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PROF. DR. H. M. H. A. VAN DER VALK 

VAN DE GODDEN STANDAARD NAAR 
EEN NIEUWE MONETAIRE WERELDORDE. 

Weinig, zo geen, perioden in de geschiedenis zijn zich er zo 
bewust van geweest, dat het wereldbeeld, d.w.z. het geheel van 
de verschillende aspecten, waaronder de generatie de werke
lijkheid ziet, geen objectief gegeven is, d.w.z. niet een voor im
mer verzekerde grootheid is. Deze relativiteit van het wereld
gebeuren strekt zich ook uit tot het onderhavige onderwerp. De 
geschiedenis herhaalt zich niet op internationaal monetair ge
bied. De wereld heeft voor een deel geleerd van de fouten 
gemaakt in de periode tussen beide wereldoorlogen en is na de 
tweede wereldoorlog, althans op monetair gebied, wat wijzer 
geweest. Of en welke nieuwe fouten worden gemaakt zal de 
toekomst leren. 

De Gouden Standaard voor de Eerste Wereldoorlog. 

De wereld heeft in de laatste eeuw, afgezien van de twee 
wereldoorlogen, drie verschillende internationale monetaire re
gimes gehad, namelijk de gouden standaard tot de eerste wereld
oorlog, verschillende monetaire stelsels (gouden standaard, bila
teralisme, fluctuerende wisselkoersen en deviezenrestricties) in 
de periode tussen de beide wereldoorlogen en in de eerste j aren 
na de tweede wereldoorlog, en het begin van een nieuw inter
nationaal monetair stelsel na de tweede wereldoorlog. De stel
sels waren voor een deel bepaald door de institutionele omge
ving. Daarin zijn ook drie perioden te onderscheiden. 

De gouden standaard functionneerde in de vorige en in het 
begin van deze eeuw in een geheel andere omgeving dan na de 
eerste wereldoorlog. Men kan de laatste anderhalve eeuw, wat 
de institutionele omgeving betreft, zeer globaal in drie perioden 
indelen. In de eerste periode, van het begin van de vorige eeuw 
tot de eerste wereldoorlog, dus ongeveer een eeuw- Engeland 
ging in 1816 tot de gouden standaard over- heerste het indivi-



dualisme op economisch gebied, al waren er aan het einde van 
deze periode tegenkrachten werkzaam. De periode tussen de 
beide wereldoorlogen was gekenmerkt door de na-oorlogse dis
locatie, maar ook door de overgang naar toenemende staats
interventie en sociale hervorming. De ,New Deal", het pro
gramma van economische en sociale hervorming van President 
Roosevelt in 1933 bij zijn ambtsaanvaarding ingeluid, was daar
van een exponent. 

De huidige periode is een voortzetting van dit streven, ook in 
die landen welke in de jaren dertig nog sterk individualistische 
trekken hadden. Het grote verschil tussen de laatste twee perio
den is, dat thans de handhaving van hoge werkgelegenheid in 
alle landen als een eis van de economische en sociale politiek is 
aanvaard. 

Tegen deze achtergrond, aangevuld met nog andere factoren, 
zoals o.m. wijzigingen op internationaal politiek gebied, struc
tuur wijzigingen in verschillende economien (o.m. de relatieve 
achteruitgang van de agrarische sector en de relatieve vooruit
gang van de industriele en dienstensector, toenemende verstar
ringsverschijnselen in het economisch leven en de wijzigingen in 
de tijdgeest), kunnen de veranderingen in het internationaal mo
netair stelsel eerst goed begrepen worden. 

De gouden standaard werkte in de eerste periode op de wel 
bekende klassieke wijze. Er vonden ook in dit stelsel in de bijna 
negentig jaren van zijn functionnering veranderingen plaats, 
maar het beginsel van deze standaard werd daardoor niet aan
getast. Engeland was in die periode niet aileen politiek, maar 
ook financieel het machtigste land in de wereld. Landen, d.w.z. 
het financiele apparaat in deze stad, was de bankier van de we
reid. Het Pond Sterling was sedert 1816 op goud gebaseerd en 
in monetair opzicht zo stevig als een rots. Belangrijk is ook, dat 
Engeland, ondanks de vele partiele oorlogen in de wereld in die 
periode, afgezien van ,expedities", niet in een grate oorlog 
was gewikkeld. Deze economische en monetaire en politieke 
stabiliteit van het Engelse wereldrijk leidde ook tot een inter
nationale crediet- en kapitaalverlening, mede gesteund door die 
van andere crediteurlanden, welke zijn weerga, althans in ver-
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houding tot wereldproductie en wereldhandel, tot op heden niet 
heeft gevonden. 

De gouden standaard was ook in die periode niet een ideaal 
geldstelsel, omdat het goud in waarde schommelde, o.a. door de 
grote goudontdekkingen in Californie en Transvaal, welke de 
prijzen deden stijgen. Ook vonden er langdurige depressies 
plaats, welke tot prijsdalingen leidden. Afgezien hiervan was het 
stelsel ideaal in die zin, dat elke valuta die hierop gebaseerd 
was, een zekere hoeveelheid goud vertegenwoordigde, zodat het 
geld in goud uitgedrukt stabiel bleef. Verder kon elke valuta, 
die op goud was gebaseerd, zonder moeite tegen vaste wissel
koersen omgewisseld worden in andere valuta's. Ret vertrouwen 
werd verder nog versterkt door de circulatie van gouden mun
ten, kortom het was een stelsel, waarin de mensen vertrouwen 
hadden en dat technisch-monetair door de unieke positie van 
Londen als centrum van een wereldrijk uitstekend function
neerde. Als een land boven zijn stand leefde, d.w.z. als zijn va
luta monetair onevenwichtig werd, zorgde goudafvloeiing, ge
volgd door prijsdaling, voor de noodzakelijke correctie. De de
flatie die hiermede gepaard ging, was de straf op de fouten en 
buitensporigheden van de voorafgaande periode. De werkloos
heid, die hiervan het gevolg was, deed zich sociaal nog niet zo 
sterk gevoelen als bijv. in de jaren dertig in de industrielanden 
tengevolge van de toenmaals nog sterk agrarische structuur van 
de meeste economien. 

Zo zag in het algemeen het - enigszins geidealiseerde -
beeld van de internationale monetaire orde er tot 1914 uit. De 
gouden standaard was in feite een Ponden Sterling standaard 
en Londen was de grote bankier, die zorgde niet aileen voor de 
monetaire stabiliteit, maar ook voor het kapitaal ten behoeve 
van de economische ontwikkeling van de kolonien, gebaseerd 
op het beginsel van de internationale arbeidsverdeling, d.w.z. de 
industriele ontwikkeling bleef tot het moederland beperkt. Ne
derland, met Amsterdam als internationaal financieel centrum, 
en zijn vroegere kolonien, later overzeese gebiedsdelen, paste 
geheel in de internationale economische en monetaire orde 
van deze periode in de wereldgeschiedenis met dit verschil, dat 
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het accent in ons land meer op handel en scheepvaart dan op 
de industrie viel. 

1918-1939 

De eerste wereldoorlog ondermijnde de grondslagen van deze 
orde, hoewel reeds voordien krachten in die richting werkten. 
De belangrijkste factor was de financH~le en economische uitput
ting van Engeland en de geringe economische groei van dit land 
in de jaren twintig volgende op deze oorlog. De positie van En
geland als financiele wereldmacht werd geleidelijk overgeno
men door de Verenigde Staten. Churchill zag scherp de gevol
gen van deze oorlog. ,Injuries were wrought to the structure of 
human society, which a century will not efface and which may 
conceivably prove fatal to the present civilization". 1) 

Na de eerste wereldoorlog ontstond er een ernstige economi
sche en monetaire dislocatie in de wereldhuishouding. De mone
taire deskundigen dachten destijds, dat een zo spoedig mogelijk 
herstel van de gouden standaard de fundamentele moeilijk
heden kon oplossen. De stabilisatie van de valuta's geschiedde 
niet tegelijkertijd, maar gedurende een periode van ongeveer 
5 jaren, beginnende in 1925 en op door de landen zelf gekozen 
pariteiten. Daardoor zijn enkele toenmalige belangrijke we
reldvaluta's op een niet realistische basis vastgesteld. Er vond 
zowel over- als onderwaardering plaats. 

Een voorbeeld van een overwaardering van de pariteit was 
de terugkeer in 1925 van Engeland tot de gouden standaard, 
welke in de eerste wereldoorlog was opgeheven. In genoemd 
jaar werd het Pond Sterling, vooral om prestige redenen, op de 
oude pariteit teruggebracht. De overwaardering van het Pond 
Sterling leidde evenwel tot een periode van economische stag
natie in Engeland en mede daardoor tot het opgeven van de 
gouden standaard in 1931. De stabilisatie van de Franse Franc 
in 1928 is een voorbeeld van onderwaardering. Zij leidde tot een 
accumulatie van goud ten nadele van Engeland. Mede door deze 
lage waardering kon Frankrijk in de grote depressie de gouden 

1) In zijn boek: ,The World Crisis 1915 (New-York, 1929). 
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standaard handhaven. De depreciatie van het Pond Sterling 
werd twee jaar later (in april 1933) gevolgd door die van de 
Dollar. De depreciatie van deze twee sleutel-valuta's in de we
reid betekende het einde van de gouden standaard als een inter
nationaal monetair stelsel. Tevens gingen deze financiele en 
politieke wereldmachten over tot een politiek van economisch 
nationalisme, Engeland reeds na de val van het Pond Sterling 
in 1931, de Verenigde Staten in 1933 na de mislukking van de 
Economische en Monetaire Wereldconferentie in juni van dat 
jaar. 

De wereld heeft de laatste decennia feitelijk geen behoorlijk 
internationaal functionnerend geldstelsel meer gekend. In de 
laatste bijna halve eeuw - 1914 tot 1958 - zou men de korte 
periode van 1925-1931, toen de gouden standaard na de eerste 
wereldoorlog weer in ere was hersteld, als zodanig kunnen 
aanmerken. De gouden standaard vertoonde in die periode ech
ter reeds fundamentele gebreken, die zich heel sterk in de grote 
depressie van het begin van de jaren dertig openbaarden en voor 
een deel mede geleid hebben tot verscherping van deze depres
sie. Omstreeks het midden van de jaren dertig was de wereld 
op monetair gebied volkomen verdeeld. Naast elkaar beston
den toen: het Sterling-gebied (Gemenebest en Scandinavie); het 
Dollargebied (een minder vast aaneengesloten reeks van landen, 
vooral in Latijns Amerika, wier valuta's min of meer aan de 
dollar waren gebonden); het Deviezen controle gebied van Mid
den en Oost Europa met Duitsland als centrum; het Yen-gebied 
in het Verre Oosten en tenslotte het Goudblok, in 1934 opgericht 
door Frankrijk, Belgie, Nederland en Zwitserland met het doel 
de gouden standaard te verdedigen. Dit Goudblok had een kort 
en zeer bewogen leven. Het viel in september 1936 uit elkaar. 1 ) 

1
) Wegens plaatsgebrek heb ik mijn beschouwing over de gouden stan

daard en zijn gevolgen voor Nederland in de grote depressie van de jaren 
dertig moeten weglaten. Ik hoop daar later op terug te komen. Het is 
wel merkwaardig, dat onder de 15 publicaties in de serie: De Nederlandse 
Volkshuishouding tussen twee Wereldoorlogen geen enkele speciaal ge
wijd is aan de monetaire geschiedenis van Nederland, welke ook belang
rijke politieke aspecten heeft gehad. 
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HET MODERNE INTERNATIONALE GELDWEZEN. 

Krachtige medewerking van de Ver. Staten. 

De derde periode, welke met het einde van de tweede wereld
oorlog begint - de eerste periode liep tot de eerste wereldoor
log, de tweede omvatte de periode tussen de beide wereldoorlo
gen - kenmerkte zich voor een deel door de voortzetting van 
enkele ontwikkelingen, welke ook na de eerste wereldoorlog 
plaatsvonden, maar daarnaast ook door geheel nieuwe ontwik
kelingen. Dit onderwerp is zo omvangrijk, dat beperking nood
zakelijk is. 

De belangrijkste kenmerken van de huidige na-oorlogse pe
riode, welke gemeenschappelijk zijn met de eerste, zijn de ver
minderde economische en financiele macht van Engeland en 
het ontstaan van vele nieuwe staten. Na de eerste wereldoorlog 
vond dit laatste vooral in Europa, na de tweede wereldoorlog 
vooral in Azie en Afrika plaats. Daardoor bestaan er niet langer 
enkele monetaire stelsels, die een groot deel van de wereld om
vatten, zoals dat v66r 1914 het geval was. Het aantal monetaire 
stelsels is aanzienlijk toegenomen, hetgeen de internationale sa
menwerking, niet aileen op monetair, maar ook op handelspoli
tiek gebied, moeilijker maakt, vooral in verband met het streven 
naar snelle economische ontwikkeling in vele van deze landen. 

De verminderde financiele macht van Engeland is voor een 
deel mede de oorzaak van de verschillende crises van het Pond 
Sterling na de oorlog en van het eerst kortgeleden verdwenen 
verschijnsel- of dit tijdelijk is moet nog worden afgewacht
van de dollarschaarste. Een ander gevolg is de sterk verminder
de relatieve kapitaalexport van dit land vergeleken met vroeger 
tijden. 

Naast de doortrekking van bepaalde lijnen, hebben zich na de 
tweede wereldoorlog nieuwe ontwikkelingen voorgedaan, waar
van de gevolgen voor een goed functionnerend internationaal 
gebeuren niet alle even gunstig zijn geweest. Hierop kom ik later 
terug. De belangrijkste ontwikkelingen waren de grote mate 
van conjunctuurstabiliteit in de Verenigde Staten, de grote 
hulpverlening van de Verenigde Staten aan de wereld, de me-
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dewerking van de Verenigde Staten aan de oprichting van inter
nationale instellingen. 

De heftige conjunctuurbewegingen, welke de Amerikaanse 
economie tot de tweede wereldoorlog kenmerkten, hebben zich 
niet voortgezet. Weliswaar hebben sedert 1945 drie recessies in 
de Verenigde Staten plaatsgevonden, maar deze zijn van be
perkte omvang gebleven. Deze vrij belangrijke economische 
stabiliteit is van grote betekenis geweest voor het herstel van 
gezonde monetaire verhoudingen in de wereld. Indien in de 
Verenigde Staten een na-oorlogse depressie had plaatsgevonden, 
zoals bij het einde van de oorlog werd verwacht, dan zou het 
herstel van Europa en daarmede van een goed functionnerend 
monetair stelsel nog langer hebben geduurd. 

Het tweede belangrijke feit is, dat de Verenigde Staten, mede 
door de vrij stabiele economische groei, in staat zijn geweest 
Europa en de minder ontwikkelde landen (Marshall Plan, Punt 
4 Program) financiele en technische hulp te bieden, Europa 
vooral voor de reconstructie van zijn productie-apparaat, de 
minder ontwikkelde gebieden voor hun economische ontwikke
ling. Deze Amerikaanse hulp heeft een leemte gevuld in de in
ternationaal financiele wereld, waartoe Engeland wegens zijn 
achteruitgang als financiele macht - en hetzelfde geldt voor 
Nederland en Frankrijk - niet meer in staat was. Ook dit is 
zeer belangrijke steun (geweest) voor het herstel van de gezonde 
monetaire verhoudingen in de wereld. 

Tenslotte en zeker niet het minst belangrijke, is de veranderde 
houding van de Verenigde Staten ten opzichte van de interna
tionale samenwerking op financieel gebied. In de tweede we
reldoorlog bleek, dat de Verenigde Staten actief wilden deelne
men aan de tot standkoming van een goed functionnerend in
ternationaal geldwezen en ook bereid waren aan een internatio
nale handelspolitieke overeenkomst mede te werken. Deze hou
ding stond in scherpe tegenstelling tot de weigering van de V er
enigde Staten na de eerste wereldoorlog om deel te nemen aan 
de internationaal financiele conferenties van Brussel (1921) en 
Genua (1922). De Amerikanen vreesden toen betrokken te zullen 
worden in de discussies over de oorlogschulden. En in 1933 wei-
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gerden de Verenigde Staten op de Economische en Monetaire 
Wereldconferentie te Louden mede te werken aan de oplossing 
van de internationaal economische en monetaire storingen, mis
schien mag men wel zeggen, chaos, die toen in de wereld be
stond(en). 

De tweede wereldoorlog bracht een einde van de isolatie
politiek van de Verenigde Staten. In 1944 kwamen in Bretton 
Woods (Amerika) de afgevaardigden van een groot aantal Ian
den bijeen voor de opstelling van de statuten van twee interna
tionaal financiele instellingen, welke in 1946 onder de namen 
van International Bank for Reconstruction and Development en 
van International Monetary Fund werden opgericht. Op han
delspolitiek gebied kwam in 1947 de General Agreement on 
Tariffs and Trade (GATT) tot stand, welke ten doel heeft om de 
tarieven in de aangesloten landen te verlagen. Deze gebeurtenis
sen betekenden een breuk met de monetaire en handelspolitiek 
van de wereldmachten in de jaren dertig. 

Het Internationaal Monetaire Fonds. 

De wereld heeft thans, om ons tot het zuivere monetaire ter
rein te beperken, een nieuwe monetaire orde, die de kenmerken 
van verschillende stelsels in zich verenigt. Allereerst bevatten 
de statuten van het International Monetary Fund (I.M.F.) ele
menten van de gouden standaard. De valuta's van de leden moe
ten in goud worden uitgedrukt, het goud blijft internationaal 
betalingsmiddel en het beginsel van vaste wisselkoersen wordt 
gehandhaafd. 

Goud is dus het algemeen aanvaardbare vereffeningsmiddel 
in het internationale betalingsverkeer gebleven. De reden is, 
dat, vergeleken met andere middelen voor vereffening in het 
internationale betalingsverkeer, het goud twee belangrijke ei
genschappen heeft. In de eerste plaats heeft goud een intrinsieke 
waarde; het is daarom vrij van de risico's van devaluatie . Het 
feit, dat het goud algemeen aanvaard wordt als internationaal 
ruilmiddel, berust niet op de betekenis van dit edele metaal als 
grondstof voor de industrie, maar zuiver en aileen op de alge-
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mene verwachting, dat men dit metaal als internationaal betaal
middel zal blijven aanvaarden. De zekerheid, dat dit zal geschie
den, is hierin gelegen, dat er geen vervangingsmiddel voor dit 
doel bestaat of internationaal aanvaard wordt. 

Ret feit, dat de valuta's van de leden van het I.M.F. in goud 
moeten worden uitgedrukt betekent echter niet, dat hiermede 
de gouden standaard is hersteld. Een van de voornaamste gebre
ken van de gouden standaard was, dat de deflatie en inflatie uit 
het buitenland automatisch op de eigen economie werden over
gebracht. Daardoor kon in eigen land, ingeval van deflatie, een 
werkloosheid ontstaan, waartegen vaak geen voldoende maat
regelen konden worden genomen en zeker niet in een land als 
Nederland, dat op economisch gebied zo zeer van het buitenland 
afhankelijk is. 

Een doeltreffende deflatie-politiek is afhankelijk van de elas
ticiteit van het economisch leven. Een prijsdaling moet zich over 
de gehele linie kunnen doorzetten. Zodra prijsverstarringen op
treden, worden andere sectoren van een economie - vooral de 
onbeschutte bedrijven- extra belast en wordt ook een voldoen
de daling van de prijzen van levensonderhoud belemmerd. Na 
de eerste wereldoorlog is het prijzenstelsel hoe langer hoe meer 
verstard, waardoor een van de voorwaarden van de juiste func
tionnering van de gouden standaard niet langer was vervuld. 

Op twee functies van het I.M.F., welke vroeger in het inter
nationale monetaire stelsel ontbraken, moet in dit verband de 
nadruk worden gelegd. 

De eerste betreft de goedkeuring door het I.M.F. van aile ver
anderingen, welke een lid-land in zijn wisselkoersen wil aan
brengen. Als een land zijn valuta wil deprecieren of meervou
dige wisselkoersen wil veranderen of invoeren, dan heeft het 
daarvoor de toestemming van dit Fonds nodig. Ret I.M.F. erkent 
de moeilijkheden in de overgangsperiode na de oorlog en heeft 
daarvoor begrip getoond door tijdelijk uitzonderingen toe te 
laten, zoals het handhaven van fluctuerende en meervoudige 
wisselkoersen. Ret verschil met de vooroorlogse periode is ech
ter dat de ongeveer 70 landen, die lid zijn van het I.M.F., niet 
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meer op eigen houtje veranderingen in hun wisselkoerssysteem 
kunnen aanbrengen. 

Hetzelfde geldt voor de deviezenrestricties, welke de invoer 
van een land beperken. Ret I.M.F. erkent een overgangsperiode, 
waarin de landen de tijd krijgen voor een herstel van hun pro
ductie-apparaat, zodanig, dat zij weer aan een vrij internatio
naal betalingsverkeer kunnen deelnemen. Riermede wordt er
kend, dat een stabiele interne economie voorwaarde is voor een 
stabiliteit van de wisselkoers. In de genoemde overgangsperiode 
,:ijn invoerbeperkingen uit monetaire overwegingen toegelaten, 
maar het I.M.F. oefent hierop toezicht uit, opdat er geen protec
tionistische doeleinden onder het mom van tekort aan deviezen 
door de leden worden nagestreefd. Op dit gebied werkt het 
I.M.F. nauw samen met de GATT, teneinde te bepalen of een 
bepaalde invoerrestrictie kan worden gerechtvaardigd om re
denen van een onevenwichtige betalingsbalans. De leden, die 
dergelijke restricties handhaven, hebben de plicht elk jaar het 
bewijs aan het I.M.F. te leveren, dat de bestaande restricties nog 
niet kunnen worden opgeheven. 

AI kunnen de landen, die lid zijn van het I.M.F. niet op eigen 
houtje hun valuta's deprecieren, toch hebben zij hun soeverei
niteit op dit gebied niet prijsgegeven. Ret gevolg is, dat het 
I.M.F. niet over wapenen beschikt voor herstel of handhaving 
van de monetaire stabiliteit in de wereld als zulks tegen de 
wens van de leden-landen ingaat. Deze monetaire wereldorga
nisatie kan niet ingrijpen in de binnenlandse monetaire situatie 
van een bepaald land. De landen, die lid zijn van het I.M.F. blij
ven in hun monetaire politiek volkomen zelfstandig. Toch is het 
Fonds niet helemaal machteloos. In de eerste plaats heeft elk 
lid op zich genomen met het Fonds samen te werken voor de 
bevordering van de stabiliteit van de wisselkoersen. Verder 
moet een land, als het op het Fonds buitenlandse valuta wil 
trekken, zich onderwerpen aan de voorwaarden, die het Fonds 
daarvoor stelt. Ret is dus in geval van nood aangewezen op het 
Fonds en moet dan wel maatregelen nemen voor monetaire sta
biliteit. Tenslotte kan het Fonds zijn morele overredingskracht 
gebruiken om een land te overtuigen van de noodzaak van mo-
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netaire stabiliteit. Hoe krachtiger de positie van het Fonds in de 
wereld wordt, hoe belangrijker deze functie zal worden. In dit 
opzicht vertoont het Fonds ook overeenkomst met een centrale 
bank. 

De andere belangrijke overeenkomst met een centrale bank is 
dat beide instellingen ,lenders of last resort" zijn, d.w.z. instel
lingen, waarop in laatste instantie is terug te vallen voor het 
verkrijgen van liquiditeit. De centrale bank verschaft in bepaal
de omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden liquiditeit 
aan de banken in de vorm van binnenlands geld, het I.M.F. ver
schaft liquiditeit aan centrale banken, indien zij dit nodig heb
ben, in de vorm van buitenlandse valuta. De centrale bank zorgt 
dus voor de nationale liquiditeit, het I.M.F. voor de internatio
nale liquiditeit. 

Op dit gebied openbaart zich echter een verschil tussen het 
Fonds en een centrale bank. Laatstgenoemde instelling heeft een 
zeer grote speelruimte voor de verzorging van de nationale li
quiditeit. In geval van een grote goudvoorraad is dit duidelijk. 
Toch ook bij een geringe goudvoorraad kan de centrale bank 
crediet scheppen, welke als dit leidt tot inflatie, gepaard kan 
gaan met deviezencontrole. Ret I.M.F. kan echter de liquiditeit 
in de wereld alleen vergroten binnen het kader van de beschik
bare middelen. Zij kan geen crediet scheppen. Di t is de red en, 
waarom het I.M.F., o.m. met het oog op de sterke uitbreiding 
van de wereldhandel na de oorlog, in de loop van dit jaar zal 
overgaan tot vergroting van haar middelen d.w.z. dat elk lid 
zijn bijdrage aan het I.M.F., welke uit goud en nationale valuta 
bestaat, zal vergroten. Wat Nederland betreft, het hierop be
trekking hebbende wetsontwerp is in juli door ons parlement 
aangenomen. 

Langzame ontwikkeling tot externe convertibiliteit. 

De nieuwe internationale samenwerking heeft ook bijgedra
gen tot een andere oplossing van een terugkeer tot een multila
teraal betalingssysteem. Na de eerste wereldoorlog dachten de 
monetaire deskundigen, zoals reeds opgemerkt, dat een zo spoe-
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dig mogelijk herstel van de gouden standaard de fundamentele 
moeilijkheden in het internationale betalingsverkeer konden op
lossen. De stabilisatie van de valuta's geschiedde niet tegelijker
tijd, maar gedurende een periode van ongeveer 5 jaren en op 
door de landen zelf gekozen pariteiten. 

Toen het I.M.F. in 1946 zijn werkzaamheden begon, heeft het 
weliswaar genoegen genomen met de toen door de regeringen 
voorgestelde pariteiten, maar het was duidelijk, dat zij niet aile 
op lange termijn houdbaar zouden zijn, vooral niet als de loon
controles in de verschillende landen zouden worden afgeschaft 
en de vrijheid in het internationale verkeer langzamerhand 
zou worden hersteld. De pariteiten van de meeste valuta's wa
ren in die jaren aileen te handhaven door zeer ingrijpenJ\::: 
deviezencontroles, gesteund door interne prijs- en looncontroles 
en door rantsoeneringen. AI waren de pariteiten op goud geba
seerd, er was in die jaren van de fundamentele elementen van 
de gouden standaard tengevolge van deviezen controles, bilate
ralisme, directe goederenruil en dollardiscriminatie weinig over. 

Na ruim drie jaren kwam in 1949 een algemene heraanpas
sing van de valuta's aan het goud tot stand. In september van 
dat jaar deprecieerden 29 valuta's, de meeste met ongeveer 30°/o. 
Een jaar tevoren was het Marshall Plan in werking getreden, 
welke de Europese landen de schaarse dollars verschafte om het 
nog steeds sterk gehavende Europese productie-apparaat te her
stellen en te vernieuwen. Deze twee gebeurtennissen legden de 
basis voor opheffing van de dollarschaarste. De eerste leidde tot 
een vermindering van de omvang van de internationale mone
taire onevenwichtigheden, o.m. door de verlaging van de Euro
pese kostprijzen, de andere tot een herstel, verbetering en uit
breiding van het Europese productie-apparaat. Het duurde ech
ter, mede door de oorlog in Korea in 1950, nog enkele jaren al
vorens de meeste landen begonnen met een aanzienlijke vermin
dering van de deviezenrestricties. In deze periode verdwenen 
langzamerhand de onevenwichtigheden in het regionale (Euro
pese) betalingsverkeer, mede door de goede functionnering van 
de Europese Betalings Unie, maar er bleef nog een onevenwich-
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tigheid in het betalingsverkeer tussen Europa en de dollarlan
den bestaan, de z.g. dollarschaarste. 

Samenvattende ziet men dus het volgende beeld. Zeven jaren 
na de eerste wereldoorlog kwam het Pond Sterling op de gou
den standaard terug om er zes jaren later voor goed van te ver
dwijnen. N a de tweede wereldoorlog zijn vele land en niet zo snel 
teruggekeerd tot een multilateraal betalingsverkeer. Eerst heb
ben verschillende landen hun economien intern op een gezonde 
economische en monetaire basis gebracht. Daarna hebben de 
west europese landen een vrij regionaal betalingsverkeer na
gestreefd. Thans in de zomer van 1959, veertien jaren na de 
oorlog, is het internationale betalingsverkeer voor een belang
rijk deel vrij. De Europese landen hebben aan het einde van 1958 
de externe convertibiliteit ingevoerd en in de eerste helft van 
1959 de dollardiscriminatie geheel afgeschaft of aanzienlijk ver
minderd. De overgangsperiode, voorzien in de statuten van het 
I.M.F., schijnt voor genoemde landen ten einde te lopen. 1) 

Belemmerende factoren. 

Het nieuwe monetaire stelsel is daardoor dichter bij de gou
den standaard gekomen zonder dat het echter hiermede identiek 
is. Afgezien van de reeds genoemde verschillen, zijn er andere 
die de aandacht verdienen. Een groot aantal factoren heeft er 
na de oorlog toe bijgedragen, dat het internationale geldwezen 
niet behoorlijk functionneerde. Tot de voornaamste behoren: de 
oorlogsgevolgen, de algemeen aanvaarde verplichting van de 
regeringen om een hoog niveau van werkgelegenheid te hand
haven, het streven van vele landen naar snelle economische 
groei zonder voldoende rekening te houden met de monetaire 
gevolgen, de toenemende verbreiding van het verschijnsel van 
de monopolistische concurrentie, de toenemende invloed van de 

1) Uit het voorafgaande blijkt dus, dat na de oorlog tweemaal een 
gemeenschappelijke internationaal monetaire actie heeft plaatsgevonden; 
de eerste door de gelijktijdige devaluatie van 29 valuta's in september 
1949 en de tweede aan het einde van het vorige jaar door de gelijktijdige 
aanvaarding van de externe convertibiliteit door 14 West-Europese Ian
den. 
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vakverenigingen op de loonsvorming en de toegenomen beteke
nis van de overheid in de kringloop van goederen en geld. 

De gevolgen, die een oorlog voor het monetaire stelsel van een 
land heeft, worden meestal onderschat. Dit is gebleken na de 
eerste wereldoorlog. Ook na de tweede wereldoorlog zou zulks 
zijn geschied, ware het niet, dat, zoals reeds vermeld, de Ver
enigde Staten bijtijds hebben ingezien, dat West Europa zonder 
een aanzienlijke financiele steun aan zeer grote economische en 
sociale spanningen zou zijn blootgesteld geweest. De Marshall
hulp en de hulp aan de minder ontwikkelde gebieden hebben in 
belangrijke mate de voorwaarden voor een terugkeer tot een 
goed functionnerend internationaal geldwezen geschapen. Er 
zijn echter andere factoren, welke hierop tevens invloed hebben. 

Hoge werkgelegenheid en snelle economische groei. 

Als gevolg van de grote werkloosheid in de jaren dertig en 
mede onder invloed van de veranderde sociale opvattingen, is 
na de oorlog allerwegen de politiek van het handhaven van een 
hoog niveau van werkgelegenheid aanvaard. Dit betekende, dat 
een land zich niet langer automatisch, zoals vroeger onder de 
gouden standaard behoeft bloot te stellen aan een deflatie en 
inflatie, die van het buitenland uitgaat. Elk land is in staat tot 
op zekere hoogte een zelfstandige monetaire politiek te voeren, 
en behoeft zich derhalve niet te onderwerpen aan een monetaire 
politiek van het buitenland. De autoriteiten moeten maatrege
len kunnen nemen om de economie te beschermen tegen infla
toire storingen, die uit het buitenland komen. Dit brengt echter 
het gevaar van overbesteding mede. De interventie van de over
heid in het economisch leven, welke onder de gouden standaard 
in zijn klassieke vorm niet in die mate als thans bestond, heeft 
ertoe geleid, dat de politiek van de centrale bank in botsing kan 
komen met de economische en fiscale politiek van de overheid. 
De opheffing van de gouden standaard heeft de macht van de 
overheid op monetair gebied vergroot. Als gevolg daarvan is er 
tussen overheid en centrale bank een machtsverschuiving inge
treden, welke in het ene land geprononceerder is dan in het 
andere land. 



De derde hierboven genoemde factor, namelijk het streven 
van de minder ontwikkelde landen naar sneile economische groei 
is eveneens een verschijnsel, dat tot dusverre het bereiken van 
een goed functionnerend internationaal monetair stelsel heeft 
verhinderd. In enkele van deze landen wordt er zelfs door auto
riteiten op gewezen, dat de orthodoxe monetaire politiek wel 
gelding heeft voor de industrielanden, maar niet voor de minder 
ontwikkelde landen. Enkele zien inflatie zelfs als een middel tot 
sneile economische ontwikkeling. 

De onjuistheid van deze opvattingen wordt duidelijk geillus
treerd door de feiten. In enkele minder-ontwikkelde landen, 
waar een juiste monetaire politiek is gevolgd, heeft een aanzien
lijke economische groei plaatsgevonden, terwijl in landen die 
bewust inflatie hebben gekweekt de economische ontwikkeling 
een langzamer groeitempo heeft of zelfs stagneert. Het meest 
markante voorbeeld van het laatste is Chili, tot enkele jaren ge
leden een land dat leed onder een permanente inflatie. In de 
jaren 1953 tot 1956 vond er in Chili niet aileen geen economische 
groei plaats, maar het bruto nationaal product daalde zelfs. 

