
rol in hun land te kunnen doen 
gelden. 

Een van de drijfveren voor 
deze studie van de Sovjet-poli
tiek, aansluitend op zijn Russia's 
Road to the Cold War uit I 979, was 
dat Mastny gedurende de Koude 
Oorlog niet kon geloven dat de 
Sovjetunie zo sterk zou kunnen 
zijn als vele conservatieve 
Amerikanen toen veronderstel
den. Hij plaatst nu enkele con
crete kritische kanttekeningen bij 
de door het Westen in het begin 
van de jaren vijftig gevoerde poli
tiek. Maar de basis die hij ervoor· 
biedt is te smal om van een even 
gefundeerd oordeel te kunnen 
spreken als er met betrekking tot 

Dominee op de 
barricaden 

Rob Hartmans bespreekt: 

"f E.D.J. de Jongh, Buskes, dominee van het 

\J volk. Kampen: Uitgeverij Kok, r 998. 

Dominee Buskes (I899-I98o) 
behoorde tot de eerste generatie 
'Bekende Nederlanders', een 
species die ontstond met de 
opmars van de televisie. Deze 
predikant, die ruim bedeeld was 
met de Gave des Woords, had 
altijd a! voile kerken getrokken 
en was reeds als radiospreker 
geliefd geweest. Nu echter werd 
hij ook een bekend gezicht, en 
als prototype van de progres
sieve, midden in de wereld staan
de dominee werd Buskes zeer 
populair. 'Ik zou de dominees 
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de Sovjet-politiek uit de bus 
komt. Mastny besteedt daarvoor 
te weinig aandacht aan het feit dat 
het in het vrijwillig gesloten 
bondgenootschap in het Westen, 
een alliantie op uitnodiging, bij 
het tot stand komen van snelle 
politieke en militaire beslissingen 
anders toegaat dan in een alliantie 
onder dwang als het Sovjet-impe
rium, waar een man of de Ieiding 
van een eenpartijstaat heerst. 

Na Mastny's terugblik op de 
buitenlandse politiek van Stalin, 
kunnen de huidige internationale 
verwikkelingen allerminst als 
geruststellend worden be
schouwd. In een wereld waarin 
spreiding van wapens die voor 

beminnen als ze waren als u. 
Helaas.', schreef de niet-gelovige 
domineesdochter Annie M. G. 
Schmidt. In de ogen van Schmidt, 
die christendom blijkbaar asso
cieerde met benepen conserva
tisme en kleinburgerlijkheid, was 
Buskes een uitzondering, 'en dat 
weet u verdomd goed.' 

Buskes gold als een van de 'rode 
dominees', protestantse theolo
gen die als christen hadden geko
zen voor de een of andere vorm 
van socialisme, en die daarmee 
hun nek uitstaken binnen een 
over het algemeen door behoud
zucht gekenmerkt volksdeel. 
Ook de PvdA kende een flink 
aantal van deze theologen, waar
van Banning de bekendste en de 
meest invloedrijke was. 

Hoewel Buskes en Banning 

massavermengmg kunnen wor
den ingezet noch de opkomst van 
door fanatiekelingen geleide ter
reurregimes nog steeds niet wor
den beteugeld, zijn nieuwe 
bedreigingen door 'een misdaad
syndicaat in dienst van een bloe
dig tiran, hongerend naar macht 
en bereid daar misbruik van te 
maken zodra hij er niet een te 
hoge prijs voor hoefde te betalen' 
allerminst ondenkbaar. Het is 
een van de redenen waarom stu
dies over de Koude Oorlog van 
actuele betekenis kunnen zijn. 

GER VERRIPS 

Redacteur S &.P 

bevriend waren verschilden ze 
heel sterk van elkaar. In tegen
stelling tot de elf jaar oudere 
Banning behoorde Buskes niet tot 
de vrijzinnige stroming binnen de 
Hervormde Kerk, maar kwam hij 
uit een gereformeerd nest. Als 
student aan de v u was hij een van 
de dragers geweest die in I 9 2 o 
Abraham Kuyper naar zijn laatste 
( en gezien zijn tomeloze daden
drang misschien ook wel eerste) 
rustplaats brachten. 

