden 
verdoezeld. De controle van overheidswege op het bedrijfsleven 
raakt belangen, ten aanzien waarvan de Minister verantwoorde
lijk is tegenover de Staten-Generaal. Men hoede zich er voor, die 
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parlementaire contróle te verzwakken door tussen bedrijfsorgaan 
en Minister hiërarchisch nog weer een centraal orgaan - in dit 
geval inderdaad "toporgaan" - met regelende en besturende be
voegdheid in te schakelen." 

Uit den samenhang van een en ander is mijns inziens de gevolg
trekking gerechtvaardigd, dat zeer bewust conclusie XII uitsluitend 
het consultatieve karakter van den S.E.R. vermeldt, tengevolge 
waarvan dan ook weer een belangrijk verschil is geconstateerd 
tussen het wetsontwerp en de conclusiën. 

Met betrekking tot de verordenende bevoegdheid zou ik nog op 
een tweetal belangrijke artikelen (met een inhoud van gelijke. strek
king) willen wijzen, namelijk op de artt. 33 en 91 van het wets
ontwerp. Daarin wordt ten aanzien van de verordeningen van den 
S.E.R. en van de verschillende "schappen" gesteld, dat de wet zal 
bepalen, voor wie de verordeningen bindende regelen zullen kunnen 
inhouden. De Memorie van Toelichting doet ons zien, dat deze be
paling is opgenomen om later bij de wet de vraag te kunnen be
antwoorden, in hoeverre de verordeningen voor andere publiek
rechtelijke lichamen, zoals de provincie en de gemeente, met het 
oog op door haar gedreven ondernemingen verplichtingen kunnen 
inhouden. Echter ook nog om een andere reden schijnen de hier
boven genoemde artikelen 33 en 91 te zijn opgenomen: blijkbaar 
heeft men thans de mogelijkheid nog niet willen uitsluiten, dat 
ook anderen dan bedrijfsgenoten zouden worden gebonden door de 
verordeningen der verschillende nieuwe lichamen; immers de 
Memorie van Toelichting zegt in § 2 onder punt 5 dat "althans" 
alle bedrij fsgenoten zullen worden gebonden. Indien met deze voor
zichtige redactie beoogd zou worden, de deur open te laten voor 
een verordenende bevoegdheid, waardoor aan een ieder, al dan 
niet bedrijfsgenoot, bindende voorschriften zouden kunnen worden 
gegeven, dan dient, naar het mij voorkomt, tegenover de bewuste 
artikelen een afwijzende houding te worden aangenomen. Terecht 
merkt Dr J. R. STELLINGA in het Tijdschrift voor Overheids
administratie d.d. 2 Sept. 1948 op, dat zulks het bezwaar heeft, 
dat organen, in hoofdzaak uit het bedrijfsleven voortkomende, alge
meen geldende wetten zouden kunnen gaan maken. Deze wetgeving 
zou, naar het oordeel van Dr STELLINGA, tot stand komen buiten 
de van ouds bestaande vertegenwoordigende lichamen om: "Of 
dit uit een oogpunt van staatsbouw te aanvaarden is, valt te be
twijfelen." Mijnerzijds zou ik er nog op willen wijzen, dat een 
bevoegdheid om algemeen-bindende verordeningen af te kondigen, 
het grote gevaar inhoudt, dat bedrijfsorganen tot staatsorganen 
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worden. In dit verband behoeft slechts te worden herinnerd aan 
de bestaande bedrijfschappen voor de voedselvoorziening, welker 
verordenende bevoegdheid zich ook uitstrekt tot een ieder, bedrijfs
genoot of niet, hetgeen mijns inziens een hoofdoorzaak is, welke 
er toe heeft geleid, dat deze lichamen tot zuivere overheidsorganen 
zijn geworden. Naar mijn oordeel dient dan ook grote waarde te 
worden gehecht aan de in conclusie V opgenomen woorden "die 
tot den bedrijfstak behoren" (zie boven), waarmede uitdrukkelijk 
de verordenende bevoegdheid is beperkt tot de bedrijfsgenoten. 

Belangrij ke vragen met betrekking tot de bedrij fsorganisatie 
doen zich verder nog voor: moet zij een Z.g. horizontale of een 
verticale organisatie zijn, zal zij behalve op sociale ook op econo
mische aangelegenheden betrekking hebben en in welke verhouding 
zal de vertegenwoordiging van ondernemers en arbeiders in de 
besturen plaats vinden? 

Wat de eerste vraag betreft heeft met name conclusie VIn zich 
in eerster instantie uitgesproken voor een horizontale organisatie: 
"De bedrijfsorganisatie betreffe allereerst de Z.g. horizontale orga
nisatie. De wijze, waarop verticale verbindingen of verbanden 
tussen bedrijfsorganisaties kunnen worden tot stand gebracht, is 
afhankelijk van den aard der te treffen voorzieningen." Hier
boven wees ik reeds even op de bedrijfschappen voor de voedsel
voorziening, verticale organen, die naar mijn mening door de ruime 
aan die lichamen toegedachte bevoegdheden op economisch gebied 
en de algemeen verbindende kracht hunner verordeningen sterk 
het karakter van staatsorganen hebben gekregen; verticale orga
nen hebben alleen reeds door hun verticaal karakter en door de 
gewoonlijk uit dien hoofde aan zulke lichamen in ruime mate toe
gekende economische bevoegdheden veelal de neiging, overheids
organen te worden in plaats van bedrijfsorganen; in den regel 
zien we hier een zuivere toepassing van het in socialistischen kring 
aangehangen beginsel der functionele decentralisatie, met het ge
volg, dat zulke organen een verlengstuk worden van den overheids
arm. Daarom is het juist het uitgangspunt, der bedrijfsorganisatie 
in eerster instantie een horizontalen vorm te geven. 

Hiermede behoeft niet aanstonds elke verticale verbinding te 
worden afgewezen; het ingediende wetsontwerp kent zelfs op dit 
stuk een gelukkige bepaling, namelijk art. 101, lid 1, waarin de 
mogelijkheid wordt geopend, dat twee of meer der nieuw te vor
men openbare lichamen een voorziening treffen ter gemeenschappe
lijke behartiging van belangen. Deze mogelijkheid is niet alleen 
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opgenomen voor horizontaal, maar ook voor verticaal ten op
zichte van elkaar gelegen organen; afgezien van de verdere uit
werking van deze gedachte in de volgende artikelen, is mijns in
ziens de meergenoemde bepaling een aanvaardbare oplossing voor 
het tot stand komen van verticale verbindingen. 

Zoals echter hierboven reeds uitvoerig werd uiteengezet kent 
de wet ook productschappen, verticale lichamen in optima forma. 
Dat de ontwerpers van de wet zelf reeds hebben ingezien, dat deze 
productschappen een geheel ander karakter zullen dragen dan de 
geprojecteerde bedrijfschappen en dat zij dichter bij de Overheid 
dan bij het bedrijfsleven zullen staan, blijkt uit het feit, dat den 
productschappen een voorzitter door de Overheid wordt toege
wezen. Hier treffen we een directe participatie van de Overheid 
in het bestuur van deze lichamen aan. Het grote bezwaar is, dat 
ook deze productschappen, deze functioneel gedecentraliseerde 
staatsorganen, hun regeling vinden in de wet op de bedrijfs
organisatie, dat zij in hetzelfde hoofdstuk, vaak in dezelfde artike
len als de bedrijfschappen worden behandeld, terwijl zij naar mijn 
oordeel met bedrij fsorganisaties weinig of niets gemeen zullen 
hebben. 

Blijkens de toelichting is de Regering van oordeel, dat deze 
verticale lichamen in het bijzonder nodig zijn voor vele onder
werpen op economisch gebied, hoewel zij den bedrijfschappen be
voegdheden, zowel op sociaal als op economisch terrein, wil toe
kennen. Conclusie VI wil eveneens de werkzaamheden der bedrijfs
organisatie (waaronder in het licht van conclusie VIn horizontale 
organisaties zijn te verstaan) betrekking doen hebben zowel op 
economische als op sociale aangelegenheden; deze VIe conclusie 
zegt voorts, dat de vorming van afzonderlijke secties voor sociale 
en economische zaken aanbeveling verdient. Deze zin dient mijns 
inziens in direct verband te worden gebracht met de volgende 
conclusie, die handelt over de verhouding van de ondernemers- en 
arbeidersvertegenwoordiging ; deze vertegenwoordiging, aldus con
clusie vn, "worde geregeld op paritaire basis, met dien verstande, 
dat deze voor de economische aangelegenheden niet onder alle 
omstandigheden noodzakelijk is." In verband met deze laatste uit
zonderingsmogelijkheid is de splitsing van het bestuur in twee 
secties naar voren gebracht. 

Het wetsontwerp lost deze quaestie wel enigszins anders op dan 
in de conclusiën is voorgesteld, maar van een wezenlijk verschil 
is naar mij n oordeel in deze toch geen sprake. 

In de eerste plaats gaat, zoals we boven reeds zagen, ook de wet 
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in art. 73, lid 4 uit van een paritaire vertegenwoordiging van 
ondernemers- en arbeidersorganisaties in de besturen der bedrijf
schappen, terwijl zij voorts ook rekening houdt met afwijkingen 
van dezen regel; immers de wet neemt in de genoemde bepaling 
aan het slot de zinsnede op: "tenzij bij de wet tot instelling van 
het betrokken lichaam anders is bepaald". De Memorie van Toe
lichting geeft ons een inzicht in de beweegredenen der Regering 
op dit punt, waar zij zegt: "Denkbaar is echter, dat voor bedrijf
schappen met een in hoofdzaak economische taak op grond van de 
in den bedrijfstak bestaande verhoudingen en omstandigheden aan 
een andere samenstelling de voorkeur wordt gegeven." Verder 
blijkt dan dat de gedachten hier in de eerste plaats zijn uitgegaan 
naar bedrijfschappen op het gebied van den handel, het bankwezen, 
het verzekeringswezen en op sommige terreinen van het ambacht. 

Het Regeringsontwerp komt dan echter niet tot een economische 
kamer en een sociale kamer, maar zoekt de oplossing voor de niet 
paritair samengestelde besturen der bedrijfschappen in een rege
ling voor het stemmen inzake sociale aangelegenheden, daaronder 
begrepen de vraag of een quaestie een sociale aangelegenheid is; 
de in de minderheid verkerende groep brengt dan een even groot 
aantal stemmen uit als de andere groep. 

In de conclusiën is voorts aandacht besteed aan de bedrijfs
rechtspraak en aan het vraagstuk der ondernemingsraden. Con
clusie XI brengt tot uitdrukking, dat de bedrijfsorganisatie de be
drijfsrechtspraak tot ontwikkeling heeft te brengen zonder dat 
daarbij op de rechtswaarborgen inbreuk wordt gemaakt. Het in
gediende ontwerp heeft voor de bedrijfsrechtspraak geen voor
ziening getroffen. Overtredingen van de door de bedrijfsorgani
saties afgekondigde verordeningen, voorzover deze een straf
sanctie behoeven, zullen worden berecht ingevolge de reeds ge
ruimen tijd geleden bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
ingediende wet op de Economische Delicten. Uit den door de 
Commissie-VAN DER VEN bij het door haar opgestelde rapport 
gevoegden brief van 1 Maart 1948 blijkt wel, dat in de besprekin
gen der Commissie meermalen de z.g. bedrijfsrechtspraak is aan
geroerd. Naar de mening der commissie zou dit zeer belangrijke 
vraagstuk aan een commissie, waarin het bedrij fsleven ook ver
tegenwoordigd is, ter bestudering kunnen worden gegeven. 

Te ver zou het in het bestek van dit opstel voeren diep op het 
vraagstuk der ondernemingsraden in te gaan. Slechts enkele op
merkingen, min of meer van formelen aard, zou ik mij daaromtrent 
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willen veroorloven. In de eerste plaats deze: deXIIleconclusie heeft 
op dit onderwerp betrekking, waaruit reeds blijkt, dat de steller(s) 
der conclusiën is (zijn) uitgegaan van de gedachte, dat de onder
nemingsraden in de wettelijke regeling op de bedrijfsorganisatie 
hun plaats zouden krijgen; de genoemde conclusie stelt uitdrukke
lijk, dat de aan de ondernemingsraden op te dragen taak binnen 
het kader der bedrij fsorganisatie zal worden volvoerd. Ook de 2e 
alinea van conclusie XIV wijst in deze richting. De Regering daar
entegen heeft gemeend voor de ondernemingsraden een afzonderlijk 
ontwerp van wet te moeten indienen, hoewel aanvankelijk op ver
zoek van den Minister van Economische Zaken de Commissie-VAN 
DER VEN in het door haar opgestelde ontwerp een hoofdstuk, aan 
de ondernemingsraden gewij d, had opgenomen, zulks echter zonder 
een oordeel uit te spreken over de al of niet wenselijkheid, een 
regeling aangaande ondernemingsraden in een wet op de bedrij fs
organisatie op te nemen. 

In de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp inzake de 
Ondernemingsraden erkent de Regering een zeker verband; on
danks "zekere aanrakingspunten" pleiten toch, aldus de Memorie, 
"de geheel eigen sfeer van de ondernemingsraden, hun specifieke 
taak en hun eigen terrein van werkzaamheden voor een afzonder
lijke regeling". In Anti-Revolutionairen kring is dit verband steeds
zeer sterk gevoeld en zal algemeen betreurd worden de door de 
Regering voorgestelde gesplitste wettelijke regeling op het stuk 
der Bedrijfsorganisatie en der Ondernemingsraden. 

In den loop van het bovenstaande betoog heeft de laatste con
clusie, de XIVe, haar behandeling eigenlijk reeds gevonden. De 
tweede alinea van die conclusie spreekt den wens uit, dat de Over
heid de totstandkoming van een wet, regelende de bedrij fsorgani
satie, den Sociaal-Economischen Raad en de Ondernemingsraden, 
zal bevorderen, terwijl het Ie lid dier conclusie luidt: "De Over
heid houde zich buiten het bestuur der bedrijfsorganisatie." Ten 
aanzien van de besturen der bedrijfschappen (incl. hoofdbedrijf
schappen) is dit beginsel inderdaad in de wet verwezenlijkt. Welis
waar opent de wet de mogelijkheid tot het zenden van overheids
wege van z.g. waarnemers naar de vergaderingen van de besturen 
der product- en bedrijfschappen en naar de vergaderingen van den 
S.E.R. en diens commissies in de artikelen 28 en 88 - bepalingen, 
waartegen naar mijn oordeel ook wel bezwaren zijn aan te voeren 
- doch zulk een "waarneming", als het daar althans bij blijft, 
kan zeker niet op één lijn worden gesteld met een directe partici-
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patie van overheidszijde. Deze waarnemers hebben dan ook een 
raadgevende stem. 

Toch zou ik op de aan de le alinea van conclusie XIV ten grond
slag liggende gedachte nog even willen ingaan. In het begin van 
dit artikel heb ik reeds opgemerkt, dat in A.R. kring de bedrijfs
organisatie steeds is voortgegaan onder meer om diep ingrifpenden 
staatsinvloed en overheidsbemoeienis op het maatschappelijk leven 
te weren. In den aan de XIV conclusiën voorafgaanden considerans 
komt als vierde overweging voor, dat de bedrijfsorganisatie onder 
meer noodzakelijk is "ter versterking van den weerstand tegen 
staatsalmacht en staatsvoogdij". Hier vinden we dus dezelfde ge
dachte terug. Dit is ook de reden waarom men in A.R. kring steeds 
zo sterk den eigen aard en den eis van zelfstandigheid der bedrijfs
organisaties op den voorgrond heeft gesteld en den invloed van den 
staat zo beperkt mogelijk g-ehouden wilde zien. 

In dit artikel is dan ook zeer zeker gerechtvaardigd de vraag, 
of het ingediende wetsontwerp aan deze voorwaarde voldoet. He
laas kan op deze vraag geen bevestigend antwoord worden gege
ven. De toeziende en controlerende bevoegdheden van overheids
wege zijn wel buitengewoon groot in het ontwerp; het zelfstandige 
karakter der nieuwe organen komt daardoor wel zeer sterk in het 
gedrang. Voor talrijke punten is voorafgaande goedkeuring van 
den S.E.R. nodig; zo b.v. voor de begroting en de rekening en ver
antwoording der "schappen", voor het treffen van gemeenschap
pelijke regelingen, waarop ik hierboven reeds doelde, voor het toe
kennen van een toelage aan den voorzitter van een bedrijfschap, 
voor het vaststellen van de lonen en de andere arbeidsvoorwaarden 
van het personeel; voorts moge worden herinnerd aan de vèrgaande 
medewerkingsplicht van de nieuwe organen en aan de bevoegdheid 
van overheidswege bij niet of niet behoorlijke nakoming van deze 
verplichting diep in te grij pen in het apparaat van het bedrij fsschap, 
zelfs personeel te ontslaan en het personeel aan te vullen en uit te 
breiden. Indien men bij dit alles bedenkt, dat de taakomschrijving, 
in afwijking van het voorstel van de Commissie-VAN DER VEN, 
zodanig is geworden, dat bevordering van het algemeen belang 
op den voorgrond is gesteld en behartiging van het bedrijfstak
belang op de tweede plaats is gekomen, dan is het duidelijk, dat 
de vraag of hier nu werkelijk wel bedrijfsorganisaties in uitzicht 
worden gesteld aan gerechtvaardigden twijfel onderhe.vig is. Op 
andere, meer staatsrechtelijke gronden komt ook Dr STELLINGA 
in zijn artikelenreeks in het Tijdschrift voor Overheidsadmini
stratie tot de slotsom, dat we hier veeleer met overheidsorganen 
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van doen hebben (zie de artikelen in genoemd tijdschrift d.d. 26 
Augustus 1948 en d.d. 2 Sept. 1948). Op vele punten meende ik 
verschillen te moeten constateren tussen de conclusiën en het wets
ontwerp; deze zouden echter m. i. door het aanbrengen van wijzi
gingen in de wet gemakkelijker zijn te ondervangen dan het 
laatste hier gesignaleerde bezwaar, aangezien dat den gehelen 
opzet van het ontwerp heeft doortrokken. 

Het bovenstaande had ten doel het ingediende ontwerp van wet 
te toetsen aan de in A.R. kring reeds vele jaren bestaande ideeën 
omtrent bedrijfsorganisatie, zoals die in een veertiental conclusiën 
van de A.R. Partij nader waren geformuleerd. Helaas moest daar
bij worden geconstateerd, dat het ontwerp op vele punten niet 
overeenstemde met de A.R. voorstelling omtrent bedrijfsorgani
satie. 

Met dit onderwerp wordt vaak in één adem genoemd het vraag
stuk van de Z.g. geleide economie. Om alle misverstanden te voor
komen zij, wellicht ten overvloede, nog opgemerkt, dat met be
trekking tot dat vraagstuk door mij in het vorenstaande geenszins 
positie is gekozen. Toegegeven zij echter aan degenen, die een door 
of vanwege de Overheid bestuurde of geleide economische orde 
voorstaan en die daarvoor bepaalde organen in het leven zouden 
willen roepen, dat een bedrijfsorganisatie, zoals die in A.R. 'kring 
steeds naar voren is gebracht, voor die doeleinden niet bruikbaar 
zal zijn; daarvoor dient de overheidsinvloed in zodanige organen 
bepaald groter te zijn dan door de A.R. voorstanders van bedrijfs
organisatie wenselijk wordt geacht en in de bewuste conclusiën is 
neergelegd. Men bedenke echter wel, dat dan geen bedrijfsorganen 
worden geformeerd, maar functioneel gedecentraliseerde over
heidsorganen. 

Juist omdat het ingediende wetsontwerp zeer wel bruikbaar zou 
zijn om een min of meer van overheidswege geleide economische 
orde door te voeren moet naar mijn mening het uiteindelijke oor
deel over deze wet, indien en zolang zij moet doorgaan voor een 
wet op de bedrijfsorganisatie, weinig gunstig luiden. Moge echter 
het overleg tussen Regering en Staten-Generaal er toe leiden, dat 
wij uiteindelijk over deze wet, als wet op de Bedrijfsorganisatie, 
een gunstiger oordeel kunnen vellen. 