Het streven naar het bereiken of benaderen van voiledige 
werkgelegenheid en dat van sneile economische ontwikkeling 
heeft er toe geleid, dat bijna geen enkel land bereid is om zijn 
interne politiek ondergeschikt te maken aan het bereiken van 
een internationaal evenwicht. Dit is een van de fundamentele 
wijzigingen vergeleken met de periode van de gouden standaard. 
Dit heeft er tevens toe geleid, dat de vrees voor depreciatie van 
valuta's 1) en/of deviezenrestricties het particuliere kapitaal
verkeer niet tot voile ontplooing heeft laten komen, ook vaak 
niet het kapitaalverkeer op korte termijn, een van de voorwaar
den voor het goed functionneren van het internationale geld
wezen. In de hierdoor ontstane leemte kan slechts ten dele 
voorzien worden door het Internationale Monetaire Fonds. Wat 

1) In de publicatie: 1959 Pick's Currency Yearbook, wordt vermeld, 
dat er in 1958 alleen 17 valuta's zijn gedeprecieerd. Hieronder bevinden 
zich merendeels landen met een stelsel van meervoudige wisselkoersen, 
waardoor een depreciatie vaak min of meer geruisloos plaats kan vinden. 
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de minder ontwikkelde landen in het bijzonder betreft, komt 
daar nog bij dat in verschillende gevallen door onteigening van 
buitenlandse bedrijven of bezittingen zonder behoorlijke scha
deloosstelling de zo dringend noodzakelijke kapitaalinvoer 
wordt afgeschrikt. 

Monopolistische concurrentie en invloed vakverenigingen. 

Ten aanzien van de vierde hierboven genoemde factor is er 
reeds opgewezen, dat de gouden standaard voor zijn goede func
tionnering een elastisch prijsstelsel nodig heeft. De starheid van 
de prijzen in de grote depressie der jaren dertig verhoogde en 
belemmerde het noodzakelijke aanpassingsproces. Niettemin was 
deze elasticiteit in die periode groter dan thans. Het verschijnsel 
van prijs-inelasticiteit, vooral wat de neergaande beweging be
treft, vormt een van de belemmeringen van de monetaire poli
tiek, die gericht moet zijn op een zo stabiel mogelijke koopkracht 
van het geld. Deze eis is, wat Nederland betreft, in de Bankwet 
van 1948 terecht uitdrukkelijk gesteld. 

In verschillende landen, vooral in de Verenigde Staten, heb
ben de verschijnselen van de toenemende verbreiding van de 
monopolistische concurrentie en de toenemende invloed van de 
vakverenigingen op de loonvorming na de oorlog geleid tot stij
gende prijzen en lonen in bepaalde industrien, welke de geste
gen productiviteit verre overtreffen. In de laatste tijd staat dit 
probleem in verschillende landen in het middelpunt van de be
langstelling. Gewezen kan worden op de verschijning van enkele 
rapporten van de Cohen-Commissie 1) in Engeland en wat ons 
land betreft op de uitlating van de president van de Nederland
sche Bank in zijn laatste jaarverslag, dat de problematiek van 
de kosten-inflatie ook in ons land de volle aandacht verdient. 
Dit probleem is een belangrijk aspect van de juiste beginselen 
van een goed loon- en prijsbeleid. 

Deze belangstelling is verheugend, omdat daardoor de moge
lijkheid bestaat een halt toe te roepen aan de kruipende inflatie. 

1) In The Economic Journal van September 1955. 
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Dit is mogelijk als de gestegen productiviteit geheel of gedeelte
lijk wordt gebruikt om prijsverlagingen door te voeren en op 
deze wijze de reele koopkracht van de gehele bevolking te ver
hogen in plaats van deze alleen aan een bepaalde groep van ar
beiders ten goede te laten komen. In het derde rapport van de 
genoemde Cohen-Commissie, dat in Augustus is verschenen, 
wordt er dan ook op gewezen, dat prijsverlagingen van artikelen 
voortgebracht in industrieen, waar de productiviteitsstijging 
groot is, mogelijk moeten zijn. Ook in de Verenigde Staten wor
den de laatste tijd dergelijke voorstellen gedaan, vooral onder 
invloed van de huidige staking in de staalindustrie. 

Wat overigens de invloed van de vakverenigingen op het loon 
betreft, is er historisch gezien een verschil tussen Engeland en 
de Verenigde Staten. In Engeland was deze invloed reeds na de 
eerste wereldoorlog belangrijk, zoals gebleken is tijdens de gro
te staking in 1926, die het economisch leven van dit land voor 
een lange periode heeft verlamd, en mede heeft bijgedragen tot 
het verlaten van de gouden standaard van Engeland in 1931. Na 
de tweede wereldoorlog is de invloed van de Engelse vakvereni
gingen op dit gebied zeker niet verminderd. Professor J. R. 
Hicks komt zelfs tot de uitspraak, dat men bijna kan zeggen, dat 
het geldwezen is gebaseerd op een ,Labour Standard". 1) 

In de Verenigde Staten zijn de vakverenigingen eerst onder 
de New Deal een rol gaan spelen. Na de tweede wereldoorlog 
hebben de vakverenigingen in enkele belangrijke industrieen 
een zo grote macht gekregen, dat de lonen sterker zijn gestegen 
dan de productiviteit. Enkele beweren zelfs dat in verschillende 
gevallen de ondernemingen en de vakverenigingen voor dat doel 
samenwerken, omdat het de ondernemingen in staat stelt na de 
loonsverhoging de prijs van hun producten te verhogen, hetgeen 
anders door de publieke opinie zou worden afgekeurd. Het 
blijft in de Verenigde Staten een controversieel punt, of de na
oorlogse inflatie is uitgegaan van de geadministreerde prijzen 
of van de lonen. Het is m.i. een gecompliceerd verschijnsel, dat 
nog verdere analyse vereist. 

1) Council on Prices, Productivity and Incomes. 
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Het geleide geldwezen. 

Het moderne geldwezen, dat een geleid geldwezen is, heeft 
tot taak in een economie waarin de eerder genoemde factoren 
een rol spelen, maar vooral die van een snelle economische ont
wikkeling, die van het streven naar hoge werkgelegenheid en 
waarin de prijs- en loonbeweging in benedenwaartse richting 
vrijwel star is geworden, het monetaire evenwicht te handhaven 
d.w.z. inflatie en deflatie te vermijden. De gouden standaard 
werkte in zijn ideale vorm weliswaar niet volkomen automa
tisch, maar er was in het algemeen weinig overheidsleiding no
dig. In het moderne geldwezen is dit niet langer het geval. Er 
is hier weinig automatisme overgebleven. De autoriteiten moe
ten maatregelen nemen om de economie te beschermen tegen 
inflatoire en deflatoire storingen, welke zowel uit het buiten
land als uit het eigen land kunnen voortkomen. Daarom is de 
beleidspolitiek ook veel moeilijker geworden dan onder de gou
den standaard. Men zegt wel eens, dat het geleide geldwezen 
geen regels kent, opportunistisch is en met improvisaties werkt. 
Dat is niet juist. Het geleide geldwezen heeft wel degelijk regels, 
maar ze zijn voor een deel anders dan onder de gouden stan
daard. 

In dit verband moet op twee belangrijke factoren worden ge
wezen. In de eerste plaats is in de laatste decennia het theore
tisch en practisch inzicht op monetair gebied aanzienlijk ver
diept. Het zou te ver voeren hierop nader in te gaan. Aileen 
worde hier vermeld, dat Nederland op dit gebied een vooraan
staande plaats inneemt, zowel door de studies van verschillen
de economisten als door de uitstekende monetaire analyses van 
de president van de Nederlandsche Bank in zijn jaarverslagen. 
Door deze betere kennis zijn de monetaire autoriteiten beter uit
gerust om het, vergeleken met vroeger veel gecompliceerder, 
monetaire mechanisme te besturen. Dit wil weer niet zeggen 
dat men alles weet, of dater geen fouten meer gemaakt kunnen 
worden. Er is echter een veel grondiger inzicht verkregen, voor
al vergeleken met de monetaire politiek in de grote depressie 
in enkele landen dan vroeger, wat in bepaalde situaties de beste 
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politiek is. In dit verband kan er o.a. op gewezen worden dat 
de verhoging van de middelen van het Internationale Monetaire 
Fonds niet aileen van een vooruitziende blik van de monetaire 
leiders in de wereld getuigt, maar tevens opnieuw bewijst, wel
ke grote waarde de vrije wereld hecht aan samenwerking op in
ternationaal monetair gebied. 

Een tweede factor, welke vergeleken met de periode tussen de 
beide wereldoorlogen een vooruitgang betekent, is het streven 
van de Verenigde Staten, gesteund door andere landen voor 
hulp- en credietverlening aan de economisch minder ontwik
kelde landen. Zonder deze financiele hulp zou het internationale 
geldwezen op het ogenblik zeker minder goed functionneren. 
Door de Amerikaanse hulpverlening na de oorlog is namelijk 
op het ogenblik de dollar-schaarste verdwenen. Terwijl enkele 
jaren geleden door vele deskundigen het dollartekort als perma
nent werd beschouwd, is thans het economisch en monetaire 
evenwicht tussen de industrielanden vrijwel hersteld. 

Om dit evenwicht echter te handhaven, is een monetaire dis
cipline nodig. Principieel is hier niet veel verschil met de gou
den standaard. Aileen is de verantwoordelijkheid voor handha
ving van het monetaire evenwicht verschoven en in zijn geheel 
meer geaccentueerd. Terwijl de inflatie in vroeger tijden, afge
zien van de oorlogs- en na-oorlogse perioden, vooral uitging van 
de particuliere sector, vaak als gevolg van een te grote crediet
verlening van het bankwezen, wordt in moderne tijden de infla
tie voor een belangrijk deel veroorzaakt door begrotingstekor
ten. 

Ret voorafgaande samenvattende zijn er dus drie groepen: 
ondernemers, vakverenigingen en volksvertegenwoordiging, die 
in laatste instantie de verantwoordelijkheid voor handhaving 
van een stabiele waarde van het geld dragen. Wat de eerste twee 
groepen betreft, verschilt de invloed op het geldwezen van land 
tot land, maar in elk democratisch land speelt de overheid thans 
een beslissende rol en vooral ook het Parlement of regionale of 
locale volksvertegenwoordigingen. 
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Verantwoordelijkheid van de Volksvertegenwoordigingen. 

Een van de laatste, maar niet minst belangrijke wijzigingen, 
welke in de monetaire orde na de oorlog heeft plaatsgevonden, 
is de toegenomen invloed op monetair gebied van het Parlement. 
Dit hangt samen met de gewijzigde betekenis van de rol van de 
overheidshuishouding in vele landen na de oorlog. Terwijl vroe
ger de overheidsuitgaven en ontvangsten in vredestijd ongeveer 
50/o-100/o van het nationaal product bedroegen, is dit percen
tage thans in vele gevallen gestegen tot 25 a 300/o. Daardoor is 
de betekenis van een begrotingstekort van dezelfde relatieve 
omvang (uitgedrukt in procenten van het nationaal product), 
wat zijn invloed op de totale bestedingen betreft, veel belang
rijker dan vroeger. Dit geldt overigens niet aileen voor de staats
uitgaven, maar ook voor die van de lagere overheidsorganen als 
geheel genomen. 

Ook het voeren van een cyclische begrotingspolitiek, namelijk 
het bewust aanvaarden van een begrotingsoverschot in tijden 
van grote bedrijvigheid en van een tekort in tijden van recessie 
of depressie - een politiek welke van groot belang is voor het 
uitvoeren van een juiste monetaire politiek - vergroot de ver
antwoordelijkheid van het Parlement. 

Een werkelijk doeltreffende anti-conjuncturele budgetaire 
politiek is na de oorlog in bijna geen enkelland gevoerd. Welis
waar wordt in verschillende landen in tijden van recessie een 
begrotingstekort bewust aanvaard, maar het omgekeerde, het 
bewust aanvaarden van een begrotingsoverschot in tijden van 
hoogconjunctuur, stuit op grote moeilijkheden. Een dergelijke 
politiek vereist allereerst tijdig ingrijpen. Dit kan aileen geschie
den als men de veranderingen in de conjunctuur nauwkeurig 
kan voorspellen. Aan elke voorspelling ontbreekt de kracht van 
overtuiging, indien onaangename maatregelen moeten worden 
genomen, waartoe een begrotingsoverschot in goede tijden, als 
iedereen royaler leeft, wel zal moeten leiden. Ret is nu eenmaal 
een menselijke eigenschap om geen zorgen voor de toekomst 
te hebben· De perspectivische verkleining van de toekomst treft 
men ook bij algemeen ontwikkelde mensen aan. 
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Een andere factor betreft de opwaartse druk, die door een 
reeks van institutionele en politieke verhoudingen op de over
heidsuitgaven wordt uitgeoefend. De snelle economische ont
wikkeling na de oorlog, het streven naar een welvaartsstaat en 
de snelle bevolkingsvermeerdering hebben hiertoe bijgedragen. 
Deze ten dens is in vele land en, ook in Nederland, waar te ne
men. Terecht heeft Minister Zijlstra er tijdens de discussies 
over het regeringsprogramma in juli op gewezen, dat de ge
meenschap vele behoeften heeft, maar dat de middelen om deze 
behoeften te bevredigen beperkt zijn. In dit opzicht verschilt de 
gemeenschap niet van het individu. Er moet dus ook door de 
overheid een rangorde in de behoeften worden gemaakt, aan
gevende welke behoefte wel en welke niet bevredigd kunnen 
worden. Dit eist van de Regering en van het Parlement, evenals 
van het individu, zelfdiscipline. In deze tijd, nude roep om aller
lei uitgaven groot is, vooral met het oog op de economische groei 
en de economie van ons land zich opnieuw in een hoogconjunc
tuur bevindt, is het dringend noodzakelijk het gevaar van over
besteding te vermijden. In een evenwichtig expanderende eco
nomie moeten de conjunctuurschommelingen binnen nauwe 
grenzen worden gehouden en moet gestreefd worden naar een 
zo stabiel mogelijk niveau van de prijzen van consumptiegoede
ren. Om een dergelijk evenwicht te bereiken en te handhaven 
in een economie, waarin vaak met elkaar in conflict komende 
doeleinden om de voorrang strijden, is een uiterst moeilijke 
taak. 

Onder de gouden standaard, om daarop weer terug te komen, 
werd de valuta niet zo spoedig in gevaar gebracht door overbe
steding omdat in die tijden de monetaire invloed van de over
heidshouding op de economie, zoals opgemerkt, betrekkelijk 
gering was en omdat gouduitvoer, die vaak deflatie met zich 
bracht, het verbroken evenwicht herstelde, meestal evenwel 
ten koste van een toenemende werkloosheid. In een economie, 
waarin de overheid volledige werkgelegenheid nastreeft, is het 
gevaar van inflatie daardoor veel groter. 

De korte periode van de nieuwe internationale monetaire or
de heeft bewezen, dat de autoriteiten in verschillende landen 
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waarschuwen tegen het gevaar van inflatie, maar dat het Par
lement vaak huiverig is om krachtige anti-inflatoire maatrege
len te nemen, omdat het bevreesd is daardoor recessie en defla
tie te veroorzaken. In een toestand van volledige werkgelegen
heid is de werkloosheid weliswaar gering, maar daarvoor is in 
de plaats gekomen het grote gevaar van inflatie, hetwelk kan 
leiden tot een herverdeling van het maatschappelijk product 
ten ongunste van de economisch zwakkere groepen. Tegenover 
de sociale vooruitgang van een verdwijning of vermindering van 
de werkloosheid, staat het nadeel van een a-sociale herverdeling 
ten koste van bepaalde groepen, waarvan een belangrijk deel 
voor de culturele en materiele vooruitgang van een land van 
grote waarde is. 

Het is inderdaad juist, dat een correctie op een overbesteding 
meestal een terugslag in de bedrijvigheid zal veroorzaken. Daar
om is het juist nodig om deze te voorkomen. Voorkomen is, ook 
op economisch-monetair gebied, nog altijd beter dan genezen. 
Rondziende in de wereld, blijkt het niet aileen in vele nieu
we landen, maar ook in oude landen somstijds uiterst moeilijk 
te zijn om een goede budgetaire en monetaire politiek te voeren. 
En toch zal dit nodig zijn om te verhinderen, dat diegenen gelijk 
krijgen, die voorspellen dat dit de ,eeuw van de inflatie" zal 
worden. Zelfgenoegzaamheid en gebrek aan zelfdiscipline op 
dit gebied zijn de grote gevaren voor de ondermijning van het 
geldwezen en daarmede van de welvaart in de wereld. In dit 
opzicht is er in beginsel geen verschil met de gouden standaard. 
De gouden standaard was hard, sociaal gesproken soms keihard, 
maar in de na-oorlogse periode zijn de directe of indirecte be
heerders van het geldwezen wel eens wat te zacht geweest. Vele 
van de talrijke na-oorlogse devaluaties zijn het gevolg van zach
te heelmeesters. Zolang deze blijven bestaan of aan het bewind 
komen, is er geen zekerheid, dat de wereld een goed function
nerend internationaal geldwezen zal krijgen. 

22 



DR. H. S C H A M H A R D T 

ENKELE KANTTEKENINGEN BIJ RET 

SUBSIDIEBELEID VOOR RET JEUGDWERK. 

1. De ontwikkeling van het jeugdwerk sinds 1945. 

Na de tweede wereldoorlog werd er ook van de kant van de 
Rijksoverheid in toenemende mate geld beschikbaar gesteld voor 
het jeugdwerk. De toenmalige afdeling V.B.S. (Vorming Bui
ten Schoolverband) onder leiding van wijlen de heer A. Ooster
lee heeft zeer bijgedragen tot de wederopbouw van het jeugd
werk. De regelingen voor de subsidiering van het jeugdwerk 
waren nog in een beginstadium. In de L.J.A.C. (Landelijke Jeugd 
Actie Commissie) en de Financiele Adviescommissie, indertijd 
ingesteld door de toenmalige Minister van Onderwijs, Prof. van 
der Leeuw, werd in een voortreffelijk overleg tussen een aantal 
vertegenwoordigers van het jeugdleven en enkele ambtenaren 
van de afdeling V.B.S. onder presidium van de heer Oosterlee 
gewerkt aan de verbetering van de bestaande regelingen. Over 
het algemeen gesproken was men hier nogal gelukkig mee, zo
wel aan de kant van de Rijksoverheid als aan de kant van het 
jeugdwerk. 

De ontwikkeling is echter, mede door de bedragen, die voor 
het werk beschikbaar waren, reusachtig snel gegaan en wanneer 
wij nu de subsidiekwestie kritisch bekijken, is er wei het een 
en ander op te merken. De bedoeling van dit artikel is een aan
tal punten aan te stippen, die bij de bepaling van een subsidie
beleid aan de orde komen. 

Zonder overheidssubsidie is het werk ondenkbaar. Ret is daar
om een verheugende zaak, dat de Overheid de financiele steun 
aan het jeugdwerk ziet als een van de middelen tot bevordering 
van het algemeen welzijn. Ret jeugdwerk zelf is niet aileen 
naar diverse kanten sterk uitgebreid (ik denk bijvoorbeeld aan 
het bijzonder jeugdwerk, het vormingswerk bedrijfsjeugd, enz.), 
het is ook meer geworden tot een instituut, dat door middel van 
allerlei vormen tracht op vrijwillige basis de jongeren te helpen 
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in deze ingewikkelde maatschappij de weg te vinden. Zo wordt 
het leiding geven aan het jeugdwerk meer een vak en minder 
liefhebberij van goedwillende ouderen. Daar zijn wel bezwaren 
aan verbonden, omdat hierdoor onder andere de hulp van vrij
willige krachten minder gemakkelijk gegeven en geaccepteerd 
wordt. Dit is nu eenmaal een ontwikkeling, die ten nauwste sa
menhangt met het meer geinstitutionaliseerde karakter van het 
jeugdwerk. Dat hieraan nog andere gevaren verbonden zijn, van 
het vastroesten in vormen en systemen, wat in feite tegen de 
natuur van het jeugdwerk indruist, wil ik niet ontkennen en 
daar hoop ik in het vervolg van di t artikel nog nader op in te 
gaan. 

Zander nu in te gaan op de vraag naar de rechtsgrond van 
subsidiering door de overheid op het gebied van het jeugd
werk wil ik nuchter konstateren, dat vrijwel alle organen en 
organisaties voor het jeugdwerk overheidssubsidie aanvaarden. 
Ik mag wellicht in dit verband verwijzen naar een lezing van 
Prof. Mr. D. Simons, gehouden voor het Instituut voor Bestuurs
wetenschappen over de vraag naar de rechtsgrond, die door zijn 
eenvoud aanspreekt. 1) Alle subsidieontvangende jeugdwerkor
ganen accepteren dus ook de kontr6le van overheidswege op de 
naleving van de subsidievoorwaarden en de besteding van het 
subsidie voor het gestelde doel. Dat er dus ook allerlei adminis
tratieve voorwaarden door de overheid zijn gesteld, is vanzelf
sprekend. Dat de subsidiering en de eis tot naleving van bepaal-

1) Prof. Mr. D. Simons: ,Algemene aspecten van de subsidiering". Prof. 
Simons vat zijn lezing samen in de volgende drie punten: 

1. Subsidiering is voor de overheid een onontbeerlijk middel voor het 
bevorderen van de behartiging van die algemene belangen, waarvan 
zij de verzorging niet geheel aan zich kan of wil trekken. 

2. Subsidiering is een middel om de vrije groeperingen in de maatschap
pij te eerbiedigen en daardoor een noodzakelijk element van een we
zenlijk democratische samenleving. 

3. Zowel met het oog op staatsrechtelijke juiste verhoudingen, als ter 
bescherming van de vrije groeperingen tegen willekeur, is het wen
selijk althans de grote lijnen van subsidieregelingen in wettelijke voor
schriften te verankeren. 
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de gestelde voorwaarden soms direkt, meestal indirekt bijge
dragen heeft tot een kwaliteitsverbetering van het werk is een 
nevenverschijnsel, dat positief moet worden gewaardeerd. 

In de sector van het jeugdwerk leeft gelukkig in grote meer
derheid de wens en de gedachte, dat de overheidsbijdrage inder
daad een bijdrage moet zijn en niet een betaling van aile kosten. 
Het partikulier initiatief, over het algemeen nogal gesteld op 
eigen vrijheid en baas zijn in eigen huis, moet ook financieel 
gezien een eigen verantwoordelijkheid houden. Deze verant
woordelijkheid is dan te meten door een eigen bijdrage voor het 
werk en geen subsidiering tot lOOOfo. Thans is het totale over
heidssubsidie afgegrendeld op 800fo. De ontbrekende 200fo (in 
de meeste gevallen is dit ontbrekende percentage aanzienlijk 
hoger dan 200fo) moet dus uit eigen middelen komen. Dit per
centage van 80 behoeft natuurlijk niet voor altijd vastgelegd te 
zijn, maar een redelijke eigen bijdrage is de beste manier om 
eigen verantwoordelijkheid tot uitdrukking te brengen. Dat is 
mijns inziens toch wel een eis voor een gezond subsidiebeleid. 

2. Subsidieregeling voor het Jeugdwerk en de belemmeringen 
hieraan verbonden. 

Subsidiering van het jeugdwerk door bepaalde regelingen 
heeft ook grote bezwaren. Immers, in een regeling moet worden 
vastgelegd welke vorm van jeugdwerk in deze regeling wordt 
gesubsidieerd. Zo kennen wij momenteel een regeling voor de 
subsidiering van de Vrije Jeugdvorming en het Jeugdzorgwerk 
(Bijzonder Jeugdwerk). U vindt in deze regeling (Rijksregeling 
subsidiering Jeugdwerk 1955) een tweetal artikelen, waarin 
een definitie wordt gegeven van de twee vormen van jeugd
werk, die hier gesubsidieerd worden: 

1. art. 5 lid 2. Onder Vrije Jeugdvorming, als bedoeld in lid l,b, 
wordt in deze regeling verstaan de buitenschoolse veelzijdige 
vorming van jeugdigen in de leeftijd van 8 tot en met 24 jaar, 
indien deze vorming geschiedt in groeps- of klubverband en 
gekenmerkt wordt door een werkprogramma of methodiek, 
zelfwerkzaamheid en zelfbestuur, terwijl de jeugdigen vrij-
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willig aan deze vorming deelnemen, zich aansluiten bij de 
organisatie en bijdragen in de kosten van de organisatie. 

2. art. 6 lid 2. Onder Jeugdzorgwerk, als bedoeld in lid l,b, 
wordt in deze regeling verstaan werk, gericht op de buiten
schoolse veelzijdige vorming van jeugdigen in de leeftijd van 
6 tot en met 20 jaar uit milieus, die uit sociaal-paedagogisch 
oogpunt bijzondere zorg behoeven, met name uit zwak maat
schappelijke en onmaatschappelijke milieus, waarbij de 
werkwijze is afgestemd op de geestesgesteldheid en levens
omstandigheden van deze j eugd. 1) 

Inmiddels gaat de ontwikkeling van het jeugdwerk verder en 
ontstaan er allerlei vormen, die niet passen in deze regeling. Ik 
durf wei haast de stelling te verdedigen, dat vele organisaties 
voor de vrije jeugdvorming nog bestaan door de subsidierege
ling en allang in een andere vorm van werk waren overgegaan, 
die meer past bij de hedendaagse jeugd, indien dit ook subsidie
technisch mogelijk was. Een subsidieregeling voor het jeugd
werk moet bijzonder flexibel zijn, anders worden er vormen in 
leven gehouden, die eigenlijk al dood zijn. Ik kom hier nog nader 
op terug. Thans aileen het signaleren van een reeel gevaar aan 
de huidige regeling verbonden. 

Er is nog een belangrijk punt, namelijk, dat men de bestaande 
regeling heeft gebouwd op de landelijke organisaties. Ik ben er 
wel een voorstander van, dat de Rijksoverheid, ook wanneer 
deze op een lager niveau subsidieert, een landelijk orgaan van 
het partikulier initiatief als tussenpersoon inschakelt. lk vind 
het echter principieel onjuist dat het huidige subsidiepatroon 

1) In de conceptregeling subsidiering bijzonder jeugd- en volksont
wikkelingswerk 1959 werdt de volgende omschrijving gegeven van bij
zonder jeugdwerk (jeugdzorgwerk): ,de in groepsverband beoefende akti
viteiten met en door jeugdigen uit maatschappelijk bedreigde en maat
schappelijk niet-aangepaste milieus, welke uit sociaal-paedagogisch oog
punt bijzondere zorg behoeven, waarbij het werk gericht is op de buiten
schoolse, veelzijdige vorming en de ontwikkeling van de persoonlijkheid, 
als individu zowel als lid van gezin en gemeenschap, en waarbij de werk
wijze en de aktiviteiten zijn afgestemd op de geestesgesteldheid en le
vensomstandigheden van deze jeugd". 
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aileen verenigingen (rechtspersoonlijkheid bezittende landelijke 
organisaties) erkent als instellingen die in aanmerking komen 
voor rijkssubsidie, terwijl het direct van een kerk uitgaande 
werk niet voor subsidie in aanmerking komt. Mijns inziens be
hoorden ook de kerken als landelijke organen op te kunnen tre
den. Voor de Hervormde Kerk met name is bovenaangegeven 
regeling tegen de hele struktuur van de Kerk ingaande. Er moe
ten stellig ook organisaties worden gesubsidieerd, maar wanneer 
de Hervormde Kerk de eigen verantwoordelijkheid voor een 
bepaald stuk jeugdwerk wil dragen, moet de subsidieregeling 
dit niet belemmeren. Er zijn situaties denkbaar, waarin het door 
de Hervormde Kerk ongewenst wordt geacht het werk te laten 
uitvoeren door de jeugdorganisaties. In het huidige subsidie
bestel betekent dit dat dit werk dan door de Kerk zelf gefinan
cieerd moet worden en geen subsidie kan worden verkregen. Ik 
ben mij bewust, dat dit bezwaar bij het Rooms-Katholieke en 
Gereformeerde werk praktisch niet bestaat, omdat men hier 
zelf een struktuur heeft, die op organisaties is gebouwd. Enigs
zins schematisch meen ik te kunnen stellen, dat men op het 
terrein van het jeugdwerk de Rooms-Katholieke Kerk en de 
Gereformeerde Kerk tegenkomt in de vorm van meer of minder 
zelfstandige verenigingen, terwijl de Hervormde Kerk zich pre
senteert door middel van eigen kerkelijke organen voor het 
jeugdwerk en ook door nauw met de kerk samenwerkende 
jeugdorganisaties. Een verschil in visie op aard en taak van de 
kerk ligt hieraan ten grondslag. Dat neemt niet weg, dat voor 
een belangrijke groep als de Hervormde dit een zeer wezenlijk 
bezwaar is tegen de huidige regeling. 

Naast deze bezwaren van principiele aard is er een aantal 
praktische bezwaren, dat ten nauwste samenhangt met de ont
wikkeling van het jeugdwerk zelf. Ieder, die op dit terrein geen 
vreemde is, weet, dat er andere vormen van jeugdwerk thans 
de jeugd trekken. Ik noem met name het open jeugdwerk, het 
buurtwerk en de sport. De vaste vorm van de vrije jeugdvor
ming moet plaats maken voor de minder gebonden vorm van het 
open jeugdwerk. Dit open jeugdwerk kent eigen plaatselijke 
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vormgeving en heeft weinig behoefte aan een landelijk verband. 
Ret subsidiepatroon gebouwd op landelijke organisaties, geeft 
geen mogelijkheden om dit werk te steunen, terwijl naar mijn 
mening dit open werk beslist voorziet in een behoefte en een 
subsidieregeling behoeft zoals dit bijzonder jeugdwerk. Ret 
hoofdaccent van de subsidiering moet hier vallen op het plaat
selijk werk. 

Ret buurthuiswerk is al een oude werkvorm, die toch nog 
vele mogelijkheden biedt ook heden ten dage. Wanneer wij de 
nieuwe stadsuitbreidingen zien, blijkt, dat men vaak probeert 
door buurthuiswerk tot een band te komen onder de overigens 
los naast elkaar levende bewoners van dit stadsdeel. In deze 
vorm van werk bereikt men ook nog jongeren en vooral, omdat 
dit werk door de Rijksoverheid, met name door het Ministerie 
voor Maatschappelijk Werk, plaatselijk wordt gesubsidieerd 
biedt dit meer kansen dan de vrije jeugdvorming waar de plaat
selijke subsidiering niet bestaat. Een aanloop om tot een plaatse
lijke subsidiering van de vrije jeugdvorming te komen is door 
de bestedingsbeperking in de kiem gesmoord. Daardoor zijn de 
subsidieregelingen voor het buurthuiswerk en voor de vrije 
jeugdvorming beslist concurrerend. Ret is een goed ding dat er 
thans tussen het Ministerie voor Maatschappelijk Werk en het 
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen overeen
stemming is bereikt om tot een gestroomlijnde regeling te ko
men, waardoor de concurrentie, die aanvankelijk tussen de De
partementen bestond, is verdwenen. De subsidiering voor het 
buurthuiswerk en voor het bijzonder jeugdwerk lopen nu in 
grote lijnen parallel; de vrije jeugdvorming blijft in deze ach
tergebleven gebied. 

Indien men een open oog heeft voor de behoeften en de wen
sen van de jeugd, dan mag men zeker niet voorbijgaan aan de 
grote plaats, die de sport gaat innemen. Vele jongeren vinden 
hier een goede gelegenheid om hun vrije tijd nuttig te besteden. 
Bezien wij het sportverschijnsel vanuit een oogpunt van sub
sidie, dan blijkt een merkwaardig verschil in behandeling door 
de overheid van het jeugdwerk en de sport. Weliswaar zijn er 
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in de sportsektor een aantal indirekte (en soms ook wel direkte) 
vormen van subsidiering door de plaatselijke overheid, maar 
landelijk gezien zijn de subsidieringen van jeugdwerk en sport 
in geen enkele verhouding. Ik vraag mij af of de sport voor zover 
deze zich met jeugd bezighoudt, geholpen zou zijn met een soort
gelijke subsidiering als bijvoorbeeld de organisaties voor de 
vrije jeugdvorming. Naar mijn mening zijn de behoeften in deze 
verschillende sektoren verschillend. Zonder aanzienlijke inves
teringen op het gebied van de sportakkomodatie kan men in de 
sportorganisaties niet denken aan een uitbouw van het jeugd
werk. Enerzijds zal de plaatselijke overheid in eerste instantie 
moeten helpen om tot een goed equipment te komen, anderzijds 
ligt het op de weg van de rijksoverheid de sportorganisaties te 
subsidieren voor het vormingswerk dat zij doen of willen doen, 
zulks op analoge wijze als het jeugdwerk. 

Om misverstanden te voorkomen wil ik wel even opmerken, 
dat bij het spreken over de sport door mij niet bedoeld wordt 
de beroepssport. J eugdwerk in sportverband ligt dus ook in de 
sfeer van de amateuristische sportbeoefening en gaat dus over 
vormingswerk door middel van de sport. 

3. Een wettelijke regeling voor de subsidiering van het jeugd
werk. 

In de bestaande subsidieregelingen voor het jeugdwerk is mo
menteel geen ruimte voor een uitbouw van het jeugdwerk naar 
andere vormen en in een gezond subsidiebeleid moet vooruit 
worden gezien en niet het oude worden bevroren. Daarom is 
het enerzijds angstig om aan te dringen op een wettelijke rege
ling, omdat verstarring in een wettelijke regeling inderdaad 
mogelijk is, maar anderzijds is zekerheid voor het jeugdwerk 
een dringende eis, wil men het werk goed doen. Wanneer er 
een wettelijke regeling komt voor het jeugdwerk dan moet deze 
wet aan een aantal voorwaarden voldoen. Enkele voorwaarden 
wil ik konkreet noemen: 

1. De verschillende vormen van jeugdwerk moeten alle in een 
wet worden opgenomen, opdat er zodoende een gekoordi-
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neerd jeugdbeleid gevoerd kan worden, waarin de nodige 
flexibiliteit zit. 