Buskes was twee jaar predi
kant op Texel toen in I926 in de 
Gereformeerde Kerken een con
flict uitbrak over de interpretatie 
van het paradijsverhaal in Genesis 
2 en 3. Buskes koos de zijde van 
J. Geelkerken, predikant van 
Amsterdam-Zuid, die in twijfel 
trok of de aanwezigheid van de 
'boom van goed en kwaad' en de 



470 

'boom des Ievens' wei een 'zin
tuiglijk waarneembare werkelijk
heid' was geweest. Ook het 
'spreken' van de slang tot Eva 
zou volgens Geelkerken wellicht 
symbolisch moeten worden 
opgevat. Buskes werd een van de 
eerste predikanten van de door 
Geelkerken opgerichte Gerefor
meerde Kerken in Hersteld 
Verband. 

Ook in de politiek roerde 
Buskes zich nogal, onder andere 
als propagandist van de 
Christelijk-Democratische Unie, 
een anti-militaristische partij die 
een progressieve sociaal-econo
mische politiek voorstond. 
Buskes streed niet aileen tegen 
het militarisme, maar trok ook 
fel van leer tegen de Nederlandse 
koloniale politiek, het meedo
genloze sociaal-economische 
beleid van Colijn, het opkomend 
nationaal-socialisme en het anti
sernitisme. Zo was hij actief in 
Kerk en Vrede en het Cornite van 
Waakzaamheid, en reisde hij het 
hele land rond als spreker op de 
toen talloze debatvergaderingen. 
Hoewel zijn politieke opvattin
gen vrij radicaal waren was de 
stap naar de S D A P voor Buskes 
voor de oorlog te groot. De erfe
nis van het marxisme zorgde 
ervoor dat de sociaal-democratie 
nog steeds geen oog had voor de 
'realiteit van zonde en genade', 
en Buskes voelde aan dat hij zich 
in dit milieu niet zou thuis voe
len. Nu voelde hij zich eind jaren 
dertig, toen de oorlogsdreiging 
steeds sterker werd, vrijwel 
nergens thuis. Terwijl verschil
lende geestverwanten, zoals de 
grote Zwitserse theoloog Karl 
Barth en zijn Nederlandse vriend 
Miskotte, de noodzaak van gewa-
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pend optreden tegen Hitler inza
gen, bleef Buskes vasthouden aan 
het standpunt van eenzijdige 
nationale ontwapening. Pas het 
bombardement op zijn toenmali
ge standplaats Rotterdam deed 
hem van gedachten veranderen . 

Tijdens de bezetting speelde 
· Buskes een belangrijke rol in het 

kerkelijke verzet, en werd hij 
tweemaal gearresteerd. Uitein
delijk kwam hij er met drie 
maanden opsluiting in gijzelaars
kamp Beekvliet betrekkelijk 
genadig vanaf. 

Buskes van de Ruskes? 
In augustus 1 945 werd Buskes, 
samen met zes andere predikan
ten, lid van de SOAP. Dit tot 
ongenoegen van Banning, die 
gehoopt had dat ze hadden 
gewacht tot de oprichting van de 
PvdA, een half jaar later. Binnen 
en buiten de partij wist Buskes 
nogal wat weerstanden op te roe
pen. Een radiopreek waarin hij 
sprak over Spoors afgebrande 
dessa's op Java viel vooral in con
servatieve kring zeer slecht, ter
wijl binnen de PvdA nogal wat 
mensen moeite hadden met 
Buskes' wei gering zich in de 
Koude Oorlog onverkort achter 
de Verenigde Staten op te stel
len . De door Jacques Gans 
bedachte bijnaam 'Buskes van de 
Ruskes' werd in deze kringen 
gretig overgenomen. Oat Buskes 
in de jaren zestig voorop liep in 
de protesten tegen de oorlog in 
Vietnam was vanzelfsprekend, 
evenals zijn fulmineren tegen het 
apartheidsregime in Zuid-Afrika. 
T och moet men hem niet zien 
als een typische representant van 
het 'oude-mannetjes-radicalis
me', als een van die krasse knar-

ren die bij het kenteren der tijd
geest probeerden in een goed 
blaadje te komen bij de conteste
rende jeugd. Het verschil tussen 
Buskes en de zogenaamde pro
testgeneratie was groot, want 
hoeveel jongeren kozen, als 
Buskes, voor het socialisme 'om 
der zonde wil'? Vandaar dat er 
tussen Buskes en voor de hand 
liggende bondgenoten, als bij
voorbeeld 'Christen en voor het 
Socialisme', soms een brede 
kloof gaapte. 