* 

j I~ 

, 
. " 

f 
,,': 
"ï,! 

i,: 



VRAAG EN ANTWOORD 

VRAAG: Gaarne ontving ik advies inzake de wenselijkheid der in
voering van schooltandverzorging. 

ANTWOORD: De school is een instituut tot het geven en ontvangen 
van onderwijs. Dat onderwijs kan het vak hygiëne, daaronder begrepen 
tandhygiëne, omvatten, evengoed als elementair verkeers-onderwijs en, 
in het kader van de lichamelijke oefening, zwemonderricht. Intussen 
stelt het gevaar voor het intreden van overlading als vanzelf zekere 
grenzen aan het aantal vakken. 

Maar schooltandverzorging beoogt iets geheel anders. Constaterende, l 
dat er in brede lagen der bevolking nog veel aan de tandverzorging I 

ontbreekt en dat deze in de jeugd moet aanvangen, alsmede dat de 
jeugd op school gemakkelijk is te bereiken, wil men door middel van 
de school de controle en het herstel en onderhoud van de gebitten der 
jeugd ter hand nemen. Met onder~ijs heeft dat niets meer te maken. 

Op dien grond kan men ook pleiten voor schoolvoetverzorging en 
schoolhaarknippen. Wanneer onze pedicures en kappers nog eens univer
sitair zouden worden opgeleid - wat op zichzelf gezien de medische 
kanten van hun beroep: eeltgroei, vorming van likdoorns, groei en 
samenstelIing van het haar, geheel niet zo dwaas is als het klinkt -
en voortaan voetarts en haararts zouden heten, dan zou dat vermoede
lijk ook niet lang op zich laten wachten. Immers, ook de tandarts tracht 
in het gevolg van den schoolarts de school binnen te komen. 

Dan wordt echter voorbijgezien, dat de schoolarts een taak heeft, die 
ten nauwste met het schoolhouden en het onderwijs in verband staat. 
U zie hierover het advies in A. R. S. XVII, blzz. 92 v.v. (Juni 1947). 
Het medisch schooltoezicht wordt n.l. principieel gerechtvaardigd door 
de volgende overweging: 

"Aan het bieden van de gelegenheid tot het bijeen zijn van kinderen 
(en onderwijzers) tot het genieten (en het geven) van onderwijs be
hoort verbonden te zijn de aansprakelijkheid van de vereniging of in
stelIing, waarvan de school uitgaat, er zoveel mogelijk voor te zorgen, 
dat de kinderen van dat samenzijn met anderen en van de omstandig
heid waarin zij tijdens dat samenzijn voor het genieten van onderwijs 
worden gebracht, geen nadelige gevolgen ondervinden voor hun ge
zondheid en lichamelijken toestand. Besmetting, ogenbederf, ver
groeiingen - om maar enkele voorbeelden te noemen - moet worden 
voorkomen en tegengegaan. Daarvoor is medische controle' nodig. Een 
medische controle, waarvoor, gezien het voorafgaande, de schoolkring 
behoort te zorgen." 

Ten aanzien van schooltand-, voet- of haarverzorging (afgezien van 
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het onderzoek op ongedierte, dat op andere leerlingen kan overspringen) 
gelden zulke overwegingen geenszins. 

Voor lectuur omtrent schooltandverzorging moge ik u verwijzen naar 
de Bibliotheek ten dienste van het Christelijk Onderwijs, Sweelinck
straat 39, 's Gravenhage. G. 

RECTIFICATIE 

Onder het advies inzake de verplichting der Regering inzake het in tweede 
lezing aanhangig maken van wijzigingen in de Grondwet, blzz. 315-320, 
verviel ten onrechte de paraaf G. 
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Prof. Dr L. BENDER O. P., Hoogleraar aan de juridische 
faculteit van het Angelicurn, kerkelijk internationaal 
instituut van hoger onderwijs te Rome. Het Recht. 
Rechtsphilosophische verhandelingen voor juristen 
en andere ontwikkelde personen. Uitgeverij Paul 
Brand, Bussum, 1948. 317 blz. 

"God stelde het natuurrecht, doordat Hij de natuur maakte zooals 
ze feitelijk is; het natuurrecht is in Gods ordenend verstand geconcipi
eerd als gegrondvest op de natuur der schepselen. In het concept 
" "menseh" " . .. ligt opgesloten het concept: .,. Ook God kan dit niet 
anders maken, omdat God niet kan maken, dat een mensch geen mensch 
is. . .. " (blz. 249). 

Deze regels plaatsen ons midden in het klimaat van de aangeboden 
populaire verhandeling over thomistische rechtsfilosofie. 

Het dualistisch grondmotief van natuur en genade doet zijn religieus 
karakter ook in dit werkje op typische wijze gevoelen. Enerzijds het 
thema: zoals ieder mens dit met zijn verstand moet inzien; anderzijds 
de stelling: God heeft het zo geschapen. 

Welk van de twee motieven in de onmogelijke synthese van rede- en 
openbaringsgeloof moet overheersen, blijkt duidelijk uit de regels, die 
wij in den aanhef afschreven. God kan niet anders. Deze uitspraak wordt 
bepaald door de aIles dominerende rede. 

Het is dan ook in den gewonen gang van eerste en tweede bewijs, weer
legging der zoveelste tegenwerping enz., dat de tegenstander, van wie 
op zijn hoogst een niet zuiver denken kan worden verondersteld, wordt 
teruggewezen. 

Waar deze tegenstander van een ander religieus grondmotief uitgaat 
dan de schrijver, zal het slechts voor het forum der rede gevoerde proces 
van conclusies aan hem voorbijgaan. Wil men zulks ondervangen, dan 
zal men achter hetgeen "ieder mens moet toestemmen" een onderzoek 
dienen in te stellen naar hetgeen ieder dier aangesproken, mensen is, 
en dat is wat anders dan een redelijk-zedelijk schepsel. 

Op dit zedelijk wezenskenmerk legt de schrijver evenzeer den nadruk 
als op het redelijk gedeelte. De zedelijke orde omvat voor hem de (teleolo
gisch normatieve) orde van handelen, waarvan het recht onderdeel is. 
Dit recht treedt in de werkelijkheid als natuurrecht en als positief recht. 
In evenzoveel deducties uit evenzovele alleen op des schrijvers religieus 
standpunt te aanvaarden axioma's worden de "bewijzen" over de verhou
ding der gebieden van zedelijkheid en recht, van natuurrecht en positief 
recht gevoerd. 

Terwijl wij 'schrijvers voorwetenschappelijke in-stelling verwerpen en 
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zijn "conclusies" ons dus niet veel te zeggen hebben, vestigen wij toch 
op twee dingen de aandacht: 

1. Van 'schrijvers standpunt uit gezien hebben wij met een populaire 
doch gesloten beschouwing te doen, die zeer veel profijt kan afwerpen 
voor den ontwikkelden Rooms-katholiek en die wellicht ook op den scho
lastisch aangelegden protestant zijn aantrekking uitoefent. 

2. Zoals immer bij het kennisnemen van dergelijke R. K. werken, 
toont ook dit boek ons op beschamende wijze, hoe de Roomse christenen 
uit hun door ons verworpen religieuze synthese grondslagen voor weten
schappelijken arbeid hebben weten te verwerven, waarop zij eeuwen 
konden voortbouwen. Waarom geeft het reformatorisch christendom 
er ook thans nog als regel de voorkeur aan, bij scholastiek en huma
nisme ter schole te gaan, in plaats van eindelijk eens de radicaal-christe
lijke grondslagen voor zijn wetenschappelijk werk te aanvaarden? Deze 
fundamenten zijn toch eindelijk wel zichtbaar geworden. 

J. P. A. MEKKES. 

Repertorium van rechtspraak en literatuur op het gebied 
van het administratieve recht over het jaar 1946 .. 
Uitgegeven vanwege de Vereniging voor administra
tief recht en samengesteld door Mr A. J. HAGEN, 
commies van Staat. H. D. Tjeenk Willink en Zn N.V., 
Haarlem, 1948. 46 blz. 

Registers op litteratuur en jurisprudentie zijn voor den jurist van 
C"lds onmisbare hulpmiddelen en worden dat steeds meer. Wij verheugen 
ons in vele vaktijdschriften en jurisprudentieverzamelingen. 

Van de laatste zijn wij momenteel in elk geval de volgende rijk: Neder
landse Jurisprudentie (N. J.) (met kaartregister), Administratieve en 
Rechterlijke Beslissingen betreffende het openbaar bestuur in N eder
land (A. R. B.) (met kaartregister), Beslissingen in Belastingzaken 
(B. B.), LUTTENBERG, Chronologische verzameling van wetten en be
sluiten, betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden ; van tijde
lijken aard is: Tribunalen in Nederland en andere naoorlogse rechtspraak. 
Uitspraken in militaire strafzaken zijn te vinden in het Militair Rechte
lijk Tijdschrift. Arbeid publiceert regelmatig jurisprudentie betreffende 
de wet op het arbeidscontract en verwante wettelijke regelingen. 

Verschillende dezer uitgaven overlappen elkaar. In N. J. worden de 
uitspraken van den civielen rechter en van den burgerlijken strafrechter 
gepubliceerd; een enkele maal ook van den bijzonderen strafrechter; 
daar in sommige bijzondere wetten aan den eerste rechtsmacht is ver
leend en in andere gevallen art. 2 R. O. hem op het terrein van 
staats- en administratiefrecht brengt, treffen we in deze verzameling 
soms ook op die rechtsgebieden (zelfs op het fiscaal-rechtelijke) liggende 
uispraken aan. In A. R. B. vinden we naast jurisprudentie der Kroon 
(en van G. S.) in administratieve zaken de uitspraken der rechters in 
sociale verzekerings- en ambtenarenzaken alsmede bepaalde groepen 
fiscale jurisprudentie, maar daarnevens ook een groot aantal uitspraken 
van den civielen rechter, die ook reeds in N. J. worden opgenomen (b.v. 
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vele uitspraken in procedures over kerkelijke goederen, zuiver civiele 
zaken, welke uitspraken echter onder het hoofd art. 1 Wet op de Kerk
genootschappen eveneens in A. R. B. verschijnen; verder jurisprudentie 
op het Buit. Besluit Arbeidsverh. 1945, die ook zowel in N. J. als in 
A. R. B. verschijnt). LUTTENBERG geeft in zijn tweede gedeelte alle 
jurisprudentie der Kroon en nog veel andere van de rechterlijke macht; 
de eerste wordt ook in A. R. B. opgenomen, de laatste veelal zowel 
in N. J. als in A. R. B. Wat in B. B. wordt opgenomen, vindt men ge
deeltelijk ook in A. R. B. 

Mij lijkt dit een niet verantwoorde verspilling van papier, bibliotheek
ruimte en geld. Met de opmerking, dat ieder dezer verzamelingen een 
eigen karakter heeft, zijn deze bezwaren niet weerlegd. Elk advocaten
kantoor, dat zich respecteert, of juridische afdeling van een grote 
onderneming heeft tenminste N. J. èn A. R. B. nodig, elk bestuur ener 
gemeente van enigen omvang, vele openbare diensten en bibliotheken 
N. J. èn A. R. B. èn LUTTENBERG. En ieder van die heeft aan bepaalde 
kategorieën uitspraken in elk dier uitgaven geen behoefte. 

Zou het niet mogelijk zijn dat de onderscheidene uitgevers van de 
genoemde en van wellicht nog andere verzamelingen (gedeeltelijk ver
schijnen ze trouwens bij denzelfden uitgever) komen tot een gezamen
lijke uitgave van wetgeving en jurisprudentie, gesplitst in (een niet 
te klein aantal), afzonderlijk uit te geven rubrieken zodat iedere belang
hebbende zich op één of meer rubrieken zou kunnen abonneren, met 
korting naarmate hij zich op een groter aantal abonneert? AI de ge
laakte doublures zouden dan zijn vermeden en ieder zou zich alleen be
hoeven te abonneren op wat hij voor zijn werk nodig heeft. 

Op al de genoemde verzamelingen èn op de litteratuur bestaan, naast 
eventuele kaartregisters der uitgevers zelf, verscheidene klappers, als 
daar zijn LÉON's Rechtspraak, Overzicht van de Rechtspraak - Rechts
literatuur - Administratieve beslissingen, Repertorium van de Neder
landse jurisprudentie en rechtsliteratuur, nog afgezien van verschillende 
kleinere of incidenteel samengestelde klappers. 

Daarbij komt nu het in hoofde vermelde repertorium voor een zeer 
bepaald terrein: het administratieve recht. Dat is nu juist, wat we moe
ten hebben. Evenals de jurisprudentie rubrieksgewijze zou moeten wor
den uitgegeven, zou dat met de klappers op litteratuur en jurispruden
tie moeten geschieden. 

Alleen zou daaraan dan een concentratie der uitgaven dienen vooraf 
te gaan. Anders wordt deze uitgave er een bovenop al de andere. 

Deze uitgave zal haar bruikbaarheid in de praktijk moeten bewijzen. 
Ik kon haar daarop nog niet toetsen. De lijst der afkortingen wijst 
m.i. op een nog te gering aantal tijdschriften, dat in de klappering 
wordt betrokken: ook in op het oog civielrechtelijke periodieken als De 
Naamloze Vennootschap en het Weekblad voor Privaatrecht, Notaris
ambt en Registratie zijn in 1946 b.v. bijdragen gepubliceerd over staats
noodrecht, die zich op algemeen terrein bewogen en derhalve, waar de 
bewerker uiteraard niet heeft geselecteerd naar belangrijkheid, hadden 
kunnen zijn vermeld. G. 
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Dr S. U. ZUIDEMA, Nacht zonder dageraad. Naar aanlei
ding van het atheïstisch en nihilistisch existentia
lisme van Jean-Paul Sartre. Franeker, T. Wever, 
1948. 38 blz. 

Dr S. U. ZUIDEMA, De mensch als historie. Franeker, T. 
Wever, 1948. 33 blz. 

Met deze redevoeringen inaugureerde Prof. Zuiderna als bijzonder 
hoogleraar in de calvinistische wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht, resp. als buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit. 

Beide oraties hebben betrekking op het existentialisme, den jongsten 
uitloper van het irrationalisme, dat ook politiek van groot belang is. 

Terwijl de eerste zich in hoofdzaak beperkt tot Sartre, den cyrenaicus 
in dit gezelschap, treden in de tweede ook andere corypheeën dezer 
richting als Heidegger, Lavelle en Loen voor het voetlicht. 

Diep borende analyse en bewogen beoordeling, op dit gebied zo 
dringend gewenst, gaan hier hand in hand. Daarbij heeft de auteur de 
gave zijn gevoelens niet slechts scherp maar ook pittig te formuleren. 

We wensen collega Zuiderna met deze dubbele prestatie daarom van 
harte geluk; het verheugt ons, ook voor de antirevolutionaire bezinning 
op staatkundige vraagstuken, zeer, dat hij door een gelukkige combinatie 
van opdrachten, hem door de Stichting bijzondere leerstoelen voor 
ealvinistische wijsbegeerte (aan Rijksuniversiteiten enz.) en door onze 
Vrije Universiteit verleend, zich thans geheel aan de studie en de stu
dentenwereld kan wijden. 

D.H.TH.VOLLENHOVEN. 

G. PUCHINGER, Enige opme?'kingen over de betekenis der 
U.I. V., ook voor vandaag. Dubbelno. van P.I.T., or
gaan der Utrechtsche Indologen Vereeniging. Sept.
Oct. 1948. 

Toen in den zwarten bezettingstijd de toenmalige voorzitter der U.I.V. 
en redacteur van P.I.T. als student werd opgepakt en voor den arbeids
inzet naar Duitsland doorgezonden, ried een van de handlangers van 
den bezetter, die zijn personalia opnam, hem "die studie maar op te 
geven, want IndiJ:i krijgen we toch nooit terug". Vandaag is hij con
troleur in Poeroeh Tjahoe. maar niet op de wijze, als hij zich dat voor
gesteld zal hebben. Niet "Utrecht" maar "Leiden" heeft sinds de be
vrijding de Indische politiek èn hier te lande èn overzee bepaald. Het 
is de geest van JONKMAN's dissertatie, waaruit PUCHINGER citeert, welke 
thans den toon aangeeft. Het behoeft niet te verwonderen, dat men 
zich onder die omstandigheden onder de Utrechtse indologische stu
denten opnieuw bezint op eigen plaats en taak. 

Het laatste tijdens de bezetting verschenen no van P.I.T. - steeds 
fier van toon onder buigzame leiding - bevatte een artikel van PROF. 
GERRETSON over De Utrechtsche Indologische faculteit en de Rijkseen
heidsgedachte, waarin de schrijver aantoonde, hoe die faculteit uit die 
gedachte was geboren. En PUCHINGER doet zien, hoe ze ook thans nog 
daarvoor heeft te staan, als correctie op en in antithese met de Leidse 
strevingen, die het Koninkrijk ontbinden. 
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Als gewoonlijk levert PUCHINGER een betoog met allerlei verrassende 
wendingen en perspectieven (niet voor niets gevoelt hij zich aan Prof. 
SCHILDER verwant!) weelderig, litterair, soms verplichtend tot warme 
instemming, dan weer dwingend tot het plaatsen van grote vraagtekens. 

Instemmende opmerking verdient, dat hij in deze "algemene" facul
teitsvereniging een betoog gaf, dat, zonder in een "preek" te vervallen, 
het merk zijner Calvinistische afkomst en verworteling duidelijk aan 
het voorhoofd draagt. G. 

Dr L. C. SUTTORP, Jhr Mr Alexander Frederik de Savor
nin Lohman 1837-1924. 's Gravenhage, 1948. 376 blz. 

Bij den uitgever Stols te 's Gravenhage verscheen een nieuw werk over 
DE SAVORNIN LOHMAN. Tot nu toe waren we over het leven van dezen 
staatsman niet zo heel goed ingelicht. Wel heeft VAN MALSEN een twee
tal boeken over LOHMAN gepubliceerd, maar deze schrijver stond te 
dicht bij zijn "held", dien hij vereerde, dan dat zijn werk ook maar 
enigszins op objectiviteit kan bogen. 

Dr SUTTORP deed dan ook een goed werk, deze grote figuur in onze 
geschiedenis onder de loupe te nemen en een wetenschappelijk verant
woord boek over LOHMAN te schrijven. Hij heeft daarbij niet alleen van 
litteratuur gebruik gemaakt, maar is ook tot de bronnen afgedaald, wat 
de waarde van zijn werk verhoogt. 

Als een geestverwant van LOHMAN heeft hij dezen met liefde ge
tekend, zonder in de fout van VAN MALSEN te vervallen. Hij is gedachtig 
geweest aan het woord van Prof. ROMEIN, dat het door een biograaf 
vlekkeloos poetsen van een held te kort doet aan diens menselijkheden 
en de betekenis van diens prestaties verzwakt. De fouten van LOHMAN, 
zijn gebreken worden niet verheeld. Bekend is, dat deze lichtgeraakt en 
opvliegend was, wat hem nog wel eens parten speelde. Deze karakter
trek wordt niet verdoezeld, maar evenmin wordt verzwegen, dat hij 
als een Christen daartegen tot in zijn grijzen ouderdom gestreden heeft. 

Hoewel een schrijver nooit volkomen objectief kan staan tegenover 
de figuur, die hij beschrijft, mogen we zeggen, dat Dr SUTTORP toch 
niet zo heel ver van het ideaal af is gebleven. 

Wanneer we het boek als één geheel zouden beschouwen, zouden we 
bezwaren kunnen laten gelden tegen de compositie. Want dan is het 
een heterogeen werk. Maar zo wil de schrijver het ook niet opgevat 
hebben. Hij laat het uiteenvallen in drie delen, die hij streng van 
elkaar scheidt. Hierop vestigt hij de aandacht reeds bij het begin 
van zijn "Woord vooraf". Daar zegt hij: "Het eerste deel geeft in 
chronologisch verband een overzicht over het leven van de staatsman, 
die op bepaalde momenten van zijn loopbaan ook op het terrein van 
kerk en universiteit tot activiteit geroepen werd. In het tweede deel 
wordt een poging gedaan om hem te confronteren met een aantal van 
zijn tijdgenoten, met wie hij in meer intieme relatie heeft gestaan ... 
In het derde en laatste deel wordt aandacht gewijd aan de inhoud en de 
betekenis van zijn denken en handelen op juridisch, politiek, godsdienstig 
en soc'iaal-economisch terrein." 