2. In deze ene wet moeten verschillende afdelingen komen voor 
de onderscheidene vormen van jeugdwerk, die per afdeling 
worden omschreven, bijvoorbeeld vrije jeugdvorming, bij
zonder jeugdwerk, open jeugdwerk, jeugdwerk in buurthuis
verband, kamp- en internaatswerk, vormingswerk bedrijfs
jeugd, jeugdvormingswerk, sportjeugdwerk instituten ten 
dienste van het jeugdwerk, experimenteel jeugdwerk, enz. 

3. De Raad voor de Jeugdvorming zal een belangrijke funktie 
moeten krijgen bij het indelen van het jeugdwerk in de di
verse afdelingen, bij wijzigingen van de wet, bij het vaststel
len van de subsidiepercentages enz. 

4. Subsidiering zal moeten geschieden op exploitatielasten, ter
wijl het minimum subsidie-percentage per afdeling moet 
worden vastgelegd en een subsidiering tot 1000/o moet wor
den ui tgesloten. 

5. Subsidiering, zo veel mogelijk via landelijke organen, is ge
wenst, waarbij men onder landelijke organen moet verstaan: 
organen van kerkelijk en partikulier initiatief. 

6. Regionale vormen van jeugdwerk moeten ook onder deze 
wet gesubsidieerd worden. 

Wij moeten niet denken, dat bij in werking treden van een 
wet voor het jeugdwerk ineens alle problemen zijn opgelost. Bij 
een goede opzet is echter een goede ontwikkeling van het jeugd
werk te verwachten. 

4. Enkele vraagpunten bij een wettelijke regeling. 

Een enkel vraagpunt blijft stellig over. Ik denk aan de kwestie 
van de begroting. Tot nu toe werden er begrotingen ingediend, 
die zonder meer werden geaccepteerd. Het laatste jaar begint 
dit te veranderen en hebben er gesprekken plaats van ambtena
ren van het Ministerie met vertegenwoordigers van de organi
saties over de ingediende begroting. Dat betekent dus, dat het 

30 



Ministerie zich gaat mengen in het interne beleid van de orga
nisatie. Ook al gebeurt dit bij mijn weten op een heel prettige 
manier, hier ligt het begin van overheidsinmenging in de zaken 
van het partikulier initiatief, wat gemakkelijk kan uitgroeien 
tot zeer ongewenste situaties. Kontrole op de bestedingen van 
subsidiegelden wordt natuurlijk geaccepteerd, maar een begro
ting is een vastleggen van het beleid in cijfers. Daar heeft in 
principe de overheid niets mee te maken. Aan de andere kant 
is het ook z6, dat de subsidie-ontvangende instelling, die op een 
percentage van de exploitatielasten wordt gesubsidieerd, niet 
eindeloos deze exploitatielasten kan verhogen zonder de hele 
regeling in gevaar te brengen. Per slotte zijn er gefixeerde be
dragen op de Rijksbegroting voor dit werk uitgetrokken. Wil 
het jeugdwerk de procentuele regeling handhaven, dan moet 
men ook zelf zorgen, dat een subsidiestop overbodig is. Een be
paalde stijging in de uitgavencijfers moet dus binnen redelijke 
grenzen blijven. Ik dacht niet, dat wij in een zwart-wit schema 
kunnen zeggen: de overheid heeft niets met de begroting te 
maken. Een bepaalde middenweg zal zeker te vinden zijn en dat 
wilde ik aileen maar signaleren. 

Dan is er nog een ander punt, namelijk de opgeleide en niet
opgeleide beroepskrachten in het jeugdwerk. Er is een aantal 
opleidingsinstituten, dat beroepskrachten levert voor het jeugd
werk. Sommige zijn op initiatief van het jeugdwerk ontstaan, 
andere zijn al van oudere datum en waren niet zo met het jeugd
werk gelieerd. Met het voortschrijden van de institutionalise
ring van het jeugdwerk wordt de behoefte aan opgeleide krach
ten groter. Dit wordt door het jeugdwerk zelf ook ingezien en 
er wordt veel gedaan aan opleiding en bijscholing. Wanneer 
er nu een wettelijke regeling komt voor het jeugdwerk, vrees 
ik, dat ook de ,bevoegde" en ,onbevoegde" jeugdleider op het 
tapijt komt. Vooral wanneer daar subsidienormen aan worden 
gekoppeld, kan dit voor het werk katastrofaal worden. Ik ben 
bang voor onbevoegdenaftrek, welke angst weg te nemen is, 
wanneer deze aftrek vervangen wordt door een bevoegdentoe
slag. Ook de subsidiabele salarishoogte kan remmend werken op 
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een goede ontwikkeling van het werk. Stellig zullen overgangs
bepalingen nodig zijn om niet in een impasse te geraken met het 
praktische uitvoerende werk. 

Ook de subsidiering in de kapitaaldienst zal met een wette
lijke regeling niet een, twee, drie opgelost zijn. Voor bestaande 
gebouwen is de thans toegepaste vorm van een subsidiering van 
de afschrijving een geschikte methode. Daarmee is echter 
nieuw op te zetten werk niet geholpen. Daarbij zou wellicht te 
denken zijn aan een garantie voor rente en aflossing en een 
subsidiering op annuiteitenbasis. Overigens blijft dan het pro
bleem bestaan hoeveel nieuwe gebouwen in eenzelfde plaats op 
deze basis moeten worden gesubsidieerd. Voor de verschillende 
vormen van jeugdwerk, die bij de wet worden geregeld, zijn de 
eisen voor het gebouw, waarin het werk moet worden gedaan, 
verschillend. Ook daar zal mee gerekend moeten worden. 

5. Het afsternrnen op elkaar van de verschillende subsidierege
lingen van de Overheid. 

Een nog niet opgelost probleem is het afstemmen op elkaar 
van de subsidieregelingen van landelijke, provinciale en plaatse
lijke overheden. Het kan voorkomen, dat door een plaatselijke 
instelling verschillende formulieren moeten worden ingediend 
om rijkssubsidie te krijgen en om voor plaatselijke subsidie in 
aanmerking te komen. Dat is beslist ongewenst. Dit geeft namelijk 
kans op fouten, onbewust, maar ook wel bewust. Van twee zij
den wordt er dan gekontroleerd, wat extra administratieve romp
slomp meebrengt en wat ook financieel gezien niet efficient is. 
Het komt mij voor, dat het voor het jeugdwerk het beste is, in
dien de Overheid subsidieert, dat dit op een en dezelfde rege
ling geschiedt. Bovendien kan dan volstaan worden met een 
kontr6le. Wanneer bijvoorbeeld door het Rijk de subsidiabele 
lasten zijn vastgesteld, kan de provincie of de gemeente op deze 
zelfde lasten subsidieren. Ik voel er het meeste voor, dat pro
vinciale en plaatselijke overheid zich konformeert aan de Rijks
overheid. Daardoor is een rechtsgelijkheid bij de subsidiering 
het beste gewaarborgd. In hoeverre ik hier op gevoelige tenen 
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der plaatselijke autonomie trap, weet ik niet, maar interesseert 
mij ook niet zo veel, want het gaat in eerste instantie om een 
goede regeling voor het werk. 

De decentraliserende tendenz, die momenteel valt waar te 
nemen in het Overheidsbeleid, draagt naar mijn mening grote 
risico's in zich. Hoe wordt het mogelijk in verschillende ge
meenten gelijke normen aan te leggen voor het werk? De lan
delijke relaties binnen het jeugdwerk verliezen hun belang, wat 
op zichzelf niet zo erg behoeft te zijn, ware het niet dat de aan
sluiting bij een landelijke organisatie aanzienlijk heeft bijgedra
gen tot kwaliteitsverbetering van het werk. De komptabele ver
antwoordelijkheid van het landelijk orgaan is een faktor, die ik 
niet graag zou zien verdwijnen. Dit is een facet van het onder
havige probleem. Bij een wettelijke regeling komen er waar
schijnlijk nog twee aspekten aan de orde, namelijk de subsidie
ring op gelijk niveau, dus Rijk subsidieert landelijk werk, Pro
vincie- provinciaal en regionaal en de plaatselijke overheid sub
sidieert plaatselijk werk en de gekoppelde subsidiering. 

De gekoppelde subsidiering is naar mijn mening voor de ver
schillende subsidiegevende overheden en voor het werk de 
meest acceptabele en wenselijke vorm. Het is namelijk zeer goed 
denkbaar, dat in een wettelijke regeling wordt vastgelegd, dat 
bij een bereidverklaring van de gemeentelijke overheid, subsi
die komt voor de plaatselijke werkeenheid van rijk en gemeente 
tezamen. 

Ook hier zou ik in verband met de rechtsgelijkheid het initia
tief willen leggen bij de Rijksoverheid, hoewel dit naar ik meen 
de omgekeerde lijn is dan die bij de gekoppelde subsidiering ge
bruikelijk is. Zodoende blijft er echter voor het landelijk orgaan 
een zeer belangrijke plaats behouden en kan het gesprek tussen 
de overheid en de partikuliere instellingen gemakkelijk gevoerd 
worden. Bij een koppelsubsidie moet duidelijk vastgelegd wor
den wat het maximumpercentage is van de totale overheidssub
sidie, op welk punt ik reeds in het begin van dit artikel ben in
gegaan. 

De subsidiering van de verschillende vormen van jeugdwerk 
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per niveau is op het eerste gezicht wel aantrekkelijk. Ret meest 
wezenlijke bezwaar hiertegen is echter, dat een vergelijkings
maatstaf in het provinciale en plaatselijke vlak volledig ont
breekt. Vooral met een verfijndere subsidieregeling kan dit aan
leiding geven tot zeer grote verschillen tussen de gemeenten 
onderling. Daarom is het wel gewenst, dat de mogelijkheid blijft 
bestaan, dat ook het Rijk op lager niveau subsidieert, nog afge
zien van het zeer praktische punt, dat een omschakeling waar
schijnlijk het jeugdwerk in ernstige moeilijkheden brengt. Ook 
de funktie van het landelijk orgaan, dat mede verantwoordelijk 
is voor de inhoud van het werk en tegenover het Rijk komptabel 
verantwoordelijk is voor de hele organisatie, zou geheel worden 
uitgehold door een subsidiering op niveau. De landelijke orga
nisatie fungeert nu als gesprekspartner met de overheid en in 
deze vorm komt ieders verantwoordelijkheid (Rijk als subsidie
gever en partikuliere organisatie als subsidieontvanger) het dui
delijkst tot uiting en is ook de afbakening van deze verantwoor
delijkheden het gemakkelijkst. Om der wille van de rechtsge
lijkheid voor allen lijkt het mij daarom gewenst om de subsidie
ring op niveau af te wijzen. 

Al met al zou het een goed ding zijn, wanneer een wettelijke 
regeling voor de subsidiering van het jeugdwerk aanleiding zou 
zijn uit de chaos te geraken van provinciale en gemeentelijke 
subsidieregelingen. Ret jeugdwerk kan hier aileen maar op 
aandringen; de uiteindelijke vormgeving hangt ten nauwste sa
men met de oplossing van het probleem van de financiele ver
houding van Rijk, provincie en gemeente en is dus een over
heidsaangelegenheid. 

6. Samenvatting. 

Wanneer ik dus kort samenvat stel ik de volgende punten: 

1. De bestaande subsidieregelingen voor het jeugdwerk geven 
geen ruimte voor de ontwikkeling, die in het jeugdwerk 
zichtbaar wordt. Bovendien wordt in het patroon, waarop 
deze regeling gebouwd is, namelijk op landelijke jeugdorga-
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nisaties, geen rekening gehouden met de eigen aard en taak 
van de Hervormde Kerk. 

2. Een wettelijke regeling, gebouwd op rechtsgelijkheid en ze
kerheid voor de diverse vormen van jeugdwerk is gewenst. 
Deze regeling moet een zekere flexibiliteit bezitten en in on
derdelen afgestemd zijn op de verschillende j eugdwerkvor
men, zowel naar inhoud als geografische vormgeving. 

3. De subsidii:~ring moet geschieden op basis van subsidiabele 
exploitatielasten met een minimumpercentage, terwijl het 
maximumpercentage aan overheidssubsidie kleiner moet zijn 
dan 100. 

4. Landelijke, provinciale en plaatselijke subsidieregelingen 
moeten op elkaar afgestemd worden, uitgaande van de lan
delijke regeling, waardoor rechtsgelijkheid wordt gewaar
borgd. 

7. Subsidiering van de sport. 

Nog een enkele opmerking ten aanzien van de subsidiering 
van de sport. Hier is de laatste tijd nogal het een en ander over 
te doen. Het is niet eenvoudig om hier in kort bestek een duide
lijke uiteenzetting te geven. Immers de belangen zijn zo uiteen
lopend. De beroepssport en de amateuristische sportbeoefening 
gaan van zeer verschillende vooronderstellingen uit. Naar mijn 
mening behoort het niet tot de taak van de overheid om de be
roepssport financieel te steunen, maar is steun voor de ama
teurssport, als zaak van geestelijke en lichamelijke volksgezond
heid, taak van een gezond overheidsbeleid. Daar beginnen dan 
de moeilijkheden. Onze volksvertegenwoordiging is nog niet 
voldoende doordrongen van het grote belang van sportbeoefe
ning met name voor de jeugd en steun aan sportorganisaties is 
een verwaarloosbaar bedrag op de Rijksbegroting. Ongetwijfeld 
is het gemakkelijker een subsidieregeling te maken voor het 
jeugdwerk dan voor de sport, maar in gezamenlijk overleg moet 
hier een goede oplossing gevonden kunnen worden. Doordat de 
overheid op het punt van steunverlening achterblijft, gaat de 
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sport zelf zoeken naar wegen om aan geld te komen ter finan
ciering van hoogst noodzakelijke dingen en gaat men zich be
dienen van het middel der sporttoto. En nu komen wij in een 
vicieuze cirkel. Omdat er totogelden bij de sportorganisaties 
(speciaal bij de voetbalbond) komen, valt een drang voor over
heidssubsidie weg. Omdat de Nederlandse Sport Federatie on
voldoende steun krijgt van overheidswege wordt de N.S.F. gefi
nancierd met totogelden met het gevolg, dat niet allen meer 
deelnemen aan het ongetwijfeld belangrijke werk van deze 
sportoverkoepeling. 

De toto was er ook gekomen, al had de overheid lOx zoveel 
geld voor de sport beschikbaar gesteld, maar de amateuristische 
sportbeoefening had het eigen vormende werk kunnen uitbou
wen en nu is men teveel afhankelijk van inkomstenbronnen, 
waar bezwaren aan kunnen zijn verbonden. 

Ret werk, dat door de sportorganisaties gebeurt voor hun 
jeugdleden moet gesubsidieerd worden, omdat de sport als zo
danig belangrijk is voor de vorming van de jonge mens. Ook 
omdat het van groot belang is, hoe de jongeren gevormd wor
den. Men moet hier geen jeugdwerkaktiviteiten op enten om 
van vormend werk in de sport te kunnen spreken, maar eigen 
vormen vinden om de jonge mensen door middel van hun sport 
te helpen in een levensperiode, die op een volwassen menszijn 
moet uitlopen. Dat te bereiken is waard om ook van overheids
wege gesteund te worden. Laat men totogelden dan maar aan
wenden voor het aanleggen van sportvelden, sintelbanen en 
mijnentwege stadions; het belangrijkste is bij dit alles de mens, 
de jonge mens, die gevormd wordt tot een sportief mens, besef 
krijgt van morele en geestelijke waarden. Dat te bereiken is 
een schone taak voor de sportorganisaties en daarvoor is hulp 
van de overheid onontbeerlijk; maar het is goed besteed geld. 

Tegen deze achtergrond wil ik het werk voor de sportjeugd 
ook gaarne in een bredere wettelijke regeling voor de subsidie
ring van het jeugdwerk zien opgenomen. 
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8. Slotopmerkingen. 

Tenslotte nag dit. Ik heb mij onthouden van het spreken over 
een jeugdwet of jeugdstatuut. Bewust heb ik mij beperkt tot 
een wettelijke regeling voor de subsidiering van het jeugdwerk. 
In eerste instantie uit praktische overwegingen, omdat dit het 
meest haalbare is. Dan wil ik graag zo nuchter zijn om daarmee 
te beginnen. 

Een jeugdwet moet veel meer omvattend zijn. Daar behoort 
oak de niet-aangepaste jeugd in te worden ondergebracht, dus 
de hele sektor van de Kinderbescherming. Oak de gehandicapte 
jeugd, de asociale jeugd, enz. Het begin is wei te vinden, maar 
het eind? Tach zou het aantrekkelijk zijn, wanneer door een 
speciaal Ministerie voor Jeugdzaken, waarin aile jeugdbemoei
ingen der huidige Departementen zijn ondergebracht, de aan
dacht van de Volksvertegenwoordiging meer werd bepaald bij 
de jeugd en bij al het werk, dat voor en door de jeugd wordt ge
daan. Het gaat namelijk om de toekomst van ons volk en om de 
vraag of geestelijke en kulturele waarden nag meespelen in de 
vormgeving van ons volksleven. 

Om een gezond evenwicht te bewaren tussen het geestelijk/ 
kulturele enerzijds en het sociaal-ekonomische en financiele an
derzijds is subsidie van de overheid in de eerstgenoemde sektor 
niet aileen verantwoord, maar noodzakelijk. 
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BOEKBESPREKINGEN. 

Sport en Toto, Rapport van de Dr. Wiardi Beckmanstichting, 
Amsterdam 1958. 

De conclusie tot welke dit rapport komt is dat het gewenst ware dat hier 
te lande een algemene sporttotalisator wordt ingevoerd in de vorm van 
een overheidsdienst. Deze zou de maximum-prijzen en de minimum-leef
tijd kunnen bepalen en een regeling kunnen maken voor de verdeling 
van de winst over diverse doeleinden die met de beoefening van de sport 
verband houden. 

Het pro en contra van deze oplossing wordt in dit 16 blz. tellende rap
port tegen elkaar afgewogen, doch het wil mi.i voorkomen dat men zich 
in de C.H.U. niet zal kunnen verenigen met de konklusies van dit rap
port. Het is een bijna onelegante gedachte om de overheid als speelbank
houder te willen laten optreden. Veeleer zouden wij de overheid geroe
pen zien om een energiek halt toe te roepen aan de alle perken te buiten 
gaande goklust die zich van ons volk heeft meester gemaakt. De senti
menten die hier worden wakker geroepen zijn van geenszins onbedenke
lijke aard. En wie enig begrip heeft van het labiele evenwicht van de 
budgetten van de gezinnen uit de laagste inkomensklassen, zal weten dat 
ook regelmatige kleine inzetten ten koste moeten gaan van vitale dingen. 
Het siert een volk niet wanneer het zijn welstand hoopt te verwerven 
door de grillen van het kansspel inplaats van door stevig te werken. De 
overheid is niet geroepen deze negatieve tendenzen te bevorderen. En wat 
er van de sport terecht moet komen wanneer het om de uitslagen gaat 
inplaats van de sportieve ontmoeting, is een vraag waar het rapport maar 
liever niet op ingaat. 

P. A. Elderenbosch. 

Lectuurgids over de Oecumenische Beweging, uitgegeven door de Prot. 
Stichting tot bevordering van het bibliotheekwezen in Nederland, Pris
ma-Verkenningen no. 1. 

Deze door de secretaris van de Nederlandse Oecumenische Raad 
samengestelde gids is een handig overzicht van de op dit terrein be
staande litteratuur welke, gezien de staatkundige problematiek welke 
ook regelmatig in de Oecumenische Beweging aan de orde komt, ook 
voor de lezers van dit tijdschrift van groot belang is. Hoe meer de Kerk 
werkelijk in Oecumenisch verband kan spreken, des te meer relief krijgt 
het artikel van ons beginselprogramma dat spreekt over het luisteren 
naar de stem der Kerk. 

P.A.E. 

Aard van het kwekersrecht. 

(uitgave van het ,Centrum voor Staatkundige Vorming") 
In 1941 kwam het Kwekersbesluit tot stand, ten doel hebbende de 

bescherming van het kweken van nieuwe rassen van land- en tuin
bouwgewassen en anderszijds het stellen van regels inzake het in het 
verkeer brengen van voortkwekingsmateriaal van deze gewassen. 
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In 1954 kwam een nieuwe, wettelijke regeling in voorbereiding, welke 
phase voorlopig werd afgesloten, toen einde 1955 door bet ,Centraal 
Orgaan ter bevordering van de veredeling en voorziening met voort
kwekingsmateriaal van landbouwgewassen" een voorontwerp van deze 
wet werd aangeboden. 

Op basis en rondom dit voorontwerp rezen enige fundamentele vragen 
met betrekking tot de aard van dit kwekersrecht, omtrent welke vragen 
een grondige studie werd geleverd door een commissie, onder leiding 
van Prof. Mr. W. van der Grinten, ingesteld door bet Centrum voor 
Staatkundige Vorming. 

De principiele meningsverschillen betroffen uiteraard niet zo zeer de 
concrete, voor de practijk geeigende oplossing, als wel de grondslagen 
waarop deze zal dienen te worden gebouwd. Het voorontwerp stelt de 
belangen van de gemeenschap en van de landbouw op de voorgrond, 
met toekenning van rechten aan de kweker, voor zover de genoemde 
belangen dit toelaten. Daartegenover staan degenen, die voor de kweker 
het van nature toekomende eigendomsrecht op zijn vinding, zijn kwe
kersresultaat, opeisen, behoudens een zekere beperking van dit recht, 
voor zover het algemeen belang dit noodzakelijk maakt. 

Het vormt op zichzelf een winstpunt, dat de eigendom, dit natuur
lijk en onmisbaar instituut voor de wereld, waarin wij leven, deze 
grondpijler van onze huidige maatschappelijke orde, in het centrum van 
de belangstelling wordt geplaatst; juist in deze tijden, nu de vraag is 
gewettigd, of aan deze steunpilaar somtijds niet op bedenkelijke wijze 
wordt geknaagd; dat de Commissie tenslotte tot de conclusie komt, dat 
van een de kweker van nature toekomend recht van eigendom ten aan
zien van het door hem bereikte resultaat op zichzelf niet kan worden 
gesproken, kan hieraan niets veranderen. 

De Commissie overweegt het volgende: 
Het recht van de mens om goederen te verwerven en deze als toe
behorend aan hem te behouden, het eigendomsrecht, vloeit voort 
uit de natuur van de mens en dient als behorend tot het natuur
lijk recht door het positieve recht te worden geeerbiedigd en met 
waarborgen te worden omringd; inbreuk op dit recht is slechts ge
oorloofd, indien andere tot het natuurrecht te herleiden normen 
zulks nodig maken; inbreuk op de rechten van de eigenaar is dan 
ook om redenen van algemeen belang geoorloofd; eigendom in 
eigenlijke zin duidt op een bepaalde relatie van een mens tot een 
stoffelijk voorwerp; het resultaat van creatieve arbeid van de 
kweker betreft het eigendomsrecht in oneigenlijke zin; een kweker 
kan een recht van eigendom hebben op het voortkwekingsmate
riaal van het nieuwe ras, stoffelijke voorwerpen; in beginsel 
dient te worden voorkomen, dat een tweede eigenaar het voort
kwekingsmateriaal eigenmachtig gebruikt, om nieuw materiaal 
te telen; het is niet juist uit het karakter van het eigendomsrecht
in-eigenlijke-zin te concluderen tot een natuurlijk recht op de 
vinding, niet zijnde een stoffelijk voorwerp. 

De Commissie vestigt de aandacht daarop, dat de vinding, de creatie 
van de kweker, tot stand komt door gebruikmaking van de mogelijk-
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heden van de plantaardig levende natuur, terwijl ook b.v. het octrooi
recht niet stoelt op een natuurrechtelijke aanspraak, maar slechts is 
geinspireerd door de gedachte, dat industriele ontwikkeling te bevor
deren, door een zekere monopoliepositie te garanderen. 

Het eindoordeel is, dat een monopoliepositie niet kan worden verdedigd 
op grond van natuurlijk recht - terwijl de onderhavige materie zich 
in feite moeilijk leent voor het, op grond van andere overwegingen, 
scheppen van een monopoliepositie, betreffende de vinding zelve. 

De wetgever zal, aldus de Commissie, op billijkheidsgronden, en dus 
ter stimulering van de kwekersarbeid, de kweker een redelijke ver
goeding dienen te garanderen voor zijn maatschappelijk nuttige kwe
kersarbeid. 

Het voorontwerp kent de monopoliepositie niet als beginsel, doch aan
vaardt deze wel als praktisch uitgangspunt, evenwel met sterke inper
king, gelet op een doelmatige behartiging van alle betrokken belangen; 
hier past voorzichtigheid; een metterdaad te handhaven monopolie
positie zal met de billijkheid stroken; maar geen of een door vele be
perkingen uitgeholde monopoliepositie zal de billijkheid bedreigen. 

Voor deze, tot nadere overwegingen lokkende, principiele uiteen
zetting van het R.K. Centrum voor Staatkundige Vorming, terzake van 
een stuk practische wetgeving, mogen wij erkentelijk zijn. 

Mr. M. J. de Geus. 
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OOK DIT JAAR 

zal bij ons weer verschijnen de 

BIJ BELSE LAN DEN 
KALENDER 1960 

Deze kalender bevat 26 prachtige foto's van historische plaatsen, 
die in de Bijbel vermeld worden. 

De beschrijvende teksten bij deze foto's worden weer verzorgd 
door de voorzitter van de Nederlandse Chrlstelijke Reis Vereniging, 
Dr. A. van Deursen en Dr. H. Mulder. 

Het Bijbelrooster, naar het ontwerp van de Oecumenische Raad 
van Kerken in Nederland, is zo gedrukt, dat dit gemakkelijk als 
bladwijzer in de Bijbel gelegd kan worden. 

De kalender is zodanig gebonden dat men aan het einde van het 
jaar een fraai foto-boek in 4-kleurenomslag overhoudt. 

Prijs f 3.40 

UITGEVERIJ VAN KEULEN N.V. 
Houtzagerssingel 76 Den Haag 



15 November verschijnt: 

Roe ping en Belofte 
Ons zijn en werken in de Hervormde Kerk 

Onder redaktie van: Prof. Dr. S. v. d. Linde, Prof. Dr. H. Jonker en 
Ds. S. Gerssen 

Voor de verschillende hoofdstukken werden de volgende medewcrkers 
aangezocht: 

Prof. Dr. s. van der Linde, Utrecht - Wij in de Hervormde Kerk; Ds. L. 
Kievit, Putten - Kerk en het Woord Gods; Ds. A. A. Koolhaas, Amersfoort 
- Kerk en Belijdenis; Ds. G. Boer, Lunteren - Kerk en Pastoraat; Prof. 
Dr. H. Jonker, Utrecht - Kerk en Apostolaat; Ds. W. L. Tukker, Rotterdam 
- Kerk en het Verbond; Ds. N. Kleermaker, Nunspeet- Kerk en Heilige Doop; 
Dr. H. Bout, Utrecht - Kerk en School; Ds. G. Spilt, Utrecht - Kerk en 
Catechese; Ds. J. J. v. d. Krift, Ermelo - Kerk en Openbare Belijdenis; Ds. 
C. Graafland, woerden - Kerk en Avondmaal; Ds. A. J. Jorissen, Oudshoorn 
- Kerk en Jeugd; Dr. H. Schroten, Rotterdam - Kerk en Ambt; Ds. L. Blok, 
Capelle a.d. IJssel - Kerk en Prediking; Ds. s. Meijers, Hoogblokland -
Kerk en Diaconaat: Ds. J. J. Tigchelaar, St. Anthonypolder - Kerk en 
Zending; Ds. s. Gerssen, Huizen - Kerk en Israel; Prof. Dr. s. van der 
Linde, Utrecht - Roeping en Belofte. 

Bedoellng: De bedoeling van redaktie en medewerkers is door 
dit boek te komen tot een principiele bezinning aan
gaande onze positie en onze arbeid in de Hervormde 
Kerk. 

De uitvoering en bindwijze van het boek zullen weer in dezelfde geest 
zijn als die van 

,De zin van het Leven" 
Bij v66r-intekening voor 15 november 1959: 
f 6,- ingenaaid en f 7,50 gebonden in pracht wit-kunstlederen band met 
goudstempeling. 
Bij bestelling na 15 november 1959: ingenaaid f 7,50, gebonden f 8,90. 

,De Zin van het Leven" was in 3 maanden uitverkocht, profiteert van de 
!age intekenprijs, bestel vandaag nog bij uw boekhandelaar of bij 
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Prof. Dr. F. H. L. VAN OS. 

SPREIDINGSPROBLEMEN BIJ HET HOGER ONDERWIJS. 

Het aantal academici, dat in de huidige maatschappij een 
beroep vervult, is in deze eeuw en vooral na 1930 zeer sterk ge
stegen. Aan het Rapport van de Commissie voor Statistiek van 
het Interuniversitair Contactorgaan, dat in 1959 onder de titel: 

,' ,De ontwikkeling van het aantal academici tot 1980" verscheen, 
ontleen ik de volgende getallen. Aantal academici met beroep 
in 1920: 10350, in 1930: 21420, in 1955: 47820. In overeenstem
ming hiermede is ook de groei van het aantal studenten; afge
studeerden in de periode van 1890-1900: 4491, van 1920-
1930: 12086, van 1950-1960: 28250. Gebruikmakende van ge
gevens betreffende de bevolkingsaanwas, raamt men de behoef
te aan afstuderenden in de jaren 1970-'80 op ca. 48.000, dus 
bijna het dubbele van het aantal afstuderenden in 1950-60. 
Men is geneigd dus ook voor het aantal studenten een ver
dubbeling noodzakelijk te achten. Nu zijn ramingen op dit ge
bied bijzonder moeilijk, vooral als men het verwachte aanbod 
met de behoefte gaat vergelijken. Hierbij zal men namelijk moe
ten gaan differentieren naar de verschillende studierichtingen, 
hetgeen genoemd rapport dan ook doet, daarbij uitgaande van 
de gedachte, dat de verdeling van de aankomende studenten 
over de verschillende vakken dezelfde zal blijven. Dit nu zal 
geenszins het geval zijn; verwacht men voor een bepaalde rich
ting spoedig een overschot, dan zal geleidelijk een verschuiving 
intreden. Met grote mate van waarschijnlijkheid kan men echter 
rekenen op een grote stijging van het totaal aantal studenten, 
terwijl men zich uit de behoeftecijfers althans enigszins een 
beeld kan vormen van de verdeling over de verschillende be
roepen. Zoals te voorzien was, ligt de groeiende behoefte aan 
academici vooral in de natuurwetenschappelijke, technische en 
economische richtingen. 

Het spreekt vanzelf, dat men na overweging van het boven
staande tot de vraag komt of onze universiteiten en hogescholen 
in staat zullen zijn het verwachte aanbod aan studenten op te 
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vangen. Hierbij dient men niet alleen te overwegen of het mo
gelijk zal zijn de verwachte aantallen studenten een vakweten
schappelijke opleiding te geven, doch tevens zal men in het oog 
moeten houden of de universitaire gemeenschap bij grotere aan
tallen nog in staat zal zijn een waarlijk universitaire vorming 
te geven. Men dient dus na te gaan in hoeverre de bestaande 
inrichtingen van hager onderwijs de stellig ontstaande proble
men van ruimte en wetenschappelijk personeel kunnen oplos
sen en tevens een maximum te bepalen, dat men uit het oogpunt 
van het instandhouden van een universitaire gemeenschap niet 
moet overschrijden. Tevens dient men aandacht te schenken 
aan de dikwijls geuite mening, dat het nodig is de universiteit 
of hogeschool geografisch een zodanige plaats te geven, dat de 
studenten zonder ver te reizen gemakkelijk aan het onderwijs 
kunnen deelnemen. Men drukt dit wei z6 uit, dat het Hoger 
Onderwijs naar de student toe gebracht moet worden. Pessimis
ten vrezen, dat alleen in dit geval het aanbod zich aan de 
behoefte zal aanpassen. Inderdaad zijn voor dit laatste wei enige 
argumenten aan te voeren. Zo is bijv. het aantal te Delft stude
renden uit de provincie Groningen naar verhouding zeer klein 
en ligt ook het aantal studerenden uit de provincie Limburg 
naar verhouding laag. Toch is het de vraag, of deze cijfers niet 
door andere factoren bepaald worden; men trekt bijv. uit Gro
ningen, een sterk agrarische provincie, wei naar Wageningen 
of naar Utrecht (opleiding tot dierenarts). Bovendien zal een 
goed functionerend beurzenstelsel de financiele bezwaren van 
een universiteit op enige afstand van de woonplaats voor een 
groat deel kunnen opheffen, terwijl om vele redenen het wonen 
van de student buiten het ouderlijk huis toch noodzakelijk of 
gewenst is. Voor vele uit niet-academische kring afkomstige 
abiturienten geldt ook het argument, dat men door het volgen 
van een academische opleiding zeer vele j aren van enig inkom en 
verstoken blijft, terwijl men in andere niet-academische beroe
pen reeds spoedig na het behalen van het einddiploma van een 
middelbare school gaat verdienen. Aan dit laatste bezwaar kan 
men ook door spreiding van het H.O. niet tegemoet komen. Ik 
meen dan ook aan de redenering, dat ,de universiteit naar de 
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student gebracht moet worden" niet teveel gewicht te moeten 
toekennen, al zal men er, indien andere belangen zich daar
tegen niet verzetten, wel enige aandacht aan kunnen schenken. 