De energieke en emotionele 
Buskes heeft een bewogen Ieven 
geleid, in een uiterst turbulent 
tijdvak dat geteisterd werd door 
twee wereldoorlogen, een zware 
economische crisis, totalitaire 
bewegingen, koloniale oorlogen, 
racisme, pijlsnelle secularisatie 
en geestelijke verwarring. 
Omdat Buskes niet aileen mid
den in deze wereld stond, maar 
tegen de stroom in getuigenis 
aflegde van wat voor hem de bij
belse 'Waarheid' was, client zijn 
biograaf deze achtergronden op 
beeldende en overtuigende wijze 
te schilderen . De socioloog en 
oud-docent aan de Universiteit 
Twente E.D .J. de Jongh is hierin 
slechts ten dele geslaagd. En 
omdat het decor hier en daar te 
wensen overlaat komt ook de 
hoofdrolspeler niet volledig uit 
de verf. 

Waar het gaat om ontwikke
lingen en gebeurtenissen in de 
kerkgenootschappen waartoe 
Buskes heeft behoord is DeJongh 
over het algemeen helder . Zo 
schetst hij op bondige maar dui
delijke wijze de kwestie
Geelkerken en het ontstaan van 
het Hersteld Verband. Ook heeft 



hij de prettige gewoonte om per
sonen die het pad van Buskes 
hebben gekruist met enkele bio
grafische bijzonderheden te 
introduceren. En wat Buskes zelf 
betreft, DeJongh besteedt ruime 
aandacht aan 's mans twijfels, 
tegenstrijdigheden en zwakke 
punten. Helaas springen niet 
aileen de zwakke punten van de 
gebiografeerde, maar ook die van 
de biografie in het oog. 

Karl Barth 
Op de stofomslag van dit boek -
dat schandalig genoeg zowel een 
fotokatern als een bibliografie 
ontbeert, terwijl de lijst met 
werken van Buskes uiterst sum
mier is - staat dat Buskes, dominee 
van het volk 'geen theologisch 
hoek' is . Erg is dat bepaald niet, 
maar in de biografie van een man 
die zo in tens geleefd heeft met de 
bijbel, die zo hartstochtelijk heeft 
gekozen voor een bepaalde theo
logie, was meer aandacht voor de 
ontwikkelingen op dat gebied op 
zijn plaats geweest. Met name 
Buskes relatie tot Karl Barth is 
essentieel voor wie hem begrij
pen wil. Zo zou een beschrijving 
van Barths politieke standpunten 
en opvattingen, bijvoorbeeld 
diens socialisme en anti-amerika
nisme, verhelderend zijn 
geweest voor Buskes' ideeen op 
dit terrein. 