We hebben het dan ook als zodanig te beoordelen. Drie delen, die in 
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onlosmakelijk verband met elkaar staan, maar toch ook weer "op zich
zelf gelezen kunnen worden". Deze wijze van behandeling heef natuur
lijk het bezwaar, dat de schr. meermalen in herhaling moest vervallen. 
Maar hinderlijk vind ik dit niet. 

Uit deel I krijgen we in 168 blz. compres gedrukt een levensbeschrij
ving van LOHMAN. We worden daarin niet afgeleid door allerlei be
schouwingen over personen, daar deze in deel Il aan de orde komen. 
De schr. gaat recht op zijn doel af en wanneer we aan het eind van 
deel I zijn, hebben we een duidelijk beeld van den levensloop van zijn 
held. Vergelijken we dezen b.v. met KUYPER, dan is er een groot verschil. 
LOHMAN's levensgang was vrij rechtlijnig, al zijn korte afwijkingen van 
die lijn te constateren. Van zijn rechterlijke functie horen we weinig, 
maar hij staat daar voor ons als het Kamerlid (van 1879-1921 met 
een enkele onderbreking), die vooral optreedt voor recht, waarheid en 
vrijheid. 

LOHMAN, dien we kennen als den strijder voor het bijzonder onderwijs, 
komt als zodanig in dit boek niet ten volle uit. Een 15-tal bladzijden 
in deel III is wel wat pover voor dezen staatsman, die zijn levenswerk 
geëindigd achtte, toen de schoolwet-DE VISSER in 1920 de financiële 
gelijkstelling voor bijzonder en openbaar onderwijs bracht. 

Interessant is ook deel Il, want LOHMAN is met de vooraanstaande 
mannen op politiek en kerkelijk gebied in nauwe aanraking geweest. Uit 
den aard der zaak waren de contacten met GROEN VAN PRINSTERER niet 
zo menigvuldig. Op 34-jarigen leeftijd begon de correspondentie, die tot 
1876, het sterfjaar van GROEN, voortduurde. 

Van meer belang is het verkeer met KUYPER. Wanneer we in het 
KUYPER-archief de brieven van LOHMAN aan KUYPER bezien, dan treft 
ons het grote aantal (536) zich uitstrekkende van 1870 tot 1920, de 
vaak lange epistels (er zijn er bij van 10 blz.), maar ook de grote 
vriendschap tusen beide mannen, die zich bij LOHMAN vaak uitte in be
zorgdheid over de gezondheid van KUYPER of diens echtgenote. Toch 
verbloemt LOHMAN zijn opvattingen niet, hij komt er duidelijk voor uit 
en wanneer hij het met KUYPER niet eens is, dan aarzelt hij niet het 
ronduit te zeggen. 

De verhouding tot KEUCHENIUS was wel eens zeer moeilijk, waar
derend stond LOHMAN ten opzichte van MAKA Y, vriendschappelijk ging 
hij om met SCHAEPMAN, HOEDEMAKER had hij als collega-hoogleraar aan 
de Vrije Universiteit. Vaak stond hij tussen KUYPER en GUNNING, soms 
als bemiddelaar, want tussen deze beide mannen boterde het niet, hoe
wel het "Waarde Broeder" boven de brieven van GUNNING aan KUYPER 
zelden ontbrak. PIERSON kende LOHMAN reeqs uit den tijd, toen hij als 
raadsheer in Den Bosch woonde, waar PIERSON predikant was. 

Deel III schetst ons LOHMAN als politicus, jurist, de strijder voor 
het onderwijs, geeft ons zijn verhouding aan tot kerk en godsdienst, en. 
zet uiteen zijn sociaal-economische denkbeelden. 

We kunnen zeggen, dat we nu een boek hebben over DE SAVORNIN 
LOHMAN, waarop we ons bij wetenschappelijken arbeid kunnen beroe
pen. Wie LOHMAN wil leren kennen, leze dit werk. Een bezwaar zal voor 
velen wel zijn de vrij hoge prijs. 

Bij kennismaking met dit boek komt onwillekeurig de gedachte op, 
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waneer we eens een wetenschappelijk verantwoorde biographie van Dr 
KUYPER krijgen. Ik vrees, dat dit nog wel wat jaartjes zal duren. Deze 
zo veelzijdige figuur is nog niet in één greep te vatten. Eerst zullen er 
verschillende monographieën moeten verschijnen, die ieder een kant van 
zijn levenswerk belichten. Dr D. LANGEDIJK. 

Wijsbegeerte en lJevenspraktijk. De betekenis van de Wijs
begeerte der Wetsidee voor velerlei gebied. Onder 
redactie van H. J. SPIER en J. M. SPIER. Kampen, 
J. H. Kok N.V., 1948. 235 blz. Geb. f 4.90. 

Wijsbegeerte en levenspraktijk - zijn beide niet door een onover
brugbare kloof van elkaar gescheiden? Zijn de spanningen tussen beide 
niet het gevolg van een miskenning van hun innerlijk tegengestelden 
aard? De eerste houdt zich immers bezig met abstracte problemen en 
de tweede is het volle, ongedeelde, concrete leven. En toch, hoe diep 
hebben wijsbegeerte en leven elkaar niet beïnvloed? Om slechts één 
voorbeeld te noemen: wie zou de Duitse geschiedenis van de 1ge en 
20e eeuw kunnen verstaan zonder den invloed van een zo ontoeganke
lijke philosophie als die van HEGEL in rekening te brengen? 

Het is goed, dat wijlen Ds J. W. TUNDERMAN zich in de eerste bij
drage rekenschap geeft van de beïnvloeding als zodanig, die van de 
wijsbegeerte uitgaat op de levenspraktijk. Hij laat zien dat er een 
mogelijkheid is, dat wijsgerig denken voor het leven een zegen is, n.l. 
wanneer beide uitgaan van en zich stellen onder de Openbaring Gods, 
wanneer er een religieuze eenheid is tussen wijsgerig denken en levens
praktijk. 

In de tien volgende bijdragen belichten verschillende auteurs tal van 
levensgebieden van de Wijsbegeerte der Wetsidee uit. Aan het einde 
wordt een bijdrage van Ds J. M. SPIER toegevoegd over de verhouding 
van wijsbegeerte en vakwetenschap. 

In deze korte bespreking kan ik niet alle verhandelingen tot hun 
recht laten komen. Over het algemeen zijn ze gelukt. Bij de een is het 
wijsgerig element overheersend, bij de ander - en dit zijn de meeste -
het practische. 

Maar bij allen komt de wijsgerige achtergrond duidelijk uit. 
Op een tweetal bijdragen wens ik hier in het bijzonder de aandacht 

te vestigen. In de eerste plaats op die van Dr J. P. A. MEKKES over 
Wijsbegeerte en Staatsleven. Hier wordt ons op uitstekende wijze de 
staatsphilosophie van de Wijsbegeerte der Wetsidee geschetst. Wie aan 
Prof. DOOYEWEERD's werken over de staatsleer niet toekomt vindt hier 
een korte en heldere uiteenzetting waarbij de tegenstelling met de grote 
staatsphilosophische systemen duidelijk uitkomt. 

Niet minder belangrijk is het opstel van wijlen Dr J. RIDDER over 
Wijsbegeerte en Economisch Leven. Verschillende malen heeft Dr 
RIDDER over het vraagstuk van een Christelijke economie gesproken. 
Welnu, in deze bijdrage zijn de hoofdlijnen van zijn betoog te vinden. 
Ook hier weer treft ons de belangrijke plaats, welke een Christen-eco
noom aan de zonde zal moeten toekennen. De zonde tast immers den 
mens aan, het economisch subject bij uitnemendheid (p. 124), en dit 
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economisch subject kan zowel producent als consument zijn. En juist 
op deze laatste functie legt RIDDER hier alle accent. De zonde moge 
verwoestend werken in het economisch leven, maar er is ook een hei
liging er van. En dan komt RIDDER op zijn geliefkoosd thema: hetzij 
dat gij eet hetzij dat gij drinkt, doet het alles ter ere Gods. Men leze 
hierover RIDDER's bijdrage zelf, in het bijzonder p. 127 tot 129. 

We hopen dat deze bundel door een tweede zal worden gevolgd. De 
Wijsbegeerte del' Wetsidee is sinds het schrijven van de bijdragen (in 
de eerste oorlogsjaren) tot verdere ontwikkeling gekomen. En de prak
tijk zal in toenemende mate wijsgerige voorlichting nodig maken. Men 
schrikke er niet voor terug in een volgenden bundel ook gedetailleerde 
vraagstukken aan te snijden. M. C. SMIT. 

J. D. DENGERINK, Critisch-historisch onderzoek naar de 
sociologische ontwikkeling van het beginsel der "sou
vereiniteit in eigen kring" in de 1ge en 20e eeuw. 
Kampen, 1948. 258 blz. Proefschrift Vrije Univer
siteit. 

"Het A.R. beginselprogram berust goeddeels op bepaalde theologisch
wetenschappelijke gedachtenconstructies (zoals die omtrent "algemene 
openbaring", "natuurlijke godskennis", "gemene gratie", de verhouding 
van de overheid tot de wet Gods, de "souvereiniteit in eigen kring", 
de "eeuwige beginselen", de taak der overheid enz.), welke gedachten
reeksen zich wezenlijk van Schrift en Belijdenis verwijderen", aldus 
luidt de derde der dool' het Amersfoortse congres van Gereformeerden 
(vrijgemaakt) op 1 April 1948 aanvaarde conclusies. Om het even of 
men het met deze stelling eens is of niet;, in ieder geval is het eis, 
dat onderzocht worde, zowel of het juist is, dat het A.R. program van 
beginselen goeddeels op de als on-Schriftuurlijk afgewezen constructies 
berust, als wel of de bedoelde gedachtenreeksen inderdaad zich wezenlijk 
verwijderen van Schrift en Belijdenis. 

In dat licht gezien moet het verschijnen van werken als de dissertatie 
van Dl' S. J. RIDDERBOS over De theologische cultuurbeschouwing van 
Abraham Kuyper, waarin met name de gedachte der gemene gratie 
nader wordt onderzocht, als van het onderhavige proefschrift van Dl' 
DENGERINK worden toegejuicht. De redactie van A.R. Staatkunde hoopt 
eerstgemeld werk in het kader van een bredere beschouwing binnen af
zienbaren tijd te kunnen doen bespreken. Van het werk van Dl' DENGE
RINK vol ge thans een bespreking. 

In dit proefschrift wordt aan de hand van werken van STA HL, GROEN 
VAN PRINSTERER, KUYPER, DOOYEWEERD en GURVITCH onderzocht in 
hoeverre bij deze schrijvers de souvereiniteit in eigen kring (s.i.e.k.) 
wordt geleerd en voorgestaan en in hoeverre dit in hun werken konse
kwent is volgehouden. Herhaaldelijk worden daarbij het beginsel der 
s.i.e.k. en de autonomiegedachte (c.q. het subsidiariteitsbeginsel) ge
confronteerd. 

Bij STAHL blijkt af en toe enige notie aanwezig te zijn van eigen 
aard, wezen, karakter, structuur der onderscheidene samenlevingsver
banden, waardoor zij ook van eigen rechte zijn tegenover een hunner, 
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den staat, maar deze gedachte wordt geheel overwoekerd door de andere 
opvatting, sterk beïnvloed door de Romantische wijsbegeerte van SCHEL
LING en door de Historische School, dat al die verbanden geledingen 
vormen binnen het omvattende staatsverband, dat dientengevolge daar
over en daarin - dit geldt ook ten aanzien van de kerk - een be
langrijke mate van zeggenschap heeft. 

GROEN VAN PRINSTERER was in zijn eerste periode aanhanger der 
patrimoniële staatstheorie van VON HALL ER, voor welke het onderscheid 
tussen den met souvereine onafhankelijkheid bekleden staat, waarin de 
vorst, steunend op zijn grondbezit, de hoogste heer is, en de andere 
corporaties slechts gradueel was. Deze leer is nog geheel die van GROEN's 
werk Ongeloof en Revolutie. Als hij opkomt voor de eigen rechten 
van andere levensverbanden en voor de grondrechten der burgers, is dat 
dan ook in de eerste plaats verzet tegen het centralisme. In zijn tweede 
periode ziet GROEN onder invloed van STAHL wel het publiekrechtelijk 
karakter van den staat, maar overigens heElft hij ook dan, onder invloed 
der Historische School, niet voldoende oog voor bevoegdheidsgrenzen, 
welke voortvloeien uit de typische innerlijke structuur der samenlevings
verhoudingen. Uitzondering lijdt dit slechts, en dan nog maar tot op 
zekere hoogte, voorzover betreft zijn beschouwingen over de kerk. 

Een zeer belangrijk werk heeft de schrijver gedaan met de ontleding 
van KUYPER's sociologische beschouwingen, welke evenzeer aan twee
slachtigheid blijken te lijden. Naast de Bijbelse lijn, op welke KUYPER 
met nadruk betoogt, dat aan Christus, als Middelaar der Verlossing, 
als Mens-Messias, alle dingen zijn onderworpen, loopt in zijn werken 
een tweede lijn, op welke hij beredeneert, dat de macht van Christus 
als Middelaar der Verlossing beperkt is tot het innerlijk leven des 
mensen en tot de Kerk als instituut, en dat in de andere levenskringen 
Christus niet heerst als Verlossings-, maar als Scheppings-Middelaar. 
Op die laatste lijn belandt KUYPER weer in het natuur- en genade-schema, 
waardoor allerlei niet-Christelijke motieven in zijn sociologisch denken 
konden binnendringen. 

De twee geconstateerde lijnen worden vervolgens door den schrijver 
uitgewerkt, hetgeen hem weer leidt tot de conclusie, dat "Kuyper's kos
mische opvatting van het beginsel der souvereiniteit in eigen kring en 
de fundering daarvan in de Scheppingsorde, bij gebreke van een wijs
gerige werkelijkheidsleer van wezenlijk schriftuurlijk reformatorisch 
karakter, slechts een machtige, intuïtieve greep (blijkt), liggend in zijn 
eerste grote gedachtenlijn, waarin hij zich geheel door de goddelijke 
Woordopenbaring, gelijk deze ons is overgeleverd in de Heilige Schrift. 
laat leiden" (blz. 117). 

En op blz. 161 concludeert de schrijver nog eens: 
"De grote betekenis van Kuyper voor het sociologisch denken moet 

derhalve daarin gezien worden, dat hij het beginsel der souvereiniteit 
in eigen kring in zijn universele, kosmologische betekenis heeft ge
grepen en zijn grondslag in de scheppingsorde op onovertr0ffen scherpe 
wijze in het licht heeft gesteld. 

Het bleef echter bij een machtige, intuïtieve greep, welke niet tot 
een consequente ontwikkeling in de leer der menselijke samenleving 
heeft geleid." 
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Dit alles wordt gedemonstreerd aan een uitvoerige analyse van wat 
KUYPER zowel op de Schriftuurlijke als op de scholastieke en/of histo
rische lijn leert over de onderscheidene samenlevingsverbanden. Op de 
verkeerde lijn blijkt ook hij met betrekking tot de verhouding tussen 
den staat en de andere levenskringen het beginsel der s. i. e. k. in feite 
uit te ruilen voor de autonomie-gedachte (blz. 144). 

In zijn vierde hoofdstuk heeft de schrijver evenzeer een buitengewoon 
nuttig werk verricht, door hierin een up to date samenvatting te geven 
van de grondgedachten van de wijsbegeerte der wetsidee, toegespitst op 
de leer der samenlevingsstructuren, van welke ten slotte in het bijzonder 
gezin, staat, kerkinstituut, enkele maatschapsverhoudingen (mode, eco
nomische organisatie, vakorganisatie) en de politieke partij nader 
structureel worden besproken, alles voornamelijk aan de hand van de 
werken van Prof. DOOYEWEERD. Een uiteenzetting betreffende de fi
guur der enkapsis, welke de vervlechting der maatschappelijke samen
levingsverbanden onderling en met de vrije maatschapsverhoudingen 
moet verklaren, besluit dit hoofdstuk. De strekking van dit hoofdstuk 
is aan te tonen, dat Prof. DOOYEWEERD "aan het beginsel der souve
reiniteit in eigen kring, gelijk het in den modernen tijd weer door 
Kuyper is ontdekt, een scherpe, wetenschappelijke precisering (heeft) 
gegeven, doordat hij het in een wijsgerige werkelijkheidsleer heeft uit
gewerkt en op den grondslag daarvan ook een nieuwe methode van 
sociologisch onderzoek heeft aangegeven" (blz. 227). 

Aan beschouwingen van den Frans-Russischen socioloog GURVITCH 
demonstreert de schrijver vervolgens, dat noch een aanvankelijk scherp 
inzicht in de vèrgaande individualisering van het recht en dientenge
volge van de rechtskringen en inzake de bijzondere karakterisering, die 
het recht binnen den bepaalden levenskring door de geaardheid van 
dien kring ontvangt, noch erkenning van de individualisering der mo
rele en andere geestelijke waarden, de Schriftuurlijke gedachte der 
s. i. e. k. op het spoor doet komen, wanneer men op Bergsoniaans-irratio
nalistische wijze de werkelijkheid slechts ziet rusten in de menselijke 
ervaring inplaats van in de wet, waarin de Goddelijke Wetgever Zijn 
souvereiniteit tot uitdrukking brengt. 

Het is dit gedeelte over GURVITCH, waarmede de schrijver algemeen 
lof heeft geoogst, ook van hen, die tegen zijn voorafgaande beschou
wingen nogal bedenking hebben. 

In zijn slotbeschouwing plaatst de schrijver zijn uiteenzettingen tegen 
den achtergrond der moderne verwachtingen, die men hetzij van den 
staat hetzij van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie heeft. 

Tegenover deze laatste houdt hij vol, dat staat en bedrijfsleven elk 
door een eigen bovenwillekeurige levenswet worden beheerst. 

Evenmin als door het moderne socialisme van b.v. SCHUMPETER - in 
zijn Capitalism, Socialism en Democracy - is dit erkend door het 
liberalisme: daarom kon het geen dam opwerpen tegen de toenemende 
verstatelijking. Maar ook het Rooms-Katholicisme met zijn subsidiari
teitsleer kan dit niet, gelijk de schrijver aantoont aan de hand van de 
discussie tussen BRONGERSMA en VERLOREN VAN THEMAAT over de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. 

Deze laatste levert gevaar op voor tyrannie Of van den staat over 
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het bedrijfsleven Of van de bedrijfsorganisatie, die den staat in zijn 
zelfstandig bestaan bedreigt. 

Het beginsel der s. i. e. k. nu biedt niet alleen bescherming tegen 
den staat, wien het zijn materiële competentie-grenzen wijst, maar 
tegen alle totalitaire tendenties, om het even of die nu van den staat, 
van de kerk, van de vakbeweging, van economische machtsgroeperingen 
of van de wetenschap komen. 

Evenals elk hoofdstuk met een samenvatting en conclusie wordt be
sloten - behalve dat over DOOYEWEERD, dat alleen een samenvatting 
heeft, en dat over GURVITCH -, wordt het gehele werk besloten met 
een voortreffelijke Engelse Summary, waarvan ik betreur, dat zij niet 
ook in het Nederlands is opgenomen. 

Dr DENGERINK verkreeg met dit werk met ere de summos honores. 
En hij bewees er het Calvinistische volk, maar niet alleen dat, een 
groten dienst mede. 

Of er dan geen kritiek is? Ook deze. Zo is m. i. GROEN VAN PRIN
STERER wel wat summier behandeld, al moet worden erkend, dat enige 
beknoptheid hier na de uitvoerige behandeling van STAHL, aan wien 
GROEN in sterke mate verwant werd, wel mogelijk was. In het hoofd
stuk over Dr KUYPER is de kritiek m. i. te fragmentarisch verspreid. 