Evenmin dient men zich bij het uitstippelen van een gedrags
lijn voor de uitbreiding van de mogelijkheden voor Hoger On
derwijs te laten leiden door chauvinistische overwegingen. Zou 
uit het in te stellen onderzoek blijken, dat de bestaande inrich
tingen van hoger onderwijs niet in staat zijn de verwachte 
stroom van studenten op te vangen, en dit niet kunnen na een 
weloverwogen, rationele uitbreiding, en zou men dus tot de 
conclusie komen, dat nieuwe universiteiten of hogescholen moe
ten worden gesticht, dan is het begrijpelijk, dat in vele streken 
de idee rijpt dat het eigen streekcentrum het meest geschikt 
voor een dergelijke universiteit zou zijn. Hiervoor zijn dan vele 
argumenten te vinden; groot aantal toekomstige studenten, 
nabijheid van grote industrien, historische rechten, eigen streek
karakter van de universiteit, veel afleiding voor de student, wei
nig afleiding voor de student, veel woonruimte(!), grote open 
terreinen en andere min of meer gegronde redenen. Het is jam
mer, dat men bij het afwegen van al deze belangen wel eens 
aan het belangrijkste voorbij gaat, namelijk de vraag of het 
werkelijk nodig is nieuwe inrichtingen voor hoger onderwijs te 
stichten en of zowel het belang van het universitaire onderwijs 
zelve als dat van 's Rijks Schatkist niet geschaad worden door 
de normale groei van de bestaande universiteiten en hoge
scholen af te remmen en kostbare nieuwe instellingen te stich
ten. 

De m.i. alles overheersende vraag blijft deze: ,Zijn onze in
stellingen van Hoger Onderwijs nog voor uitbreiding vatbaar 
in hun bestaande studierichtingen, en kan men hierdoor en 
tevens door toevoeging van nieuwe studierichtingen aan hoge
scholen met beperkt onderwijsprogramma de verwachte stijging 
van het aantal studenten opvangen?" Zelfs als men deze vraag 
in enkele opzichten ontkennend zou moeten beantwoorden, dan 
zal men nog moeten overwegen of het niet beter is de bezwaren 
van een enigszins overbevolkte universiteit te aanvaarden dan 
door het in het leven roepen van nieuwe instellingen het peil 
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van het hager onderwijs naar beneden te halen. Reeds nu is het 
zeer moeilijk de noodzakelijke krachten voor het onderwijs en 
de leiding van de wetenschappelijke instituten te vinden. Be
zoekers uit grotere landen zijn nu reeds verbaasd over het aantal 
universiteiten en hogescholen, dat ons land telt; voortgaande 
versnippering zou leiden tot grotere verspilling van weten
schappelijk kunnen en nodeloze geldelijke offers vragen. 

Het is dus een zwaarwegende beslissing, die genomen moet 
worden. In 1955 telden onze universiteiten en hogescholen 30000 
studenten, in 1975 zullen ze er volgens genoemd rapport 60000 
moeten herbergen. Het grootste gedeelte hiervan komt voor 
rekening van de natuurwetenschappen en de technische weten
schappen, vervolgens de economische wetenschappen en de 
tandheelkunde. Ter beantwoording van de door ons gestelde 
vraag zal in de eerste plaats dus moeten worden nagegaan of 
uitbreiding van de bestaande instellingen voor deze richtingen 
mogelijk is. 

Beschouwen we de aantallen studenten voor de natuurweten-
schappelijke richtingen en de technische wetenschappen volgens 
de gegevens van het studiejaar 1958/'59 in vergelijking met 
1955, dan blijkt reeds een deel van de te verwachten stijging 
voor 1975 opgevangen te zijn. 
Totaal aantal studenten 1955 1958 1965 
Wis- en Natuurkunde 4218 5337 8400 
Technische wetenschappen 5062 6582 12880 

De verwachte aantallen zijn uit de behoefte afgeleid. 

1975 
10520 
15610 

Wat de technische wetenschappen aangaat, moet men beden
ken, dat in 1957 de Technische Hogeschool te Eindhoven zijn 
poorten heeft geopend. Ter beoordeling van de capaciteit dienen 
de aantallen voor technische wetenschappen 1958/'59 in ieder 
geval te worden verhoogd met minstens 800, omdat in Eind
hoven nag slechts 2 studiejaren vertegenwoordigd zijn. Nemen 
we aan, dat de geschatte cijfers voor 1965 en voor 1975 niet al 
te zeer van de werkelijkheid verwijderd zijn, dan moet in de 
genoemde richtingen dus in 1965 met een verhoging van het 
aantal studenten met 670/o en in 1975 met een verhoging van 
1000/o worden gerekend, VERGELEKEN MET 1958. Het zijn 
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juist deze richtingen, die de grootste moeilijkheid opleveren, 
wat het ruimteprobleem (laboratoria, technische instituten) en 
de voorziening met wetenschappelijk hulppersoneel betreft. 

W ordt dus voor deze groep, die verreweg de grootste is en ook 
de meeste zorgen zal geven, een oplossing gevonden, dan valt 
te verwachten, dat men aan de bestaande instellingen van Hoger 
Onderwijs de stijging in de andere vakken wel zal kunnen op
vangen. Daarbij dient men er op te kunnen rekenen, dat univer
siteiten en hogescholen, die nu nog geen volledig onderwijs
programma hebben, zich met bepaalde gewenste studierichtin
gen zullen uitbreiden (bijv. tandheelkunde, dat nu nog slechts in 
Utrecht en Groningen is te volgen). 

Voor we onze aandacht gaan schenken aan de mogelijke oplos
sing van de stellig te verwachten ruimteproblemen, dienen we 
ons echter nog bezig te houden met enige principiele vragen. 
Het antwoord hierop bepaalt grotendeels in welke richting men 
de oplossing wil zoeken: 
1°. Is het noodzakelijk en wenselijk, dat de opleiding in de 
technische wetenschappen aan een eigen instelling van Hoger 
Onderwijs (Technische Hogeschool) wordt geconcentreerd? 
2°. Zijn instellingen van Hoger Onderwijs, waaraan uitsluitend 
een ,lagere" opleiding (bijv. tot het candidaatsexamen) is te 
volgen, aanvaardbaar? 
3°. Is het voor het onderwijs schadelijk als een universiteit of 
hogeschool uitgroeit tot een instelling met meer dan 10.000 stu
denten? 
4 °. Is spreiding van de instellingen van Hoger Onderwijs nood
zakelijk ter stimulering van de belangstelling voor een acade
mische opleiding? 
ad 1°. Ret ontstaan van afzonderlijke technische hogescholen 
in West-Europa (met uitzondering van Engeland) in het midden 
van de vorige eeuw kwam enerzijds tot stand door de behoefte 
aan technici op hoger wetenschappelijk niveau als gevolg van 
de toenemende industrialisatie, anderzijds door de afwijzende 
houding der universiteiten tegenover het toegepast natuurwe
tenschappelijk onderwijs. In Engeland, waar men later het be
lang van het hoger geschoold wetenschappelijk personeel in de 
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industrie inzag, ging de ontwikkeling geheel anders. Toen men 
eenmaal de noodzaak van een academische opleiding van tech
nici ging beseffen, was men aan de verschillende inrichtingen 
van hoger onderwijs, waar ook het gehele onderwijs in de 
natuurwetenschappen nog een betrekkelijk geringe omvang had, 
wei bereid een ontwikkeling van de natuurwetenschappelijke 
richtingen in technische zin te aanvaarden. Zo vindt men in 
Engeland de technische richtingen meer verenigd met het on
derwijs in de niet-toegepaste natuurwetenschappen en de huma
niora aan universiteiten en hogescholen dan in West-Europa 
overigens het geval is. Zeer verdienstelijk wordt deze ontwik
keling geschetst in: Eric Ashby, Technology and the Academics 
(London, 1958), een boekje, dat ik gaarne ter lezing aanbeveel 
aan allen, die zich voor de ontwikkeling van het technisch hoger 
onderwijs in Nederland interesseren. 

Een der conclusies van Ashby neem ik hier over: 
,A case could be made, therefore, for including technology 
among the ingredients of a liberal education. But technology in 
universities could made to play a far more important part than 
this: it could become the cement between science and human
ism. Far from being an unassimilated activity in universities, it 
could become the agent for assimilatinl! the traditional function 
of the university into the new age. For technology is inseparable 
from men and communities. In this respect technology differs 
from pure science. It is the essence of the scientific method that 
the human element must be eliminated. Science does not dis
pense with values but it does eliminate the variability of human 
response to values. It concerns itself only with phenomena upon 
which all qualified observers agree. It describes, measures, and 
classifies in such a way that variation due to human judgment 
is eliminated. Unlike science, technology concerns the applicat
ions of science to the needs of man and society. Therefore tech
nology is inseparable from humanism". (bl. 81/82). 

Gaarne maak ik deze uitspraak tot de mijne, daarmede dus 
de eerste vraag aldus beantwoordende: ,Als de ontwikkeling 
van het Hoger Onderwijs de studiemogelijkheden aan de Uni-
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versiteiten in de richting van de technische wetenschappen, en 
de mogelijkheden aan de Technische Hogescholen meer in de 
richting van de A-wetenschappen en de zuiver natuurweten
schappelijke richtingen zou doen uitbreiden, zou dit aan de alge
mene en harmonische ontwikkeling der studenten slechts ten 
goede komen". 
ad 2°. Het stichten van zelfstandige Hogeronderwijsinstellingen 
met uitsluitend basisopleiding in de natuurwetenschappen en 
technische richtingen kan niet sterk genoeg ontraden worden. 
In de eerste plaats zal het buitengewoon moeilijk, zo niet onmo
gelijk zijn, docenten van voldoende wetenschappelijke kwaliteit 
te vinden, die zich geheel aan deze opleiding willen wijden. Zij 
missen nl. aile mogelijkheden in hun studenten medewerkers 
te vinden voor wetenschappelijke research hetgeen anders juist 
de aantrekkingskracht voor een positie bij het H.O. is. Van zeker 
niet minder belang is de moeilijkheid studenten van oudere 
jaren als assistenten in te schakelen voor een gedeeltelijke dag
taak. Op deze assistenten drijven aile jongere-jaarspractica en 
beide groepen, de jongere- en de ouderejaars plukken hiervan 
voordelen. Een ander bezwaar tegen deze cesuur in het H.O. is, 
dat de nacandidaatsopleiding aan een volledige H.O.-instelling 
geheel zou moeten voortbouwen op wat elders is gedaan, met 
het gevolg, dat de aansluiting bij eventuele wijziging van het 
studieprogramma gemakkelijk zoekraakt. Nauwe samenwerking 
in een centrum is nodig om de dynamische ontwikkeling der 
wetenschap ook in de opleiding op te vangen. 
ad 3°. De Nederlandse instellingen voor Hoger Onderwijs zijn 
thans nog van bescheiden omvang, indien men hun bevolking 
vergelijkt met die van universiteiten in het buitenland. Naar
mate zij groter worden, zijn vanzelfsprekend meer en meer or
ganisatorische maatregelen noodzakelijk. De laboratoria en in
stituten groeien tot grote bedrijven. doch door uitbreiding van 
het aantal hoogleraren is het contact tussen hoogleraar en stu
dent te waarborgen, waarbij van groot belang is te achten, dat 
men de positie van de hoogleraar zo regelt, dat hij zich ook ten 
voile aan de belangen van de hem toevertrouwde studenten kan 
en wil wijden. Een groter aantal hoogleraren, samenwerkende 
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in een instituut, heeft het grote voordeel, dat een breder gescha
keerd gebied kan worden bewerkt met aile daaraan verbonden 
voordelen voor het rechtstreekse onderwijs en ook voor de 
research, waarin de studenten een waardevolle leerschool door
maken. 

Zeer in het bijzonder voor het technisch hoger onderwijs 
meent men, dat te grote aantallen studenten schadelijk zouden 
zijn; voor de universiteiten acht men een grotere bevolking aan
vaardbaar. Als men echter ziet, dat in de U.S.A. universiteiten 
met meer dan 20.000 studenten nog uitmuntend functioneren, 
dat men in nabij gelegen universiteiten in West-Duitsland rus
tig uitbreidingsplannen in overweging neemt als reeds meer dan 
10.000 studenten aan het onderwijs deelnemen, dan mag men 
naar mijn mening toch ook in ons land wei aannemen, dat tegen 
een aantal van 10.000 a 12.000 studenten per universiteit geen 
overwegende bezwaren kunnen bestaan. Zeker, men moet hier
voor passende maatregelen nemen. Reeds werd opgemerkt, dat 
bestaande gebouwen in veel gevallen moeten worden uit
gebreid, de wetenschappelijke staf moet worden gereorgani
seerd, er moeten studententehuizen worden gebouwd en het 
verenigingsleven van de student zal zich moeten aanpassen; 
maar men heeft het grote voordeel, dat men zuiniger met per
sonen in topfuncties kan omspringen dan bij splitsing in kleinere 
eenheden en dat kostbare inrichtingen niet behoeven te worden 
gedupliceerd. Ook dient men niet uit het oog te verliezen, dat 
iedere universiteit of hogeschool zijn bestuursorganen nodig 
heeft en dat het veel efficienter is, dat een klein aantal goed 
georganiseerde grote bestuursorganen werkzaam zijn, dan een 
groter aantal kleine, die toch voor ieder onderdeel van de be
stuurstaak weer gespecialiseerde krachten moeten aantrekken. 
Dat een klein aantal instellingen van hoger onderwijs gunstiger 
is voor het onderling contact, spreekt wei vanzelf. Dit overleg 
over bestuurs- en onderwijsaangelegenheden wordt zeker niet 
geschaad door hogere aantallen studenten per universiteit of 
hogeschool. Splitsing in kleinere eenheden zou hier ongunstig 
werken. 

De eenzijdige concentratie van een groot aantal studenten in 
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technische vakken kan vermeden worden door technologische 
faculteiten aan universiteiten in te richten of de technische ho
gescholen met opleidingen in de A-faculteiten uit te breiden. 
Hierdoor vervalt een der bezwaren, die men meer in het bijzon
der tegen een te sterke stijging van het studentenaantal aan 
technische hogescholen meent te moeten aanvoeren. Natuurlijk 
valt er veel meer over het voor en tegen van grote universiteiten 
aan te voeren. Men client hierbij echter steeds te bedenken, dat 
ons land ook de wetenschappelijke staf en de financiele midde
len moet kunnen opbrengen om het hoger onderwijs op hoog 
peil aan veel kleine instellingen in stand te houden. Reeds nu 
twijfelt men aan de mogelijkheid ons wetenschappelijk peil te 
handhaven en spreekt men van teruggang. Ik meen, dat de be
zwaren, die men tegen een groot aantal studenten per universi
teit inbrengt, gemakkelijker te ondervangen zijn dan die welke 
bij vermeerdering van het aantal instellingen te verwachten 
zijn. 

Past bij een bespreking van de bezwaren tegen een groot 
aantal studenten per universiteit ook een beschouwing over de 
studieduur? Men heeft wel eens de mening geuit, dat door 
verlaging van het aantal studenten per instelling het studie
rendement zou worden verbeterd en de studieduur zou worden 
bekort. Zou deze bewering juist zijn, maar bewezen is zij zeker 
niet, dan zou dit inderdaad tot een vermindering van de totale 
bezetting der universiteiten voeren, omdat de per student aan 
de universiteit doorgebrachte tijd verkort zou worden. Kort sa
mengevat, de doorstroming zou sneller zijn. Toch is dit slechts 
schijn, want wat verkort kan worden is gewoonlijk niet de tijd, 
die bij de practische beoefening van een wetenschap wordt be
steed, doch de tijd, die de student doorbrengt met de bestude
ring van het onderwezene. En juist voor dit deel van de studie 
behoeven de universiteiten niet ruimtelijk te worden uitgebreid. 
Maar laat ik deze theoretische overweging niet voortzetten. Ver
korting van de studieduur bereikt men slechts door de struc
tuur, wellicht kan men beter zeggen, de didactiek van het H.O. 
te verbeteren. Begeleiding van de student in zijn bestudering 
van de stof, werkcolleges, gelegenheid tot een bespreking van 
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practicumresultaten, zijn methoden die veel meer succes zullen 
brengen dan spreiding zonder meer. Het bovengenoemde vraagt 
weer meer werk van ouderejaarsassistenten en van hoog ge
kwalificeerde krachten om centrale leiding te geven. Maar 
dezen zullen liever aan grote, goed uitgeruste instituten werken 
dan in door versnippering van hun wetenschappelijk niveau be
roofde instellingen. Niets is er, dat er op kan wijzen, dat sprei
ding aileen, tot studieverkorting zou kunnen leiden. 

V66r grote universiteiten pleit echter nog een ander feit, dat 
men in de spreidingsijver maar al te vaak vergeet. De toene
mende specialisatie maakt het meer en meer noodzakelijk, dat 
men voor een goede research, en hiermede hangt de kwaliteit 
van het R.O. direct samen, over de nodige richtingen moet kun
nen beschikken. Een biofysische werkgroep bijvoorbeeld heeft 
mathematici, fysici, biologen, chemici, medici nodig. Ret recht
streekse contact met centra voor dit onderzoek is noodzakelijk 
voor vruchtbaar werk. Een rekencentrum als bijv. de Groninger 
universiteit bezit, is van onschatbare waarde voor nagenoeg 
iedere richting van natuurwetenschappelijk onderzoek. Retzelf
de kan worden opgemerkt voor andere specialismen, die een 
dienende taak kunnen hebben voor de andere richtingen. Slechts 
de waarlijk grote instelling kan het zich veroorloven deze centra 
tot leven te brengen. 

Al deze overwegingen zijn ook zonder de noodzaak om een 
groot aantal studenten op te vangen, van doorslaggevende be
tekenis. Naar mijn mening zou steeds naar grote universiteiten 
moeten worden gestreefd. Is het juist, nu we de verwerkelijking 
hiervan in het verschiet zien, naar versnippering te gaan stre
ven? Italie is een der landen, waar men dit laatste inderdaad 
heeft gedaan; slechts enkele centra zijn er van wetenschappe·
lijke betekenis. 
ad 4 °. Aan de beantwoording van deze vraag werd in het voor
afgaande reeds enige aandacht geschonken. Ret is mijn over
tuiging, dat men niet door spreiding de neiging tot het volgen 
van een academische opleiding moet stimuleren, doch dat men 
hiervoor andere maatregelen moet nemen, die in zich zelf niet 
schadelijk voor de kwaliteit van het onderwijs zijn. Deze zijn 
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er ongetwijfeld. Niet aileen door studiebeurzen, maar ook door 
het scheppen van betaalde posities voor oudere studenten ten 
dienste van de opleiding der jongeren en door inschakeling in 
door Z.W.O. en T.N.O. gesteunde research-objecten kan men de 
studie aantrekkelijk en financieel gemakkelijk maken. Studen
tentehuizen kunnen het leven van de student goedkoper maken 
en doen hem en ook zijn ouders gemakkelijker besluiten tot een 
studie op enige afstand van de woonplaats. Bovendien, wat helpt 
de stichting van enige nieuwe instellingen in dit opzicht? Slechts 
de studenten in de allernaaste omgeving profiteren van de uni
versiteit naast de deur en men kan het hele land toch niet met 
universiteiten volbouwen? Men streeft er naar, europees te den
ken en te organiseren, moeten wij nu juist naar kleinere een
heden toe, omdat men niet uit de eigen streek weg wil? 

Conclusies uit voorgaande beantwoording der vier gestelde 
vragen: 
1. Ret stichten van technische faculteiten aan bestaande uni

versiteiten en uitbreiding van technische hogescholen naar 
de A-richtingen komt aan de opleiding ten goede. 

2. Ret instellen van ,halve" universiteiten voor basisopleidin
gen verdient geen aanbeveling. 

3. Men kan vele van de bestaande instellingen voor Hoger On
derwijs zonder bezwaar uitbreiden tot een hoger studenten
aantal. 

4. De spreiding dient niet te worden gehanteerd als middel ter 
stimulering van de neiging tot studeren. 

Ret bovenstaande zou wel zeer onvolledig zijn als niet enige 
wegen werden aangewezen om aan de te verwachten vloedgolf 
van studenten het hoofd te bieden. In de volgende beschouwin
gen wordt hieraan aandacht geschonken. 

De instelling van ingenieursopleidingen aan de bestaande uni
versiteiten, meer in het bijzonder daar, waar de wenselijk ge
achte bezetting nog niet is bereikt, biedt een snelle mogelijk
heid om de studiegelegenheid in de technische richtingen uit te 
breiden. De eerste realisatie van deze gedachte vindt men aan 
de R.U. te Groningen, al moet worden erkend, dat de ingenieurs
titel hier nog niet te verwerven valt. Men heeft hier na de 
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candidaatsexamens met wiskunde, natuurkunde of scheikunde 
als hoofdvakken de mogelijkheid om een doctoraalexamen in 
toegepaste wiskunde, technische natuurkunde en technische 
scheikunde af te leggen, dat in wezen als een ingenieursexamen 
te beschouwen is. Bij de opleiding in de chemische technologie 
zal nauw een opleiding tot industrie-apotheker aansluiten. Deze 
gehele richting is zeker niet geboren uit de behoefte om over
schotten van Delft of Eindhoven op te vangen; men is er van 
overtuigd, dat juist naar deze op een basis van de universitaire 
candidaatsexamens opgeleide academische technici vraag zal 
bestaan. De gehele opleiding komt bovendien tegemoet aan de 
wens tot uitbreiding der mogelijkheden voor hager technisch 
onderwijs. Ook voor andere vakken dan de genoemde zouden 
technische na-candidaats opleidingen zonder bezwaren kunnen 
worden ingesteld; het bestaande apparaat der Faculteit van 
Wis- en Natuurkunde (1958/'59: 648 studenten) is reeds nu uit
gebreid tot veel grotere capaciteit. Ret is mijn overtuiging, dat 
de gehele opleiding van W. en N. en Technische Wetenschappen 
bij gestadige ontwikkeling tot een capaciteit van 4000 studenten 
zou kunnen uitgroeien. Men maakt hierbij gebruik van het reeds 
bestaande, zodat veel sneller de gewenste uitbreiding tot stand 
gebracht kan worden dan bij het stichten van een nieuwe instel
ling. Wat Groningen begonnen heeft, kunnen de andere Neder
landse universiteiten ook entameren. De uitbreiding van univer
siteiten met technische faculteiten, zo gewenst voor brede we
tenschapsbeoefening, waarin tevens tot uiting komt de onaf
scheidelijkheid van wetenschap en techniek, vormt een aanwij
zing, dat de T.H.'s een overeenkomstige uitbreiding dienen na 
te streven, namelijk een verbreding der technische opleidingen 
door universitaire opleidingen in de basiswetenschappen. De 
T.H. te Eindhoven heeft zulke plannen inderdaad. Daardoor 
wordt tevens bereikt, dat de studenten aan een technische ho
geschool op ruimer schaal de studierichtingen kunnen kiezen 
die met hun aanleg en belangstelling, wetenschappelijk of tech
nisch, het meeste stroken. 

Hierbij zij nog opgemerkt, dat voor de bijzondere universitei
ten (Amsterdam, V.U. en Nijmegen, R.K.) een soortgelijke ont-
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wikkeling denkbaar is. Vooral voor laatstgenoemde, waar de 
omvang der wis- en natuurkundige faculteit nog slechts gering 
is, zou een krachtige ontwikkeling in bovengenoemde zin de 
capaciteit van het technisch hoger onderwijs sterk kunnen ver
groten. 

Soortgelijke ontwikkelingen zou men zich ook aan andere 
Nederlandse hogescholen kunnen voorstellen, waar bepaalde 
studies kunnen worden uitgebreid of andere tot ontwikkeling 
kunnen worden gebracht. Hierbij kan onder het oog worden 
gezien, of ontwikkeling in samenhang met een andere universi
teit of hogeschool, die overbevolkt zou geraken, aanbeveling 
verdient. Van bestaande bestuursorganen kan dan worden ge
bruik gemaakt, terwijl opneming van groepen jongere studenten 
in een universitaire gemeenschap mogelijk blijft. Aan een sa
menwerking in deze zin zou ik verre de voorkeur willen geven 
hoven het stichten van nieuwe instellingen. 

Door het op genoemde wijze tot ontplooilng brengen van de 
bestaande instellingen voor Hoger Onderwijs is op ongedwongen 
wijze tevens gedeeltelijk tegemoet gekomen aan de behoefte 
naar een grotere spreiding van diverse richtingen van dit onder
wijs. Dat deze hierdoor uit geografisch oogpunt nog niet ideaal 
is, zal men dienen te aanvaarden. De plaats van vestiging der 
bestaande universiteiten en hogescholen is een historisch gege
ven, voortgekomen uit soms min of meer toevallige omstandig
heden. We hebben dit als een realiteit te aanvaarden en rekening 
houdende met het bestaande een ontwikkeling nate streven, die 
voor het Hoger Onderwijs zelve en daarmede voor het gehele 
land als de beste gezien moet worden. N auwelijks behoeft hier
bij opgemerkt te worden, dat bij de hoven geschetste gang van 
zaken zonder stagnatie van het onderwijs gedurende de komen
de jaren zal blijken of inderdaad de behoefte aan academici en 
de groei van het aantal studenten zich volgens de prognose ont
wikkelen. Reeds in de aanvang van dit betoog werd opgemerkt, 
hoeveel onzekerheden er zelfs nog in de meest zorgvuldig opge
bouwde voorspellingen kunnen schuilen. Veel van deze onzeker
heden worden weggenomen, als men voor zijn berekeningen van 
later verkregen, dus nieuwe gegevens kan uitgaan. Voorzichtig-
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heid is geboden, het gaat om grote belangen en het voortijdig 
openen van nieuwe instellingen op grond van voorspellingen, 
die zich over 20 jaren uitstrekken, is een riskante zaak. 

Moge onze Minister van 0. K. en W., wien het Hoger Onder
wijs in ons land zo bijzonder na aan het hart ligt, er met zijn 
medewerkers in slagen, de juiste wegen voor een zinvolle uit
breiding te vinden. 
Naschrift. 

Bij het schrijven van dit stuk was de auteur nog niet op de 
hoogte van het juist verschenen ,Spreidingsrapport". 

Mr. W. F. LICHTENAUER. 

,DE POSITIE VAN BENELUX IN EUROPA"* 

Het streven naar integratie, dat in het na-oorlogse Europa is 
ontstaan, vindt zijn oorsprong in een veelheid van factoren. Van 
deze factoren kunnen er, dunkt mij, een drietal als de belang
rijkste naar voren worden gebracht, te weten: de politieke, de 
economische en wat men zou kunnen noemen de idealistische 
factor. 

De belangrijkste politieke overweging, die aan het proces der 
Europese integratie ten grondslag ligt, is de precaire positie, 
waarin Europa zich tussen de grootste beide overgebleven we
reldmachten bevindt. Deze overweging behoeft geen nadere 
illustratie: de toestand zoals die in de jaren na de tweede we
reldoorlog is gegroeid, laat ten deze aan duidelijkheid werkelijk 
niets te wensen over. 

De economische factor, welke bij de verschillende integratie
vormen een rol van betekenis speelde, was de voor de ver
schillende nationale economieen bestaande noodzaak de meer 
of minder enge grenzen van de binnenlandse markten te door
breken. De voor een verdere uitbouw van deze economieen ver-

* Rede gehouden ter gelegenheid van het XIIIe Economisch Benelux
Congres, in april 1959 te Rotterdam gehouden. 
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eiste mogelijkheden zouden kunnen worden gevonden door de 
aanzienlijke vergroting van de ,binnenlandse markt" in de te 
vormen economische gemeenschap. 

De meer sentimentele drijfveer, welke ik hierboven als ,idea
listisch" omschreef, stamt uit de oorlogsjaren. Sterk onder de 
indruk van het menselijke leed en de grote materiele en morele 
schade door de oorlog aangericht, kwam men tot de overtuiging, 
dat de na-oorlogse wereld er een zou moeten zijn van vrede
lievende samenwerking en eendrachtig streven naar een wel
varender en gelukkiger samenleving. 

W anneer wij thans nagaan, welke van deze drie factoren bij 
het ontstaan van Benelux een rol gespeeld hebben, dan springt 
het in het oog, dat de politieke factor niet van doorslaggevende 
betekenis is geweest. Benelux is veeleer ontstaan door een com
binatie van economische en idealistische overwegingen, zoals 
hierboven omschreven. In dit geval spelen wellicht ook bepaalde 
historische reminiscentien een rol. 

De basis van de verschillende ruimere Europese integratie
vormen - Europese Economische Gemeenschap, Europese Ka
len- en Staal Gemeenschap en Euratom- is veelal gelegd onder 
de druk van een politieke noodzakelijkheid. Een noodzakelijk
heid, die van een zodanige kracht was dat traditionele geschil
len naar de achtergrond werden gedrongen en besluiten konden 
worden genomen, die - zou er zich geen stok van politieke 
dwang achter de deur hebben bevonden - op onoverkomenlijke 
moeilijkheden zouden zijn gestuit. 

Uiteraard is deze onderscheiding tussen de verschillende fac
toren, welke bij het ontstaan van Benelux en E.E.G. hebben ge
golden, hiermede wat al te absoluut gesteld, maar toch mag in 
zijn algemeenheid worden verdedigd, dat bij de voorbereiding 
van de Verdragen van Rome de politieke argumenten de door
slag hebben gegeven en bij het Benelux-Verdrag veeleer de 
economische en idealistische motieven. 

Ret komt mij voor, dat deze korte schets van de gedachten en 
overwegingen, welke bij het tot stand brengen van deze beide 
integratievormen voorzaten, nuttig is. Nuttig, omdat zij bij een 
beoordeling van de huidige situatie en in het bijzonder bij het 
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bepalen van de plaats van Benelux in het wijdere Europese 
kader, mede bepalend moet worden geacht. 

In dit verband is het verschil in de bij Benelux en E.E.G. 
toegepaste werkmethoden bepaald illustratief. De Benelux Eco
nomische Unie is op de grondslag van een douane-overeenkomst 
uit de oorlogsjaren in een lange reeks van jaren opgegroeid 
onder de impuls van wat men noemt het intergouvernementeel 
overleg. Een Unie-Verdrag bekroont dit werk, zij het dan, dat 
dit nog niet in aile onderdelen voltooid is. De Europese Econo
mische Gemeenschap is veeleer geschapen door een eenvoudig 
wilsbesluit der betrokken regeringen. Zij was er, v66rdat zij 
werkte. Dat men bij nadere formulering van dit wilsbesluit in 
ruime mate gebruik heeft gemaakt van de resultaten die het 
intergouvernementeel Benelux-overleg heeft opgeleverd, doet 
aan het principiele verschil in methode niets af. 

De wordingsgeschiedenis van Benelux wordt gekenmerkt 
door een groot aantal - soms onoplosbaar schijnende - pro
blemen maar eveneens door een steeds weer naar voren komen
de wil tot samenwerking, door een door aile moeilijkheden heen 
levend gebleven streven om tot overeenstemming te komen. 
Deze ontwikkeling is, zo zou men kunnen zeggen, juist zodanig 
geweest, als men op grond van de krachten, welke haar tot stand 
brachten, zou hebben kunnen verwachten. Hiermede wil niet 
gezegd zijn, dat Benelux thans volmaakt is en dat wij nu nog 
slechts hebben terug te zien op wat in gezamenlijk idealisme tot 
perfectie werd gebracht. Integendeel, het zij herhaald, ook in 
Benelux valt nog veel te doen, en mag er al voor voldoening 
aanleiding zijn, voor zelfvoldaanheid is er zelfs nu nog geen 
enkele reden. 

De wordingsgeschiedenis van het Europa der Zes is nog nau
welijks begonnen en het is dan ook een uitermate hachelijke 
onderneming op dit moment reeds tot bepaalde beoordelingen 
over te gaan. De politieke omstandigheden welke naar wij zagen 
bij het ontstaan van de Europese Verdragen het zwaarste wo
gen, maken het echter wei mogelijk bepaalde - voorzichtige -
prognoses te doen, uit de aard der zaak met het voorbehoud, dat 
de komende ontwikkelingen niet zuilen worden doorkruist door 
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,nieuwe" politieke elementen, die - men denke bijvoorbeeld 
aan de evoluties en revoluties in Afrika - de lijn der gebeur
tenissen radicaal zouden ombuigen. Vooropgesteld zij, dat naar 
mijn mening de Europese integratie voor onze landen heilzaam 
zal zijn en op grond ook van idealistische overwegingen zeer valt 
toe te juichen. Laten wij echter de ogen niet sluiten voor de 
verschillende negatieve factoren, die mede in het spel zijn: in 
het Europa anno 1959 is het nationalisme nog te virulent, is het 
voor onze landen zo uitermate gevaarlijk protectionisme nog 
geen overwonnen standpunt en oefenen economische en poli
tieke machtsposities een invloed uit, die de toekomst -en dat 
is ook de toekomst onzer drie landen - in sterke mate mede 
zullen kunnen bepalen. De indruk wordt wel eens gewekt, dat 
wij in het samenspel der Zes, toen zij elkaar eenmaal in begin
sel hadden gevonden, te weinig ons realiteitsgevoel hebben laten 
spreken, of, met andere woorden, dat wij wei eens uit het oog 
verliezen, dat de constructie van het Beneluxgebouw een andere 
zaak is, uit andere motieven ter hand genomen, dan de bouw 
van het huis, waarin de Zes straks zullen moeten samenwonen. 
Met name zal het nodig zijn, dat in dit Europese bvuwwerk de 
vertrekken, welke wij zullen bewonen, voldoende comfortabel 
zijn en voorzien van een ruime gang naar de deur, die naar de 
wereld daarbuiten toegang geeft. Dat wij bovendien de beschik
king zullen moeten hebben over een goed passende huissleutel 
is, dunkt mij, eveneens een eis, die wij met recht en reden zullen 
kunnen en moeten stellen. 