Nu is politiek toch al niet het 
sterkste punt van DeJongh, wat 
duidelijk blijkt uit zijn pogingen 
de 'context' van Buskes' hande
len te schetsen. Daar waar de 
biograaf het wereldgebeuren 
schets gaat het meestal om wille
keurige flarden informatie, waar
uit soms potsierlijke conclusies 
worden getrokken. Zo vermeldt 
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hij op p. 97 dat in 1927 Hiders 
spreekverbod werd opgeheven, 
om vervolgens nogal determi
nistisch te schrijven: 'De voor
bereiding op de Tweede 
W ereldoorlog was in feite 
begonnen.' 
Als De Jongh Buskes' lidmaat
schap van het Comite van 
Waakzaamheid behandelt, ver
meldt hij dat Buskes niets wilde 
weten van samenwerking met 
communisten. Dat er wei dege
lijk communisten actief waren 
binnen 'Waakzaamheid' schrijft 
DeJongh niet, zoals hij ook niet 
vertelt waar Buskes stond in het 
conflict dat binnen deze organisa
tie uitbrak na het sluiten van het 
Molotov-Ribbentroppact. Wei 
werpt de biograaf de interessante 
vraag op waarom Buskes juist 
koos voor 'Waakzaamheid', en 
niet voor 'Eenheid door 
Democratie', dat zich niet aileen 
keerde tegen het nationaal-socia
lisme maar tevens tegen het com
munisme. Een echt antwoord 
kan de auteur niet bieden, al 
schrijft hij over Buskes: 'Hij moet 
vooral zijn aangetrokken door de 
grote en directe dreiging van het 
nationaal-socialisme, dat boven
dien niet aileen in de praktijk 
maar - in tegenstelling tot het 
communisme - ook in haar theo
rie een totalitair karakter had.' 
(p. 1 59) Het communisme geen 
totalitaire ideologie? Hier neemt 
de biograaf de na!viteit van de 
gebiografeerde over, terwijl hij 
zestig jaar na dato toch op z'n 
minst de beschikking heeft over 
de 'wijsheid achteraf'. 

De J onghs lacuneuze kennis 
van zowel politieke als theologi
sche achtergronden blijkt ook uit 
de zeer gebrekkige beschrijving 

van de merkwaardige vriend
schap tussen Buskes en Banning. 
W eliswaar wordt ons medege
deeld dat beide mannen er op 
theologisch en politiek gebied 
andere opvattingen op na hiel
den, waar de verschillen nu pre
des zaten, en welke conflicten 
zich voordeden, dat wordt niet 
echt duidelijk. Dat Banning 
wordt gerekend tot de 'semi
linkseintelligentsia' (p. 279) zegt 
meer over De Jongh dan over 
Banning. Want wat er nu 'semi' 
was aan de ideeen van de belang
rijkste en meest invloedrijke 
ideoloog van de Nederlandse 
sociaal-democratie tussen 1 9 3 o 
en 196o, dat wordt ons niet ver
teld. 
De periode 1945-1970, waarin 
Buskes naast aile andere activitei
ten ook een rol speelde binnen de 
PvdA, wordt door DeJongh zo 
vee! mogelijk thematisch behan
deld. Desondanks blijft Buskes 
verhouding tot de sociaal-demo
cratie zeer vaag. Het door
snuffelen van het notenapparaat 
- zoals gezegd ontbreekt een 
bibliografie - maakt duidelijk dat 
De Jongh belangrijke literatuur 
over deze periode ongebruikt 
heeft gelaten. Met name Frits 
Rovers' dissertatie over de PvdA 
in de Koude Oorlog ( Voor recht en 
vrijheid, 1994) zou DeJongh heb
ben kunnen helpen bij een schets 
van Buskes' standpunten inzake 
communisme en wapenwedloop . 
Het beeld dat men uit Rovers' 
hoek krijgt van Buskes' beoorde
ling van datgene dat er zich ten 
oosten van het IJzeren Gordijn 
afspeelde, is heel wat minder 
rooskleurig dan De Jongh ons 
voorschotelt. Rovers citeert bij 
voorbeeld uit een, door De 
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Jongh niet genoemde, Vrij 
Nederland-bespreking van Ed 
van der Elskens fotohoek Een liif
de in St.Germain des Pres. Dit was 
volgens Buskes een 'rothoek met 
urinoir-tekst', waarin dingen te 
zien waren die erger waren 'dan 
wat de Russen de Hongaren aan
doen'. Het hoek was een symp
toom van het 'stervende en rot
tende Europa' en zou door de 
Russen gebruikt kunnen worden 
'als een overtuigend bewijs dat 
Europa vanwege zijn decadentie 
kan worden afgeschreven. ' 
(Rovers, a.w., p. 321-322) 

Buskes', door DeJongh herhaal
delijk genoemde, anti-commu
nisme werd niet aileen hier over
vleugeld door zijn afkeer van de 
westerse, 'veramerikaniseerde' 
cultuur, waarhij de vraag mag 
worden gesteld in hoeverre 
Buskes bereid was de, typisch 
westerse, parlementaire demo
cratic te verdedigen. 