Dat Prof. DOOYEWEERD nauwelijks kritisch wordt behandeld, is zijn 
door dezen gegrepen leerling moeilijk kwalijk te nemen. Het zou mij 
zelf althans precies zo zijn gegaan. De conceptie van de wijsbegeerte 
der wetsidee is zo zeer een eenheid, dat zij, althans zolang er nog niet 
zoveel tijd is verlopen, dat wij afstand hebben kunnen nemen, Of aan
vaard Of verworpen schijnt te moeten worden. 

Gaarne had ik dieper zien ingegaan op de Schriftuurlijke fundering 
der s. i. e. k. Niet alsof ik meer text-materiaal zou hebben verlangd, 
maar een nadere uiteenzetting omtrent het verband tussen het gegrepen 
zijn door het innerlijk grondmotief der Heilige Schrift en de analyse 
der geschapen werkelijkheid ware, vooral in den o. a. door Prof. HOL
WERDA hieromtrent geopenden strijd, niet onwelkom geweest. 

De synthese van het bijeengebrachte materiaal vertoont naast goede 
ook zwakkere momenten. De samenvattingen en vooral ook de Summary, 
geven echter op gelukkige wijze afronding aan de gereleveerde be
schouwingen. 

Dit proefschrift kan door wie den groei der gedachte van de s. i. e. k. 
wil bestuderen slechts tot zijn schade worden voorbijgegaan. G. 
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TOENEMEND OVERHEIDSBEHEER IN HET 
WEGVERVOERBEDRI]F? 

DOOR 

MR J. VAN ANDEL GZN. 

In~eiding. 

Uitgenodigd te schrijven over "de verstatelijking van het ver
voer", zij het mij veroorloofd, het onderwerp ietwat anders te 
benamen. "Vervoer" wordt beperkt tot "wegvervoerbedrijf", om
dat de volgende opmerkingen niet het lucht- en het watervervoer, 
maar alleen het vervoer te land en daarvan hoofdzakelijk het ge
motoriseerde transport van personen en goederen over de gewone 
verkeerswegen zullen betreffen (en dit nog ten dele). 

"Verstatelijken" voorts heeft het bezwaar, dat het aan "verstaat
lichen" doet denken en "die Verstaatlichung des niederländischen 
Transportwesens" is bepaald onnederlands. 

Van socialisatie of nationalisatie ware te spreken, maar de in
ho.ud van deze termen staat niet vast. 

Zij worden in Nederland officieel gelukkig ook maar spaarzaam 
gebruikt. Er was de nationalisatie van de Nederlandse Bank en 
de Troonrede van 1946 zeide iets over socialisatie, doch de enige, 
die tot dusver aan de orde kwam, was die van de mij nen. De Rege
ring stelde in 1946 een commissie in om dit vraagstuk te onder
zoeken. En deze commissie - de Staatscommissie-CouvÉE -
adviseerde kort geleden afwijzend. Zij kwam in meerderheid tot 
de slotsom, "dat niet alleen het algemeen belang de socialisatie 
{Van de mijnen niet eist, doch dat het algemeen welzijn in het 
geheel niet beter gediend wordt door een gesocialiseerd mijnbedrijf. 
ja zelfs, dat het algemeen welzijn door zodanige socialisatie ver
moedelijk geschaad zal worden". 

Over socialisatie van het vervoer is van regeringszij de uit eigen 
beweging nog nimmer gerept. Er is wel eens gereageerd op door 
volksvertegenwoordigers ter zake gemaakte opmerkingen, maar 
ook daarbij is nooit een bewust streven tot uiting gebracht, met 
A. S. XVIII-12 23 
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bepaalde maatregelen de socialisatie van het vervoer te bevor
deren. 

Wel is waar verklaarde Ir H. Vos als Minister van Verkeer en 
Waterstaat eens in de Eerste Kamer, voorstander van socialisatie 
te zijn, mits op een democratische wijze, "b.v. door overtuiging 
van degenen, die nu over de socialisatie anders denken", tot stand 
gebracht, maar dat hij in concreto, dus met bepaalde door hem 
voorgedragen wettelijke maatregelen daarnaar zou streven, ont
kende de Minister, er op wijzende, dat, zo dit de facto zijn streven 
zou zijn, zijnerzijds geen enkele wettelijke regeling zou worden 
voorgesteld, omdat dan de chaos, die zou ontstaan, het snelst tot 
een onvermijdelijke socialisatie zou voeren. 

Socialiseren en nationaliseren hebben gemeen centralisatie, over
heidsmonopolievorming, vervanging van particulier door staats
kapitaal. Dezelfde elementen kenmerken het brengen in "over
heidsbeheer". Deze term lijkt ons het duidelijkst en het zakelijkst. 
Wij kennen dien trouwens uit de practijk. Naast de provinciale 
en gemeentelijke openbare nuts- en verkeersbedrijven zijn wij al 
geruimen tijd vertrouwd met een respectabel aantal staatsbedrij
ven, waarvan de meeste worden beheerst door de Bedrijvenwet 
'van 1928 (S. 249). 

Overheidsbetnoeiing met het vervoer. 

De functie, welke het transportbedrijf in de samenleving ver
vult, rechtvaardigt, dat aan de ondernemingen, die zich op dit 
gebied bewegen, eisen worden gesteld, die niet in de eerste plaats 
in het particuliere ondernemers belang, maar in het algemeen wel
zijn hun grond vinden. 

De geschiedenis leert, dat, zodra een vervoersvorm van be
tekenis werd, verstrekkend overheidsingrijpen nodig bleek. Dat 
was zelfs het geval, toen in het maatschappelijk verkeer in het 
algemeen het "laisser faire, laissez passer, Ie monde va de lui
même" het non plus ultra van economische wijsheid was. 

Voor het vervoer met diligences en postkoetsen gold een eeuw 
geleden een uitvoerige regeling, inhoudende een bedrijfsvergun
ningsstelsel en nauwkeurig geformuleerde bepalingen over mate
rieel en personeel, dienstregelingen en tarieven. 

Het veranderde in 1880 met de Wet Openbare Vervoermiddelen, 
doch slechts omdat het accent was komen en verder kwam te lig
gen op de spoor- en tramwegen. Toen was het overige vervoer te 
land niet meer van zulk een betekenis, dat het goeddeels vervallen 
van de bestaande voorziening bezwaren van enig belang opleverde. 
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De behoefte aan een veel verder strekkende regeling is echter 
weer ontstaan, sinds na den eersten wereldoorlog het gemotori
seerde wegvervoer zich krachtig is gaan ontwikkelen. 

Zo ving in 1923 met den arbeid van de Staatscommissie-PATIJN, 
die, naast de concurrentie door en in het autovervoer, het vraag
stuk van de spoorwegtekorten en de wenselijkheid van belasting
heffing voor het gebruik van de wegen onder ogen zag, die reeks 
van studiën en maatregelen aan, die tenslotte zou leiden tot de 
Wet Autovervoer Personen, in 1939 tot stand gekomen en bij Ko
ninklijke boodschap van 16 Juni 1948 (nr 862), aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal ter herziening voorgedragen (waarop 
dd. 14 October 1948 een Voorlopig Verslag verscheen), en het 
ontwerp van Wet Autovervoer Goederen, bij Koninklijke bood
schap van 31 October 1947 (nI' 635) aan de Tweede Kamer ter 
overweging aangeboden. Op 23 Juni 1948 werd dit ontwerp ver
rijkt met een Voorlopig Verslag dier Kamer, waarin ook de in
zichten van het bedrijfsleven op duidelijke wijze zijn weergegeven; 
hierop volgde op 31 Juli 1948 een nog door Minister Vos onder
tekende Memorie van Antwoord, wáarin aan een aantal in de 
Kamer geopperde bedenkingen wordt tegemoet gekomen en die 
mede uit dien hoofde vergezeld is van een vrij uitvoerige Nota 
van Wij zigingen. 

Nederland kan nu minder dan ooit een ondoelmatig en zijn 
kracht in onderling gekijf verdoend vervoerbedrijf velen. Het 
heeft een wèl georganiseerd en door krachtige samenwerking en 
technische vaardigheid doelmatig transport-apparaat broodnodig. 
Een van overheidswege gehanteerd vergunningsstelsel op wette
lijke basis is daarbij niet te ontberen. Men kan dit erkennen en 
toch nog in het geheel geen antwoord hebben op vragen, op welker 
Ibeantwoording het hier aankomt. 

Overheids- naast particulier bedrijf. 

Men mene niet, dat de spanning, welke die vragen opwerpt, 
geheel zou mankeren, wanneer er op het gebied van het vervoer 
geen overheidsbedrijf was. In de eerste plaats is zij er, zodra rail
en wegvervoer elkaar ontmoeten, onverschillig of er van over
heids- of particulier bedrijf sprake is - zie b.v. Amerika - en 
in de tweede plaats zouden, zonder overheidsbedrijf, de spanningen 
binnen den kring van de wegvervoerders zelf veel groter blijken, 
dan die van heden, al mogen die er toch ook wel zijn. Wanneer 
b.v. de goederenvervoerders niet hun ontmoetingspunt vonden in 
een gezamenlijke actie tegen de A.T.O., zouden de meesten elkan-

I' ,1,1, 
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der nog veel moeilijker vinden. Dit is, ondanks haar zelf, een 
credit-post voor deze overheidsonderneming. Evenwel, de aan
wezigheid van het staats- naast het particuliere vervoerbedrijf 
roept op haar beurt ongetwijfeld een spanning op. En een zeer 
aanzienlijke, een, die nu al meer dan 25 jaren lang den gehelen 
vervoerssector heeft beheerst. De laatste tien jaren is zij nog toe
genomen. Er zit, naar het schijnt, zo iets vervaarlijks in, dat nie
mand haar goed durft aan te pakken. Dat die spanning er is, be
hoeft niet te verwonderen. 

Is de financiële zelfstandigheid der staatsbedrijven in het alge
meen er een van enkel intern-administratieven aard binnen den 
Rijks dienst, zodat de begrotingen dier bedrijven als feitelijk deel 
der staatsbegroting telken jare aan de Staten-Generaal ter vast
stelling worden aangeboden, het spoorwegbedrij f ontkomt aan 
deze bemoeiing der volksvertegenwoordiging. De N.V. Neder
landse Spoorwegen ziet haar begroting jaarlijks door haar raad 
van commissarissen vastgesteld. Zijn de Staten-Generaal ten aan
zien van het overgrote deel der staatsbedrijven in staat, de be
groting van alle zijden te bezien en daarin bij amendement wijzi
ging te brengen, ten aanzien van het spoorwegbedrijf kunnen zij 
hun opmerkingen maken bij de behandeling van de begroting van 
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat of van een toevallig 
aanhangig wetsontwerp op verkeersgebied, maar niet bij de be
handeling van de bedrijfsbegroting, zodat zij directen invloed daar
op missen. 

Hierbij komt, dat het toezicht van de Algemene Rekenkamer, 
dat de staatsbedrijven, beheerst door de Bedrijvenwet, kennen, bij 
de N.S. ontbreekt. 

Voorts is volgens artikel 2 van de statuten van dit staatsbedrijf 
zijn doel niet alleen "a. het aanleggen en het exploiteeren van 
spoorwegen en tramwegen", maar ook "b. het uitoefenen van het 
transportbedrijf, anders dan per spoor- of tramweg", en boven
dien het verrichten "van alle andere daden van koophandel, welke 
met een en ander in den ruimsten zin verband houden", alsmede 
"c. het exploiteeren van, het oprichten van of het deelnemen aan 
ondernemingen, welke aan het onder a. omschreven doel bevor
derlijk kunnen zijn". 

Overweegt men nu verder, hoe ondernemend de spoorweg
directie sinds de wet van 26 Mei 1937 tot reorganisatie van het 
spoorwegbedrij f (S. 520) in het aankopen van transportonder
nemingen herhaaldelijk is gebleken te zijn, alsook hoe deze be
drijven den wind mee hebben gehad in de laatste acht jaren, dan 
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is men er niet over verwonderd, dat de sirene van de particuliere 
transportondernemers het "Hannibal ante portas" 1) loeit, wan
neer een wetsontwerp aan de orde is, dat voor het terrein van 
het goederenvervoer, waarop de particuliere ondernemer tot dus
ver nog een veruit dominante plaats inneemt, een vergunnings
stelsel behelst, dat veel overeenkomst vertoont met dat op het ge
bied van het personenvervoer, waar evenwel het particuliere ka
pitaal reeds zeer belangrijk is teruggedrongen. 

De ruime doelomschrijving van de statuten der N.V. ,Neder
landse Spoorwegen werd in 1937 ongewijzigd overgenomen uit 
de statuten van S.S. en H.S., waarin zij in 1927 was gesteld, omdat 
zich anders juridische bezwaren tegen de oprichting van de A.T.O. 
zouden hebben verzet. 

Tegenover de bedenkingen, die er in 1937 niettemin tegen wer
den geopperd wegens de er aan verbonden gevaren voor het parti
culiere vervoerbedrijf, stelde de Regering, dat het, nu nog niet 
vaststond, hoe de coördinatie van het verkeer zich zou ontwikkelen, 
geen aanbeveling verdiende, "het doel van de nieuwe N.V. in ver
gelijking met vroeger alvast te beperken" 2). Deze mededeling der 
Regering hief de ongerustheid van de Kamerleden, die de bezwa
ren hadden gemaakt, niet op. Aan hun wens tot schrapping van 
het bepaalde onder b. werd echter niet voldaan. Wel verklaarde 
de Regering nader, dat het spoorwegbedrijf zich zo goed als elke 
andere vervoer ondernemer z(jm moeten voegen naar verdere maat
regelen tot coördinatie 3) ; voorts, dat in afwachting daarvan het 
A.T.O.-bedrijf verband behoorde te blijven houden met het uit
oefenen van den spoorwegdienst; en wij ders, dat, wanneer be
perkingen zouden moeten worden opgelegd, dit niet moest geschie
den in een op zichzelf onschuldige, wijl reeds jaren lang zonder 
bezwaar bestaande bepaling van de statuten, die immers altij d 
naar een zo ruim en algemeen mogelijke formulering streven, maar 
door de controle op de uitoefening van het bedrij f 4), ter zake 
waarvan de volksvertegenwoordiging de Regering, die het be
stuur van het spoorwegbedrijf immers beheerste, altijd ter ver
antwoording zou kunnen roepen. 

Bij de behandeling van het ontwerp van wet tot het bevorderen 
van het onderhouden van luchtdiensten door de K.L.M. (nr 491) 

1) "Hannibal is voor de poorten!" 
2) M. v. A. Tweede Kamer, blz. 7, over het ontwerp van wet tot reorgani

satie van het spoorwegbedrijf. 
3) M. v. A. Eerste Kamer, opgenomen in het Eindverslag, blz. 2. 
4) Handelingen Tweede Kamer 1936-37, blz. 1923. 
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in 1947 werd in de Tweede Kamer gevraagd, welke percentages 
van het kapitaal van ondernemingen in andere takken van verkeer 
in handen van het Rijk zijn. Tot beantwoording van deze vraag 
legde de Regering bij haar Memorie van Antwoord een bijlage 
over, behelzende de - aanzienlijke - lijst van wegvervoerbe
drijven, welker kapitaal reeds geheel of ten dele rijkseigendom is 
geworden. 

Wie deze lijst ziet, vraagt zich inderdaad af, wat nu het streven 
in deze is. Wil men, als het om socialiseren van de mijnen gaat, 
een grondig onderzoek omtrent de wenselijkheid daarvan, en laat 
men, wanneer het gaat om het brengen van het vervoerbedrijf in 
overheidsbeheer, elk onderzoek achterwege? Waarom? Wat de uit
slag zou zijn, is niet te voorspellen, maar waarom niet een onder
zoek door een staatscommissie ook hier? Dat "stille gesocialü;eer" 
heeft iets, dat zeer tegen staat. Het gaat hier om een zaak, die 
niet aan een Commissie Vergunningen Personenvervoer en een 
Commissie Vergunningen Goederenvervoer kan worden overge
laten. De arbeid van deze commissies, zoals die in de W.A.P. is 
en in de W.A.G.zal zijn gefundeerd, gaat aan de hier bedoelde 
materie voorbij. Deze commissiën verlenen vergunningen aan on
dernemingen, die daarvoor in aanmerking komen, onverschillig of 
haar aandelenpakket geheel of ten dele in handen van particu
lieren of van N.S. of van Rijks-, gemeentelijke of provinciale 
Overheid is. En zo behoort het ook te zijn! Maar of met rijks
gelden particuliere ondernemingen zullen worden aangekocht, be
hoort niet zaak van een - zij het nog zo bekwame - spoorweg
directie, maar van de door haar voorgelichte Regering in overleg 
met de volksvertegenwoordiging te zijn. Zouden deze beide echter 
niet gebaat zijn met de bijstand van een staatscommissie? 

Er zijn vragen, die nu al jaren lang worden gesteld, in de 
Staten-Generaal en daarbuiten, en antwoorden, die even lang en 
even vaak worden gegeven, en zij brengen geen stap verder. 

Met een bedrijfsvergunningsstelsel voor het personen- en voor 
het goederenvervoer is men er niet. De positie van het overheids
naast het particuliere bedrijf wordt en mag ook niet daardoor 
worden bepaald. 

Wil de Regering met overtuiging den weg zien, dien zij te dezen 
moet gaan, en wil de volksvertegenwoordiging kunnen beoordelen, 
of zij de Regering daarop kan volgen, dan schijnt -een grondige 
studie van een deskundig èn in zijn samenstelling tevens de poli
tieke overtuigingen weerspiegelend college vooraf gewenst, want 
het gaat hier niet alleen om ingewikkelde vraagstukken van eco-
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nomisch, maar ook om verstrekkende vragen van algemeen karak
ter, die de verhouding raken van staat en maatschappij. 

De streekvervoermaatschappijen. 

Op het gebied van het streekvervoer, waaronder tot dusver 
hoofdzakelijk valt het personenvervoer met autobussen en trams, 
is het overheidsbeheer het verst voortgeschreden. De omstandig
heid, dat de particuliere en de overheids- en semi-overheidsbedrij": 
ven, de zogenaamde dochterondernemingen der Nederlandse Spoor
wegen er onder begrepen, in één werkgeversvereniging - de 
N.V.T.O.5) - elkander ontmoeten, draagt er in niet geringe mate 
toe bij, dat vruchtbaar overleg tussen deze bedrijven plaats heeft. 

Onder de auspiciën dier vereniging werden in 1948 prae adviezen 
uitgebracht over de coördinatie van het personenvervoer, die, met 
de beraadslagingen daarover gehouden in haar algemene verga
dering, waardevol materiaal leveren voor wie zich over de huidige 
situatie en de verschillende wensen en mogelijkheden betreffende 
de ontwikkeling van het vervoerbedrijf een oordeel wil vormen. 

Wat opvalt in deze praeadviezen, waarvan het ene door den 
directeur van een dochteronderneming der N.S. en het andere door 
een vertegenwoordiger van de particuliere autobusdiensten werd 
uitgebracht, is de grote mate van overeenstemming, die tussen de 
beide standpunten aangaande een aantal hoofdzaken van het ver
voerswezen en het te dezen te voeren beleid bestaat. 

Zij stemmen b.v. geheel met elkander in, wanneer het gaat om 
het karakter en de inrichting van het streekvervoerbedrijf en 
zijn taak en plaats in de landstreek, waaraan het zijn vervoer
diensten levert. 

Ook zijn zij het er over eens, dat het algemeen belang geen sub
ordinatie van het weg- aan het railvervoer, maar werkelijk coördi
natie van beide vervoertakken behoeft. 

Voorts, dat zogenaamd eindpuntenverkeer tussen twee spoor
wegknooppunten in het algemeen over den spoorweg dient te ge
schieden, en dat, indien naast de spoor- een parallelverbinding 
over den weg nodig is ten behoeve van tussenliggende gemeenten 
en voor het spoorstation ongunstig gelegen stadsgedeelten, de 
parallelverbinding op die speciale behoeften' en niet op het ont
trekken van vervoer aan den spoorweg moet zijn gericht. 