Wanneer ik in concreto overga tot het bepalen van de plaats 
die onze Beneluxlanden in het toekomstige Europa zullen dienen 
te veroveren, dan ben ik mij er van bewust, dat ik uit de over
vloed van problemen een keus zal moeten doen. 

Uit het zojuist gehanteerde beeld wil ik in de eerste plaats 
het probleem aansnijden van het ons ter beschikking staan van 
een sleutel van het Europese huis: het vraagstuk van de positie 
onzer zeehavens in het kader der Europese Economische Ge
meenschap. 

Het ligt niet in mijn bedoeling - en ik zou het U ook moeilijk 
waar kunnen maken- te ontkennen, dater tussen de Benelux-
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zeehavens een aantal moeilijkheden zou bestaan. Niettemin is 
het mijn overtuiging, dat het belang dezer tegenstellingen ver
bleekt bij de belangen, die voor onze gezamenlijke havens in 
Europa op het spel staan. Immers, onze havens met hun sterk 
gei:ndustrialiseerde achterland, met hun handel naar aile delen 
van de wereld, hebben een positie te verspelen in het toekom
stige Europa, reden waarom er aanleiding is ons te bezinnen 
op de vraag, of het Verdrag van Rome op dit punt de noodzake
lijke garanties kan geven. Voor het behouden der huidige posi
ties -en dit geldt ten voile voor de Belgische zo goed als voor 
de Nederlandse havens - zijn de vrijheid van handel en van 
verkeer noodzakelijke voorwaarden. Wij mogen ons niet ont
veinzen, dat in het Europa van de Zes de meningen over de 
handels- en verkeerspolitiek zeer sterk uiteenlopen en het is 
dan ook stellig niet zo, dat de gedachten, die in onze havens 
leven, overal zonder meer worden gedeeld. Wei is waar wordt 
in art. 110 van het E.E.G. Verdrag nadrukkelijk gesteld, dat het 
,geleidelijk afschaffen van de beperkingen in het internationale 
handelsverkeer en de verlaging van de tariefmuren" doel der 
Gemeenschap zijn, maar anderzijds moet worden vastgesteld, 
dat er in het Verdrag eveneens een aantal bepalingen is opge
nomen, welke gevaren voor een protectionistische ontwikkeling 
inhouden. Hierbij gaan de gedachten vanzelfsprekend in eerste 
instantie uit naar het buitentarief. 

Wat staat ont te doen om aan deze zeer reele dreiging het 
hoofd te bieden? 

Ik noem een viertal concrete punten, waarop de Beneluxlan
den strijd zuilen moeten leveren, t.w. bij de onderhandelingen 
over de nog openstaande posten van de beroemde lijst ,G" in
zake de douanetarieven, bij de vaststelling van de bij art. 25 
van het E.E.G. Verdrag mogelijk gemaakte tariefcontingenten, 
bij de verwezenlijking van de lange termijncontracten en last 
but not least bij de besprekingen omtrent de verruiming van 
het gei:ntegreerde gebied. 

Voor onze havens- en daarmede voor onze drie economieen 
- moet het van eminente betekenis worden geacht, dat de Ge
meenschappelijke Markt wordt uitgebreid en dat, in welke vorm 
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dan ook, ruimte wordt geschapen in de relaties met de buiten
wereld. Het valt te vrezen, dat de protectionistische krachten 
in de E.E.G. de strijd voor deze doeleinden zwaarder zullen rna
ken dan onze landen aanvankelijk hebben beseft. 

Voor wat betreft de vrijheid van verkeer moge ik opmerken 
dat ook op dit punt de belangen onzer havensteden geheel pa
rallelliggen. De in Nederland algemeen als juist erkende- en 
naar ik meen ook voor Belgie aanvaardbare - principes ten 
deze werden neergelegd in een rapport van de Sociaal Econo
mische Raad, waarin in het kort het volgende werd gesteld: 
1. het vervoerswezen client op dezelfde wijze als iedere andere 

tak van industrie en handel een zelfstandige en renderende 
bedrijfstak te zijn, welke naar commerciele gezichtspunten 
behoort te worden geleid; 

2. de onderscheidene vervoerstakken dienen door de overheid 
gelijk te worden behandeld, terwijl ook de fiscale lasten e.d. 
de concurrentieverhoudingen niet moeten scheeftrekken; 

3. de vervoerders hebben recht op gelijke behandeling, onge
acht hun nationaliteit; 

4. de verlader behoort vrij te zijn in zijn keuze uit de verschil
lende vormen van vervoer; 

5. de vrachtprijzen en tarieven dienen gebaseerd te zijn op de 
kosten van het vervoer enerzijds en op de marktverhoudin
gen anderzijds; de vorming van deze prijzen en tarieven 
worde aan de ondernemingen overgelaten, eventueel onder 
toezicht van de overheid; 

6. subsidies of hulp van de Staat moeten, voorzover gericht op 
bevoordeling van bepaalde gebieden, bedrijfstakken, ver
voersondernemingen of groepen van personen, worden af
geschaft". 

Waar de vervoersproblematiek in art. 74 e.v. van het E.E.G. 
Verdrag aileen in die zin wordt geregeld, dat de noodzakelijk
heid van een gemeenschappelijk vervoersbeleid wordt aan
vaard, dient er ook op dit punt naar mijn mening door de Bene
luxlanden een grote mate van waakzaamheid te worden be
tracht, opdat de vrijheid van verkeer, een der pijlers, waarop de 
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welvaart onzer zeehavens berust, niet onnodig en op voor ons 
nadelige wijze wordt ingeperkt. 

Met name ook bij het wegvervoer en de binnenvaart blijken 
de opvattingen over het te voeren gemeenschappelijk beleid in 
Europa verdeeld te zijn. Het Nederlandse standpunt is hier 
steeds geweest - en dit standpunt werd bij de voorbereiding 
van het Euromarktverdrag tenslotte aanvaard - dat het ver
voer zal moeten worden gezien als een zelfstandige bedrijfstak 
en niet, zoals door velen werd voorgestaan, slechts als een hulp
middel in dienst van de goederenhandel en de industrie. Dit 
standpunt zal, na het resume uit het rapport van de Sociaal Eco
nomische Raad zeker U w verwondering niet opwekken. Helaas 
viel tot dusver in de praktijk der Europese integratie, dus bij 
de uitvoering van het E.G.K.S.-Verdrag, voor deze opvattingen 
in het Europa van heden nog betreurenswaardig weinig steun 
te vinden. Gelukkig maar dat het Europa van 1867 en 1868 in 
Mannheim verstandiger is geweest. 

Ter illustratie van de moeilijkheden op dit terrein moge ik 
even wat dieper ingaan op een onderdeel van de bestaande 
problemen. Er is bij de besprekingen over het beleid betreffende 
het vervoer van de E.G.K.S.-producten een stroming, die zich 
op het standpunt stelt- en dit geldt zowel voor het wegvervoer 
als voor de binnenvaart - dat vervoersprijzen en vervoersvoor
waarden vooraf zouden dienen te worden gepubliceerd. Hierte
gen is van Nederlandse zijde krachtig geprotesteerd, mede, om
dat deze publicatie vooraf een stap zou kunnen betekenen in de 
richting van een volledige reglementering der tarieven. Tegen 
de eenvoudige ter kennisbrenging der berekende vrachten aan 
de Hoge Autoriteit, zoals door het betreffende artikel in het 
E.G.K.S.-Verdrag atlernatief wordt voorgeschreven, zouden be
trekkelijk weinig bezwaren bestaan. De Hoge Autoriteit zal deze 
te harer kennis gebrachte tarieven dan echter ook bepaald ge
heim moeten houden, wil niet langs een omweg worden bereikt, 
wat wij in Nederland op geen manier willen. Helaas toont de 
Hoge Autoriteit de neiging om verder te gaan en Nederland zal 
zich daartegen dan ook ongetwijfeld verzetten. 

Er bestaat naar mijn mening geen principieel verschil tussen 
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het vervoer van kolen en staal en het vervoer van kersen en 
rodekool, of, met andere woorden, wat zich nu in K.S.G.-ver
band afspeelt, zal zich straks in E.E.G.-verband herhalen en 
hierin ligt een reden te meer om vastberaden weerstand te hie
den aan elk begin van ontwikkeling in deze richting. 

Hier ligt dunkt mij de mogelijkheid om te komen tot een 
gezamenlijk Benelux-beleid. Het is mij uiteraard niet onbekend, 
dat de situatie - nationaal bezien - in onze drie landen zeer 
verschillend is. Niettemin geloof ik, dat hier ook geldt, dat de 
hogere belangen, welke in Europa op het spel staan, moeten 
prevaleren. 

Bedriegen de tekenen niet, dan zal het wellicht mogelijk blij
ken in Benelux op dit punt tot gezamenlijke standpunten te 
komen. De belangen met name van onze havensteden en van 
hun water- en wegverbindingen met het achterland lopen paral
lel. Het komt mij voor, dat deze principiele overeenstemming 
de basis kan vormen voor een Beneluxstandpunt op het gebied 
van het vervoer. 

Het zal dan echter zaak zijn onze principes ook in het onder
linge verkeer op passende wijze te realiseren. Het Nederlandse 
wegvervoer worstelt nog immer- met Luxemburg bestaat er 
een even vruchtbare als prettige samenwerking - met het pro
bleem van de Belgische machtigingen en zal dat tot drie jaar na 
de ratificatie van het Benelux Unie-Verdrag - die nog niet 
heeft plaats gevonden - moeten blijven doen. Voor de oorlog 
had Nederland voor Belgie ongeveer een machtigingstonnage 
van 4200 ton, gelijk te stellen met 420 wagens van ieder tien ton. 
Ondanks de enorme stijging van het handelsverkeer tussen bei
de landen is het machtigingstonnage slechts opgevoerd tot 4700 
ton. In aanmerking genomen het feit, dat de Belgische vracht
wagens volkomen vrij naar Nederland mogen rijden, moet deze 
toestand als weinig bevredigend worden omschreven, ook al is 
het een feit dat de vakbekwaamheid van de Nederlandse ver
voersondernemers ertoe heeft geleid, dat zij hebben geleerd 
meer sneetjes dan vroeger te snijden uit een te klein stuk brood. 

Ook op het punt van het transito-vervoer liggen er, ondanks 
de ook door Belgie erkende vr.ijheid van transito, nog enige 
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voetangels en klemmen. Vervoer van in de Nederlandse havens 
aangekomen goederen, die bijvoorbeeld naar Frankrijk worden 
getransporteerd, ondervindt in Belgie nog steeds moeilijkheden. 
Verder wordt de Belgische opvatting, dat het vervoer naar een 
Belgische zeehaven met directe overlading van de goederen aan 
boord van het schip wordt gelijkgesteld met transitovervoer, 
terwijl het vervoer direct uit het schip naar een ander land -
dus ook Nederland- geen transitovervoer geacht wordt te zijn, 
in Nederland niet gedeeld. Een laatste punt, dat tot oplossing 
gebracht zou dienen te worden, is de kwestie van de 5°/o bedra
gende overdrachtstaks op het vervoer, welke de Nederlandse 
wegvervoerders in Belgie moeten betalen. Waar de Belgische 
vervoerders in Nederland een dergelijke belasting niet behoe
ven te betalen, lijkt het mogelijk ook hier tot bevredigende 
overeenstemming te geraken. 

Ik wil gaarne nogmaals verzekeren, dat ik de moeilijkheden 
bij het oplossen van deze nog hangende problemen geenszins 
onderschat. Ik wil er echter tevens met veel nadruk op wijzen, 
dat het voor het door ons allen begeerde goed van de vrijheid 
van verkeer in Europa hoogst gewenst is, dat wij in onze onder
linge contacten tot overeenstemming kunnen komen op basis 
van de principes, die wij in de E.E.G. gezamenlijk wensen te 
verdedigen. 

Wanneer wij thans de vooruitzichten van onze industrie in 
de E.E.G. nader bezien, dan moge daarbij als richtsnoer dienen 
de even korte als kernachtige uitspraak welke prof. Brouwers, 
secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken, 
onlangs deed en die luidt: ,in de E.E.G. is het wachtwoord: 
concurrentie". 

Het is duidelijk, dat Benelux op de Markt der Zes, wanneer 
deze geleidelijk aan zal zijn ontstaan, onder dit motto een harde 
strijd te voeren zal krijgen. De industriele kracht van West
Duitsland zal op deze markt een factor van betekenis zijn, ter
wijl voor wat betreft de Franse en Italiaanse markten kan wor
den gesteld, dat zij (nog) niet door onze industrie zijn veroverd. 
In het licht van de alsdan verscherpte concurrentie dringt de 
noodzaak zich op, met als uitgangspunt de eigen binnenlandse 
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Beneluxmarkt, de industrie onzer drie landen zo sterk mogelijk 
te maken en te komen tot vormen van samenwerking, die onze 
concurrentiepositie kunnen versterken. 

In dit verband zou ik er op willen wijzen, dat binnen Benelux 
een goede arbeidsverdeling zeer wenselijk moet worden geacht, 
waarbij de mogelijkheid van onderling overleg tussen de betrok
ken bedrijven en bedrijfstakken, alsmede tussen de overkoepe
lende organisaties, op korte termijn tot concrete resultaten zou 
kunnen leiden. Ook een verder doorgevoerde coordinatie van 
de wetenschappelijke research, zowel in de industrie als op de 
universiteiten, zou goede vrucht kunnen dragen. Wil onze Bene
luxindustrie zich tegenover de sterk gespecialiseerde industrieen 
uit de grote E.E.G. landen staande kunnen houden, dan zal er 
in Beneluxverband de komende jaren doelbewust en met in
schakeling van alle beschikbare middelen moeten worden sa
mengewerkt! 

Behalve dit overleg tussen de Beneluxindustrieen, zijn er 
naar mijn mening nog een tweetal urgente taken, waarvoor wij 
ons zien gesteld. In de eerste plaats is de interne Beneluxsamen
werking nog verre van volmaakt en zal er op korte termijn een 
aantal nog hangende vraagstukken dienen te worden opgelost 
ter ondersteuning van onze positie op de E.E.G. markt. 

Van deze vraagstukken zou ik in de eerste plaats willen noe
men het probleem der fiscale harmonisatie. Ik heb niet de 
pretentie met een primeur te komen, wanneer ik zeg, dat het 
complex van moeilijkheden ter zake van het fiscale beleid een 
der lastigste Beneluxproblemen is. Ret verschil in belasting
systemen, de unificatie van accijnzen en omzetbelasting, als
mede de kwestie van de dubbele belastingheffing zijn, in ver
band voornamelijk met de zware consequenties voor de natio
nale budgetten, uiterst moeilijk oplosbaar gebleken. Niettemin 
zou ik er hier nogmaals de nadruk op willen leggen, dat een 
passende oplossing voor deze kwesties, gezien in het licht van 
onze positie in de E.E.G., van de allergrootste betekenis is. Hoe
wei ik zeker geen deskundige ben op dit zo speciale gebied, 
meen ik, dat in dit verband eerder gestreefd zal moeten worden 
naar een harmonisatie - een globale gelijktrekking der voor-
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waarden - dan naar een volledige unificatie der gebezigde 
systemen. 

Voor het tot stand brengen van deze harmonisatie zou iedere 
gelegenheid in elk onzer landen dienen te worden aangegrepen. 
Het is mijn overtuiging dat deze gedragslijn tot op heden nog 
niet altijd wordt gevolgd, waarbij ik in het bijzonder denk aan 
het bij de Nederlandse Tweede Kamer ingediende ontwerp voor 
een nieuwe belastingwetgeving, alsmede aan een aantal recente 
Belgische maatregelen. 

Voor wat betreft de vervolmaking van onze interne samen
werking zou ik voorts willen aandringen op verdere coordinatie 
van de sociale- en economische politiek, coordinatie van de ver
voerspolitiek, alsmede van de landbouwpolitiek, in het algemeen 
op de verdere uitwerking van de vraagstukken, die in de ,Over
gangsovereenkomst" niet, of slechts via termijnbepalingen wer
den geregeld. Voor wat betreft het Unie-Verdrag zelf komt het 
mij voor, dat ratificatie door de Parlementen thans toch wel als 
in hoge mate urgent moet worden beschouwd, al ware het 
slechts omdat elke dag vertraging de in werkingtreding van de 
termijnen, waarbinnen allerlei nog steeds bestaande problemen 
krachtens de overeenkomst opgelost zullen moeten zijn, mede 
telkenmale 24 uur opschort. 

De tweede taak, waarvoor wij ons naar mijn inzicht zien ge
steld, is het tot stand brengen van een beter samenspel onzer 
vertegenwoordigingen in de organisatie van de Europese Eco
nomische Gemeenschap. Laten wij niet vergeten, dat ons aller 
bedrijfsleven zich in de komende jaren voor zeer grote moge
lijkheden, maar ook voor zeer grote risico's zal zien geplaatst. 
Laten wij ons tevens realiseren, dat onze toekomst in grote mate 
afhankelijk is van de vormen, die thans zullen worden gevonden 
en laten wij bij het verwerkelijken van deze vormen er voor 
zorgdragen onze onvervreemdbare belangen niet te offeren aan 
een - althans op dit moment nog - niet houdbaar Europees 
idealisme. 

Het is met name mijn overtuiging, dat de delegaties der drie 
Beneluxlanden in het Economisch- en Sociaal Comite van de 
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E.E.G. nog in te sterke mate gescheiden optreden. Juist in dit zo 
uitermate belangrijke College is een sterk en met kracht ver
dedigd Beneluxstandpunt een onontkoombare eis. 

Daarnaast zullen de Beneluxvertegenwoordigers een verrui
ming van de E.E.G. markt- waarvoor het Verdrag van Rome 
de mogelijkheid openlaat- zoveel mogelijk moeten bevorderen. 

Het is duidelijk, dat wij er naar zullen moeten streven onze 
prestaties op de markt der Zes zo hoog mogelijk op te voeren, 
maar het is evenzeer evident, dat dit niet ten koste zal mogen 
gaan van de absolute omvang en liefst ook niet van de relatieve 
omvang van het handelsverkeer met andere landen. Om nog 
eens tot het beeld terug te keren, dat ik in het begin van mijn 
rede gebruikte: hoe groter het aantal bewoners van het Euro
pese huis zal zijn, hoe geringer de kans, dat er geen behoorlijke 
uitgang naar de buitenwereld zal zijn. Op het vrijhouden van 
deze passage zal, meen ik onze voortdurende aandacht gericht 
moeten blijven. 

Wij staan thans aan het begin van een geheel nieuwe ontwik
keling in Europa, een ontwikkeling, die zal moeten leiden naar 
een Europees economisch en politiek bolwerk, dat diep genoeg 
gefundeerd en krachtig genoeg gebouwd zal zijn om tot in leng
te van jaren stand te houden. 

Men moet deze ontwikkeling toejuichen en zich overtuigd 
houden van de noodzaak ervan. Men moet echter tevens realist 
zijn en beseffen, dat het tot stand brengen van dit bolwerk een 
taak is, die zich niet in een korte periode laat voltooien. 

Ik weet, dat bij het complex van vraagstukken zich nog vele 
andere problemen aansluiten en dat de door mij gevolgde ge
dachtengang nog velerlei aanvulling behoeft. Ik ben er echter 
tevens van overtuigd, dat het voor onze drie landen een zaak 
van levensbelang is, al deze vraagstukken vanuit een gemeen
schappelijke gezichtshoek te beschouwen. Dat is het axioma, 
waarvan de Beneluxlanden moeten uitgaan en waarop ik in het 
voorafgaande verschillende stellingen heb opgebouwd. 

Als wij deze weg betreden en daarlangs voortgaan, zal het 
naar mijn stellige overtuiging mogelijk zijn Benelux in Europa te 
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doen uitgroeien tot een krachtige eenheid, hetgeen niet aileen 
voor onze drie landen, maar evenzeer voor Europa zelf, een be
lang van de hoogste orde mag worden genoemd. Zij zullen in
vloed ten goede kunnen uitoefenen, niet slechts door de mate
riele waarde van hun politiek, maar- en vooral ook- door de 
morele kracht van hun voorbeeld, in het verleden en in het 
heden. 

BOEKBESPREKING 

De ontwikkeling van de kernenergie in N edertand en het rap
port hierover van de Dr. Wiarda Beckman Stichting ,De uitda

ging van het atoom"- Amsterdam 1958. 

Wie de ontwikkeling van de kernenergie ·en zijn begeleid
verschijnselen van toepassing van isotopen en straling op de voet 
heeft gevolgd, sinds in 1955 de Engelse regering in een witboek 
een programma voor de bouw van kernenergiecentrales bekend 
maakte, komt tot de conclusie dat hiermede een nieuwe techniek 
is ontstaan voor de opwekking van warmte en elektriciteit, doch 
dat de realisatie hiervan op een economisch verantwoord prijs
niveau voorlopig niet kan worden bereikt. Ook doen zich hierbij 
allerlei technische problemen voor, waarvoor de oplossing nog 
moet worden gevonden, zoals bijv. de bouw van een reactor op 
basis van Plutonium. Sinds 1955 zijn tot nu toe vijf kernener
giereactors in bedrijf gekomen waarvan twee in Engeland, een 
in Frankrijk, een in Amerika en een in Rusland. Hiervan dienen 
vier een militair doel en is de elektriciteit een bijprodukt. De 
ervaring met deze centrales opgedaan heeft reeds geleid tot be
langrijke technische verbeteringen voor nieuwe projecten. In 
Engeland gaat men nu ook kernenergiecentrales bouwen in 
hoofdzaak voor de elektriciteitsopwekking, die echter nog niet 
zullen kunnen concurreren met conventionele thermische cen
trales op basis van steenkool of aardolie, wat de prijs per kWh 
betreft. Ret is dan ook de verwachting van een toenemende 
schaarste en nog later een tekort aan kolen en olie in een niet zo 
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verre toekomst, die de stimulans geweest is om in Engeland over 
te gaan tot een programma voor de bouw van kernenergiecentra
les. Zou het daarbij gelukken om een kWh-prijs te bereiken, 
lager dan die voor conventionele thermische centrales, dan zal 
deze nieuwe techniek van toepassing van kernenergie onmid
dellijk commercieel van zeer grote betekenis worden en zullen 
geheel nieuwe belangrijke industrieen ontstaan. Dit vooruitzicht 
maakt dat naast Engeland ook Amerika koortsachtig aan deze 
ontwikkeling werkt terwijl Canada en Frankrijk zich evenmin 
onbetuigd hebben gelaten. Achter de schermen werken eigenlijk 
alle industrieel ontwikkelde landen aan de oplossing van de 
problemen der kernenergie met de hoop om in dit wetenschap
pelijk en technisch nog betrekkelijke niemandsland belangrijke 
ontdekkingen te doen, die eigen aanzien en economie zullen 
verhogen. 

De studie ,De uitdaging van het atoom" van de Dr. Wiarda 
Beckman Stichting is nu geschreven, omdat in deze kringen 
grote bezorgdheid is ontstaan over de gang van zaken met be
trekking tot de kennis en ontwikkeling van de kernenergie in 
Nederland. Ik meen dat wij aileen maar dankbaar mogen zijn, 
dat de Dr. Wiarda Beckman Stichting deze zaak heeft aange
sneden, al wil dit nog niet zeggen dat de door hen voorgestel
de oplossingen hiervoor zonder meer moeten worden overgeno
men. 

Politiek staat Nederland reeds nationaal en internationaal 
voor diverse besluiten na de aanbieding van de kernenergienota 
aan ons parlement en voorts door ons toetreden tot EURATOOM 
en de samenwerking binnen O.E.E.S.-verband. Dit alles vraagt 
om beslissingen die niet meer ambtelijk kunnen worden afge
daan zonder het gezamenlijk advies van voldoende gezagheb
bende deskundigen. De kernenergienota moge een typisch voor
beeld zijn waartoe men komt, indien het ambtelijke element een 
overwegende rol speelt. 

Gaat men summier na wat er in Nederland sinds 1950 is ge
daan, dan is dit zeker niet onbelangrijk. Het is begonnen met 
subsidies aan wetenschappelijke instanties, zoals de F.O.M. 
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(stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie), het 
Z.W.O. (Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek) en het I.K.O. (In
stituut voor Kernfysisch Onderzoek van de gemeentelijke uni
versiteit van Amsterdam). Een belangrijke stap vooruit was de 
oprichting van het R.C.N. (Reactor Centrum Nederland), dat in 
veel grotere omvang en op meer systematische wijze aandacht 
moest besteden aan de technische en technologische vraagstuk
ken der kernenergie. Hieronder zou dan moeten vallen de reac
torbouw en het onderzoek der materie. Voor het laatste doel 
komt binnenkort een grote reactor gereed in Petten, met de 
bouw waarvan enige tientallen miljoen-gulden zijn gemoeid, 
terwijl het onderzoek blijvend belangrijke bedragen nodig 
maakt. 

De K.E.M.A. (Keuring Elektrotechnische Materialen te Arn
hem), nauw verwant met de S.E.P. (Samenwerkende Elektrici
teits Producenten) werkt zelfstandig aan een ontwerp voor een 
kernreactor, de z.g. SUSPOP, al is het in samenwerking met het 
R.C.N. 

Het R.C.N. onderhoudt contact met het I.F.A. (Noors instituut 
voor atoomenergie), waardoor Nederlandse fysici en technici 
gelegenheid krijgen ervaring op te doen aan een Noorse proef
reactor. Voorts zal de Technische Hogeschool te Delft ten be
hoeve van de opleiding van ingenieurs binnenkort beschikken 
over een eigen kleine kernenergiereactor (Bassisreactor). 

Vanzelfsprekend heeft ook de Nederlandse industrie (Philips 
en andere) zich niet onbetuigd gelaten bij deze komende nieuwe 
tak van techniek al zal hierover weinig bekend worden. Onder 
de naam van NERATOOM werken zes grote maatschappijen in 
Nederland, Philips inbegrepen, samen om opdrachten te ver
werven van EURATOOM. 

Aan het Reactor Centrum Nederland was oorspronkelijk een 
coordinerende taak bij de ontwikkeling der kernenergie in Ne
derland toegewezen. Aangenomen moet worden dat deze coor
dinatie van het atoombeleid door het R.C.N. niet bevredigend 
heeft gefunctioneerd. Ret rapport van de Dr. Wiarda Beckman 
Stichting wijst er met bezorgdheid op dat Nederland daardoor 

28 



verder achter raakt in kennis en ontwikkeling van kernenergie 
in vergelijk met andere landen, dan reeds in 1955 het geval was. 
Het rapport geeft in grote lijnen dan ook aan hoe zij een Neder
lands atoombeleid zou willen zien georganiseerd. In het laatste 
hoofdstuk van het rapport wordt deze zienswijze in zestien af
zonderlijke punten geformuleerd. Het zou te ver voeren om elk 
dezer punten afzonderlijk te behandelen. Enkele kanttekeningen 
mogen echter hierbij wel worden gemaakt. Het rapport be
schouwt de werkzaamheden van onderzoek, opleiding, energie
produktie en internationaal beleid, als voornamelijk liggend op 
het terrein van de overheid. Volksgezondheid (bescherming) en 
veiligheid behoort tot haar uitsluitend terrein. Als taak voor de 
industrie wordt aangewezen: 

a. het gebruik van de kernprocessen (vooral isotopen en stra
ling) bij industrieel onderzoek en nieuwe produktiemethoden 
(o.a. van de voedingsmiddelenindustrie -conservering-); 

b. de ontwikkeling en de constructie van voor de toepassing der 
kernprocessen benodigde apparatuur. 

De stelling wordt geponeerd dat de ontwikkeling van de toe
passing van de kernprocessen in ons land aileen op gang zal 
kunnen komen en de ontwikkeling van vergelijkbare landen bij 
zal kunnen houden, indien een samenhangend en dynamisch 
beleid wordt gevoerd, dat een maximaal gebruik van de beperk
te middelen waarborgt. Dan wordt verder gesteld, dat de over
heid, zekeraanvankelijk, primair verantwoordelijk moet worden 
gesteld voor een samenhangend beleid. Het is de visie van de 
Dr. Wiarda Beckman Stichting, dat, indien de overheid deze 
verantwoording niet aanvaardt, de bestaande achterstand nog 
grater zal worden. Zij wijst in dit verband op de duidelijke en 
gecoordineerde leiding van alle atoomwerkzaamheden door een 
centraal beleidsorgaan in Engeland, U.S.A. en Frankrijk. De 
conclusie luidt dan, dat op het terrein van de ontwikkeling van 
kernprocessen zonder leiding en coordinatie, een atoombeleid 
feitelijk onmogelijk is. De centrale overheid dient hierbij het 
initiatief en de leiding te nemen. De leiding van het te creeren 
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orgaan zou zich geheel moeten richten op het op gang brengen 
der ontwikkeling en geleid moeten worden door bekwame 
krachten, wier volledige aandacht aan dit werk gewijd is. Het 
zou dan op beter toegeruste wijze de coordinerende taak van de 
huidige (ambtelijke) commissie van atoomenergie kunnen over
nemen. 

Op papier ziet dit alles er aantrekkelijk uit. In werkelijkheid 
zijn er toch wel grate bezwaren tegen in te brengen. De kant
tekeningen zijn als volgt te formuleren: 

1. De centrale beleidsorganen in Engeland, U.S.A. en Frankrijk 
zijn primair niet gericht op de ontwikkeling van kernener
giecentrales. Het doel in Engeland en Frankrijk is primair 
gericht op de produktie van Plutonium voor oorlogsdoelein
den. Elektriciteit is dan een meer of minder belangrijk bij
produkt. 

2. Het is een vraag of de offers die Nederland zou moeten gaan 
brengen voor de ontwikkeling van kernenergiecentrales, eco
nomisch verantwoord zijn. Meer belovende research op an
dere facetten van de techniek zouden daaronder kunnen 
gaan lijden. 

3. Er staat nu wel vast dat kernenergiecentrales nog lange tijd 
niet zullen kunnen concurreren met thermische centrales. 

4. Nederland werkt via de K.E.M.A. reeds vele jaren aan een 
eigen project dat in samenwerking met bijv. EURATOOM 
vermoedelijk meer mogelijkheden biedt, dan met een eigen 
centraal beleidsorgaan. 

5. Het is een grate vraag of Nederland een team van de ver
eiste bekwame krachten zal kunnen opbrengen. Ons weten
schappelijk en technisch potentieel van hiervoor bekwame 
krachten is schaars en hoog betaald door eigen industrie. 

6. Er moet worden aangenomen dat onze eigen industrie niet 
stil zit en op basis van licenties misschien goedkoper buiten
landse projecten zal kunnen leveren van betere kwaliteit 
dan de mogelijke eigen vindingen. 

7. De eigen ontwikkeling moge niet gelukkig zijn geweest, er 
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is tach reeds veel gedaan, en het is zeer de vraag of de ver
dere ontwikkeling beter zal verlopen indien men het na
tuurlijk gegroeide in een een nieuw keurslijf van overheids
bemoeiing zou willen persen. 

8. De taak die het rapport van de Dr. Wiarda Beckman Stich
ting aan de eigen industrie toe wil kennen, is wel erg mager. 
Zij stelt internationale samenwerking in de prive sector op 
het gebied van de Kernenergie practisch onder volledige 
controle van een overheidsorgaan. 

9. Opgemerkt moet worden dat Nederland niet op alle takken 
van techniek leidinggevend kan zijn. Daarvoor is ons land te 
klein. Anderzijds is Nederland dikwijls laat begonnen met 
de ontwikkeling van nieuwe technieken (mijnbouw, chemi
sche techniek, diesel motoren, stoomturbines) doch heeft be
wezen de achterstand dan dikwijls snel te kunnen inhalen. 

10. Betwijfeld moet worden of de adviezen van een top-over
heidsorgaan dat niet in de problemen van de harde practijk 
is geschoold, uiteindelijk zakelijker zullen zijn dan die van 
een lager overheidsorgaan als bijv. de combinatie K.E.M.A.
S.E.P. Uiteindelijk zal de overheid bij voorstellen tot inves
teringen in kostbare kernenergiecentrales door de lagere 
overheidsorganen tach een beleid moeten gaan voeren. 

Resumerend is de kernvraag op dit ogenblik of de door de 
Dr. Wiarda Beckman Stichting gesignaleerde achterstand moet 
worden ingehaald door het creeren van een nieuw orgaan, dan 
wel dat men het gegroeide verder laat ontwikkelen. Voorts of 
het nodig is dat Nederland zich zeer grate uitgaven moet gaan 
getroosten om de ontwikkeling van een techniek te versnellen 
die voorlopig niet rendabel zal zijn, ondanks zeer grate inspan
ningen van het buitenland. 