Caleidoscoop van het 
duurzaamheidsdebat 

Peter Visser bespreekt: 

Kees Waagmeester (red.), Verleidelijk 

aroei. Kroniek van duurzaam Nederland, 

Kampen: Kok/ Agora/ NCDO, 1998 

Als gevolg van de grote milieu
en ontwikkelingsconferentie in 
Rio de Janeiro, is eind 1 9 9 2 in 
Nederland door zo'n vijftig 
maatschappelijke organisaties het 
Platform voor Duurzame 
Ontwikkeling opgericht. De 
bedoeling van deze organisatie 
was het bevorderen van het 
publieke debat over duurzame 
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De inhoudelijke gebreken van De 
J ongs hoek worden helaas 
gecompleteerd door een ramme
lende stijl, die niet aileen irri
teert (hijvoorbeeld als op p. So 

vermeld wordt dat Buskes zijn 
ideeen schriftelijk op papier mag 
zetten), maar ook soms tot 
onduidelijkheid leidt. Zo is het 
op p. 83 (eerste alinea) volstrekt 
niet helder wie de 'voor- en 
tegenstanders' zijn. Wat dit hoek 
echter vooral tot een gemiste 
kans maakt, is dat Buskes, 
ondanks aile informatie over 
hem, niet echt tot Ieven komt. 
De belangrijkste oorzaak hiervan 
is dat De Jongh erg zwijgzaam 
wordt zodra de spanning toe
neemt. Weliswaar krijgen we op 
p. 2 1 5 te horen dat Buskes in het 
begin van de bezetting de gere
formeerde hoogleraar H.H. 
Kuyper moet 'schaduwen', maar 
hoe dat in zijn werk ging en wat 
het opleverde? DeJongh laat het 

ontwikkeling. Simpel gezegd is 
dat die economische ontwikke
ling die voorziet in de behoeften 
van vandaag zonder onmogelijk 
te maken dat toekomstige gene
raties in hun behoeften zullen 
kunnen voorzien. Hoewel het 
concept duurzame ontwikkeling 
vooral uit de milieuhoek komt, 
en het voortouw daar politiek 
ook ligt, is het niet hetzelfde al,s 
een milieuverantwoorde ontwik
keling zoals vaak gedacht. Het is 
vee! breder en betreft ook socia
le, politieke en economische 
aspecten. 

De noodzaak tot een publiek 
debat erover gold in 199 2 heel 
sterk, aangezien van links tot 

bij de droge vermelding van het 
feit. Als Buskes twee bladzijden 
later wordt gearresteerd krijgen 
we even weinig te horen. Over 
het kleine, maar naar het mij 
voorkomt toch hetrekkelijk aan
grijpende, jaar tussen Buskes' 
vrijlating uit 'Beekvliet' en de 
hevrijding, krijgen we nauwelijks 
meer te horen dan dat A.J . 
Koejemans de door hem geleide 
kerstdienst bijwoonde. 
Buskes mag dan misschien geen 
groot theoloog en zeker geen 
groot politiek theoreticus zijn 
geweest, iemand die met zoveel 
vuur, zoveel inzet en gedreven
heid gedurende zestig jaar zijn 
nek uitsteekt en op vrijwel iedere 
barricade klimt, die verdient een 
grootse en meeslepende biogra
fie. Hopelijk wordt die nog eens 
geschreven. 

ROB HARTMANS 

Historicus 

rechts iedereen er de mond vol 
van had . Zonder overigens goed 
aan te geven waar men het over 
had en wat de consequenties van 
het kiezen voor die duurzame 
ontwikkeling zouden moeten 
zijn. Duurzaamheid bleef zo een 
containerbegrip waar van alles 
onder te vangen viel. In eerste 
instantie leek dat politiek wei 
prettig, aangezien je zo mensen 
kon verenigen die het in de uit
voering eigenlijk niet met elkaar 
eens waren. Zeker Hans Alders 
heeft als minister van milieu 
meerdere malen Iaten zien daar 
wei mee uit de voeten te kunnen. 
Nadeel van deze benadering is 
het ontlopen van een noodzake-