Beide groepen ook wensen naast de kosten van het vervoer als 
belangrijksten factor voor het bepalen van het beleid der streek-

5) Nederlandse Vereniging van Transport-Ondernemingen. 
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vervoersondernemingen scherp acht te geven zowel op de culturele 
als op de economisch-sociale belangen van het publiek, die door 
het vervoerbedrijf kunnen worden gediend. Dat dit geen phrase 
is, leert de practijk. Herhaaldelijk blijkt, dat het streekvervoer
bedrijf in de landstreek feitelijk een plaats inneemt, die veel rui
mer en meer omvattend is, dan de blote uitvoering van de engere 
vervoertaak het zou kunnen verschaffen. Mede met het oog hierop 
is het van groot belang voor de streek, wie de leiding in zulk een 
bedrij f heeft. 

Een van de grootste zorgen, die het zij n van de kapitalen van 
een aantal streekvervoerondernemingen in handen van N .S. op
roept, is, dat dit noodzakelijkerwijs centralistisch georganiseerde 
bedrijf, dat, in nationaal en internationaal verband gezien, voor 
Nederland van eminente betekenis is, voor de verzorging van de 
regionale belangen op vervoersgebied niet de vereiste eigenschap
pen bezit, integendeel juist hoedanigheden heeft, die daarvoor een 
belemmering vormen. 

De N.S.-directie stelt hier tegenover, dat wel degelijk een ver
gaande decentralisatie bestaat, waarbij de betrokken onderne
mingen voor de verzorging van het streekvervoer in haar gebied 
over volledige zelfstandigheid beschikken en het streven gericht 
is op een zo nauw mogelijk conbwt van de leiding der onderneming 
met het te bedienen vervoersgebied o. m. door het zitting hebben 
van provinciale of gemeentelijke autoriteiten in den raad van 
commissarissen. 

Niettemin is men van die zelfstandigheid der streekvervoer
ondernemingen-N.S.-dochters in den kring der streekvervoerders 
zelf allerminst zeker en naar het schijnt met reden; "Utrecht" 
lijkt altijd meer te zeggen te hebben dan de directeuren van de 
dochterondernemingen, ook in aangelegenheden, die allereerst die 
ondernemingen èn de door deze bediende streek betreffen. 

In den kring der streekvervoerders ducht men, uit hoofde van 
het deelnemen van N.S. aan het wegvervoer door middel van 
dochterondernemingen, subordinatie van een deel van het streek
vervoer aan railbelangen. 

Die onderschikking wordt ook gevreesd als gevolg van een te 
grote vrijheid voor N.S. tot uitbreiding van de capaciteit van haar 
railbedrijf. Een goede vervoerscoördinatie vergt te dezen van de 
Regering, die immers het gehele commerciële handélen van N.S. 
dient te beheersen, wel een zeer conscientieus te werk gaan. 

Van de 54 bestaande streekvervoerondernemingen met, medio 
1948, 2881 autobussen, zijn er 16, met 1104 autobussen, dochter-
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ondernemingen-N.S.; voorts 6 gemeentebedrijven met 313 auto
bussen, 7 bedrijven, waarin de Rijks-, provinciale of gemeentelijke 
Overheid enigermate deelneemt, met 528 autobussen, en 25 zuiver
particuliere ondernemingen met 936 autobussen. 

Bij de behandeling van de begroting van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat voor 1948 merkte de toenmalige bewinds
man op, na de vorming van streekvervoerbedrijven zich voor ogen 
te hebben gesteld, dat ,,- in het algemeen gesproken - in deze 
bedrijven zowel de Overheid (Rijk en streek), als particulieren, 
als de N.S. dienen te zijn betrokken. Door de ontwikkeling, welke 
heeft plaats gevonden, beantwoorden vele streekvervoeronderne
mingen thans niet of nog niet aan deze doelstelling." Waar de 
omstandigheden zulks mogelijk maken, zou de aangegeven eigen
domsverhouding door dien Minister worden bevorderd. Overigens 
was hij van mening, dat te dien aanzien kon worden afgewacht, 
"in welke richting deze vervoersondernemingen van openbaar ka
rakter zich in het kader der toekomstige wetgeving op verkeers
en bedrijfsorganisatorisch gebied verder zullen ontwikkelen en 
hoe zij de hun in het algemeen vervoerbelang toevertrouwde taak, 
ook in economisch opzicht zullen vervullen". 

Een juist standpunt. Terecht is, naar mij voorkomt, het streven 
van de Overheid gericht op het in stand houden van krachtige 
streekvervoerbedrijven, in staat om technisch en sociaal bevredi
gend en economisch verantwoord duurzaam in de vervoersbehoef
ten te voorzien. Het ligt voor de hand, dat voor een streekvervoer
bedrijf de belangstelling van de zijde der gemeenten, in die streek 
gelegen, en C.q. van de betrokken provincie(n) gewenst is. 

Bestaat over de wenselijkheid van krachtige streekvervoerbe
drijven eigenlijk geen ernstig te nemen verschil van mening meer, 
er is een kleine groep van kleine particuliere bedrijven, die een 
plan propageert, dat het denkbeeld van het streekvervoerbedrijf 
wil verzoenen met dat van handhaving van of opnieuw vergunning 
verlenen aan een veelheid van kleine ondernemingen. Men stelt 
zich dierzij ds voor, dat, met behoud van de zelfstandigheid der 
ondernemers, tot een samenwerking is te komen in een stichting 
of coöperatie, welker bestuur dan optreedt als directie van het 
streekvervoerbedrijf, dat zij tezamen vormen. 

Oppervlakkig beschouwd heeft zulk een denkbeeld iets aantrek
kelijks. Bij nadere beschouwing echter is het voor wie een geratio
naliseerd streekvervoerbedrij f in de naoorlogse economische ver
houdingen even onontbeerlijk acht als een goede taakverdeling 
tussen weg en rail, niet aanvaardbaar. In feite toch zou de aldus 
A. S. XVlll-12 24 

I' 

::I!i 
I' 



" ! 

362 MR J. VAN ANDEL GZN 

gedachte "onderneming" niets anders zijn dan de wankele over
koepeling van zelfstandig gebleven ondernemingen van kleinen 
omvang. Essentiële voordelen van het eigenlijke streekvervoer
bedrijf, als het vermijden van verspilling door een doelmatig cen
traal materieel- en werkplaatsbeheer, het bevorderen van zo ruim 
mogelijke eenvormigheid in de exploitatie, het gebruik van door
gaande plaatsbewijzen over aansluitende trajecten enz. zouden 
bij uitvoering van het zoëven aangegeven denkbeeld niet tot hun 
recht komen. Het practische beleid in zulk een coöperatie zou 
steeds bepaald blijven naar de zelfstandigheid der ondernemers 
met hun eigen financiële verantwoordelijkheid. Zulk een zelfstan
digheid kan slechts worden bereikt ten koste van de financieel
economische homogeniteit in het bedrijf als geheel. Een intern 
samensmelten op financieel, commercieel, technisch en exploitatief 
terrein, waaraan in de practijk juist de grootste voordelen zijn 
verbonden, zou er door worden belemmerd. Naar mij voorkomt, 
kan zulk een plan niet dienen als grondslag voor de in het alge
meen belang vereiste coördinatie. 

Hierbij komt, dat de weg van concentratie door fusie van onder
nemingen reeds ver is afgelegd. Uit een oogpunt van algemeen ver
voersbelang bleek deze methode doeltreffend. Het zou zeer ondoel
matig zijn, in de weinige gevallen, waarin nog kleine ondernemers 
naast de streekvervoerbedrijven in autobuslijndiensten werkzaam 
zijn, tot het experiment van zulk een samenwerking, hetzij in een 
stichting, hetzij in een anderen rechtsvorm, te komen. In de meeste 
gevallen toch zal zulk een stichting slechts fungeren als over
koepelingsorgaan van één groot streekvervoerbedrijf en één of 
enkele kleine ondernemingen. Men schept dus een gewrongen en 
ingewikkelde constructie, die overbodig is, omdat in het betrek
kelijk kleine aantal gevallen, waarin met de belangen van kleine 
ondernemers moet worden rekening gehouden, dit ook zal kunnen 
- en dan natuurlijk tevens moeten - geschieden zonder dat zulk 
een vorm nodig is. 

Het is intussen mogelijk, dat wat op het gebied van de autobus
lijndiensten o. i. niet kan worden aanbevolen waard is te worden 
beproefd op het gebied van het ongeregelde personenvervoer of 
van toerwagens. 

Het go ede'r;env ervo er. 

Aan dit vervoer neemt de Overheid minder deel dan aan het 
personenvervoer. De N.V. A.T.O. van Gend en Loos, het bekende 
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overheidsbedrijf op dit gebied, heeft wel veel pennen in beweging 
gebracht en veel sprekers in vuur doen geraken, maar een feit is, 
dat dit bedrijf slechts een klein gedeelte in handen heeft van het 
Nederlandse vrachtautopark. 

Volgens een recente opgave van den Minister van Verkeer en 
Waterstaat aan de Eerste Kamer bedroeg het aantal vrachtauto's 
van de A.T.O. op 1 Januari 1948 1289, met een tonnage van 7200, 
tegen 600 vrachtauto's op 1 Augustus 1939, met een tonnage van 
2200. Hieruit blijkt niet alleen, dat de capaciteit van de A.T.O. 
sinds 1939 naar het aantal wagens gerekend, verdubbeld en naar 
het aantal tonnen verdrievoudigd is, doch tevens dat het A.T.O.
park ongeveer 7 % beloopt van het totale wagenpark van het Ne
derlandse beroepsgoederenvoer over den weg, terwijl dit in 
Augustus 1939 ongeveer 4 % was. 

Telt men de wagens van het eigen vervoer en van het beroeps
vervoer bij elkaar, dan maakt het wagenpark van de A.T.O. niet 
meer dan 3 % uit van het totale Nederlandse vrachtauto-park, 
tegen nog geen 2 % in Augustus 1939. 

Het ligt voor de hand, dat zulk een verhouding van overheids
en particulier bedrij f op zichzelf voor het laatste weinig reden kan 
geven tot ernstige ongerustheid. De vraag is, waarvoor de A.T.O. 
haar park gebruikt. Hierbij is dan tevens te bezien, waarom haar 
tonnage zo belangrijk is gestegen sinds 1939, terwijl in het alge
meen voor het beroepsgoederenvervoerbedrijf uitbreiding van de 
capaciteit taboe was. 

Voor de afhaal- en besteldiensten der spoorwegen en ander N.S.
vervoer was op 1 Januari 1948 4000 ton, d. i. meer dan de helft 
van de totale A.T.O.-tonnage beschikbaar. Van de overige 3200 
ton voor de binnenlandse lij ndiensten is 850 ton voor het onge
regelde vervoer ter beschikking. Met name tegen het ongeregelde 
vervoer van de A.T.O. wordt in den regel het meeste bezwaar 
gemaakt, op zichzelf in beginsel niet ten onrechte. Het springt 
echter in het oog, dat een capaciteit voor ongeregeld vervoer van 
850 ton nu niet van dien aard is, dat het gehele particuliere be
roepsgoederenvervoer daarover verontrust behoeft te zijn. 

Al mag hierbij niet uit het oog worden verloren, dat de A.T.O. 
belangrijker is dan haar tonnage uitwijst. Wat het ongeregelde 
vervoer betreft, omdat zij, in tegenstelling met alle particuliere 
bedrij ven, haar kantoren heeft over het gehele land en zij boven
dien het voordeel geniet van de nauwe relatie met het goederen
vervoer van de spoorwegen. En wat het geregelde vervoer betreft, 
omdat zij over een sluitend net beschikt, mede door middel van de 
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lijndiensten van N.V. Expeditie Van Doorn en N.V. Rederij Koppe, 
in welker rechten zij is getreden, alsook uit hoofde van de om
standigheid, dat een aantal tramweg-dochterondernemingen-N.S. 
zelf geen goederenvervoer meer verrichten en dit aan de A.T.O. 
overlaten. 

De vraag is evenwel, of de spoorwegen over een eigen weg
vervoerapparaat voor het goederenvervoer moeten beschikken. 
Naar mijn mening dient deze vraag bevestigend te worden beant
woord, zulks in overeenstemming met hetgeen b.v. vroeger ook het 
geval was bij de Deutsche Reichsbahn en andere buitenlandse 
spoorwegen, en dit thans ook is in Amerika. 

Sinds de Transport Act van 1920, heeft de politiek van de Inter
state Commerce Commission - het met de regeling van handel en 
verkeer tussen de afzonderlijke staten der V.S. belaste federatieve 
overheidslichaam - zich, naast haar tot 1920 uitsluitend nega
tieve doel, namelijk het voorkomen van te hoge of discriminerende 
tarieven en het handhaven van concurrentie tussen de vervoerders, 
meer gericht op de bevordering van het tot stand komen van een 
economische en efficiente organisatie van het vervoer. Zij wenst 
in Amerika enerzij ds een gezonde concurrentie tussen de vervoers
takken en andererzijds een samenwerking en vermenging daarvan, 
indien, en voor zo ver het algemeen belang daardoor kan worden 
bevorderd. De I.C.C. is, volgens de Motor Carrier Act 1935 bevoegd 
aan ondernemingen, die zich met andere vervoerssoorten dan ver
voer over de weg bezig houden, toestemming te verlenen op auto
vervoer over te gaan. Zo kregen de spoorwegen in 1936 toestem
ming spoor- door wegvervoerdiensten te vervangen op trajecten 
tussen de door de rail bediende stations. Reeds in 1937 echter be
perkte de I.C.C. de exploitatie van autodiensten door de spoor
wegen tot hulpdiensten en vervangend of aanvullend vervoer. Dit 
had tot gevolg, dat vele spoorwegen het instituut van dochter
onderneming te baat namen, om toch wegvervoerdiensten te kun
nen organiseren. Bovendien kunnen de Amerikaanse spoorwegen, 
wat het goederenvervoer betreft, contracten afsluiten met de Rail
way Express Agency, welks aandelen in handen zijn van de spoor
wegen en die ongeveer 16.000 vrachtauto's bezit, waarmede deze 
zich op het vervoer van expressegoederen heeft gespecialiseerd. 
Voorts bezitten de Amerikaanse spoorwegen zelf rond 70.000 
vrachtauto's en exploiteren zij vrachtautodiensten door- contractan
ten. In 1946 had Amerika in totaal rond 4.500.000 vrachtauto's 
(naar ik vermoed beroeps- en eigen vervoer bijeen). Het aandeel 
van de spoorwegen daarin beliep dus ongeveer 2 %. 
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Wel is waar zijn de spoorwegen in Amerika en die in Nederland 
niet ten volle vergelijkbaar, omdat tegenover het Nederlandse 
overheidsbedrijf daar de meer dan 100 particuliere concurrerende 
maatschappijen staan, te welker aanzien sedert 1936 de verplich
ting bestaat de exploitatiekosten te boeken volgens een uniform 
rekeningsschema, vastgesteld door de I.C.C., en voorts de kosten 
aan goederen- en aan personenvervoer rechtstreeks door te bereke
nen, en, waar dit niet mogelijk is, omdat zij met beide verband 
houden, de kosten over beide categorieën te splitsen, eveneens vol
gens de regels door de I.C.C. vastgesteld. 

Ziet men hiertegenover, hoe uitermate bezwaarlijk het blijkbaar 
in Nederland is, "een aanvaardbare oplossing te vinden voor de 
moeilijkheid, welke splitsing der bedrijfskosten van de N.S. in die 
van het goederenvervoer en die van het personenvervoer opleve
ren" en men neemt bovendien in aanmerking, dat de I.C.C. niet 
toestaat, de opbrengsten tussen personen- en goederenvervoer te 
compenseren en dat zij consequent de hand houdt aan publiciteit 
van de kosten- en opbrengstenspecificat ,es in den aangegeven zin, 
dan is het wel duidelijk, dat er tussen Nederland en Amerika op 
het gebied van de spoorwegen zéér aanzienlijke verschillen bestaan. 

Maar dit alles neemt niet weg, dat, naar uit het bovenvermelde 
blijkt, ook Amerika uitgaat van het principe, dat de spoorwegen, 
zij het dan in beperkte mate, moeten kunnen beschikken over 
een wegvervoersapparaat. 

Naar het ons voorkomt, is dit ook voor de Nederlandse Spoor
wegen een eis, waaraan in het belang van het bedrijf en daarmede 
van de Nederlandse samenleving, moet worden voldaan. Aan de 
spoorwegen dient voor een zekere afronding van het bédrijf, met 
name ook om het tegen het "afromen" van zij n vervoeren te be
schermen, te worden toegestaan, in beperkte mate een wegvervoer
apparaat te hanteren. 

Ook wanneer men er van uitgaat, dat de Overheid zich heeft te 
onthouden van het deelnemen aan het bedrij fsleven, indien en 
voor zover het particuliere bedrijf zijn taak op voor het algemeen 
welzijn bevredigende wijze kan verrichten, valt het niet moeilijk 
zulks te erkennen. 

De ervaring heeft geleerd, dat de spoorwegen in Nederland meer 
geschikt zijn voor staats- dan voor particuliere exploitatie. Reeds 
vóór den aanleg van den eersten spoorweg was die vraag van 
staatsexploitatie hier aan de orde en de reden, waarom in 1836 
de volksvertegenwoordiging een voorstel van Koning WILLEM I 
betreffende den spoorweg Amsterdam-Arnhem niet aanvaardde, 



: ' 
i 

366 MR J. VAN ANDEL GZN 

droeg niet een principieel kara.kter, maar was, dat men geen 
"vliegende ijzerbanen" nodig achtte. Het heeft rond een eeuw ge
duurd, eer de spoorwegen volledig staatsbedrijf werden. De vorm, 
waarin het thans wordt uitgeoefend, is historisch gegroeid en ver
antwoord. Hij houdt zekere waarborgen in voor een doelmatige 
voorziening nopens het railvervoer. 

Een self-supporling, een rendabel spoorwegbedrijf is voor de 
Nederlandse samenleving van werkelijk belang. In verband hier
mede kan worden aanvaard, dat N.S. een wegvervoerapparaat, als 
hierboven bedoeld, in stand houdt. . 

De natuurlijke groei van het particuliere wegvervoerbedrijf zal 
uit dien hoofde echter nimmer mogen worden belemmerd. Naar 
ons voorkomt, zal bij de toepassing van een door ons nodig geacht 
vergunningsstelsel een gedachtengang als hier aangegeven voorop 
moeten staan en de richting ten aanzien van de coördinatie van 
het vervoer moeten bepalen. 

In een wettelijke regeling zullen naast eisen van vakbekwaam
heid en credietwaardigheid bepalingen ten aanzien van de bedrijfs
capaciteit en van de tarieven gewenst zijn. Zij zullen met des
kundig en voorzichtig beleid en rechtvaardigheidszin moeten wor
den gehanteerd. 

G€lijkheid van de concurrentievoorwaarden onderling en in ver
houding met andere vervoerstakken zal zoveel mogelijk moeten 
worden bevorderd. 

De vakbekwaamheids- en credietwaardigheidseisen laten zich wel 
regelen. De capaciteitsbinding is moeilijker. Coördinerende beteke
nis heeft deze als regeling voor het beroepsgoederenvervoer over 
den weg in zijn geheel slechts, wanneer ook de capaciteit van de 
andere vervoerstakken en van het eigen vervoer wordt bepaald. 
Een vaststelling van de capaciteit van elke onderneming afzonder
lijk heeft het bezwaar, dat het levenskrachtige bedrijf binnen 
kunstmatige grenzen wordt gehouden. Wie op het ogenblik zijn 
bedrijf wil uitbreiden kan dit alleen maar doen door de vergunning 
voor de door hem gewenste tonnage van een anderen vervoerder 
te kopen. Hij koopt dan geen goodwill of automaterieel, maar enkel 
het door de Overheid verleende recht. Al is duidelijk, waarom het 
huidige vergunningssysteem met de gebondenheid aan de capaci
teit van 1939 dezen handel in tonnage toelaat, ja voC?rshandsals 
de enige methode van capaciteitsuitbreiding aangeeft, deugen doet 
het niet, dit misbruik van de door de Overheid verleende ver
gunning. 