Een samenwerking met EURATOOM, waarvoor oak de Ne
derlandse industrie belangstelling heeft, biedt waarschijnlijk 
betere perspectieven. De bouw in licensie van elders ontworpen 
kernenergiecentrales door de eigen N ederlandse industrie kan 
wel eens de variant zijn die Nederland met de minste risico's, 
technisch en economisch beter tot het nu nag ver verwijderde 
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doel zou kunnen voeren. Dit ontheft ons niet om reeds nu te zor
gen voor opleiding van deskundig en ervaren personeel en uit
bouw van het research werk in Arnhem en Petten, met de mid
delen die ons kleine land daarvoor kan afstaan. 

Verder moet ons land liever niet gaan. 

Delft, oktober 1959. Prof. Ir. Th. R. SELDENRATH. 

Dezer dagen verschijnt het boekje: ,Het Vrijheidsbegrip bij C.H.U. en 
V.V.D.", uitgegeven vanwege de Jhr Mr A. F. Savornin Lohmanstich
ting, in welk boekje zijn gebundeld de bekroonde inzendingen op de 
verleden jaar door het Dagelijks Bestuur van de Christelijk-Historische 
Unie onder de leden van de Federatie van Christelijk-Historische Jonge
rengroepen uitgeschreven prijsvraag over het verschil in vrijheidsbegrip 
bij de Christelijk-Historische Unie en bij de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie. 

In het ,Ten Geleide" van de hand van de voorzitter der C.H.U., 
Mr H. K. J. Beernink, staat te lezen: 

,De gedachten, die over dit verschil - overigens niet het enige verschil 
tussen C.H.U. en V.V.D.! - in de kring der Christelijk-Historische Jon
geren !even, worden daardoor aan de openbaarheid prijs gegeven. 

Vanzelfsprekend vertolken deze gedachten niet het officiele standpunt 
van de Christelijk-Historische Unie, al zullen zij door zeer vee! !eden en 
geestverwanten van de Unie worden gedeeld. 

Zij zijn in ieder geval het lezen en bestuderen waard. In deze tijd, 
waarin allerlei vraagstukken van materiele aard het staatkundig !even 
voor een belangrijk gedeelte beheersen, is het nuttig en nodig ook aan 
de principiele verschillen, die er tussen de verschillende politieke groe
peringen in ons land bestaan, ruime aandacht te besteden. 

Wie kennis neemt van de inhoud van deze uitgave - en mogen dat 
velen zijn - zal ongetwijfeld een beter inzicht verkrijgen omtrent het 
vrijheidsbegrip, dat in onze Unie leeft." 

Het boekje wordt de donateurs van de De Savornin Lohmanstichting 
binnenkort gratis toegezonden. 

Bestellingen kunnen worden gezonden aan het Bureau C.H.U., Wasse
naarseweg 7, 's-Gravenhage. De verkoopprijs bedraagt f 1,50 per exem
plaar; gironummer 169900 t.n.v. Penningmeester Hoofdbestuur C.H.U., 
's-Gravenhage. 
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De pers vol /of 

over de zo juist verschenen 

BIJBELSE LANDEN 
KALENDER 1960 

Deze kalender bevat 26 prachtige foto's van historische plaatsen, 
die in de Bijbel vermeld worden. 

De beschrijvende teksten bij deze foto's worden weer verzorgd 
door de voorzitter van de Nederlandse Christelijke Reis Vereniging, 
Dr. A. van Deursen en Dr. H. Mulder. 

Het Bijbelrooster, naar het ontwerp van de Oecumenische Raad 
van Kerken in Nederland, is zo gedrukt, dat dit gemakkelijk als 
bladwijzer in de Bijbel gelegd kan worden. 

De kalender is zodanig gebonden dat men aan het einde van het 
jaar een fraai foto-boek in 4-kleurenomslag overhoudt. 

Prijs f 3.40 
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Half Januari verschijnt: 

Roeping en Belofte 
Ons zijn en werken in de Hervormde Kerk 

Onder redaktie van: Prof. Dr. S. v. d. Linde, Prof. Dr. H. Jonker en 
Ds. S. Gerssen 

Voor de verschillende hoofdstukken werden de volgende medewerkers 
aangezocht: 

Prof. Dr. S. van der Linde, Utrecht - Wij in de Hervormde Kerk; Ds. L. 
Kievit, Putten - Kerk en het Woord Gods; Ds. A. A. Koolhaas, Amersfoort 
- Kerk en Belijdenis; Ds. G. Boer, Lunteren - Kerk en Pastoraat; Prof. 
Dr. H. Jonker, Utrecht - Kerk en Apostolaat; Ds. W. L. Tukker, Rotterdam 
- Kerk en het Verbond; Ds. N. Kleermaker, Nunspeet- Kerk en Heilige Doop; 
Dr. H. Bout, Utrecht - Kerk en School; Ds. G. Spilt, Utrecht - Kerk en 
catechese; Ds. J. J. v. d. Krift, Ermelo - Kerk en Openbare Be!ijdenis; Ds. 
C. Graafland, Woerden - Kerk en Avondmaal; Ds. A. J. Jorissen, Oudshoorn 
- Kerk en Jeugd; Dr. H. Schroten, Rotterdam - Kerk en Ambt: Ds. L. Blok, 
Capelle a.d. IJssel - Kerk en Prediking: Ds. S. Meijers, Hoogblokland -
Kerk en Diaconaat: Ds. J. J. Tigchelaar, St. Anthonypolder - Kerk en 
Zending; Ds. S. Gerssen, Huizen - Kerk en Israel; Prof. Dr. S. van der 
Linde, Utrecht - Roeping en Belofte. 

Bedoellng: De bedoeling van redaktie en medewerkers is door 
dit boek te komen tot een principiele bezinning aan
gaande onze positie en onze arbeid in de Hervormde 
Kerk. 

De uitvoering en bindwijze van het boek zul!en weer in dezelfde geest 
zijn als die van 

,De zin van het Leven" 

Ingen. f 7,50. Gebonden in pracht wit-kunstlederen band met goud
stempeling f 8,90. 

,De Zin van het Leven" was in 3 maanden uitverkocht, pro!iteert van de 
!age intekenprijs, bestel vandaag nog bij uw boekhandelaar of bij 
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OORZAKEN VAN DE BREUK IN DE LABOUR PARTY. 

De derde nederlaag, welke de Labour Party na de tweede 
wereldoorlog bij de verkiezingen in oktober heeft geleden, heeft 
zijn terugslag gehad op het partij-congres, dat eind november 
in Blackpool werd gehouden. Tijdens dit congres is de breuk in 
de Labour Party duidelijk tot uiting gekomen. Voor de belang
stellende buitenstaander was dit niet een verrassing. Reeds ge
ruime tijd sluimerde er een crisis in deze partij. Na de eerste na
oorlogse verkiezingsnederlaag in 1951, schreef K. Martin in zijn 
brochure: Is this Socialism?, het volgende: If there is something 
like an intellectual crisis in the Labour Party now, and if the 
Party had no positive policy for the 1951 election, that was lar
gely because the leaders of both the Parliamentary Party and 
the trade union movement did not know where they were going 
after they had once established the principles of the Welfare 
State .... 

Sedert 1951 is uit de kringen van de Labour Party een groot 
aantal publicaties over de brandende vraagstukken, levende in 
deze partij, verschenen. Als de belangrijkste kunnen zeker be
schouwd worden de geschriften van degenen, die een vernieu
wing en hervorming van deze partij voorstonden, zoals de boe
ken van Prof. C. A. R. Crosland (The Future of Socialism) en 
John Strachay (Contemporary Capitalism), enkele brochures 
van de Fabian Society en de geschriften van de huidige voorzit
ter van de Labour Party, Prof. Hugh Gaitskell bewijzen. Deze 
publicaties en de rede die Prof. Gaitskell op het laatste partij
congres heeft gehouden laten duidelijk zien, dat een deel van 
deze partij, in elk geval het intellectuele deel, oog heeft voor de 
noodzakelijke eisen van vernieuwing. Het is daarom van belang 
op de achtergrond van de jongste gebeurtenissen nader in te 
gaan en in het licht daarvan de laatste rede van Prof. Gaitskell 
te beoordelen. 
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In de periode van 1946-1951 heeft de Labour Party, toen zij aan 
het bewind was een groot deel van haar ambitieus verkiezings
program kunnen verwezenlijken. Het program van nationalisatie 
van enkele essentiele bedrijfstakken, de uiterst progressieve be
lastingpolitiek, het huizen- en sociale welvaartsprogram en en
kele andere programpunten werden in die periode uitgevoerd. 
Deze resultaten, tesamen met de politiek van volledige werkge
legenheid, waren zo ingrijpend, dat men kan spreken van een 
soort sociale revolutie. Hoewel het woord revolutie niet bepaald 1 
past bij de Labour Party, waren de sociale veranderingen in ll 
Engeland in deze vijf jaren zo formidabel, dat men hier wel van 
de revolutie in de zin van een zeer versnelde ontwikkeling kan 
spreken. Onder de druk van de na-oorlogse omstandigheden, 
toen o.m. allerwegen de hoge belastingen uit de oorlog als nood
zakelijk werden aanvaard (de Labour-regering heeft geen ver
mogensheffing ingevoerd) werkte deze politiek niet zo antago
nistisch als b.v. de New Deal politiek van Roosevelt in de derti-
ger j aren en daardoor werd zij ook niet zo heftig aangevallen als 
deze. In feite kwam zij in relatieve zin op hetzelfde neer. Het 
was een volkomen omwenteling in de ideeen welke voor de 
tweede wereldoorlog in Engeland bestonden. 

De nederlaag van de Labour Party in 1951 was voor een deel 
een reactie op deze sociale revolutie. Degenen, die de politieke 
regeringswisselingen verklaren op grond van slingerbewegingen 
en in 1956 en 1959 een terugkeer van de Labour-regering voor
spelden, hebben tot dusverre ongelijk gekregen. Het ziet er op 
het ogenblik niet naar uit, dat de politieke slinger weer naar de 
Labour Party zal terugzwaaien. Twee oorzaken voor dit ver
schijnsel kunnen hier vooral worden genoemd. 

De Tories hebben een groot deel van de door de Labour-rege
ring ingevoerde sociale en andere hervormingen gehandhaafd. 
Er is n.l. afgezien van de opheffing van allerlei controles (rant
soenering, enz.), de de-nationalisatie van de staalindustrie en de 
ver laging van enkele belastingen weinig teruggenomen. 1 ) De 
andere oorzaak is het totaal veranderde economische klimaat 
van Engeland. De economische positie van de arbeidersklasse in 
Engeland is in de laatste jaren sterk verbeterd. 



De kern van het program van de Labour Party is de nationali
satie- en herverdelingspolitiek. De nationalisatie politiek is een 
reactie tegen de zogenaamde inefficiency van het kapitalisme. 
Vooral de Fabian Society onder leiding van het echtpaar Webb 
heeft hiervoor geijverd. Zij legden eenzijdig de nadruk op de 
verspilling van productieve krachten door de vrije concurrentie 
onder verwaarlozing van de positieve elementen van dit stelsel. 
Gecentraliseerde industrie, d.w.z. monopolie-vorming en publiek 
bezit van de industrieen was volgens deze groep noodzakelijk. De 
economische stagnatie in Engeland tussen de beide wereldoor
logen, vooral in de basis-industrieen, heeft in die periode er toe 
bijgedragen, dat deze ideeen ook buiten Labour kringen ingang 
vonden. Teveel werd daarbij uit het oog verloren, dat zelfs lei
dende kringen in Engeland niet voldoende hebben ingezien hoe 
dit land door de eerste wereldoorlog was verzwakt en welke ver
anderingen er zich in de wereld hadden voltrokken (o.a. de snelle 
opkomst van de Japanse industrie). Toen dan ook de Labour
regering in 1945 aan het bewind kwam dachten velen dat door 
nationalisatie en planning de efficiency van de Engelse economie 
zou worden verhoogd. De nationalisatie van enkele basis-indu
strieen werd in die periode voltrokken. Ongeveer 20% van de 
basis-industrieen ging in staatseigendom over. 

De werkelijkheid is een harde leermeester. De genationaliseer
de industrieen hebben niet het voorbeeld gegeven van een zeer 
efficient beheer. De mislukking van het grondnotenplan in Afri
ka, een creatie van de Labour-regering, verzwakte ook het ver
trouwen van het publiek in efficient overheidsbeheer. Gedeelte
lijk parallel hiermede liep het terugkerende vertrouwen van vele 
ondernemers, waarvan verschillende door de economische stag
natie tussen de beide wereldoorlogen een soort minderwaardig
heidscomplex hadden gekegen en het geloof in de voordelen van 
het particuliere initiatief hadden verloren. De snelle opbloei van 

1 ). In een artikel in ,Socialisme en Democratie" van november 1959, 
schrijft Prof. Crosland dat hij verwacht, dat hoewel de Conservatieven 
deuken hebben aangebracht en zullen maken in de nieuwe sociaal-eco
nomische structuur, toch 75 percent van de na-oorlogse hervormingen 
gehandhaafd zullen blijven, zelfs bij een langdurig conservatief bewind. 
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Duitsland na de oorlog opende voor velen de ogen voor de voor
delen van de vrije concurrentie. 

De genoemde verschijnselen en ontwikkelingen hadden ook 
gevolgen voor de Labour Party. De kundige en vooruitziende 
leide,rs in deze partij hebben daarom het programpunt van natio
nalisatie langzamerhand laten vallen en meer en meer de nadruk 
gelegd op de herverdelingspolitiek. Hierin ligt de belangrijkste 
oorzaak van de breuk in deze partij. 

Zoals gezegd, kon deze ontwikkeling worden voorzien. Het 
boek van Prof. Crosland, The Future of Socialism, dat in 1956 
verscheen, was een weerspiegeling van de nieuwe ideeen. Dit 
boek munt uit door zijn critische geest. Onbevangen staat Cros
land tegenover de nieuwe toestand. Terecht wijst hij er op dat 
van het kapitalisme in de oude bekende vorm weinig is overge
bleven. De armoede is door de welvaartsstaat verdwenen. Het 
spook van massale werkloosheid is door de politiek van volle
dige werkgelegenheid uitgebannen. De verdere verhoging van 
de levensstandaard hangt af van de verhoging van de productivi
teit en van het afbreken van de schuttingen tussen de sociale 
klassen. Dit verschijnsel is feitelijk een studie op zich zelf waard. 
Terwijl in Engeland nooit in die mate een klassenstrijd heeft be
staan als b.v. in Duitsland, zijn de tegenstellingen tussen de klas
sen opvallender dan in vele andere westeuropese landen. Prof. 
Crosland heeft in zijn hiervoor genoemd artikel hiervan een uit
stekende schets gegeven. 

Hij ziet in, dat een klassenloze maatschappij niet zo maar zal 
worden bereikt door een nog grotere herverdeling der rijkdom
men. Daarin heeft hij gelijk. De buitenlander, die Engeland regel
matig bezoekt, krijgt de indruk, dat de welvaartsstaat de bevol
king snobbistischer heeft gemaakt dan zij vroeger was. 

Speciaal belangrijk is zijn afkeer van algemene nationalisatie. 
Hij wijst er op dat de genationaliseerde ondernemingen weinig 
hebben bijgedragen tot de zo hoogst noodzakelijke kapitaalvor
ming. In dit opzicht hebben de particuliere ondernemingen het 
heel wat beter gedaan. Het gevaar van genationaliseerde onder
nemingen is volgens hem dat het publiek aandringt op lage prij
zen, de arbeiders op hoge lonen en dat dit ten koste gaat van de 
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winsten welke zo noodzakelijk zijn voor de expansie van genatio
naliseerde ondernemingen, dus voor de kapitaalvorming door 
de overheid. 

Hier rijst een interessante vraag. Als het socialisme bestaat 
uit het openbaar bezit van de industrien, dan kan men zich te
recht afvragen of in deze gedachte-gang dit nog socialisme is 
zoals Prof. Crosland meent. Deze vraag heeft reden omdat Cros
land in Engeland weinig meer van het oude kapitalisme ontdekt. 
Dit is waar, maar er is in Engeland, evenals in Duitsland en 
Nederland, ook wel het een en ander in het socialisme veranderd. 
De economen spreken van een gemengde economie om daarmede 
aan te geven, dat het huidige economische stelsel in vele landen 
een mengsel is van een vrije huishouding in de zin van het ex
treme kapitalisme enerzijds en van een centraal geleide huishou
ding in de zin van het extreme socialisme anderzijds. In elk ge
val wijst dit opnieuw op de noodzaak van het gebruiken van 
nieuwe woorden voor geheel nieuwe ontwikkelingen. De woor
den kapitalisme en socialisme zijn feitelijk verouderd en boven
dien te veel emotioneel geladen. 

Een tweede schrijver die in dit verband de aandacht verdient 
is Prof. Gaitskell, de huidige voorzitter van de Labour Party, die 
in 1956 in een geschrift: Recent Developments in British Socialist 
Thinking, ideeen ontwikkelde, die in zekere zin de voorlopers 
waren van zijn rede, welke hij eind november 1959 op het partij
congres heeft gehouden. Gaitskell is geen dogmaticus; zijn be
nadering van de vraagstukken is intellectueel. Daarom komen 
zijn opvattingen sterk met die van Crosland overeen. Daarnaast 
is hij echter politicus, hetgeen op het genoemde partij-congres 
is gebleken. 

In zijn genoemd boek beziet hij het vraagstuk van de nationali
satie van de practische kant. Een voorbeeld hiervan is dat natio
nalisatie o.m. verdedigd wordt met de argumenten, dat het be
staan van arbeidsloos inkomen onjuist is en dat het leidt tot min
der verspilling dan onder vrije concurrentie. Wat het eerste punt 
betreft, merkt Gaitskell op dat nationalisatie weinig zal veran
deren omdat de bezitters van de industrieen uitgekocht worden 
en het geld opnieuw kunnen beleggen. Of de nationalisatie de 
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efficiency verhoogt, daarover heeft hij geen uitgesproken oordeel. 
Wel is in dit verband interessant dat hij zegt dat nationalisatie 
weliswaar de macht van de leiders en bezitters van deze indu
strieen opheft, maar dat zij een nieuw probleem schept. Hij 
schrijft: I doubt if there is any escape from the dilemma that the 
more independent the boards (of nationalized industries) are 
allowed to be, the more they will exercise power without 
responsibility, and the less independent they become, the greater 
the risk of overcentralisation and lack of enterprise. 

Deze uitspraak uit de mond van de leider van de Labour Party 
is zeer belangwekkend. Gaitskell ziet duidelijk, dat het gehele 
vraagstuk van de verhoging van de productiviteit, dus van de 
verhoging van de levensstandaard van de bevolking hiermede 
in het geding is. 

De kwestie van de nationalisatie heeft op het partij-congres 
opnieuw een rol gespeeld. Daar heeft Gaitskell de opvatting ver
dedigd, dat nationalisatie een middel maar geen doel in zich zelf 
is en dat, nu men zover als mogelijk was gegaan in de richting 
van het scheppen van staatsmonopolies, gestreefd moet worden 
naar andere vormen van openbaar eigendom. De voorzitster 
van de Labour Party, Mrs. B. Castle, en Mr. Bevan hebben ge
pleit voor verdere voortgang van de nationalisatie van de 
industrieen. Gaitskell heeft zijn opvattingen niet tot het uiter
ste verdedigd. De strijd eindigde onbeslist en de drie genoemde 
sprekers kwamen tot de conclusie dat hun meningen dezelfde 
waren. De redactie van The Times van 30 november merkte in 
dit verband op: but the delegates who came to the rostrum 
were not deceived. Almost without exception they ranged 
themselves in two opposing camps. 

Dit wijst toch zeker wel op een breuk in deze partij. 
Minstens even belangrijk als het conflict over het nationa

lisatie probleem, was het feit dat op het partij-congres tot uiting 
kwam dat er een zekere apathie onder de aanhangers van de 
Labour Party heerst. De omstandigheden hebben daartoe mee
gewerkt. De veranderingen die zich in de laatste tien jaren 
hebben voltrokken zijn van grote betekenis geweest voor de 
politieke groeperingen in Engeland. In de eerste plaats kan 
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gewezen worden op het verschijnsel, dat overigens nog niet zo 
duidelijk aan het licht treedt, van de relatieve vermindering 
van het aantal arbeiders. Niet aileen in Engeland, maar ook in 
andere industrielanden vindt een verschuiving plaats van de 
arbeiders naar de benedenste laag van de middenklasse. De 
verhoging van de levensstandaard is hiervan een gevolg. Ver
der is er het gevoel voor vooruitgang in de arbeidersklasse aan 
het ontwaken. De democratisering van het onderwijs schept 
nieuwe mogelijkheden voor de jeugd. De massaproductie van 
nieuwe huishoudelijke artikelen, gesteund door het in omvang 
toenemend afbetalingsstelsel, doet ook de arbeidersklasse het 
genot smaken van deel te kunnen nemen aan de zegeningen 
van de moderne techniek. Ret is zeker opvallend, dat in de 
verkiezingen van oktober de vrouwen een van de voornaamste 
oorzaken waren van de teruggang van het aantal stemmers op de 
Labour-candidaten. De huisvrouwen zijn thans meer ge'interes
seerd in electrische wasmachines, televisies, vacantiegenoegens, 
enz. dan in de theorieen van de Fabians over nationalisatie. 
Men kan het ook uitdrukken met de woorden politieke onver
schilligheid. Ret elan is verdwenen. De gewone man heeft dat
gene bereikt waarvan hij voor de oorlog aileen maar heeft kun
nen dromen. 

Prof. Gaitskell en vele intellectuelen zien de feiten maar zij 
kunnen niet oproeien tegen de machtige stroom die in de Labour 
Party de meerderheid uitmaakt, namelijk de navolgers van de 
Webbs en de vakverenigingen. Dit is waarschijnlijk de reden, 
dat Gaitskell op het jongste partij-congres het vraagstuk van 
het opgeven van de min of meer extreme nationalisatie niet op 
de spits heeft gedreven. Ret intellectuele betoog van Gaitskell 
maakte op de afgevaardigden minder indruk dan de vlammen
de reden van de volksredenaar Bevan. Een Londens blad merk
te op, dat Gaitskell het congres presideerde maar geen leiding 
gaf. 

Ret staat vast, dat het voor de Labour Party moeilijker is 
geworden met de huidige opvattingen weer aan het bewind te 
komen. Dit zal des te duidelijker blijken indien de levensstan
daard van de bevolking in de eerstvolgende jaren blijft stijgen. 
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Daar ziet het op het ogenblik naar uit. Ret zal van Gaitskell 
grote politieke vaardigheid eisen zijn partij weer een gevrees
de partner in de verkiezingen te laten worden. Gaitskell heeft 
op het ogenblik immers geen meerderheid achter zich. De rich
ting waarin hij wil gaan, zal er waarschijnlijk toe leiden dat de 
invloed van de vakverenigingen op de politiek van de Labour
fractie in het Lagerhuis zal verminderen. Dit is een van de 
andere weerstanden die hij zal moeten overwegen. 

Ret zou interessant zijn Gaitskell te vergelijken met een 
andere intellectuele leider van de Labour Party, Prof. H. Laski, 
die in zijn tijd het intellectuele steunpunt was van het Engelse 
socialisme. Daarvoor is het nu nog te vroeg. De tijd waarin 
Laski, die niet in de practische politiek stond, zijn theorieen 
ontwikkelde stond echter dichter bij de theorie van Marx dan 
nu het geval is. Een andere vergelijking dringt zich op. Onge
veer twee weken voor het partij-congres van de Labour Party 
heeft de Duitse arbeiderspartij die evenals de Labour Party 
ook drie opeenvolgende verkiezingsnederlagen achter de rug 
heeft, zich definitief van de Marxistische theorieen afgewend, 
daarmede blijkgevende de veranderde tijden te hebben ver
staan. De Labour Party had hiervan kunnen leren, maar heeft 
de gelegenheid hiertoe voorbij laten gaan. Traditie schijnt nog 
altijd een sterk element in de Engelse samenleving. Rieraan 
zij direct toegevoegd dat het Engelse socialisme altijd minder 
revolutionair en minder radicaal is geweest dan het Duitse 
socialism e. 

Ret is interessant te zien, hoe de rechtervleugel van de Labour 
Party de richting van de Liberals uitgaat. Degenen die in ver
dere nationalisatie geen heil meer zien, denken aan meerdere 
planning en aan de intensivering van de herverdelingspolitiek. 
Door verdere planning hoopt men de groei van de Engelse eco
nomie die volgens de Labour Party te langzaam gaat, vooral 
als men naar de zes landen van de Gemeenschappelijke Markt 
kijkt, te kunnen versnellen. 

Daarnaast staat een voortzetting van de herverdelingspoli
tiek op het programma. Dit zal in de toekomst waarschijnlijk 
het belangrijkste punt van de Labour Party worden. Ret econo-
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mische klimaat zit ook hier tegen. De stijging van inkomens 
maakt de druk van de sterk progressieve belastingen meer en 
meer onder de middenklasse voelbaar. De betere economische 
vooruitzichten openen mogelijkheden van bescheiden vermo
gensvorming door een groep van de bevolking, die hieraan vroe
ger nooit gedacht heeft. Er is ook in Engeland een groei naar 
het zogenaamde volkskapitalisme merkbaar. 

Het is niet te verwonderen, dat de rechtervleugel van de 
Labour Party zich distantieert van de oude garde, die nog te 
veel aan de vroegere tijden denkt. Deze vleugel gaat in zijn 
denkbeelden zelfs zover, dat The Economist van 3 oktober een 
van Gaitskell's medewerkers beschrijft als een liberaal in socia
listische kleding. Dit is een interessante ontwikkeling omdat de 
Liberals bij de verkiezingen in oktober een uitstekend figuur 
hebben geslagen. 

Het is nog te vroeg op dit gebied voorspellingen te doen. Het 
behoeft echter geen verwondering te wekken als in Engeland 
in de eerstvolgende jaren op politiek gebied enige merkwaar
dige veranderingen zouden plaatsvinden. De Labour Party staat 
in elk geval op een kruispunt. 1 ) 

H. J. W. van Wieringhen 

1 ). Dit artikel is geschreven v66r de conferentie van de Wiardi-Beck
manstichting, begin januari in Utrecht gehouden over bet vraagstuk 
van de herorientatie van bet socialisme in enkele europese Ianden. Daar 
er tot dusverre geen officieel verslag van deze belangrijke conferentie 
is verschenen, wordt bier afgezien van commentaar. Het daar behan
delde vraagstuk is echter nauw verwant met bet hierboven behandelde 
onderwerp. 
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Drs A. Spreij 

INDRUKKEN UIT ROOD-CHINA 

De recente gebeurtenissen in de wereldpolitiek hebben aan
getoond, dat de rol van China daarin steeds belangrijker wordt. 
De interventies in Korea en Indo-China, de deelname aan de 
Conferentie van Bandoeng van de Aziatische en Afrikaanse 
landen en het uitoefenen van militaire druk in de Straat van 
Formosa zijn daarvan enige voorbeelden. Voorts is de over
haaste reis naar Peking van Chroetsjev bij de crisis in het Mid
den-Oosten van het vorig jaar alsmede diens recent bezoek een 
illustratie van China's groeiend prestige binnen het communis
tisch blok. 

De politieke en sociale omwenteling, welke het gelaat van 
China veranderde en de mogelijkheden schiep voor de ontwik
keling van zijn macht, hebben zich in een relatief kort tijdsbe
stek voltrokken. Rond de eeuwwisseling kon China door het 
Westen nog gemakkelijk economisch en militair aan banden 
worden gelegd. Het was toen nog een land van het verleden. 
De sinoloog Duyvendak 1) typeerde deze toestand met de woor
den ,De oudheid beheerste de geest, de doden beheersten de 
levenden, de ouderdom beheerste de jeugd. Men stond met zijn 
rug naar het zonlicht van de toekomst en staarde aandachtig in 
de grijze schaduwen van het verleden". De komst van het Wes
ten wekte echter reacties op. Moderne opvattingen deden hun 
invloed gelden. Er kwam verzet, zowel tegen de buitenlandse 
inmenging als tegen de eigen verouderde leef- en denkwijze. In 
1911 brak de revolutie uit die van het keizerrijk een republiek 
maakte. Soen-Yat-Sen was de leider van de beweging die de 
Mandsjoe-dynastie ten val bracht. Zijn program was nationa
listisch-democratisch. Hij beoogde hiermede de politieke onaf
hankelijkheid en de modernisering van China. Een geweldige 

I) J. J. L. Duyvendak, China tegen de Westerl\lim, Leiden 1933, biz. 201. 
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opgave om dit tot stand te brengen in een land, dat eeuwenlang 
had stilgestaan. Het wekte ook geen verbazing dat na de val 
van het oude regime een periode van grote verwarring aan
brak. China was op drift geraakt. De politieke leiders zagen zich 
voor de vraag gesteld om een nieuwe maatschappijvorm te vin
den. Welke geestelijke waarden zouden zij daarvoor als funda
ment kiezen? In deze situatie heeft Rusland zijn kansen benut: 
het bood een vastomlijnde ideologie aan, terwijl de westelijke 
koloniale mogendheden China louter bleven beschouwen als 
een afzetgebied voor hun industrie. Rusland bezat bovendien 
het voordeel dat het na de revolutie van 1917 zich gemakkelijker 
als bondgenoot tegen de westerse imperialisten kon uitgeven. 
Als ,onderontwikkeld" land en half-Aziatische mogendheid had 
het betere kansen dan de westerse landen. Het is van historische 
betekenis geweest, dat in de periode waarin China naar de 
vorm en de middelen voor een nieuwe opbouw van zijn maat
schappij zocht, Rusland een techniek aanbood, welke onderge
schikt was aan een ideologie. Daarentegen maakte het Westen 
zijn geestelijke waarden ondergeschikt aan zijn technische 
expansie. 

De ontwikkeling van het communisme in China 
In 1921 werd in China de communistische partij opgericht. 

Haar leider Mao-Sje-Tung besefte, dat als een revolutie in 
China kans van slagen wilde hebben, deze nationaal-agrarisch 
diende te zijn. Nog steeds bestaat de overgrote meerderheid van 
de Chinese bevolking uit boeren. Daarom concentreerde Mao
in afwijking van de opvatting van Moskou- zijn beweging op 
het platteland. Wilde hij de Chinese boer voor zich winnen, dan 
moest hem een grotere bestaanszekerheid in het vooruitzicht 
worden gesteld. De levensomstandigheden van de Chinese boer 
waren vaak miserabel. Hongersnood, epidemieen en overstro
mingen teisterden periodiek het Chinese platteland. Daarbij 
kwam, dat als gevolg van het wegvallen van de keizerlijke dy
nastie, welke vroeger een politieke en religieus-culturele een
heid symboliseerde, een permanente gezagscrisis was ontstaan. 
Wie kon de Chinees weer een ,bezield verband" geven? 
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De kwomintang, de partij door Soen-Yat-Sen opgericht, heeft 
deze problemen niet tot een oplossing kunnen brengen. Haar 
leidende figuren behoorden merendeels tot de Chinese intelli
gentia die haar vorming in het buitenland had opgedaan. Haar 
vervreemding van het platteland is een van de redenen geweest 
dat zij niet blijvend de macht in handen kreeg. Zoals reeds 
eerder gesteld, richtten de communisten juist hun politiek op 
het winnen van het platteland. Hoe men ook over de commu
nisten moge oordelen, een feit is dat zij in deze tijd van norm
loosheid een grote opofferingsgezindheid aan de dag legden. 
Het toetreden tot de communistische partij betekende voor velen 
het opgeven van elk persoonlijk winstbejag en het volgen van 
een puriteinse gedragsregel. 

Na de dood van Soen-Yat-Sen in 1925 kwam het al spoedig 
tot een breuk tussen de communisten en de kwomintang. 
Tsjang-Kai-Tsjek, die inmiddels president van China was ge
worden, zag in hen de gevaarlijkste bedreiging van zijn positie. 
Hij ontketende tegen hen een strijd op leven en dood. De druk 
op de communisten uitgeoefend, werd hen te zwaar. Mao en 
de zijnen zagen zich genoodzaakt zich naar onherbergzame ge
bieden terug te trekken, wilden zij voor een algemene vernieti
ging worden behoed. Zo begon in 1934 de grote mars, waarbij de 
communisten duizenden kilometers onder zeer zware omstan
digheden aflegden. Uiteindelijk vestigden zij zich in Yenan, in 
het Noord-Westen van China, buiten het bereik van Tsang
Kai-Tsjek. Daar kwamen de communisten tot een hergroepe
ring van hun krachten en wachtten zij hun kans af voor een 
revanche. Deze kwam tijdens de Japanse bezetting. Nadat de 
Japanners China waren binnengevallen, trok Tsjang-Kai-Tsjek, 
zonder enige slag van betekenis te leveren, zich steeds verder 
naar het Zuid-Westen van China terug. Bij hun achtervolging 
van de Chinese troepen bezetten de Japanners slechts de be
langrijkste wegen en knooppunten. Tot een bezetting van het 
platteland zelf zijn zij niet gekomen. In deze situatie hebben de 
communisten hun kans gegrepen. Waar de Japanners kwamen 
in door hen gecontroleerde gebieden, daar boden zij geen weer
stand maar lieten zij de vijand door. 
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De belangrijkste strategische punten in handen van de Japan
ners latend, bleven zij de daaromheen liggende gebieden bezet 
houden. Tevens maakten de communisten van de gelegenheid 
gebruik om komend vanuit het Noord-Westen de buitenlandse 
indringer ongemerkt op zijn tocht naar het Zuiden te volgen. 
In de voor Tsjang verloren gegane gebieden, wisten de com
munisten op deze wijze grote delen van het platteland te be
zetten. In die tijd gold het gezegde: Japan staat voor Mao op 
wacht. Toen Tsjang-Kai-Tsjek deze taktiek doorzag, heeft hij 
getracht guerillatroepen door de Japanse linies heen te zenden. 
Het is hem echter niet gelukt zijn positie op het platteland 
terug te winnen. 