Zijn er dus tegen capaciteitsbinding voor het 1ndividuele bedrijf 
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bezwaren aan te voeren, erger zou het zijn, wanneer de capaciteit 
van het beroepsgoederenvervoer, nu naar veler oordeel zelfs reeds 
weer te ruim, ongebreideld zou toenemen. Daarom zal voorlopig 
zulk een capaciteitsbinding wel onvermijdelijk zijn. Er ware een 
termijn voor te stellen van b.v. drie jaren; bovendien ware te 
bepalen, dat uitbreiding van capaciteit slechts mogelijk is door 
overneming van regelmatig uitgeoefende bedrijven, ten einde het 
even vermelde misbruik zoveel mogelijk tegen te gaan. 's Lands 
deviezenpositie dwingt tot zuinigheid bij den aankoop van buiten
lands automaterieel. 

Om tot een sanering van het goederenvervoerbedrijf te komen, 
zou het wellicht raadzaam zijn, althans in verkeerscentra een 
zeker aantal wagens aan te wijzen als de vereiste minimum capa
citeit per onderneming. Wellicht zou daar in ~ezen kring van 
vervoersondernemingen ook toe te komen zijn door een samen
werking van kleine bedrijven onder een centrale leiding. 

Wat het vaststellen van tarieven betreft, zou een stelsel van 
minimum tarieven gewenst zijn, mits een voldoende controle voor 
de handhaving er van wordt gewaarborgd. Zou deze controle ont
breken, dan zouden de goed geleide bedrijven het slachtoffer wor
den van malafide practijken van andere. Ook in dit opzicht zal 
het scheppen van grotere, goed gefundeerde en geleide bedrijven 
een gunstigen invloed kunnen doen gelden. 

Het verdient aanbeveling, dat het in het goederenvervoer over 
den weg tot zo veel mogelijk samenwerken en combineren komt. 
Het aantal ondernemers lijkt groter dan bevorderlijk is voor een 
goede ontwikkeling van dezen vervoerstak als geheel en van de 
individuêle ondernemingen. Op 1 Januari 1947 werden er 10.400 
ondernemers in dezen tak van vervoer geteld, van wie 53,5 % niet 
meer dan 1 wagen bezat, 23,1 % 2 wagens, 15,6 % 3 of 4 wagens, 
6 % 5 tot 9 wagens, 1,8 % 10 of meer wagens. Al neemt men in 
aanmerking, dat een niet onbelangrijk aantal kleine bedrijven ge
wenst zal blijven - denk aan de dorpse bodediensten -, dan is 
toch het vermoeden gerechtvaardigd, dat in dezen bedrijfstak van 
een on-economische versnippering van materieel sprake is. In een 
selectie van nieuwe ondernemers en een samengaan van reeds 
gevestigde ligt een middel om geleidelijk tot een vermindering 
van het aantal en een vergroting van de kracht van de goederen
vervoerondernemingen te komen. 

Vanzelfsprekend kan zulk een concentratie het best langs vrij
willigen weg tot stand komen. Op die wij ze is er ook een zekere 
waarborg, dat met het concentreren niet verder zal worden ge-
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gaan dan bevorderlijk is voor een zo hoog mogelijk economisch 
rendement van dezen tak van bedrijf. 

Er bestaat nu eenmaal een aanmerkelijk verschil tussen het 
personen- en het goederenvervoer; bij het laatste nemen de ver
voerskwaliteit en de efficiency in de onderneming niet altij d, zoals 
in het personenvervoer, tot op zekere hoogte met de grootte der 
onderneming toe. 

Fusie van ondernemingen zal slechts daar moeten worden ge
stimuleerd, waar een samenwerking zonder meer niet voldoenden 
waarborg biedt voor een doelmatige vervoersvoorziening. 

De bedrijfsorganis,atie. 

Het terstond na de bevrij ding aangevangen pogen, een eind te 
maken aan de bedrijfsorganisatie-WOLTERSOM in het vervoer
bedrijf, werd enigen tijd geleden met succes bekroond. De vereni
gingen, thans als representatief voor het wegvervoerbedrijf erkend, 
zijn de B.B.N., de N.E.D.O.P., de N.O.B. en de N.V.T.O. 6). Aan 
het bestaan van de vakgroepen kwam een eind. Op opheffing van de 
Hoofdgroep Verkeer, een instituut, dat elke betekenis hoegenaamd 
mist en waaraan het bedrijfsleven niettemin telken jare nog een 
bijdrage moet afstaan, werd reeds te lang gewacht. De Bedrijfs
groep Wegvervoer heeft sinds kort in zoverre betekenis gekregen, 
dat nu de vertegenwoordigers van de werkgeversverenigingen en 
die van de werknemersorganisaties er elkander ontmoeten. In 
sociale aangelegenheden was reeds een ontmoetingspunt gescha
pen in de algemene looncommissie, doch over andere dan sociale 
zaken had tot nu toe een overleg als thans de bedrijfsgroep moge
lijk maakt niet plaats. De werkzaamheden zullen intussen ook in 
de toekomst worden verricht door de erkende verenigingen, zowel 
aan werkgevers-, als aan werknemerszijde. De bedrijfsgroep be
hoeft in verband hiermede slechts over een zeer klein apparaat te 
beschikken. 

Naar mijn mening zou het zijn in het welbegrepen belang van 
het gehele wegvervoerbedrijf, wanneer zo veel mogelijk naar 
onderlinge samenwerking werd gestreefd. Een van de grootste be
zwaren in het optreden van het wegvervoerbedrijf tegenover der
den ligt in de omstandigheid, dat het niet een werkelijke eenheid 
vormt. In het kader van de komende bedrijfsorganisatie zal deze 
sector van het bedrijfsleven zeker zijn eigen behoefte -in bedrijfs-

6) Bond van Bedrijfsautoverkeer in Nederland, Nederlandse Organisatie 
van het Personenvervoer, Nationale Organisatie Beroepsgoederenvervoer Weg
transport, Nederlandse Vereniging van Transport-Ondernemingen. 
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organisatorisch opzicht blijken te hebben. Daarbij zal voorop 
moeten staan het moment der vrijwilligheid. Doet men dat niet, 
dan zullen de bedrijfsgenoten op den duur de organisatie niet met 
hoofd en hart zijn toegedaan. 

Slotbeschouwing. 

De zorg, dat overal, waar daaraan behoefte bestaat, voldoende 
vervoergelegenheid wordt gevonden, is, naast de eisen, die uit een 
oogpunt van economie en veiligheid aan het vervoer moeten wor
den gesteld, reden voor vergaande overheidsbemoeiïng op dit 
gebied. 

Het transportapparaat heeft de taak, ook op zich zelf verlies
gevende, maar nodige transporten uit te voeren. Wat het personen
vervoer betreft, zijn het de streekvervoerbedrijven, waar dit denk
beeld effect verkrijgen kan en verkregen heeft. 

Voor een voor de landstreek zo doeltreffend mogelijke prestatie 
van het streekvervoerbedrij f is actieve belangstelling van regio
nale Overheden te zijnen aanzien een wenselijke zaak. Voor het 
door de streekvervoeronderneming te voeren beleid moet het be
trekkelijk onverschillig zijn, in wiens handen haar aandelen zijn, 
al is het o. i. het aantrekkelijkst, wanneer zij deels particulier, 
deels overheidseigendom zijn. Een belang van de ee~ste orde is 
echter, dat de leiding van het bedrijf wezenlijk in de streek haar 
zetel heeft en de gestie der onderneming geheel richt naar de be
langen van de streek, en voorts, dat er voor gewaakt worde, het 
bedrijf al te groot te maken. Wat hier het optimum is, moet voor 
elk geval afzonderlijk worden beantwoord, hetgeen ook dan voors
hands nog niet gemakkelijk is. 

Samenwerking met het spoorwegbedrijf is onontbeerlijk. Voor
waarde daarvoor behoeft echter geenszins te zijn, dat de streek
vervoeronderneming "dochter" van N.S. is. OfN.S. goed deed, 
streekvervoerondernemingen te kopen, en of er reden is, daarmede 
in de toekomst nog verder te gaan, zou een onderwerp zijn, dat 
ter bestudering aan een staatscommissie ware op te dragen, gelijk 
het geval is met nog een aantal andere vragen omtrent positie en 
taak van het spoorwegbedrijf, mede in verband met de grote in
vesteringen, waaraan het thans behoefte heeft. 

Het vervoerbedrijf zou er o. i. niet mede zijn gediend, wanneer 
het geheel van één punt uit werd gedirigeerd. Reeds nu onder
vindt het spoorwegbedrijf en ondervinden ook de er aan geliëel'de 
ondernemingen de bezwaren van het al te grote apparaat met zijn 
m,assa afdelingen, rangen en papier. Wat de Staatscommissie-



370 TOENEMEND OVERHEIDSBEHEER IN HET WEGVERVOERBEDRIJF ? 

COUVÉE over het mijnbedrijf zeide, geldt ook, ja in nog sterkere 
mate, voor het transportbedrij f: " Wanneer dit geheel onder één 
leiding komt, bestaat het grote gevaar, dat de efficiency hierdoor 
ernstig zal lijden. Het geheel wordt te groot, te log en te zwaar. 
De leiding staat te ver af van het werkelijke bedrijf. De bureau
cratie krijgt haar kansen. De leiding beschikt niet meer over de 
vergelijkingsmaatregelen, die zij heeft, wanneer andere soortgelijke 
ondernemingen naast haar bestaan. Gemakkelijk kan dit leiden 
tot minder doelmatige productie en tot niet verantwoorde in
vesteringen" . 

Wat het goederenvervoer betreft, hier is de directe invloed van 
de Overheid lang niet zo groot als in het personenvervoer. Het 
vervoer van goederen per vrachtauto is grotendeels middenstands
bedrijf. Dit moet het blijven. De A.T.O. moet zijn en blijven hulp
apparaat van de Nederlandse Spoorwegen; en als overheidsbedrijf 
niet pogen, ongeregeld vervoer aan den particulieren ondernemer 
te onttrekken. Vooral in groter verband gezien, is dat mis. 

Er moet overigens naar worden gestreefd, dezen tak van bedrijf 
in zijn geheel op een hoger peil te brengen, verspilling van arbeids
kracht en materieel te vermijden, de efficiency te versterken. 
Hiertoe zal een wettelijke regeling als die van het ontwerp-W.A.G. 
- al bestaan tegen dit ontwerp in concreto een aantal gerecht
vaardigde bezwaren - veel kunnen bij dragen. 

Voorts is samenwerking tussen de particuliere ondernemers 
een dringende eis. Langs vrijwilligen weg moet zoveel mogelijk 
eenheid in de bedrij fsorganisatie worden bevorderd en via deze 
dienen zo hecht mogelijke bedrijfseenheden te worden geschapen. 
Ook met de A.T.O. is samenwerking gewenst, natuurlijk mits zij 
blijft binnen de grenzen, die haar moeten worden gesteld. 

16 November 1948. 



VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 

Op Eersten Paasdag zouden alhier des morgens om half acht muziek
corpsen van verschillende delen der stad, Paasliederen spelend, naar een 
bepaald punt trekken, waar dan van acht uur tot half negen Paas
liederen zouden worden gezongen. Onderscheidene Christelijke organi
saties van verschillende denominatie zouden hieraan deelnemen en pre
dikanten van verschillende richting bevalen dezen als evangelisatie be
doelden arbeid aan. Hoewel de burgemeester toestemming had gegeven 
is het voornemen om practische redenen niet uitgevoerd. 

Wij hebben verschil van mening over de vraag, of een optocht als 
deze op Zondag moet worden goedgekeurd of niet, of zij al dan niet 
aantasting der Zondagsrust is. 

ANTWOORD: 

Ter beantwoording van de gestelde vraag dient men zich allereerst 
af te vragen, wat het doel der Zondagsrust is. Reeds CALVIJN - en bij 
latere schrijvers, als b.v. KUYPER, COLIJN, SMEENK, vindt men overeen
komstige beschouwingen - geeft voor het Sabbathsgebod drie oor
zaken (Institutie bk 11, hs. 111, c. 28), te weten 1. dat God door de rust 
op den zevenden dag de geestelijke rust heeft willen afbeelden, door 
welke de gelovigen van hun eigen werken moeten aflaten, om God in 
hen te laten werken, 2. dat God een bepaalden dag voor de openbare 
en huiselijke godsdienstoefening heeft gewild ter oefening in de vroom
heid, 3. dat God een dag der rust ter verpozing van den arbeid wilde 
geven. 

Ligt in het laatste punt wat men doorgaans pleegt te noemen de 
sociale betekenis van den Zondag, in de beide eerste komt uit, dat de 
Zondagsrust slechts middel is tot Zondagsheiliging. 

Waarin deze bestaat is ook zeer duidelijk geformuleerd in antwoord 
103 van den Heidelbergsen Catechismus: tot de gemeente Gods naar
stiglijk komen, om Gods Woord te horen, de Sacramenten te gebruiken, 
God den Heere openlijk aan te roepen en den armen Christelijke hand
reiking te doen, en ten andere, alle de dagen mijns levens van mijn 
boze werken vieren, den Here door Zijn Geest in mij laten werken en 
alzo den eeuwigen sabbat in dit leven aanvangen. Zonder moeite her
kent men hier de beide eerste punten van CALVIJN,. in omgekeerde 
volgorde. 

Ik vestig nu de aandacht op de openlijke verkondiging van Gods 
Woord, met wat daarbij behoort, waartoe de Zondag bijzonder is inge
steld. In den modernen tijd vallen daaronder ook straatprediking e. d. 
Die mogen gerust ook op Zondag plaats vinden. Daarbij mag ook tot 
Gods eer worden gezongen en gemusiceerd. Maar waarom zou dan niet 
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bij een bijzondere gelegenheid als op Pasen een zang- en muziekdienst 
in de open lucht mogen worden gehouden? En waarom zou men niet 
op weg daarheen Paasliederen mogen zingen en spelen? 

Bezwaar tegen zulk een muzikale wandeling zou alleen kunnen wor
den geopperd, wanneer daarvoor door anderen - personeel van open
bare vervoermiddelen, politiepersoneel e. d. - (extra-)Zondagsarbeid 
zou moeten worden verricht. 

Het door het bedoelde A.R. raadslid geopperde bezwaar vloeit, gelijk 
U reeds aangeeft, voort uit zijn beduchtheid, dat nu ook andere op
tochten en betogingen op Zondag zouden moeten worden toegestaan. Dit 
laatste is echter niet juist. 

De Overheid heeft tot plicht de Zondagsrust te handhaven, a. omdat 
zij zelve dien dag als dag des Heren heeft te erkennen, b. om te voor
komen, dat de burgers, die dien dag naar Gods gebod willen heiligen, 
daarin worden belemmerd, c. in het (sociale) belang des volks. U zie 
A.R.S. XVIII, blz. 185 (Juni 1948) en vroegere adviezen. 

Nu komt een muzikale Paasoptocht met aansluitende muzikale Paas
samenkomst in de openlucht, te houden des morgens van 8 tot 8.30 uur 
met geen dezer drie gronden voor handhaving der Zondagsrust in strijd. 
Integendeel. De door de Overheid te handhaven Zondagsrust wordt er 
dan ook niet door verstoord. 

Daarom kan het toestaan daarvan de Overheid geenszins voor de kon
sekwentie plaatsen, dat zij andere optochten en openluchtdemonstraties 
- voorzover niet strij dig met de Zondags- en andere wetten! - nu 
ook zou moeten toestaan. Zij heeft deze te weigeren, wanneer zij de 
Zondagsrust zouden verstoren, doordat ze in strijd komen met het doel, 
waartoe deze is verordend. 

Intussen kan er reden zijn tot voorzichtigheid. Daar waar de Over
heid den waren zin van de handhaving der Zondagsrust niet meer ver
staat of toch reeds geneigd is met die handhaving de hand te lichten, 
is het verstandig haar niet door het houden van een optocht enz. als 
hier bedoeld een schijn-argument (want dat zou het zijn!) te verschaffen 
om nu ook andere demonstraties, die wel sabbatschennend zijn, toe te 
laten. Dit kan echter slechts plaatselijk worden beoordeeld. 

Omgekeerd, wanneer de Overheid toch wel reeds allerlei wereldse 
demonstraties op Zondag toestaat, behoeft er onzerzijds geen bedenking 
te bestaan zelf nu Gods lof op Zondag publiek met zang en muziek te 
verkondigen op een wijze als hier in geding was. G. 

2. VRAAG: 

De caféhouders te dezer plaatse hebben tot voor kort steeds zonder 
succes geadresseerd om hun inrichtingen op de tweede feestdagen 'ge
opend te mogen houden. De gemeenteraad heeft hier op gronden van 
Christelijke levensovertuiging steeds afwijzend op beschikt. De laatste 
maal hebben echter twee antirevolutionairen met de P. v. d. A. mee
'gestemd en is de openstelling toegestaan. Grote interne moeilijkheden 
zijn hiervan het gevolg. Berust de viering van deze tweede feestdagen 
nu al dan niet op Gods Woord? 
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ANTWOORD: 

Ten aanzien van het karakter der tweede feestdagen kan het volgende 
worden opgemerkt. 

Van ouds was het de opvatting der Calvinistische vaderen, dat alleen 
de Zondag behoorde te worden gehouden. CALVIJN stond zelfs hierop niet 
absoluut, gelijk duidelijk blijkt uit zijn Institutie, Boek II, Hoofdstuk 
VIII, par. 34. In den grond was men zelfs tegen alle feestdagen gekant. 
In Genève waren ze, nog vóór CAL VIjN'S komst aldaar, onder invloed 
van FAREL en VIRET, in Straatsburg onder dien van BUCER afgeschaft. 
CALVIJN was het hiermede geheel eens en de strijd, die daarover ont
brandde, werd zelfs aanleiding tot zijn verbanning. Na zijn terugkeer 
vond hij de feestdagen hersteld, maar onder zijn invloed werden ze 
steeds minder gevierd. Op 25 December 1555 zette hij gewoon zijn 
preken over Deuteronomium voort; u bedenke daarbij, dat deze dienst 
niet werd gehouden vanwege het Kerstfeest, maar een normale week
beurt was: er werd toen zelfs nog eIken dag gepreekt. Wel werd aan 
het Kerstfeit herinnerd op den Zondag vóór of na 25 December en 
desgelijks deed men op Paas- en Pinksterzondag. 

Aldus was ook het standpunt in de Nederlanden. Het motief was, 
dat de feestdagen niet door God waren ingesteld, aan de betekenis van 
den Zondag te kort deden en gepaard gingen met allerlei Rooms bijge
loof en nog uit het heidendom overgebleven feestelijkheden (25 Decem
ber: winterzonnewende, Pasen: viering van de lente-dag-en-nacht-eve
ning met paasvuren enz.!). Aanvankelijk werd dan ook getracht de 
feestdagen geheel af te schaffen. De Synode van 1674 bepaalde, dat men 
met den Zondag tevreden behoorde te zijn, al liet zij toe, dat op Zondag 
vóór Kerstmis de Kerstgeschiedenis en op Pasen en Pinksteren het feit 
van den dag werd behandeld. Van toen af werden telkens nieuwe con
cessies gedaan: in 1578 en 1581 ging men een stap verder, in 1586 een 
halven stap terug. Zo werd de toestand, dat in het begin der 17e eeuw 
Eerste en Tweede Kerstdag, Pasen en Pinksteren algemeen als feest
dagen werd gevierd, terwijl er verschil van gewoonte bestond ten aan
zien van Nieuwjaarsdag en Hemelvaartsdag. De viering van den Goeden 
Vrijdag heeft nog lang ernstigen tegenstand gevonden en werd eerst 
in den loop der 1ge eeuw onder niet-orthodoxen invloed door de Her
vormde Synode gepropageerd en zodoende meer algemeen. 

In de nazittingen der Dordtse Synode van 1618/19 deed men een 
laatste nieuwe concessie door nu ook Nieuwjaarsdag en Hemelvaartsdag te 
sanctionneren. En daarvan stamt art. LXVII der Dordtse Kerkenorde
ning, luidende: "De gemeenten zullen onderhouden, benevens den Zondag, 
ook den Kerstdag, Pasen en Pinksteren en Hemelvaartsdag. De onderhou
ding der tweede feestdagen wordt in de vrijheid der Kerken gelaten." 

Alle achtereenvolgende besluiten der Synoden zijn concessies, die de 
"kerkelijken" aan de "politieken" hebben gedaan om dezen in het gevlij 
te komen. Door deze en enkele andere, veel ernstiger, concessies trachtte 
men te verkrijgen, dat de Kerkenordening door de Generale Staten met 
publiek gezag zou worden bekleed. ,Het is dit viertal concessiën, dat de 
herinnering aan het einde der roemrijke Dordtsche Synode voor de Cal
vinisten van den echten stempel met een bitteren bijsmaak heeft ge
mengd, en een donkere schaduw heeft geworpen over veel voortreffe
lijks, wat overigens door de Synode tijdens hare nazittingen is tot stand 
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gebracht", aldus Dr H. H. KUYPER in zijn uitgave der Post-acta, blz. 303. 
Principieel waren de vaderen tegen de feestdagen, laat staan tegen 

de tweede feestdagen, maar de Overheid hield er met hand en tand 
aan vast, omdat zij er het volk een genoegen mede deed en deze dagen 
tevens voor de overheidspersonen vacantiedagen waren. Waar de Over
heid die dagen tot rustdagen had verklaard, waarop de arbeid stilstond, 
vonden de kerkelijken het ten slotte maar beter de feestdagen te dulden 
- meer niet! - en den dreigenden onnutten en schadelijken lediggang, 
die tot allerlei ongebondenheid dreigde te voeren, door de predikaties in 
een heilige en nuttige oefening te veranderen. 

Maar toch rees er telkens verzet. VOETlUS herhaalt telkens, dat de 
feestdagen door de Kerken wel zijn geduld, maar geenszins goedgekeurd. 
Het voorgaande is grotendeels ontleend aan de uitgave der Post
acta door Dr H. H. KUYPER, 1899, blzz. 151-153. Een duidelijke samen
vatting vindt u ook in de welbekende Korte verklaring van de Kerken
ordening van Ds Joh. Jansen, in den 1en druk van 1923 zijn het de 
blzz. 290-294. U zei ook de Geref. Ethiek van Prof. Dr W. GEESINK, 
1931, dl I, blzz. 373-375, alsmede enige zeer korte opmerkingen in 
diens werk Van 's Heeren ordinantiën, 1908, dl Il, blzz. 583/4. 

Het is wel duidelijk, dat men, gelet op het voorgaande, niet kan vol
houden, dat onze Christelijke overtuiging het houden der tweede feest
dagen eist. Mij is trouwens bekend, dat geenszins overal op de tweede 
feestdagen kerkdienst wordt gehouden. Ook hebben de verschillende 
Christelijke jeugdorganisaties er nooit bezwaar in gezien haar bonds
en afdelingsvergaderingen op Tweeden Paasdag, Hemelvaartsdag en 
Tweeden Pinksterdag te houden. Dit ligt geheel in de oude lijn. 

Intussen bedenke men wel, op welken grond de vaderen de (tweede) 
feestdagen "vierden", d. w. z. op die dagen kerkdienst hielden. Wij zagen, 
dat zij dat deden om uitspattingen op dien dag te voorkomen. In onzen 
tij d houden we daarvoor geen kerkdiensten meer! 

Maar de plaatselijke omstandigheden en gevaren kunnen reden zijn 
om dan toch andere maatregelen te nemen teneinde op die dagen moge
lijke uitspattingen te voorkomen. Daaronder kan ook café-sluiting vallen, 
voorzover de wet die toelaat. 

Met Zondagsrust heeft echter noch het een noch het ander te maken. 
Men zou nog kunnen vragen, of de gemeenteraad wel wettelijk be

voegd is op de tweede feestdagen een gehele of gedeeltelijke café-sluiting 
te gelasten. 

De Winkelsluitingswet 1930 zondert zelf koffiehuizen e. d. van haar 
bepalingen uit, dat wil zeggen, dat zij hiervoor geen wekelijks en rust
dag uit sociaal oogpunt heeft willen voorschrijven. (Wel wordt het per
soneel beschermd door de Arbeidswet.) Een gemeenteverordening, die 
uit dit oogpunt sluiting zou voorschrijven, zou vermoedelijk dan ook 
krachtens de artt. 193 en 124 der gemeentewet worden vernietigd resp. 
van rechtswege ophouden te gelden. Maar daarom gaat het in uw geval 
niet, want de in aanmerking komende motieven zijn hier": tegengaan 
van uitspattingen en/of verzekering van de feestdag-rust. 

De Zondagswet van 1815 schrijft, voorzoveel van belang, voor, dat 
"op zondagen en zoodanige godsdienstige feestdagen als door de Kerk

genootschappen van den christelijken godsdienst dezer landen algemeen 
erkend en gevierd worden, 
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gedurende den tijd, voor de openbare godsdienstoefeningen bestemd, 
de deuren der herbergen en andere plaatsen, alwaar drank verkocht 

wordt, 
voor zooverre dezelve binnen den besloten kring der gebouwen liggen

de zijn, 
zullen gesloten zijn". 
Nu moeten, blijkens oude en nieuwere rechtspraak van den Hogen 

Raad onder "feestdagen" als bovenbedoeld, worden verstaan Hemel
vaartsdag, Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag _ 
uit een arrest van 13 Mei 1912 zou volgen: niet (meer) de Tweede 
Kerstdag! -, aangezien dit door de Christelijke kerkgenootschappen 
algemeen erkende en gevierde feestdagen zijn; daarentegen niet Nieuw
jaarsdag en Goede Vrijdag. 

Uit het vorenstaande volgt dus, dat reeds krachtens de Zondagswet 
gedurende de kerkdiensten op sommige (tweede) feestdagen die her
bergen, welke binnen den besloten kring der huizen liggen, gesloten 
behoren te zijn. Krachtens art. 193 der gemeentewet kon de gemeente
raad dan nog niet daarenboven hetzelfde voorschrift eveneens uit een 
oogpunt van "Zondagsrust" geven. Want dat is het motief der Zon
dagswet: "de pligtmatige viering van den dag des Heeren en andere 
dagen den Openbaren christelijken godsdienst toegewijd te verzekeren". 

Voor die dagen schrijft de Zondagswet de sluiting van herbergen e.d. 
alleen tijdens de kerkdiensten voor. Volgens de heersende leer mag de 
gemeenteraad dan ook niet verder gaan, want de Rijkswetgever heeft 
dit punt geregeld en blijkbaar voor het overige de zaak vrij willen laten. 
Maar ... dit geldt alleen voorzover betreft de bevordering der "Zondags
viering". Wil de gemeenteraad een verdergaande sluiting op Zon- en 
feestdagen voorschrijven uit een oogpunt van openbare orde, dan is hij 
daarin vrij. Aldus de hedendaagse opvatting aangaande de bevoegdheid 
van den gemeentelijken wetgever tot aanvulling van Rijkswetgeving. 

Wij zagen reeds, dat ook de Winkelsluitingswet hieraan niet in den 
weg staat. De Drankwet tenslotte legt geen beletsel in den weg aan het 
uitvaardigen van een tapverbod of een sluitingsgebod voor de dagen, 
waarop drankmisbruik valt te vrezen, welke bevoegdheid de gemeente
raad heeft krachtens zijn algemene verordenende bevoegdheid op grond 
van art. 168 der gemeentewet. 

Samenvattend: 
1. De tweede feestdagen zijn geenszins als plichtmatige Zondagen 

aan te merken. 
2. De plicht der Overheid de Zondagsrust te verzekeren teneinde de 

Zondagsheiliging mogelijk te maken brengt dan ook niet mede, 
dat zij café-sluiting op tweede feestdagen moet voorschrijven. 

3. Krachtens de Zondagswet moeten evenwel op de meeste van die 
dagen de binnen den besloten kring der gebouwen liggende café's 
tijdens den kerkdienst gesloten zijn. 

4. Op gronden aan de openbare orde en zedelijkheid ontleend, kan de 
gemeenteraad een sluiting ook voor het overige deel dezer dagen 
(en voor de bij de Zondagswet niet met den Zondag gelijkgestelde 
feestdagen) verordenen. 

5. Of hiertoe aanleiding bestaat, moet plaatselijk worden beoordeeld. 
G. 
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3. VRAAG: 
Sinds de oprichting van onze gemeentelijke gasfabriek omstreeks 1918 

werd daar des Zondags niet gewerkt. Momenteel is het echter door de 
gestegen afname, de verminderde kwaliteit der kolen enz. niet meer 
mogelijk door de week voldoende gas te maken ook voor den Zondag. 

Voor een aangevraagde vergroting der gasketels werd geen vergunning 
verkregen. Een oproep op de burgerij des Zondags minder gas te ge
bruiken had geen resultaat. De Lichtcommissie heeft nu besloten des 
Zaterdags tot 24 uur te doen werken, wat medebrengt, dat enkele arbei
ders voor afwerken, controle enz. moeten doorwerken tot Zondagmorgen 
8 uur. 

Deze zaak zal binnenkort wel in den raad komen, welke bestaat uit 
6 S.G.P., 2 A.R., 1 C.H., 2 K.V.P., 2 P.v.d.A., 1 P.v.d.V., 1 kleurloos. 
De S.G.P. wil desnoods Zondags geen gas, want de Overheid moet den 
Zondag heiligen. Intussen gebruiken zij op Zondag wel electriciteit, die 
van elders komt, waar evengoed op Zondag wordt gewerkt. Niet-levering 
van gas op Zondag geeft in 1000 gezinnen op dien dag meer werk, daar 
de maaltijd dan op ander vuur moet worden bereid. Wat is nu beter, 
dat 6 arbeiders een deel van den Zondag werken, of dat er in vele 
gezinnen extra-werk moet worden gedaan, waardoor ook de Kerkgang 
in het gedrang kan komen? 

Wij moeten ten deze als A.R. goed weten, wat ons standpunt moet 
zijn, daar A.R. en C.H. bij de huidige samenstelling van den raad den 
doorslag geven. 

ANTWOORD: 
Gelijk de instelling van den rustdag niet geschiedde om dienszelfs wil, 

zo is ook naar Gereformeerde opvatting het zich op den Zondag ont
houden van arbeid niet verdienstelijk op zichzelf, maar slechts middel 
tot het bereiken van het doel, waartoe de rustdag werd ingesteld, n.l. 
allereerst om hem, naar den Heidelbergsen Catechismus, vraag en ant
woord 103, bijzonderlijk te besteden in den dienst des Heeren en tot 
Zijn eer en zo de voorafschaduwing te smaken van den eeuwigen 
Sabbath; terwijl daarnaast het sociale nut en doel uit gezondheidsoog
punt klaarblijkelijk zijn. 

Zelfs de Schotse puriteinen gingen niet zo ver, dat zij volstrekt allen 
arbeid op Zondag uitsloten, hoewel zij er toch een zéér wettische Sab
bathsopvatting op na hielden. Ook deed dat uiteindelijk niet de bekende 
godvruchtige Zeeuwse predikant WILLEM TEELLINCK, die omstreeks 1625 
in den Sabbathsstrijd was gemengd en daarin aanvankelijk een zeer 
wettisch standpunt leek in te nemen. Hij verklaarde tenslotte op den 
rustdag geoorloofd: 

Ie alle natuurlijke werken (eten koken, wandelen enz.); 
2e alle godsdienstige werken (studeren, klokluiden, kerkdienst enz.) ; 
3e alle noodzakelijke werken (b.v. koren in de schuur brengen wan-

neer het anders zeker is dat het verloren zou gaan); -
4e alle werken van barmhartigheid (melken van vee, doktershulp): 
5e alles wat de burgerlijke beleefdheid verlangt (wanneer b.v. er 

plotseling een vriend komt, dien men wil onthalen en als men die be
nodigdheden moet,laten halen; een schipper, die op Zondag uit zee 
komt, mag b.v. kopen wat hij nodig heeft); 

Ic , 
( 
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6e alle vermaak dat verkwikt en den godsdienst niet belemmert. 
Deze beschouwing was ook die van WALAEUS en VOETIUS. 
Nog iets ruimer was zelfs de vermaarde Synode Nationaal van 1618/19, 

welke blijkens haar Post-Acta, 164e Sessie, van 17 Mei 1619, de vol
gende artikelen vaststelde: 

I. In het vierde Gebod der Goddelijke Wet is yet Ceremoniaals en 
yet MoraaIs. 

II. Ceremoniaal is geweest de ruste van den sevenden dag na de 
Scheppinge en de strenge onderhoudinge van den selven dag, het Joodse 
Volk bysonder opgeleyd. 

lIl. Moraal, dat een sekeren en gesetten dag, den Godsdienst zy toe
geeygent, en daartoé soo veel ruste als tot den Godsdienst en heyIige 
overdenkinge des selfs van nooden is. 

IV. Den Sabbath der Joden afgeschaft zynde, moet den dag des 
Heeren van de Christenen solemnelyk geheyIigt worden. 

V. Desen dag is sedert de tyden der Apostelen in de eerste Catho
lyke Kerke altyd onderhouden. 

VI. Deselve dag moet alsoo den Godsdienst toegeëygent worden, dat 
men op den selven ruste van alle slaafagtige werken, uitgenomen die 
de liefde, en tegenwoordige noodsakelijkheid vereysschen, mitsgaders 
van alle soodanige recreatiën, die den Godsdienst verhinderen. 

Ik cursiveerde hierin enige zinsneden. 
Deze opvatting is ook geheel conform de Heilige Schrift. Zonder zich 

ooit tegen de onderhouding van den Sabbath als zodanig te keren heeft 
de Heere Jezus vele malen tegenover de Farizeeën bepaalde hande
lingen gerechtvaardigd als op den Sabbath geoorloofd. 

Zijn dus o. a. werken der noodzakelijkheid .op den Zondag altijd ge
oorloofd 'geacht, men zal zich dan nog dienen af te vragen, welke 
werken noodzakelijk zijn. 

Op die vraag kan men in den Bijbel geen antwoord voor alle tijden 
vinden. Ook in den tij d van de omwandeling op aarde van onzen Heere 
Jezus Christus was de maatschappij - zeker in het Heilige Land -
nog sterk agrarisch. De in den Bijbel geoorloofd geachte Sabbaths
werken liggen dan ook hoofdzakelijk .op agrarisch terrein. 

Vandaar dan ook, dat de Synode van Dordrecht terecht op den Zondag 
toegelaten acht die slaafse werken, die de tegenwoor'dige noodzakelijk
heid vereist. Dat geldt ook voor onzen tijd. Wij moeten ons afvragen, 
welke slaafse werken in onze hedendaagse maatschappelijke constellatie 
onvermijdelijk zijn. 

Nu zal wie het niet al te nauw neemt met de Zondagsrust al spoedig 
geneigd zijn zodanige onvermijdelijkheid aan te nemen, maar als Anti
revolutionairen nemen wij deze onvermijdelijkheid in stricten zin. De 
Overheid behoort, naar art. V van Ons Program, zelve zoveel doenlijk 
in al haar vertakkingen op Zondag te rusten. Daarom zijn er onder
scheidene gronden, waarop Zondagsarbeid onvermijdelijk wordt geacht, 
die wij desniettemin niet als zodanig aanvaarden. 

Maar er blijven twee soorten gronden over: economische en technische. 
Met de eerste dienen wij zeer voorzichtig te zijn, want er schuilen licht 
motieven van puur winstbejag achter. Toch mag men niet álle' econo
mische gronden verwerpen: men denke b.v. aan de bestrijding van 
brand, aan het binnenhalen van een door dreigende weersomstandig-
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heden in -gevaar komenden oogst, terwijl ook de grens tussen werken 
der barmhartigheid en werken ter voorkoming of beperking van eco
nomische schade niet altijd scherp valt te trekken. 

Toch kunnen technische gronden voor de onvermijdelijkheid van Zon
dagsarbeid eerder worden aanvaard. Mits men ook hier de voorzichtig
heid betrachte. Als de Zondagsarbeid onvermijdelijk zou worden ten
gevolge van een ondoelmatige of verouderde techniek, dan moet er on
verwijld naar worden gestreefd die techniek op de hoogte van haar tijd 
te brengen, zelfs al zou dit financiële offers vergen. 

Intussen zal zelfs een verbeterde techniek niet aan àllen Zondags
arbeid een einde kunnen maken. De bewaking van ketelvuren en het 
controleren van machines zal in vele gevallen nog wel zeer lang nodig 
blijven. Aangenomen is daarbij uiteraard, dat die vuren moeten aan
blijven en die machines moeten draaien, omdat zij voorzien in iets wat 
ook in den tegenwoordigen tijd op Zondag onmisbaar is, b.V. water, gas, 
electriciteit. 

En zelfs in zulke gevallen dient de Zondagsarbeid tot het uiterste te 
worden beperkt en bij toerbeurt en/of in ploegen te worden verricht. 

Aan de hand van het bovenstaande kan voor de aangelegenheid, die 
U bezig houdt, het antwoord worden geformuleerd. 

Gas is in de hedendaagse maatschappij ook des Zondags een levens
behoefte, evenals electriciteit, waarvan de bewuste Staatkundig Gere
formeerden - nu zij maar niet zelf verantwoordelijk zijn voor den 
daaraan verbonden Zondagsarbeid! - blijkbaar dan ook rustig gebruik 
maken. Terecht merkt U bovendien op, dat het gebruik van gas allerlei 
Zondagsarbeid bespaart, te meer, nu vele huishoudingen uiteraard niet 
meer op andere kookgelegenheden zijn ingesteld. Reeds uit dezen hoofde 
is gas-voorziening op Zondag, ten koste van weinig Zondagsarbeid in 
de gasfabriek, derhalve meer in overeenstemming met het Sabbaths
gebod dan staking daarvan, met als gevolg zeer veel meer Zondagswerk 
in de gezinnen. 

Natuurlijk zou vergroting der door~de-weekse gasfabricage, als die 
mogelijk ware, de voorkeur verdienen, ook al zou dat extra kosten mede
brengen. Maar die is nu eenmaal niet mogelijk, omdat vergroting der 
ketels momenteel afstuit op weigering der vergunning daartoe, wat uiter
aard weer op de materiaalschaarste, en dus op overmacht, berust. 

Ik ben verder van oordeel, dat de Lichtcommissie op loffelijke wijze er 
naar heeft gestreefd het door deze omstandigheden noodzakelijke Zon
dagswerk te beperken. 

Intussen, indien het Zondagsverbruik van gas omlaag zou kunnen 
worden gebracht, b.v. door de invoering van gas-loze uren, zonder daar
door de noodzakelijke voorziening der gezinnen te benadelen, dan zou 
dit middel uiteraard moeten worden toegepast. Ik merk overigens op, 
dat ook voor de uitvoering van een stelsel van gasloze uren enige Zon
dagsarbeid niet kan worden gemist! G. 

r 
r 
) , 
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T. P. VAN DER Koov. Het object der economische geschie
denis. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het 
ambt van bijzonder hoogleeraar (in de economische 
geschiedenis) aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 
15 October 1948. 
A'dam, H. J. Paris, 1948. 30 blz. f 1.50. 

Op 6 October 1939 aanvaardde Prof. VAN DER Koov's voorganger en 
geestverwant, Prof. Dr Z. W. SNELLER, zijn ambt met een verwant 
onderwerp: De Economische Geschiedenis in hare betrekking tot Econo
mie en Geschiedenis. 

In zijn oratie gaat het Prof. VAN DER Koov om deze vraagstukken: 
wat zijn de wezenstrekken van het economisch en van het historisch 
gebeuren? Hoe verhouden beide zich tot elkaar? Eerst na hier helder
heid over te hebben verkregen is het mogelijk het object der econo
mische geschiedenis te karakteriseren en te omgrenzen. Prof. VAN DER 
Koov heeft enkele problemen geformuleerd die zich spontaan aan ons 
opdringen wanneer we ons gaan bezinnen op een ons zo bekende ver
binding van woorden: economische geschiedenis. 