In deze periode hebben velen, vooral intellectuelen, die uit 
de steden naar het platteland waren getrokken om aan de druk 
van de Japanners te ontkomen, zich aangesloten bij de com
munisten. De regering van Tsjang-Kai-Tsjek vertoefde te ver 
weg om hulp te bieden in de chaos van honger, ellende en na
tionale vernedering. De communisten daarentegen waren onder 
de mensen, hadden ervaring in de ondergrondse strijd en be
schikten over een ideologie, het elan en de organisatie om het 
vacuum op te vullen. Na de capitulatie van Japan heeft Tsjang 
nog met behulp van de geallieerden de belangrijkste steden 
kunnen bezetten, het platteland was echter blijvend voor hem 
verloren gegaan. Toen ondanks de bemiddelingspogingen van 
Amerika de strijd tussen de communisten en de regerings
troepen wederom uitbrak, werden de laatsten al spoedig versla
gen. Corrupt en gedemoraliseerd waren zij niet opgewassen 
tegen de troepen van Mao die bezield waren van een vuur, en 
een duidelijke doelstelling voor ogen hadden. De stichting van 
de Chinese volksrepubliek op 1 oktober 1949 was de bevestiging 
van de communistische overwinning. 

Het hedendaagse China 

Welke indrukken doet een westelijke bezoeker in dit land 
op? Natuurlijk zijn deze maar fragmentarisch; men kent de 
taal niet, de communicatie is dus beperkt. Bovendien is het 
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verschil in de maatschappijstructuur een bezwaar bij het vor
men van een oordeel. Niettemin doet men enige algemene in
drukken op, welke waard zijn om weer te geven. 

Het eerste wat opvalt, is de vergaande ordening van de 
samenleving. Er heerst orde in China. Hoort men de verhalen 
van mensen, die vroeger in China zijn geweest, dan is dit een 
scherp contrast met het verleden. Toen heerste er een spreek
woordelijke maatschappelijke chaos. Gezag was er niet. De 
vraag rijst nu hoe de communisten er in zijn geslaagd een goed 
functionnerend gezagsorgaan op te bouwen. Voor een juist be
grip van de situatie is het goed de maatschappijstructuur in 
China nader te bezien. 

De oude leefwijze van de Chinezen had met het communisme 
gemeen dat deze eveneens autoritair-patriarchaal was inge
steld. Het hoofd van de familie oefende een vergaande invloed 
uit over haar leden. Diens gezag beperkte zich niet aileen tot 
de interne familieaangelegenheden, zoals huwelijken en beroep, 
maar strekte zich tevens uit tot die gebieden waar in westelijke 
landen de overheid zorg voor draagt. 

De rechtspraak en de politiemacht zijn daar enige voorbeel
den van. Door de verschuivingen in het maatschappelijke leven 
in China na de val van Mandsjoedynastie, de burgeroorlogen 
en de Japanse bezetting raakten echter de familieverhoudingen 
ontredderd. In deze periode van verwarring slaagden de com
munisten erin - als gevolg van de hiervoren geschetste om
standigheden - het vertrouwen van een groot deel van de be
volking te winnen. Om kort te gaan, zij zijn erin geslaagd hun 
politieke commissarissen in de plaats te stellen van de oude 
familiehoofden. Als gevolg hiervan werd de invloed van het 
communisme in China groter dan in ieder ander communistisch 
land. Behalve de mogelijkheden tot machtsuitoefening van de 
staat op het publieke terrein, hadden zij tevens de kansen om 
diep in te grijpen in het particuliere leven van de Chinezen als 
gevolg van de overdracht van het familiegezag. Dank zij deze 
dubbele gezagspositie waren de communisten in staat enorme 
veranderingen, zowel ten goede als ten kwade, tot stand tf> 
brengen. De westelijke bezoeker kan zich hiervan op de hoog-
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te stellen bij een bezoek aan het tegenwoordige China. Ener
zijds wordt hij gei:mponeerd door de onmiskenbare maatschap
pelijke verbeteringen, anderzijds slaat hem de schrik om het 
hart als gevolg van het ontbreken van elk prive-leven. 

Zoals reeds eerder gezegd, staan westelijke bezoekers die het 
China van voor 1940 kennen, versteld wanneer zij wederom in 
dit land zijn. De Chinezen zijn een gedisciplineerd volk gewor
den. Corruptie, prostitutie en diefstal zijn drastisch verminderd. 
Kleding en voedsel zijn in veel grater hoeveelheden dan voor
heen voor de gemiddelde Chinees verkrijgbaar. De bestrijding 
van hanger, ziekten en watersnood werd rigoureus aangepakt. 

Bij de indoctrinatie van de bevolking speculeerden de commu
nistische leiders in hoge mate op het nationaliteitsgevoel van 
de Chinezen. Slechts ons regime is in staat China zijn oude 
grootheid te hergeven, zo verkondigden de communisten. De 
propaganda werd begrijpelijkerwijze eveneens op de herleving 
van de oude beschaving van China gericht. Met kracht werd de 
cultivering van oud kunstbezit ter hand genomen. De restau
ratie van de oude Chinese muur, welke op zichzelf geen enkele 
praktische waarde meer bezat, is hiervan een duidelijk voor
beeld. 

De keerzijde van deze herleving van China is, dat elk prive
leven ontbreekt. De humor, vroeger kenmerkend voor de Chi
nees, ontbreekt geheel. Alles wat maar enigszins aan frivoliteit 
doet denken, wordt niet getolereerd. Oorspronkelijkheid is ver 
te zoeken. Aan deze dingen kan men merken hoe totalitair het 
communisme in China is. Het presenteert zich als een nieuwe 
godsdienst. De successen op materieel gebied gaven het regime 
een religieus aureool. Deze betekenden inderdaad voor de door
snee Chinees een uitweg uit de grote maatschappelijke nood. Er 
gebeurde iets in China! Geen wonder dat de oproep van de com
munisten weerklank vond. Mao werd de Messias van het 
,nieuwe koninkrijk". Dit hield in dat ook iedereen zich diende 
te bekeren. De ,oude mens" moest worden afgezworen. N a het 
aan de macht komen zijn de communisten begonnen met de 
Chinezen op grote schaal te ,heropvoeden". 

Dit betekent niet aileen het toepassen van sociaal hervor-
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mingswerk, het impliceert tevens een vergaande ideologische 
beinvloeding van de Chinezen. Massabijeenkomsten worden ge
organiseerd waar ieder in het openbaar kritiek en zelfkritiek 
moet uitoefenen. Diegenen die weigeren schuld te bekennen, 
worden naar ,heropvoedings"kampen gezonden om tot beter in
zicht te komen. De slachtoffers worden dan onderworpen aan een 
eindeloos durend proces van indoctrinatie. Een bezoeker uit In
dia merkte op, dat Ghandi eveneens lange perioden in gevange
nissen had doorgebracht. Ret verschil was echter dat aileen zijn 
lichaam gevangen was, maar dat zijn geest met rust werd ge
laten. In China is dat niet het geval. De tegenstanders van het 
regime worden net zo lang bewerkt totdat zij ook met de geest 
gehoorzaam zijn aan het nieuwe bewind. Wie niet voor is, is 
tegen. Eenmaal de bevolking in hun greep hebbende, gaan de 
communisten tot steeds radicalere maatregelen over. Hoe sterker 
de greep, hoe hoger de eisen. Het een hangt nauw samen met het 
ander. De fantastische successen zijn een gevolg van de omstan
digheid, dat in China iedereen een ander controleert. Men heeft 
geen marge om tegen de draad in te gaan. Geen Chinees kan zich 
onttrekken aan de discipline welke de partij aan de bevolking 
oplegt. 

De produktieslag 
China maakt de indruk van een Spartaanse samenleving. Alle 

krachten worden gemobiliseerd voor de modernisering van het 
land. Discipline moet de krachten in beweging brengen voor de 
enorme krachtsinspanning, welke is vereist om de tijd in te 
halen. De communistische leiders zien in de militairisering van 
de bevolking een middel tot een snelle economische ontwikke
ling. De inschakeling van enorme mensenmassa's moet het ge
brek aan machines opvangen. Op deze wijze worden duizenden 
ingeschakeld bij het aanleggen van wegen, irrigatiewerken of 
de bestrijding van erosie. Een staaltje hiervan zagen wij bij de 
aanleg van stuwdammen in de Gele Rivier bij San-Men-Sja. 
Praktisch zonder enige moderne middelen waren duizenden 
Chinezen daar bezig een gigantisch werk uit te voeren. In een 
drieploegenstelsel werkten daar veertien duizend arbeiders con-
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tinu aan het project om de Gele Rivier te temmen. Een groot 
dorp was uit de grond gestampt om de arbeiders en het kader 
onderdak te verschaffen. Toen wij daarin overnachtten, werden 
wij 's morgens vroeg wakker van de reveille in deze op militaire 
leest geschoeide samenleving. Enige tijd later hoorden wij het 
geluid van lange colonnes die naar het plein marcheerden voor 
het ochtendappel. De gehele gemeenschap was ondergebracht in 
arbeidseenheden, die onder een militaire bevelvoering stonden. 
N a het appel marcheerde men met spandoeken naar het werk. 
Op een daarvan stond te lezen: ,Enige jaren van hard werken, 
betekenen duizend jaren van geluk". Zo wordt de opbouw van 
China aangepakt. De produktieslag beheerst het leven in dit 
land. Ret jaar 1958, waarin wij China bezochten, was bestemd 
voor de ,grote sprong vooruit". 

Met aile mogelijke middelen moest de productie worden ver~ 
hoogd. In de fabrieken, welke wij bezochten, stonden overal 
grote borden opgesteld, waarop de statistieken van de produktie 
stonden afgebeeld, uiteraard steeds in stijgende lijn. 

Een vergaand besluit van de communistische leiding in het 
kader van de militairisering was de instelling van de commu~ 
nes. Hierbij ontwikkelde het communisme zich tot zijn totali
tairste vorm. Naar de opzet doet de commune denken aan de 
kibboets in Israel. Het principiele verschil is aileen, dat men in 
het laatst genoemde land vrijwillig tot een dergelijke collectieve 
gemeenschap toetreedt. De organisatie is op militaire leest ge
schoeid; de bewoners van de commune zijn ingedeeld in arbeids
compagnien en worden op militaire wijze gedrild. Wapens wor
den echter aileen verstrekt aan hen, die volkomen politiek be
trouwbaar zijn. Zij moeten bij een eventueel lokaal conflict snel 
kunnen optreden. 

De stichting van de communes beoogde een versterking van 
het economisch-militaire potentieel. Bij de rondleiding in de 
communes, welke wij bezochten, vertelde men ons, dat het hoofd
doel van de communes was om tot optimale sociale en econo
mische eenheden te komen. In een dergelijk groot land als China 
moet men tot een vorm van decentralisatie komen, tot een be
paalde eenheid van bestuur en arbeidsorganisatie, waarmede 
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valt te werken. Daarbij komt, dat een land in snelle ontwikke
ling zich gesteld ziet voor ernstige struktuurproblemen. Zou men 
de industrie in bepaalde gebieden concentreren, dan zou de te 
snelle technische ontwikkeling enstige sociale gevolgen kunnen 
hebben. In China beoogt men tot een zekere decentralisatie van 
de industrie te komen: Men wil de industrie naar het platteland 
brengen. Een te grote concentratie van de industrie in de steden 
zou het gevaar met zich mede brengen, dat de beste krachten 
van het platteland naar de stad worden gezogen. Bovendien zou 
in een land als China met zijn groot bevolkingsoverschot een te 
snelle mechanisatie tot werkloosheid op grote schaal kunnen 
leiden. Daarom beoogt de communistische leiding tot een ver
heffing van het niveau over de gehele lijn te komen in plaats 
van een aantal topprestaties door een vergaande specialisatie en 
concentratie. Ret is begrijpelijk, dat men hier de weg van de 
,comprehensive approach" heeft gekozen. Gezien de bevolkings
dichtheid heeft men er meer baat bij, dat ieder zijn aandeel in de 
ontwikkeling van hetland heeft, dan dat dit tot bepaalde gebie
den of groepen beperkt zou blijven. 

In dit licht moet men ook de nationale campagne voor de ver
hoging van de ijzer- en staalproduktie zien. Praktisch iedereen 
doet in zijn ,vrije tijd" daaraan mede. Reizend door het land ziet 
men 's avonds overal vuren van de primitieve ,huis"-hoogoven
tjes. Ook hier kan men zich afvragen, of dit efficient werkt. Een 
feit is, dat op deze wijze een groot deel van de bevolking zekere 
technische vaardigheid opdoet. 

De Grote Muur 

Imponerend is het gezicht op dit reusachtige bouwwerk. Ret 
wekt een gevoel op van eindeloosheid. Over een afstand van 
duizenden kilometers strekt zich deze gigantische muur uit over 
de kammen van een kaal gebergte, een aaneenschakeling vor
mend van torens, bastillons en ondergrondse verdedigingswer
ken. Men wordt stil bij de gedachte, hoeveel offers de aanleg 
niet moet hebben gevergd. Ver v66r onze jaartelling bouwden de 
Chinezen met zoveel vernuft en mensenverlies deze Grote Muur 
om China te beschermen tegen de invallen van de nomaden. 
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Thans binden zij op een minstens evengrote schaal de strijd aan 
tegen de armoede van hun land. Een koortsachtige bedrijvigheid 
heeft zich van China meester gemaakt: ,In een dag worden 
twintig jaren ingehaald!" Wij vragen ons echter ook hier af: 
met hoeveel offers zal dit gepaard gaan? Het Westen he eft zich 
echter in het verleden bitter weinig aangetrokken van het lot 
van China. Moreel gezien heeft het daarom weinig recht van 
spreken inzake de tegenwoordige strijd van het Chinese volk 
voor zijn toekomst. 

Ruim een eeuw geleden heeft Marx de vraag aan de orde ge
steld of de mensheid aan haar bestemming zou kunnen beant
woorden zonder een fundamentele omwenteling in de sociale 
situatie in Azie. Wij beleven thans de periode waarin deze om
wenteling zich voltrekt. Voor de wereldvrede zal beslissend zijn 
de mate waarin bij dit gebeuren de mensheid aan haar bestem
ming heeft kunnen beantwoorden. De geschiedenis zal leren in 
hoeverre door het aan de macht komen van de communisten 
een andere Grote Muur wordt opgetrokken, welke onze wereld 
van de Chinese scheidt. 

19 



Mr Dr K. DE VRIES: 

DE POSITIE VAN DE BURGER 

in de Nederlandse rechtsontwikkeling 

van de laatste honderd jaar 

De term burger stamt uit de middeleeuwse stad. Zij is afgeleid 
van burg. De middeleeuwse stad fungeerde als een quasi-burcht; 
haar bewoners vormden een defensiegemeenschap. 

In de loop der eeuwen heeft de betekenis van ,burger" zich 
verruimd. De middeleeuwse stad maakte plaats voor de moderne 
staat. Sinds 1851 kennen wij rechtens zelfs geen steden meer, 
enkel gemeenten. Dit neemt niet weg, dat de staat in sterke mate 
de invloed van de stad heeft ondergaan. Het spreekt boekdelen, 
dat ,burger" thans behalve bewoner van een stad ook onder~ 
daan van de staat betekent. 

Het begrip staat is samengesteld uit drie componenten: grond
gebied, burgerij, overheid. Wij hebben hier te maken met een 
historisch verschijnsel, m.a.w.: de staat is aan verandering onder
hevig. Dit geldt uiteraard ook voor de positie van de burger als 
onderdaan van de staat. Hieronder zal worden nagegaan, welke 
wijziging deze positie blijkens de Nederlandse rechtsontwikke
ling van de laatste honderd jaar heeft ondergaan. 

Omstreeks 1850 vierde in ons land het liberalisme hoogtij: 
,laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-meme". De staat 
werd beschouwd als een noodzakelijk kwaad; hij betekende 
immers een beperking van de vrijheid, nodig terwille van de 
veiligheid. 

De negentiende-eeuwse liberaal is een optimist, hij gelooft in 
de vooruitgang. Rij ziet de mens als een homo oeconomicus: 
geef hem de ruimte, hij weet zelf het best, wat goed voor hem is! 

Ret is duidelijk: honderd jaar geleden was de vrije burger 
troef. De Grondwetsherziening van 1848 bracht o.m. vrijheid 
van godsdienst en vrijheid van onderwijs. Ret Wetboek van 
Strafrecht van 1886 wemelt van de vrijheidsstraffen. Niet min
der karakteristiek is het Burgerlijk Wetboek van 1838. Dit toont 
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ons de vrije burger in zijn knollentuin, min of meer letterlijk 
zelfs: ca 50 artikelen zijn gewijd aan de rechten en verplichtin
gen van eigenaars van naburige erven en ca 80 aan erfdienst
baarheden, grondrenten en wat diesmeer zij. Hiertegenover staan 
3, welgeteld drie artikelen inzake de huur van dienstboden en 
werklieden! Centraal stelt dit wetboek de eigendom, het recht 
om van een zaak het voile genot te hebben en daarover op vol
strekte wijze te beschikken (art. 625). 

Veelzeggend is ook het feit, dat voor het verenigingsrecht 
slechts een bescheiden plaatsje is ingeruimd; het liberalisme met 
zijn ,elk voor zich" moest van vereniging niet veel hebben, ge
tuige o.a. het coalitie-verbod. 

De vrije burger van honderd jaar geleden is een man met een 
beurs. Dat blijkt zonneklaar uit het censuskiesrecht van de Kies
wet van 1850: stemgerechtigd is aileen hij, die een bepaalde som 
betaalt in de direkte belastingen. Voor de economisch zwakke 
heeft het negentiende-eeuwse liberalisme geen oog. De hulp
behoevende in het algemeen komt er trouwens bekaaid af. Men 
oordele: ,Hij, die, getuige van het ogenblikkelijk levensgevaar, 
waarin een ander verkeert, nalaat deze die hulp te verlenen of 
te verschaffen, die hij hem, zonder gevaar voor zichzelf of ande
ren redelijkerwijs te kunnen duchten, verlenen of verschaffen 
kan, wordt, indien de dood van de hulpbehoevende volgt, ge
straft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete 
van ten hoogste driehonderd gulden". Commentaar op dit artikel 
(450) van het Wetboek van Strafrecht van 1886 lijkt ons over
bodig! 

Dit alles neemt niet weg, dat de eeuw van de vrije burger ons 
een kostbaar goed heeft nagelaten: de rechtsstaat, dat is de staat, 
waarin niet aileen de onderdaan maar ook de overheid gebonden 
is aan het recht. Ieder, die zich in zijn recht gekrenkt acht, heeft 
toegang tot de onafhankelijke rechter, ook als zijn tegenpartij de 
overheid is. De bezettingstijd met zijn politiestaat heeft ons op-

f nieuw geleerd, de rechtsstaat naar waarde te schatten. 
Enorme veranderingen hebben zich sinds 1850 voltrokken. 

Ons volk is gegroeid van minder dan drie tot meer dan elf mil
joen. Woonde honderd jaar geleden 30 procent van de Neder-
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landers in de stad en 70 op het platteland, thans is deze ver
houding omgekeerd. Ons voornaamste middel van bestaan is niet 
meer de landbouw, maar de industrie. 

Industrialisatie en urbanisatie hebben de welvaart verhoogd, 
maar de onafhankelijkheid en dus de vrijheid beknot. Dit geldt 
niet enkel voor ons volk als geheel met zijn uiterst kwetsbare 
positie in de wereldhuishouding, maar ook voor de enkeling. 
Verreweg de meeste Nederlanders zijn werknemer. De werk
gevers zijn doorgaans geldleners, dus eveneens afhankelijk. 

In onze tijd is niet meer de vrije, maar de zwakke burger troef. 
Geen wonder, dat het Burgerlijk Wetboek van 1838 op zijn laat
ste benen loopt: het type burger, waarop het is gei:nspireerd, is 
nagenoeg uitgestorven. In het ontwerp-Meijers staat in plaats 
van de eigendom de arbeid centraal. Ook politiek heeft niet meer 
de man met de beurs het voor het zeggen, maar sinds 1917 de man 
-en sinds 1919 bovendien de vrouw- zonder meer. 

Het ,laissez faire" heeft plaats gemaakt voor overheidsbemoei
ing op allerlei gebied. Minri.sters als die van Economische en van 
Sociale Zaken, in de negentiende eeuw onbekende grootheden, 
hebben de handen vol, voor zover zij er niet mee in het haar 
zitten. 

De eerste tekenen van deze ontwikkeling vertoonden zich 
reeds ruim tachtig jaar geleden. Het Kinderwetje van 1874 vormt 
de start van de sociale wetgeving, die sindsdien zo'n hoge vlucht 
heeft genomen. Van uitholling van de eigendom getuigen o.a. de 
Woningwet van 1901, de Pachtwet van 1937, de Woonruimtewet 
van 1947 en de Huurwet van 1951. Niet de vrije, maar de zwakke 
burger komt in deze wetten aan zijn trek: de krotbewoner, de 
pachter, de woningzoekende, de huurder. 

Typerend is voorts de beperking der contractsvrijheid, die tot 
uitdrukking komt in o.m. de regelingen betreffende de arbeids
overeenkomst (1907) en de collectieve arbeidsovereenkomst 
(1927). De strekking van deze wetgeving is, de werknemer te 
beschermen, eventueel zelfs tegen zichzelf, blijkens de wet tot 
het verbindend en onverbindend verklaren van collectieve 
arbeidsovereenkomsten (1937). 

De vereniging is in de loop van de rechtsontwikkeling sinds 
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1850 van stief- tot troetelkind geworden. Zeer illustratief is een 
vergelijking van het coalitieverbod met de wet op de Bedrijfs
organisatie van 1950. De laatste staat in lijnrechte tegenstelling 
tot het eerste: op het bedrijfsleven wordt thans zo geen dwang 
dan toch aandrang uitgeoefend om zich te organiseren. 

Ook ons strafrecht levert symptomen van de wijziging, die 
zich heeft voltrokken in de positie van de burger. Wij denken 
hier o.a. aan de wet op de Economische Delicten van 1950, waar
in niet de vrijheidsstraf, maar de economische sanctie op de 
voorgrond staat, o.m. in de vorm van zeer hoge boetes. 

Als men uitgaat van de stelling, dat de overheid bij voorkeur 
straft in het rechtsgoed, dat het hoogst wordt gewaardeerd, 
komt men tot de conclusie, dat dit hier niet meer de vrijheid is. 

Hoe staat de Christelijk-Historische Unie tegenover het ver
schijnsel, waarop hierboven de aandacht werd gevestigd? 

Voor ons ligt het beginselprogram. Art. 19 zegt: ,Ten aanzien 
van de regeling der maatschappelijke verhoudingen worde door 
de wetgever voortdurend rekening gehouden met de groei van 
het sociale en economische leven" (lid 1). Dit is een typisch 
Christelijk-Historisch geluid. Het vierde lid besluit met de zin
snede: ,opdat de sociale gerechtigheid, eis ener Christelijke 
maatschappij, tot haar recht kome", een typisch Christelijk
Historisch geluid. 

Art. 18 wijst o.m. op ,de plicht van de mens om de naaste in 
de gemeenschap te dienen en voor deze mede-verantwoordelijk
heid te dragen". Ook hieruit spreekt begrip voor de positie van 
de zwakke burger. Maar in hetzelfde artikel lezen wij, dat de 
overheid er voor client te zorgen, ,dat de persoonlijke verant
woordelijkheid van de mens tot haar recht kan komen". En art. 
17 zegt o.m.: ,Voor zover overheidsbemoeiing onmisbaar is, wor
de hierbij zoveel mogelijk gestreefd naar een geregelde mede
werking der ingezetenen". 

Wanneer is overheidsbemoeiing onmisbaar? Art. 19 geeft een 
voorbeeld: als iemand ,tengevolge van zijn economische afhan
kelijkheid gedwongen word(t) tot handelingen, die bij grotere 
onafhankelijkheid als onzedelijk of onbillijk zouden worden ge
weigerd" (lid 2). Het derde lid stelt positief: ,De overheid is ge-
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roepen het verkrijgen van een bestaan voor ieder zoveel moge
lijk te bevorderen". Een uitwerking van deze beginselen geeft 
het sociaal-economisch program. 

Het is duidelijk: de Christelijk-Historische Unie wil de hier
boven geschetste ontwikkeling noch zonder meer . bevorderen, 
noch zonder meer belemmeren. Zij wenst haar critisch te bege
leiden, c.q. doelbewust te leiden in de banen, uitgezet door haar 
beginselprogram. 
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BESPREKINGEN 

Nota van de Onderwijscommissie van het College van Advies 

der Anti-Revolutionaire Partij inzake 

RET ONTWERP VAN WET TOT REGELING 

VAN RET VOORTGEZET ONDERWIJS 

Uitg.: Anti-Revolutionaire Partijstichting, 's-Gravenhage (1959) 

Deze nota is samengesteld ten behoeve van de Anti-Revolu
tionaire Kamerfracties. Ret College van Advies beschouwt haar 
,als een waardevolle bijdrage tot een verantwoorde menings
vorming over het wetsontwerp en besloot daarom tot openbaar
making". 

Achtereenvolgens komen het juridisch en het onderwijskundig 
aspect van het ontwerp-mammoetwet aan de orde, terwijl tot be
sluit enige bijzondere punten in ogenschouw worden genomen. 
Ret spreekt vanzelf, dat deze brochure van 14 bladzijden zich 
bepaal t tot de hoofdzaken. 

Allereerst wordt aandacht besteed aan de structuur van het 
wetsontwerp. De commissie acht deze onaanvaardbaar. Ret 
essentiele onderscheid tussen het openbaar en het bijzonder 
onderwijs komt ,niet of nauwelijks naar voren" (blz. 5). De bij
zondere scholen worden aan veel meer subsidie-voorwaarden 
gebonden dan noodzakelijk is. ,De vrijheid van onderwijs wordt 
daardoor in wezen aangetast" (blz. 6). Dit is niet aileen in strijd 
met inhoud en strekking van art. 208 van de Grondwet, maar ook 
schadelijk voor de ontwikkeling van het onderwijs. 

In de tweede plaats oefent de nota critiek uit op de voorge
stelde delegatie van tal van belangrijke aangelegenheden aan de 
Kroon. Ook deze trek van het ontwerp-mammoetwet is in strijd 
met art. 208, dat regeling bij de wet voorschrijft, ,om zowel open
baar als bijzonder onderwijs voor onzekerheid en willekeur te 
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behoeden en tevens de vrijheid van onderwijs zoveel mogelijk te 
waarborgen" (biz. 8). 

Een derde bezwaar van juridische aard acht de commissie het 
ontbreken van overgangsrecht. Daardoor draagt het wetsont
werp ,een niet meer dan theoretisch karakter" en kan zijn prac
tische bruikbaarheid niet worden beoordeeld (hlz. 9). 

De onderwijskundige critiek heeft betrekking op de voorge
stelde scheiding tussen het voorbereidend hoger en het middel
baar onderwijs (v.w.o. en h.a.v.o.) en de bepalingen inzake het 
m.a.v.o. De ,grote meerderheid" der commisise wenst het h.a.v.o. 
niet als een zelfstandig schooltype, maar als differentiatie van 
het v.w.o. te zien geregeld, mede om het volgen van beide soar
ten onderwijs in kleinere plaatsen mogelijk te maken. De drie
jarigheid van het m.a.v.o. als opvolger van het vierjarige u.l.o. 
acht de commissie onaanvaardbaar. 

Weinig waardering heeft deze nota ook voor de planprocedure, 
zoals die in het ontwerp-mammoetwet wordt voorgesteld; zij is 
te weinig objectief, te veel gebaseerd op het inzicht van de 
minister. De minimumaantallen leerlingen, vereist voor het 
voortbestaan, resp. het subsidierecht der scholen, zijn te hoog. 
De commissie geeft de voorkeur aan een regeling, die ,verschil
lende normen stelt, al naar gelang van de bevolkingsdichtheid 
van het desbetreffende rayon" (blz. 13). 

Tenslotte wordt de bepaling van het ontwerp-mammoetwet 
onder de loupe genomen, die zegt, dat een leerling, die een bij
zondere school bezoekt, terwijl binnen redelijke afstand van zijn 
woning een overeenkomstige openbare school ontbreekt, niet 
kan worden verplicht tot het volgen van het godsdienstonder
wijs. ,Voor deze beperking van de vrijheid van onderwijs be
staat, naar het oordeel van de meerderheid van de commissie, 
niet voldoende reden" (blz. 13). 

Tot zover deze poging tot samenvatting van wat de Onder
wijscommissie van het College van Advies der Anti-Revolutio
naire Partij genoteerd heeft inzake het antwerp van wet tot 
regeling van het voortgezet onderwijs, dat minister Cals op 29 
oktober 1958 bij de Tweede Kamer heeft ingediend. Wij hebben 
dit stuk met grot~ belangstelling gelezen. Ret is even puntig van 
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vorm als pittig van inhoud. Veel van wat hier te berde wordt 
gebracht, is ons uit het hart gegrepen. Toch hebben wij tegen 
deze nota een bezwaar: zij is o.i. te negatief, te ,anti"! Er schiet 
geen woord van waardering over voor de zorg, aan het ontwerp
mammoetwet besteed en aan de vernieuwingsdrang, waaruit het 
is voortgekomen. Men krijgt herhaaldelijk de indruk, dat de 
commissie eigenlijk alles lievef bij het oude wil laten. Dat deze 
indruk toch niet juist is, blijkt uit de overigens nogal schroom
vallig aandoende opmerking, dat zij er ,de voorkeur aan (zou) 
geven, indien het onderhavige wetsontwerp het karakter zou 
krijgen van een raamwet, waarin de grondslagen van een rege
ling voor het voortgezet onderwijs worden neergelegd, terwijl 
dan de nadere regeling van de verschillende takken van onder
wijs zou geschieden bij afzonderlijke wet" (biz. 9). 

Dit alles neemt niet weg, dat wij de Anti-Revolutionaire Partij 
dankbaar mogen zijn, dat zij deze nota niet heeft gereserveerd 
voor haar Kamerfracties, maar tot publicatie ervan is overge
gaan. Ook naar onze mening vormt dit stuk ,een waardevolle 
bijdrage tot een verantwoorde meningsvorming" over het ont
werp-mammoetwet. 

K. de Vries 

TELEVISIEBELEID EN RECLAME 

Uitgave van het Centrum voor Staatkundige vorming 

Het televisiebeleid is op het ogenblik een onderwerp van ge
sprek, maar ook van studie in verschillende politieke partijen. 
Het bestuur van het R.K.-centrum voor Staatkundige vorming 
vroeg aan een commissie om op een aantal vragen, het televisie
beleid betreffend, een uitspraak te doen. Het rapport van deze 
commissie verscheen al in augustus 1959; het is een brochure 
geworden die leerzaam en leesbaar is. 

Ook deze commissie stuit op de moeilijkheid en de spanning 
die er is tussen de mogelijkheden en de wenselijkheden op het 
terrein van de televisie. ,Televisie behoort vrij te zijn voor al 
die doeleinden waarvoor het medium zich technisch leent voor
zover niet in strijd met de openbare orde", is de grondstelling. 
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Maar dan komt het. ,In werkelijkheid zijn de mogelijkheden 
zeer beperkt tengevolge van het aantal zendkanalen". 

En nu de conclusie. Dit houdt in dat het medium niet vrij ter 
beschikking kan staan en niet onbeperkt voor ieder doel kan 
worden aangewend. 

Dus moet er een keuze gemaakt worden. De taak van de over
heid, het recht op zendtijd en de reclame in de televisie worden 
behandeld. 

De voor- en nadelen worden besproken en men komt tot het 
standpunt dat reclametelevisie mogelijk moet zijn. Over de uit
werking hiervan is verschil van mening. Prof. Schlichting licht 
in een minderheidsnota zijn zienswijze toe. De meerderheid van 
de commissie wil geen commerciele zendvereniging, maar wel 
de reclame in de televisie inpassen in de N.T.S. Prof. Schlichting 
meent, dat men deze tak van publiciteit een zekere vrijheid van 
eigen ontwikkeling moet laten!! 

Het Centrum voor Staatkundige vorming heeft een goede bij
drage geleverd tot de discussie die door de te verwachten tele
visienota eerst recht op gang zal komen. 

C. W. I. Wttewaall van Stoetwegen 

AMBTSGEBEDEN IN NEDERLANDSE 
OPENBARE COLLEGES 

Uitgave: Van Keulen, 's-Gravenhage, geb. f 8.90 

Het door Mr Groen in dit boek behandelde onderwerp is een 
uiterst belangwekkende materie: het gebed als uitdrukking van 
de erkenning van Gods gezag ook in overheidszaken. Met de 
verwerping van dit gezag is ook het gebed discutabel gesteld. 
Het behoud of het herstel van dit gebed moet dus meerdere 
malen als een politieke overwinning worden bevochten. Er rijzen 
dus tal van problemen: kan men nog als raad bidden wanneer 
10 leden wel en 9 niet wensen deel te nemen? Is het zuiver ge
zien wanneer een ongelovige voorzitter door het reglement van 
orde verplicht is een gebedsformulier voor te lezen? Is het in de 
geest van onze grondwet dat in gemeenten met een R.K.-meer
derheid gebeden gelezen worden met een typisch R.K.-inslag 
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die voor de niet-R.K.-leden van het college onaanvaardbaar zijn? 
Heeft het zin dat bij de behandeling van een agenda met hamer
stukken toch geopend en eventueel gesloten wordt met gebed? 