Het gaat hier om echt wijsgerige problemen. De auteur blijkt beïn
vloed te zijn door de Wijsbegeerte der Wetsidee. Hij tracht het econo
misch gebeuren af te grenzen tegen het historische. We constateren 
hierbij met voldoening, dat Prof. VAN DER Koov het normatief karakter 
èn van het historisch èn van het economisch leven onderstreept. Onder 
normatief verstaat de auteur: aan normen onderworpen. 

Prof. VAN DER Koov moet, wat ons land betreft, een te geringe be
zinning op de grondslagen van het economisch-historisch onderzoek con
stateren en wijst er op, dat zulk een bezinning "voor de verdere ont
wikkeling der economische geschiedenis te onzent van grote betekenis 
zou kunnen zijn" (p. 6). We hopen dat de auteur de nu gegeven alge
mene beschouwingen zal uitwerken. Een nader wijsgerig onderzoek zou 
dan nodig blijken te zijn en het eigen, wezenlijk Christelijk standpunt 
zou dan ongetwijfeld des te duidelijker uitkomen. 

M. C. SMIT. 

DR D. SIMONS, Bestuur en bestuurden, enige voorwaarden 
voor het accepteren van het bestuur door de bestuur
den. Uitgave Ver van Neder!. gemeenten. 1948. 24 blz. 

Met een rede onder dezen titel aanvaardde de schrijver, als opvolger 
van Prof. KOELMA, het ambt van buitengewoon hoogleraar in de be-
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stuurswetenschap en het gemeente- en provincierecht aan de Ned. Eco
nomische Hogeschool te Rotterdam. 

De schrijver betoogt, dat men bij de aanvaarding van het bestuur 
en zijn bevoegdheden door de bestuurden kan onderscheiden een min
derheid, die slechts door (de mogelijkheid van) sancties tot (vaak nog 
maar gebrekkige) gehoorzaamheid wordt gedwongen, en een meerder
heid, waarvan een klein gedeelte ook zonder de mogelijkheid van sanctie 
uit volle overtuiging de overheidsbevelen gehoorzaamt, waarvan een 
groter deel zonder veel nadenken uit sleur gehoorzaamt, terwijl het 
waarschijnlijk grootste deel der meerderheid zich wel gaarne naar het 
overheidsbevel gedraagt, maar waarvoor de mogelijkheid van sancties 
toch een medesprekende factor vormt. 

Op Bijbelgelovig standpunt herinneren wij ons hier Rom. XIII : 5, 
waar van den Christen wordt gevorderd zich aan de Overheid te onder
werpen, niet slechts om den toorn (der Overheid; Statenvert. : straffe 
= de sanctie) maar om des gewetens wil. 

Vervolgens stelt de schrijver, dat het bestuur uiteraard des te gemak
kelijker wordt gevoerd, wanneer minder behoeft te worden vertrouwd 
op de afschrikwekkende werking van de mogelijkheid van sanctie. De 
Overheid geve zich dus reeds uit deze nuttigheidsoverweging rekenschap 
van de aanvaardbaarheid harer maatregelen door de bestuurden. Daar
naast is er een diepere grond voor dit onderzoek: het overheidsbevel 
beperkt de vrijheid der burgers. Redelijk denken doet de onvermijde
lijkheid en de positieve zijde dezer beperking inzien: niet slechts anderen 
worden door deze beperking tegen ons beschermd, maar wij ook tegen 
anderen. Wie de hem opgelegde beperkingen als redelijk ziet, heeft 
het begrip verworven, zo vrij te zijn als in de menselijke samenleving 
mogelijk is. Wie zo de gestelde beperkende regelen vrijwillig gehoor
zaamt, gevoelt zich in deze vrijwillige gehoorzaamheid vrij. 

Deze klanken doen rationalistisch-Kantiaans aan: vrijheid is bij dezen 
"Unabhängigkeit eines anderen nötigender Willkür", hetgeen slechts 
een andere formulering is van de (Kantiaanse) idee der autonomie 1), 
het zijn van "Selbstzweck". 

KANT tracht den rechtsdwang met deze vrijheid der menselijke per
soonlijkheid te verenigen door dien te zien als ontkenning van de ont
kenning der vrijheid (die zou plaatsvinden, als een ander vrij was mijn 
vrijheid te schenden). Nu is in de algebra dubbel-min = plus, maar 
in het recht kan dubbel onrecht nooit recht zijn. De Kantiaanse definitie 
der vrijheid in juridischen zin is dus innerlijk tegenstrijdig 2). 

De fout ligt in oorsprong in het absoluut stellen van de vrijheid 
der menselijke persoonlijkheid. In de menselijke samenleving zijn abso
lute rechten der menselijke persoonlijkheid onbestaanbaar: recht regelt 
altijd samenlevingsverhoudingen. Bij "vrij" en "vrijheid" moet men 
steeds vragen: vrij waarvan? Absolute vrijheid is onbestaanbaar. Dé l~. 
ware vrijheid luistert naar de wetten. In het begrip vrijheid ligt het 
begrip gebondenheid besloten. De mens leeft altijd onder de-door God 

1) Hier in den zin van: eigen-wettelijkheid der menselijke persoonlijkheid. 
2) Zie voor dit alles Prof. Dr H. DOOYEWEERD, Encyclopaedie der rechts

wetenschap (niet in den handel) I, blz. 230. 
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voor Zijn schepping gestelde wet (al behoeft die, behalve in de "natuur", 
steeds positi vering) . 

Het is duidelijk, dat ook Dr SIMONS' vrijheidsbegrip, dat eveneens de 
vrijheid in beginsel absoluut stelt, .op grond van het bovenstaande dient 
te worden afgewezen. 

Typisch voor zijn instelling is ook zijn herhaald beroep op "het rede
lijke denken". 

Als hij vervolgens enkele vereisten voor de aanvaardbaarheid van 
het bestuur opsomt, kunnen wij hem weer bijvallen: de te treffen maat
regelen moeten zijn rechtvaardig, technisch goed, gematigd. Het alge
meen belang worde niet .overspannen en in de aantasting van parti
culiere belangen, zelfs ten bate van het algemeen belang, worde grote 
terughoudendheid betracht. Intussen vinden wij bij den schrijver geen 
principieel kriterium voor de begrenzing der overheidstaak: men krijgt 
den indruk, dát haar .omvang bij hem door de d.oelmatigheid wordt be
paald. 

Instemmen kunnen we met zijn waarschuwing tegen het steeds toe
nemende gebruik der voor de Overheid zo gemakkelijke constructie van 
een algemeen verbod behoudens ontheffing alsmede met zijn vraag, of 
in vele gevallen v.oorafgaande goedkeuring niet zou kunnen worden 
vervangen door mededelingsplicht met de bevoegdheid voor de Overheid 
binnen korten termijn repressief op te treden. Het pleit voor een ver
eenv.oudige belasting-wetgeving begint reeds gehoor te vinden. Enkele 
interessante opmerkingen over de betekenis van traditie en schoonheid 
in het bestuur - het gezag zij edel, maar niet alleen uiterlijk! - be
sluiten het betoog. G. 

N. J. A. VAN EXEL, Het oorlogsprobleem. Dogmatisch
ethische studie over Christendom en oorlog. Uitg. 
H. J. Spruyt's Uitg. Mij., N. V., Amsterdam, 1947. 

Dit boek, in 1947 verschenen, is grotendeels geschreven door een 
auteur, die in 1944 om het leven kwam. Ds VAN EXEL had bij Prof. 
HEPP willen promoveren met een dissertatie over het oorlogsprobleem. 
De eerste proeve van deze dissertatie was gereed; promotor en promo
vendus hadden haar samen doorgesproken; Ds VAN EXEL had aange
tekend, wat moest worden gewijzigd en aangevuld. Daarmee kwam hij 
helaas niet gereed; hij viel als oorlogsslachtoffer in Oosterbeek. Prof. 
HEPP heeft zo weinig mogelijk aan zijn werk veranderd en het met 
een loffelijk getuigenis ter perse gezonden. Het "v.ormt een belangrijke 
bijdrage voor de opbouw der Calvinistische wetenschap ten aanzien 
van deze materie", een "ethische beoordeling van het oorlogscomplex ... , 
gegrond op de Schrift". Ook enkelen, die de helpende hand hebben ge
boden bij het persklaar maken van deze studie door corrigeren, colla
tionneren en vertalen van citaten - in het bijzonder worden genoemd 
de heren H. SlETSMA, Dr J. L. KOOLE, Dr P. J. RICHEL en J. L. VAN 
EE - ontvangen een woord van oprechten dank. Overigens is juist 
het werk van deze heren allerminst feilloos. Soms zijn de Griekse 
woorden van hun accenten voorzien, - dan weer niet; GREIJDANUS' 
naam wordt als GREYDANUS gespeld; nu eens zijn citaten uit vreemde 
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talen in de onze vertolkt, dan weer niet, wat m. n. op blz. 42 opval
lend is; bij verwijzingen naar de litteratuur ontbreken herhaaldelijk 
de jaartallen enz. 

Het geschrift van Ds VAN EXEL zelf draagt op bepaalde plaatsen nog 
duidelijk het kenmerk van voorlopigheid; in vele gevallen is de exegese 
van Schriftplaatsen - welke exegese in den regel niet veel verder reikt 
dan die der blijkbaar gebruikte commentaren en dan soms nog fijnere 
nuances verwaarloost - niet geheel uit de grondverf gekomen. Het is 
in het geheel niet erg, dat niet kan worden vastgesteld, in hoeverre 
men die den auteur mag aanrekenen; bij het gebruik van het boek 
dient er wel mee te worden gerekend. Welke resultaten zou bijv. niet 
een nadere en diepere reflexie - om een woord van Prof. HEPP te ge
bruiken - hebben opgeleverd over de conclusie, waartoe de exegese van 
2 Kon. 3 : 19 leidde; dat nl. ELISA zich op een bepaald ogenblik een
voudig leiden liet door de nationale antipathie van den Israëliet tegen 
Moab. Tot deze slotsom was de exegeet VAN GELDEREN reeds gekomen; 
in een "dogmatisch-ethische" studie moet dan meer hiervan worden ge
zegd dan een vriendelijk vermaan: "Hier zien we, hoe voorzichtig we 
moeten zijn enz." (blz. 25). Bij de zo omstreden aangelegenheden als 
het optreden van EHUD en JAËL in den Richterentijd spreekt de auteur 
niet flink en resoluut. Ik zal hier geen simplisme vergen. Integendeel, 
hier zou ik positie willen zien gekozen van een bepaald standpunt uit 
in al dergelijke en verwante zedelijke vraagstukken. De auteur had 
hier dieper op de zaak moeten ingaan dan hij nu doet met citaten uit 
grotendeels populaire exegetische werken. Hij had ons hier iets moeten 
zeggen over de verwording van ons leven onder de heerschappij der 
zonde; over den omvang en den diepgang der werkingen van de ver
lossende genade; over wat in het Nieuwe Testament het "vlees" heet; 
over mogelijke nuance-verschillen tussen den levensstijl van de Oud
testamentische en de Nieuwtestamentische gemeente Gods; over het al 
of niet aanvaarden van de stelling, dat het doel de middelen heiligt. 
Trouwens, in het algemeen komt nu dit werk in zijn eerste deel, de 
behandeling der Schriftgegevens, niet uit boven een soort atomistische 
behandelingswijze. Men gevoelt zich bij de lezing van dit deel nog ge
heel in de periode der "aantekeningen" en mogelijk zou bij een om
werking door Ds VAN EXEL zelf nog wel iets meer van een systema
tische behandeling terecht zijn gekomen. Tenzij evenwel, wanneer hij 
in een merkwaardige en naïef aandoende indelingszucht zich blijvend 
had vastgebeten in de wel systematisch aandoende, maar niettemin 
zakelijk weinig uitputtende schematiek van bevrijdingsoorlog, verde
digingsoorlog, doortochtsoorlog, verdelgingsoorlog, veroveringsoorlog en 
zuiveringsoorlog, gelijk men deze nu als onderschrift bij enige van zijn 
paragraaftitels vindt. Bovendien is het de vraag, of ook bij eventuele om
werking wel iets zou zijn gebleken van de toch noodzakelijke visie op 
het merkwaardige feit, dat de ethiek van Israël in de Oudtestamentische 
periode niet zonder meer de ethiek kan zijn van de gemeente des 
HEEREN nà de komst van Christus. Oud en Nieuw Testament zijn, aldus 
de auteur - en terecht -, niet wezenlijk verschillend, maar vormen 
samen één openbaring Gods. Maar al staat daardoor vast dat JEZUS 
CHRISTUS "niets zal veroordelen, wat in het O. T. onder de Goddelijke 
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goedkeuring plaats vond" (blz. 37), hier ligt niet het hoofdprobleem. 
Er is een merkwaardig verschil tussen Sabbath en Zondag; tussen de 
waardering der huwelijksliefde in het Hooglied en in 1 Cor. 7. Ds VAN 
EXEL heeft zelf iets gevoeld van de spanning, "waarvan het gehele 
Oude Testament vervuld is", wanneer de God, Die de oorlog beveelt, 
de God van den vrede en van het vrederijk is (blz. 7). Hoe staat het 
in dit opzicht in de Nieuwe Bedeling? 

Het Tweede Deel behandelt historische gegevens. Er wordt zeer sum
mier gesproken over de oud-christelijke kerk tot AUGUSTINUS, over 
AUGUSTINUS, - bij hem ineens jaartallen!, bij de overige kerkvaders 
niet; de in Prof. HEPP's inleiding zo vrièndelijk gewaardeerde hul'p 
van correctoren, collationneurs enz. had ook hier wel iets vollediger en 
stijlvoller mogen zijn - over THOMAS, LUTHER, ZWINGLI, CALVIJN en 
enkele Gereformeerd'e theologen na CALVIJN. Volledigheid is hier niet 
beoogd. Het schijnt of in de historie na CALVIJN alleen Nederlandse en 
dan met name Gereformeerde theologen zich met deze dingen hebben 
bezig gehouden. Het meeste dat Ds VAN EXEL terzake schrijft, is vaker 
geboden en dikwijls uitvoeriger; vooral Roomse auteurs, die niet worden 
vermeld, hebben zich met hun, en voor een deel ook ónze kerkvaders, 
ook op dit punt bezig gehouden. Het stuk over CALVIJN bevredigde mij 
het meest en is in ieder geval zeer leerzaam. Ik miste zelfs de ver
melding van de Synode-uitspraken van 1936 in verband met de C. D. U. 
en zou een bespreking van S. G. DE GRAAF'S De Heilige Schrift, het 
Koninkrijk Gods en de oorlog - dat ik niet genoemd vona n. b.! _ 
op zijn minst interessant hebben gevonden. En nu het dan toch over 
de litteratuur gaat, de opgegevene is dezelfde, die iedereen kent _ 
meest Nederlandse -, en waarom op zo typische wijze selectie is toe
gepast, moet de deskundige lezer maar raden. 

Het Derde, thetische Deel, spreekt over de pacifisten, over de vragen, 
of oorlog zonde is en wat een rechtvaardige oorlog is en over oorlog 
en onderdaan. De gehele teneur van dit deel is mij zeer sympathiek. 
De brede studie van CALVIjN, die alle bloedvergieten zo verafschuwde, 
heeft goede vruchten gedragen. Si tuer un seul homme est terrible, 
que sera-ce de la guerre? Ds VAN EXel verwerpt het Pacifisme, reeds 
omdat hij het in het Humanisme ziet wortelen, maar "toch zullen we 
eerbied moeten tonen voor het oprechte streven om Christus te volgen, 
ook al kost het strijd en offers. We hopen, dat hun (der pacifisten) ge
schriften die uitwerking mogen hebben, dat de christenen mede hier
door zich ernstiger op hun taak gaan bezinnen, die ze hebben tegenover 
de ethische eisen in verband met de oorlog" (blz. 144). 
, Een rechtvaardige oorlog moet, volgens Ds VAN EXEL, ook op recht
vaardige wijze worden gevoed. " ... een oorlog, op juiste gronden door 
een wettige overheid verklaard, wordt toch nog een onrechtvaardige 
oorlog, wanneer de overheid in haar oorlogvoeren onrecht en wreed
heid in haar strijdmethoden opneemt. Wanneer een overheid een oorlog 
wil winnen door de burgerbevolking, 't zij door bombardementen, 't zij 
door represailles of door andere maatregelen, te doen lijden, voert zij 
een onrechtvaardige oorlog" (blz. 160). "Er is ongetwijfeld grote zede
lijke moed voor nodig, om, wanneer de vijand door onwaardige, moreel 
onverantwoordelijke geweldplegingen" bepaalde militaire successen be-
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haald heeft, zich dan ervan te onthouden zich te wreken en hem mis
schien te overwinnen, door zijn eigen wapen, nog geraffineerder, nog 
wreder, tegen hem in 't veld te brengen. Ieder verantwoordelijk leider, 
iedere overheid van een volk moet zich bewust zijn, dat de ontoelaat
bare strijdwijze de gehele oorlog tot een onrechtvaardige strijd maakt, 
waaraan God Zijn zegen zal onthouden. Zelfs wanneer het zo zou zijn, 
dat door grote wreedheid de overwinning behaald werd, dan nog zal 
dit overwinnend land door innerlijk verval zijn morele ondergang nader
bij brengen, daar het de normen van Gods geboden losliet" (blz. 164). 
De auteur noemt den oorlog tenslotte "een, zij het noodzakelijk, toch 
ethisch inferieur middel om het recht tussen de volken te hand
haven" (blz. 181). Vandaar zijn pleidooi voor een internationale rechts
orde. "Wanneer we overtuigd zijn van de vele zonden, die met de oor
log gepaard gaan en van de ontzettende ellende, die hij aan de volken 
brengt, is een houding van koele onverschilligheid tegenover de ontwik
keling van het internationale recht misdadig. Geen overwegingen van 
practische aard, gelegen in de onvolkomenheid van het instituut (voor 
de internationale rechtsoefening), mogen ons terug houden van de strijd 
om het ideële beginsel ... " (blz. 185). Ook stelt Ds VAN EXEL de kerk 
hier enigermate in gebreke. "We zullen dan ook in de toekomst als 
kerken meer aandacht aan onze vredestaak moet wijden" (blz. 187). En 
hij meent, dat aienstweigeren "plicht wordt", wanneer de overheid "doel
bewust bevel geeft om een burgerbevolking te bombarderen, teneinde 
een beslissing te forceren". 

Al is de strekking van het gehele betoog in het derde Deel mij over 
het geheel genomen zeer lief, nu zo geweldige vraagstukken aan de orde 
kwamen, had ik gaarne positie zien gekozen in een goede tekening van 
taak en plaats van den Christen in de wereld; en vooral van de verhou
ding van het Koninkrijk Gods tot de koninkrijken dezer wereld. Ik 
herinner eraan, dat bijv. H. BAVINCK het oorlogsvraagstuk eens behan
deld heeft in het kader van de navolging van CHRISTUS in het moderne 
leven. 

Alles samen nemend, kom ik tot de conclusie, dat we hier van de hand 
van Ds VAN EXEL een studie hebben, die niet alleen een hem waardig 
monument van zijn gedachtenis is, maar die ons opnieuw aan het den
ken zet. Al heb ik enig bezwaar tegen de pretentie van den promotor, 
dat hier een zo belangrijke wetenschappelijke bijdrage werd gegeven 
- voor dat geval zouden zeker het Bijbelse en het historische materiaal 
uitvoeriger moeten zijn bewerkt -, ik geloof wel, dat we een zeer 
leesbaar en voor eenvoudige studie zeer bruikbaar boek hebben ont
vangen in een periode, waarin juist van Calvinistische zijde niet veel 
over deze aangelegenheden werd gepubliceerd. 

R. SCHIPPERS. 

RECTIFICATIE. 

In de boekbespreking op blz. 345, r. 6 v.o., leze men voor "buig
zame" uiteraard: onbuigzame. 
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