Mr Groen gaat op deze vragen niet in. Wij betreuren dat omdat 
de zorgvuldige verzameling van teksten van ambtsgebeden van 
bladzijde tot bladzijde vragen oproept die voor de leden van 
onze vertegenwoordigende lichamen actueel zijn en waarbij stel
lig velen van hen wel eens een nadere informatie zouden willen 
hebben omtrent de principiele discussie die hierover gevoerd 
zou kunnen worden. Bijzonder klemmend is de kwestie van het 
ambtsgebed in de Kamers der Staten-Generaal. Zoals bekend 
zal zijn, ontbreekt het daar. Zou het een punt zijn voor onze 
Kamerleden om voorstellen tot wederinvoering te overwegen? 
Of zou het een doeltreffender getuigenis zijn wanneer de chris
ten-Kamerleden op bepaalde momenten, als bijvoorbeeld de ope
ning der Staten-Generaal of de hervatting der zittingen na het 
Kerstreces, interkerkelijk voor een gebedsdienst samenkwamen? 
Wellicht dat zo het gebed meer een levende zaak zou zijn dan 
wanneer er een formuliergebed zou worden gelezen krachtens 
een bij geringe meerderheid aangenomen bepaling in het regle
ment. 

Het is pijnlijk te moeten constateren dat het verdwijnen van 
het ambtsgebed en de onmacht het te herstellen in tal van geval
len niet te wijten is aan tegenstand van onkerkelijken, maar aan 
onderlinge verdeeldheid der christenen. Zo verdween het ambts
gebed uit de zittingen der Kamers der Staten-Generaal: ,cette 
communion de prieres pourrait ne pas s'accorder avec nos prin
cipes religieux" .... 

Mr Groen heeft zich beperkt tot de weergave van de teksten 
der gebeden en heeft per gemeente en per provincie enige aan
tekeningen toegevoegd over het ontstaan of het wegvallen van 
het ambtsgebed. Daardoor wordt allerlei waardevol materiaal 
over principiele discussies verstrooid door het hoek. Een samen
vatting van de typen der gebeden en van de discussies over deze 
materie had m.i. de leesbaarheid en bruikbaarheid van dit werk 
zeer verhoogd. 

Deze bedenkingen nemen overigens niet weg dat de heer 
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Groen een waardevol boek het licht deed zien en dat wij hopen 
dat de verschijning ervan zal leiden tot vernieuwde bezinning 
op dit zo uiterst belangrijke onderwerp. P. A. Elderenbosch 

POLITIEK-ECONOMISCHE INLEIDINGEN 

VOOR ACCOUNT ANTS 

De Algemene Vereniging van Accountants heeft zich op haar 
Accountantsdag 1958 doen voorlichten over de toenmalige eco
nomische ontwikkeling (prof. dr. G. W. Groeneveld), de gemeen
schappelijke Beneluxmarkt (mr. J. L. Antheunissen, administra
teur bij het Secretariaat-Generaal van de Nederlandsch-Belgisch
Luxemburgsche Douane-Unie), fiscale problemen in Benelux 
(P. van der Meiren, administrateur bij voornoemd Secretariaat
Generaal) en de Benelux-integratie als voorbeeld voor de inte
gratie van Europa (dr. C. D. A. Baron van Lijnden, Secretaris
Generaal van de Nederlandsch-Belgisch-Luxemburgsche 
Douane-U nie) . 

Deze inleidingen zijn, met het voorwoord van de voorzitter 
der vereniging en de discussies, in brochure-vorm in het licht 
gegeven. 

De drie verhandelingen over Benelux geven een nuttig over
zicht over de desbetreffende vraagstukken, waarvoor het mate
riaal voor de niet naast betrokkenen niet altijd gemakkelijk toe
gankelijk is. De inleiding van Prof. Groeneveld bevat belang
wekkende beschouwingen over de ontwikkeling van onze samen
leving, waarvan zijn beroep op zelfdiscipline en in de overheids
sfeer en in de particuliere sfeer bij de loonvorming als nood
zakelijk voor het keren van gevaren op lange termijn op finan
cieel gebied, nog niet aan actualiteit heeft ingeboet. 

W. F. Lichtenauer 

OVERHEID EN SPORT 

Onder deze titel is door het Centrum voor Staatkundige Vor
ming het vorige jaar een brochure (42 blz.) gepubliceerd. 

Men begint deze publica tie met een poging om het begrip sport 
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te definieren, waarna in het volgende hoofdstuk de betekenis van 
de sport voor de individuele mens en voor de samenleving uit
eengezet wordt, terwijl vervolgens aandacht besteed wordt aan 
,overheid en sport", waarna het laatste hoofdstuk ons de con
clusies geeft. 

De waarde die in dit boekje aan de sport gehecht wordt, komt 
duidelijk tot uiting, indien men leest dat de sport zelf een posi
tieve factor is in de volwassenwording van de christen. 

Ook voor de samenleving moet aan de sport grote betekenis 
toegekend worden, daar zij tot versterking van de menselijke 
betrekkingen leidt. 

Duidelijk wordt gesteld dat de overheid (zowel de centrale 
als de gemeentelijke overheid) een taak heeft ten opzichte van 
de sport. In dit verband moet genoemd worden de subsidiering 
van sportorganisaties op zodanige wijze, dat de zelfverantwoor
delijkheid en de eigen activiteit van deze organisaties bevorderd 
wordt. Er ligt een belangrijke taak voor de overheid op het ge
bied van de aanleg en de exploitatie van sportaccommodaties, 
daar grote bedragen vereist zijn voor het bouwen van sport
lokaliteiten en de aanleg van sportterreinen. 

De beroepssport moet naar de mening van de commissie, die 
deze brochure samenstelde, niet door de overheid begunstigd en 
bevorderd worden. 

Vanzelfsprekend komt de sporttoto ter sprake. De vraag of 
tegen wedden op zich principiele bezwaren bestaan, beantwoordt 
de commissie ontkennend. (Dit behoeft m.i. nog niet in te hou
den dat men dan ook onmiddellijk v66r de sporttoto is. De com
missie is echter niet tegen de sporttoto). Daarnaast stelt zij zich 
de vraag of er geen specifieke bezwaren verbonden zijn aan het 
wedden op sportwedstrijden, omdat hierdoor een te grote beteke
nis aan de belangrijkheid van de uitslag van een wedstrijd ge
hecht zou kunnen worden. Om die reden meent de commissie 
,dat het wedden in een toto beperkt moet blijven tot wedstrijden 
van de beroepssport." 

Ofschoon men het niet eens behoeft te zijn met de gehele in
houd van deze brochure, kan men er toch niet anders dan waar
dering voor hebben. D. F. van der Mei 

31 



H. P. G. QUACK- ZIJN LEVEN EN WERK 

door Prof. Mr Dr J. Barents 

Assen 1959, van Gorcum en Comp. N.V. 

Velen kennen Prof. Quack slechts bij name en wel als schrijver 
van een standaardwerk over de socialisten. 

Van het willen en werken van deze merkwaardige figuur, 
wiens optreden in de tweede helft der vorige eeuw valt, geeft 
Prof. Barents ons een duidelijk en aantrekkelijk beeld. Wij 
hopen, dat zijn op uitvoerige bronnenstudie berustend geschrift 
allerwege de belangstelling zal vinden, die het ten volle ver
dient. J. J. R. Schmal 

Betaling contributie en abonnementsgeld 
Gaarne vestigen wij er de aandacht op, dat de donateurs, die 

de contributie voor het boekjaar 1959-1960 nog niet hebben vol
daan en de abonne's, die voor dit boekjaar nog geen abonne
mentsgelden betaalden, daartoe nog in de gelegenheid worden 
gesteld tot 1 juli e.k. 

Het verschuldigde bedrag wordt tegemoet gezien op de post
rekening van de Jhr Mr A. F. de Savornin Lohmanstichting te 
's-Gravenhage, no. 604500. 

Na 1 juli zullen wij ons genoodzaakt zien over het verschul
digde bedrag verhoogd met innings-kosten per postkwitantie te 
beschikken. 

De abonnementsprijs bedraagt f 3.75 per jaar; het minimum 
contributie-bedrag f 5.-. 

Jaargangen oktober 1956-oktober 1957, oktober 1957-oktober 1958 
Indien er onder de lezers van ons tijdschrift iemand is, die ons 

zou kunnen helpen aan bovengenoemde jaargangen van het 
Tijdschrift, zullen wij dit gaarne vernemen. 

Bedoelde jaargangen worden ons gevraagd, teneinde voor een 
wetenschappelijke bibliotheek een serie van het Tijdschrift te 
kunnen completeren. Administratie C.-H. Tijdschrift 

32 



Dit merk op Uw dissertatie betekent 

een verzorgde uitgave 

en .... aantrekkelijke voorwaarden. 

Onze ervaring 

op dit gebied 

stellen wij gaame 

te Uwer beschikking 
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, ... . Ik ben er dankbaar voor dat dit werk verschenen 
is en ik hoop dat velen het zullen aanschaffen en be
studeren ... . " 

De W aarheidsvriend 

, .... W ij zien daarom met enige spanning uit naar het 
volgende deel . ... " 

H ervormd-Limburg 

De pers besteed veel aandacht aan het enkele weken geleden ver
schenen boek 

ROEPING EN BELOFTE 
(Ons zijn en werken in de Hervormde Kerk) 

INGENAAID F. 7,50 
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PRACHTBAND F. B,90 

Naast de redactieleden Prof. Dr. S. v.d. Linde, 

Prof. Dr. H. Jonker en Ds. S. Gerssen trach

ten 15 andere predikanten uit Geref. Bonds

kringen hun positie te bepalen in de Ned. 
Herv. Kerk. 

Dit boek zal een belangrijke plaats in het 

kerkelijk gesprek in gaan nemen. Om teleur

stelling te voorkomen adviseren wij u van

daag nag een exemplaar te bestellen bij uw 
boekhandelaar of bij 
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Mr. H. K. J. BE E R N I N K 

SCHULDGEVOEL EN POLITIEKE BESLISSING.t) 

Kan het schuldgevoel een rol spelen bij het nemen van een 
politieke beslissing? De beantwoording van deze vraag zal het 
gemakkelijkst vallen aan degenen, die bij het horen van het 
woord ,politiek" een naar bijsmaakje krijgen en die diep in 
hun hart denken, ook al uiten zij dat in gezelschap van een bij 
de politiek betrokken persoon liever niet, dat het bedrijven van 
politiek en het zich daadwerkelijk bezig houden met de politiek 
een ietwat minderwaardige zaak is, waarmee een fatsoenlijk 
mens niet van doen wil hebben. Ik weet, dat deze politicophoben 
er zijn. Men vindt ze ook in de kring van de intellectuelen, ook 
onder de academici. Vaak uit onkunde over wat politiek nu 
eigenlijk is, delen zij de politici in bij degenen, die Of een bij
zonder ruim Of praktisch helemaal geen geweten hebben. Ret 
is begrijpelijk, dat zij zich over de aanwezigheid van schuldge
voel bij een politicus geen al te grote voorstellingen maken en 
al spoedig geneigd zullen zijn de vraag, of het schuldgevoel een 
rol kan spelen bij het nemen van een politieke beslissing, in 
ontkennende zin te beantwoorden. Bij mensen met een bijzon
der ruim geweten of praktisch helemaal geen geweten pleegt 
men immers weinig of geen schuldgevoel nan te treffen. 

Ik wil eerlijk bekennen, dat ik voor deze aversie tegen de poli
tiek begrip kan opbrengen. Dit begrip kan ik opbrengen, omdat 
ik oak eerlijk wil bekennen, dat aan het bedrijven van politiek 
kanten zitten, die haar voor velen afstootwekkend maakt. Ik 
behoef dit, geloof ik, niet nader uiteen te zetten. Iedereen 
heeft in de internationale politiek, de landspolitiek, de gewes
telijke politiek of de plaatselijke politiek wel eens dingen mee
gemaakt, waaraan een zeer bedenkelijke kant zat. Een van de 
bekendste leerlingen van de Groningse Universiteit, Jhr. Mr. 
A. F. de Savornin Lohman, schreef in 1897 aan zijn vriend 

1) LeZJing, op 18 feb11uari 1960 gehouden voor de (politiek~gemengde) 
Kring der Hervo11mde Academioi te Groningen. 
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Hendrik Pierson, dat er misschien niets is, dat ons het inner
lijke van den mens z6 doet aanschouwen als de politiek en dat 
dit de reden is, waarom men er soms een afschuw van heeft. 
Lohman, die van 1879 tot aan zijn dood in 1924 een werkzaam 
aandeel in de politiek heeft gehad, heeft menigmaal de ver
zuchting geslaakt, dat de politiek hem niet aanstond en meer
malen duidelijk te verstaan gegeven, dat hij a contrecoeur op 
zijn post bleef2 ). Ook van andere politici is bekend, dat de 
schaduwzijden van de politiek hen dermate benauwden, dat zij 
het politieke bijltje erbij neer wilden leggen. Niet voor niets 
noemde Horatius hem een gelukkig man, die ver van de staats
zaken, ver van het politieke gewoel in Rome, zich kon wijden 
aan de beoefening van de landbouw. Beatus ille, qui procul 
negotiis paterna rura bobus exercet suis. Wie aan politiek doet, 
zal spoedig ontdekken, dat menigeen politiek bedrijft met on
zuivere bedoelingen, althans met onzuivere motieven. Vootr 
iemand, die hecht aan waarheid en oprechtheid zal de politieke 
praktijk soms identiek zijn met leugen en onwaarachtigheid. 
Wie dat constateert, zal vaak het politiek bedrijf typeren als 
een noodzakelijk kwaad, als een kwelling des geestes, als een 
,vuile boel", waarbij het zaak is waakzaam te zijn om er niet 
door besmet te worden. W anneer daarnaast dan nog moet wor
den geconstateerd, dat de politiek op zichzelf vaak weinig geeft 
voor iemands zieleleven en voor de behoeften van het gemoed, 
zal het geen verwondering wekken, dat ook politici het met de 
politiek dikwijls moeilijk hebben. 

Dat zij zich desondanks daadwerkelijk met de politiek blijven 
bemoeien, valt te verklaren uit het feit, dat politiek in de goe
de zin van het woord zijn grate aantrekkelijkheden bezit. De 
een zal zich daarbij laten leiden door zijn verantwoordelijk
heidsbesef, de ander omdat hij het politieke terrein ziet als de 
plaats in het openbare leven, waar de belangen van anderen, 
van de naaste, in het geding zijn, waar het goed en het kwaad 
meer rechtstreekse invloed doen gelden dan ergens. 

2) :v1gl. Hoofdstuik XVII van Dr. L. C. Suttorp, Jhr. Mr. klexan:der Fre
derilk de Savornin Ldhman. 
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Goede politiek bedoelt niets anders dan goede rechtsbedeling. 
Goede politiek streeft in objectieve zin naar een geheel van 
regelen, volgens welke een staat, een provincie of een gemeente 
wordt of moet worden geregeerd. Goede politiek is de kunst 
van het menselijk-mogelijke. 

Politiek, zo heeft op instigatie van Calvijn de Utrechtse hoog
leraar in de theologie Prof. Van Ruler eens gezegd, en hij heeft 
daarbij ongetwijfeld gedacht aan goede politiek, is een heilige 
zaak. Let wel geen onheilige, maar een heilige zaak. 

Wie zo de politiek tegemoet treedt en wie niet in de eerste 
plaats let op de uitwassen en misstanden van de politiek, zal niet 
onmiddellijk de vraag of het schuldgevoel een rol kan spelen bij 
het nemen van een politieke beslissing, in ontkennende zin dur
ven beantwoorden. 

Door welke motieven laat een politicus zich bij het nemen 
van een poli tieke beslissing leiden? 

Daarbij kunnen zowel zakelijke als principiele motieven een 
rol spelen. Zowel bij het overwegen van de zakelijke als bij het 
overdenken van de principiele motieven zal hij steeds zijn poli
tieke tegenstanders in het oog moeten houden. Ook zij hebben 
hun zakelijke en principiele motieven en de politicus weet, dat 
zij op hun beurt ook hem in het oog houden. Hij weet, dat hij 
kwetsbaar wordt, wanneer zijn zakelijke motieven aanvecht
baar zijn en hij weet, dat hij dubbel kwetsbaar wordt, wanneer 
zijn principiele motieven afwijken van de beginselen, die hij 
zelf steeds heeft gepropageerd. De politiek is hard. Een politi
cus, wiens zakelijke motieven aanvechtbaar zijn, loopt de kans 
door zijn tegenstanders gekraakt te worden. Menige politieke 
carriere is gebroken, doordat een politicus een bepaalde zaak 
onjuist heeft behandeld en daardoor op het glibberige pad van 
de politiek is uitgegleden. Menige politieke carriere is even
eens gebroken, doordat een politicus niet aileen door zijn tegen
standers, maar ook door zijn geestverwanten is beschuldigd van 
ontrouw aan de beginselen, die hij tot de zijne had gemaakt en 
waarvoor hij diende te staan. 

Een politicus zal met deze dingen voor ogen bij het nemen 
van zijn politieke beslissing steeds een grote mate van voorzich-

3 



tigheid in acht nemen. In hoeverre kan daarnaast nu ook nog 
een schuldgevoel een rol spelen. 

Zal, zo luidt mijn eerste vraag, bij het nemen van een poli
tieke beslissing rekening worden gehouden met een schuldge
voel ten aanzien van iets, dat zich in het verleden heeft afge
speeld of zich heeft ontwikkeld, al dan niet met actieve of pas
sieve medewerking van de betrokken politicus? 

Mij thans bepalend tot degenen, die politiek in de goede zin 
van het woord willen bedrijven, meen ik dat deze vraag in be
vestigende zin moet worden beantwoord. 

Bij het bestuur van ons land en volk zijn in de loop der eeu
wen fouten gemaakt. Ook in de na-oorlogse jaren zijn er fouten 
gemaakt. Ik wil mij tot deze na-oorlogse jaren bepalen, hoewel 
het zowel verleidelijk als interessant zou zijn nader stil te staan 
bij de slavernij, die in de vorige eeuw werd goedgekeurd, met 
een beroep op het Oude Testament en met een beroep op Pau
lus' brief aan Philemon, waarin sprake is van de weggelopen 
slaaf Onesimus, die naar zijn heer werd teruggezonden; ik herin
ner er aan, dat de slavernij in West Indie pas in 1863 werd afge
schaft. Het zou evenzeer interessant en verleidelijk zijn om stil 
te staan bij de arbeidstijden en bij de erbarmelijke toestanden in 
fabrieken en werkplaatsen in de 19e eeuw. Wij zouden daarbij 
zien, dat vroeger meer betekenis werd gehecht aan het bedrijven 
van filantropie door particulieren en kerkelijke instanties dan aan 
het ingrijpen van staatswege. Wij zouden daarbij tevens zien, 
dat velen in de tegenstelling rijk-arm een mooi element zagen, 
omdat het den sterkere in staat stelde den zwakkere te steunen! 
Het zou bovendien belangwekkend zijn, de jaren v66r de Tweede 
Wereldoorlog in nadere beschouwing te nemen, jaren, waarin 
bittere werkloosheid heerste, maar waarin niet voldoende is 
gedaan aan de zorg voor bejaarden en behoeftigen, omdat in die 
dagen een sluitende begroting de hoogste wijsheid was. 

Ik wil dit alles echter nu laten rusten om mij te bepalen tot 
enkele feiten en gebeurtenissen uit de na-oorlogse jaren. De 
meeste politici van thans dragen voor de gebeurtenissen van 
v66r 1940 geen verantwoordelijkheid, al zullen zij zich vaak bij 
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het nemen van beslissingen laten be'invloeden door een schuld
gevoel over wat het voorgeslacht onjuist heeft verricht. Bedacht 
moet trouwens worden, dat elke tijd een scherprechter is van 
een vorige tijd. 

Als eerste punt, waarbij het schuldgevoel voor een feit uit 
het verleden een belangrijke rol kan spelen, wil ik noemen onze 
verhouding tot Indonesie. 

De jaren 1945 tot 1950 hebben, politiek bezien, voor een be
langrijk gedeelte gestaan in het teken van de z.g. Indonesische 
of wilt ge Indische kwestie. 

In het geding was daarbij de vraag, of Nederland aan Indo
nesie op korte termijn zijn souvereiniteitsrechten in de Indone
sische archipel zou overdragen. Over de vraag, of deze souve
reiniteitsoverdracht zou moeten plaats hebben, bestond eigen
lijk geen verschil van mening. Vrijwel iedereen was van gevoe
len, dat Nederland niet blijvend de souvereiniteit in Indonesie 
zou kunnen behouden. Maar er was groot verschil van mening 
over de vraag, wanneer de souvereiniteitsoverdracht zou moe
ten plaats vinden. 

Een meerderheid van de beide Kamers der Staten-Generaal 
heeft uiteindelijk besloten deze overdracht reeds in het jaar 
19'i9 te doen plaats vinden. 

Zij was van mening, dat de Republiek Indonesia op eigen be
nen zou kunnen staan. Zij was van mening, dat de inwoners van 
deze republiek voldoende geemancipeerd waren, om voortaan 
eigen lot en toekomst in handen te kunnen nemen. Het feit, dat 
buitenlandse druk werd uitgeoefend om tot spoedige souverei
niteitsoverdracht te geraken en de omstandigheid dat in geheel 
Zuid-Oost Azie een sterke drang naar vrijheid viel waar te ne
men, was aan de beslissing van deze meerderheid niet vreemd. 
Zij hoopte de nieuwe bewindhebbers in Indonesie bovendien 
gunstig te stemmen door deze vervroegde souvereiniteitsover
dracht. Als laatste en zeker niet onbelangrijkste argument mag 
ik nog vermelden de wens, om verder bloed vergieten in Indo
nesie te voorkomen. 

Een minderheid in de Tweede en ook in de Eerste Kamer was 
van mening dat het in 1949 nog veel te vroeg was om Indonesie 
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in het genot van eigen souvereine rechten te stellen. Zij wilde 
wel souvereiniteitsoverdracht, maar wenste eerst herstel van 
orde en rust in lndonesie, waarna het Nederlandse gezag en het 
Nederlandse bestuur zich in samenwerking met de goed-willen
de Indonesiers sterk zouden moeten maken om de Indonesische 
volkeren op korte termijn tot een dusdanige trap van bescha
ving en ontwikkeling te brengen, dat men binnen afzienbare 
tijd een eigen staat zou kunnen stichten. De minderheid achtte 
souvereiniteitsoverdracht bovendien in strijd met de Grondwet, 
een redenering waartegenover de meerderheid, populair gezegd, 
reageerde door te zeggen: wanneer een huis in brand staat, kijkt 
men niet, of er ergens een schilderij scheef hangt. De minder
heid wilde zich, verwijzend naar de kwestie van het N eder
lands-Belgisch verdrag in 1927 - het ging hier vooral om de 
aanleg van een Antwerpen-Moerdijkkanaal, waardoor de be
langen van Rotterdam zouden worden geschaad - niet laten 
leiden door de inzichten van buitenlandse mogendheden en acht
te het Nederlandse leger best in staat om zonder veel bloedver
gieten de nodige orde en rust in Indonesie te herstellen. In 
goede betrekkingen met de nieuwe bewindhebbers had zij wei
nig vertrouwen. 

Dit alles is nu historie. Het is voorbij. Nederland heeft de 
souvereiniteit over Indonesie overgedragen en zal deze mijns 
inziens nooit meer terug krijgen. Een tweede maal zal over de 
souvereiniteitsoverdracht aan Indonesie in de Staten-Generaal 
nooit meer gesproken hoeven te worden. Enig schuldgevoel zal 
bij een beraadslaging over een nieuwe souvereiniteitsoverdracht 
nooit kunnen blijken, eenvoudig omdat deze beraadslaging nooit 
zal plaats hebben. 

Wellijkt het mij denkbaar, dat zowel bij de leden der Staten
Generaal, die tot de meerderheid als bij de leden, die in 1949 bij 
de kwestie der souvereiniteitsoverdracht tot de minderheid be
hoorden, het schuldgevoel een rol kan spelen bij de beslissing 
over de toekomst van Nieuw Guinea. 

Iedereen weet, dat er verschillend wordt gedacht over de 
vraag, of Nederland de souvereiniteit over Nieuw Guinea in 
handen moet houden. 
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Een gedeelte der Nederlandse politici wil de beslissing over 
deze vraag in handen leggen van de Verenigde Naties. Zij laten 
zich hierbij sterk leiden door de wens de verhoudingen met In
donesie niet verder te verslechteren en zijn van mening, dat 
Nederland, gezien de spanningen onder de Aziatische volken, 
Nieuw Guinea tach niet kan houden. Deze gedachten worden 
vooral geproclameerd door de Partij van de Arbeid. Merkwaar
dig is dat een kleine minderheid in deze partij niets voor deze 
gedachten voelt. Ik zou mij kunnen indenken, dat hier een ze
kere mate van intellectueel schuldgevoel in verband met de 
ontwikkeling in Indonesie bewust of onbewust een rol speelt. 
Ik acht het geenszins ondenkbaar, dat bij menig politicus, die 
in 1949 v66r de souvereiniteitsoverdracht heeft gestemd, op het 
ogenblik geen enkele geneigdheid aanwezig is om Nieuw Gui
nea los te laten, omdat het schuldgevoel over wat in 1949 beslo
ten is, een zekere rol speelt. Schuldgevoel omdat de ontwikke
ling in Indonesie niet geleid heeft tot wat men er van ver
wachtte. Men had enig vertrouwen in Hatta, die menige onder
handeling met de Nederlanders had gevoerd, maar men kon 
destijds niet voorzien, dat Hatta naar het zoveelste plan zou 
worden weggewerkt. Schuldgevoel zal bij menigeen aanwezig 
kunnen zijn in verband met het onrecht, dat aan de Nederlanders 
in Indonesie is aangedaan, in verband met het breken van belof
ten en het schenden van overeenkomsten. Men voelt zich bedro
gen, men beschuldigt zich zelf van te lichtvaardig te hebben ge
loofd in een geheel andere ontwikkeling en men heeft daardoor 
een zeker schuldgevoel. Dit schuldgevoel brengt mede, dat men 
ten aanzien van Nieuw Guinea een andere houding wil aanne
men. Anderen zullen wellicht spijt hebben van de genomen be
slissing, zonder dat deze spijt het karakter van schuldgevoel in
neemt. 

Oak bij degenen, die in 1949 een minderheid vormden, kan 
ten aanzien van de beslissing over het lot van Nieuw Guinea 
het schuldgevoel een rol spelen. Zij zullen vrij zeker niets voe
len voor een beslissing over het lot van Nieuw Guinea door de 
Verenigde Naties. Wei zullen zij zich afvragen of de huidige po
litiek ten aanzien van Nieuw Guinea houdbaar is wat het tempo 
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betreft. Ik kan mij voorstellen, dat zij, met de sterke emancipa
tiedrang in Indonesie voor ogen, een emancipatiedrang, die ster
ker is dan zij misschien in 1949 gedacht hebben, zich de vraag 
stellen of niet in veel snellere vaart het nodige moet worden 
verricht om de bewoners van Nieuw Guinea uit het bronzen en 
stenen tijdperk, waarin zij nog goeddeels verkeren, te halen. 
Hun schuldgevoel kan bestaan uit het onderschat hebben van 
de toestanden in Zuid-Oost Azie. 

Ik weet, dat over de kwestie van de souvereiniteitsoverdracht 
in 1949 diep is nagedacht en veel is gesproken. V oor zeer vel en 
was het uitbrengen van een stem v66r of tegen een gewetens
zaak. Dit geweten zal zowel bij de voorstanders als bij de tegen
standers na 1949 meermalen gesproken hebben en een schuldge
voel hebben doen ontstaan. 

Dit schuldgevoel speelt thans, in 1960, ten aanzien van de 
kwestie Nederlands Nieuw Guinea, ongetwijfeld een rol, ook 
al lopen de politici daarmee niet dagelijks te koop en zal het 
misschien nooit te constateren zijn. 

Ik wil wijzen op een andere zaak, die dichter bij huis en in 
een gans ander v lak ligt. 

In 1953 was in de Staten-Generaal aan de orde de annexatie 
door de gemeente Utrecht van een aantal omliggende gemeen
ten, waaronder Zuilen, een gemeente met 26.000 inwoners. Deze 
annexatie van de gemeente Zuilen werd door vele Kamerleden 
nogal bedenkelijk geacht. Men vreesde, dat Zuilen, dat min of 
meer een zelfstandige gemeenschap vormde, na inlijving bij 
Utrecht achter zou worden gesteld. De Regering had hier begrip 
voor en heeft in het wetsontwerp een bepaling opgenomen, die 
een a parte gemeenschapsraad voor Zuilen in het leven riep. Deze 
gemeenschapsraad, te vergelijken met een wijkraad, zou spe
ciale bevoegdheden krijgen en zou de belangen van het oude 
Zuilen kunnen behartigen. Velen verwachtten iets van deze ge
meenschapsraad en lieten zich door de instelling ervan over
halen om v66r het wetsontwerp te stemmen. Aan het voortbe
staan van de gemeente Zuilen was daarmede een definitief einde 
gekomen. Wat is er nu gebeurd? De gemeenschapsraad voor 
Zuilen is een grote mislukking gebleken. De Utrechtse gemeen-
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teraad en het Utrechtse college van Burgemeester en Wethou
ders beschouwen de gemeenschapsraad terecht als een lastig 
blok aan het been en de leden van de gemeenschapsraad van 
Zuilen klagen terecht over een gebrek aan medewerking van 
de zijde van het Utrechtse gemeentebestuur. 

Ik durf te verklaren, dat hier door de wetgever een onjuiste 
beslissing is genomen. Degenen, die de dood van Zuilen hebben 
bevorderd, zullen zich nu wel eens afvragen, of dit doodvonnis 
terecht is geveld en zullen zich in mindere of meerdere mate 
schuldig gevoelen in verband met hun beslissing. Dit schuldge
voel - ook weer een intellectueel schuldgevoel - zal van in
vloed kunnen en moeten zijn, wanneer weer eens een wetsont
werp wordt ingediend, waarbij een levenskrachtige gemeente 
van de grootte van Zuilen bij een grotere gemeente wordt in
gelijfd. De Regering is blijkbaar ook overtuigd van de misluk
king van het experimenteren met de gemeenschapsraad; een 
tweede voorstel tot instelling van zo'n raad heeft de Staten
Generaal nooit bereikt. 

Ik wil nog een ander voorbeeld noemen, waa~bij het woord 
annexatie een rol gespeeld heeft. Ik bedoel dan niet het wijzi
gen van enige gemeentegrens, maar de grenscorrecties, die enige 
jaren na de oorlog zijn toegepast in Elten en Tudderen. Ik heb 
destijds mijn stem aan deze grenscorrecties gegeven, maar er 
thans spijt van. Een zekere mate van ook weer intellectueel 
schuldgevoel is bij mij zeker aanwezig, omdat ik mij er een ver
wijt van maak, dat ik mij heb laten leiden door schadevergoe
dingsargumenten en door verkeersargumenten en geen rekening 
heb gehouden met de wil van de bevolking. 

Een dergelijk schuldgevoel zal een rol spelen bij de beslissing 
over de vraag, of Elten en Tudderen bij Nederland moeten blij
ven of aan Duitsland moeten worden terug gegeven. 

Ik weet, dat Elten en Tudderen bij de onderhandelingen, die 
tussen Nederland en West-Duitsland worden gevoerd over al
lerlei kwesties, die verband houden met de oorlog 1940-1945, 
min of meer als een ruilobject worden beschouwd. 

Deze kant zou ik zeker niet uit willen. Mij voor ogen houden
de, dat de beslissing over Elten en Tudderen in 1949 niet vol-
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doende gefundeerd was en niet voldoende rekening hield met 
de wil van de bevolking, zou ik thans de vraag, of teruggave 
client plaats te vinden, niet willen koppelen aan het bedrag 
der schadevergoeding, dat West-Duitsland aan Nederlands oor
logsslachtoffers zal betalen en evenmin aan de belangen van 
de haven van Delfzijl of de afu;atering van riviertjes, die uit 
Duitsland komen en de Nederlandse waterschappen handen 
vol geld kosten. Hoe belangrijk deze zaken op zichzelf zijn, mijn 
,schuldgevoel" over wat ik destijds heb nagelaten, dwingt mij 
bij het nemen van de politieke beslissing over eventuele terug
gave in de richting van een referendum onder de bewoners van 
Elten en Tudderen, waardoor hun wil zal komen vast te staan; 
ik laat buiten beschouwing, dat vele inwoners hier voor een 
uiterst moeilijke keus gesteld worden. 

Ik waarschuw er bij het nemen van deze en andere voorbeelden 
voor, dat het begrip ,schuld" in de politiek moeilijk is te bepa
len. Velen betwijfelen of het ooit mogelijk is vast te stellen wie 
de schuld draagt van een politieke ontwikkeling; volgens hen 
zijn deze ontwikkelingen slechts te zien als het gevolg van een 
niet aan de wil van een mens gebonden historische noodwen
digheid. Ret probleem van de schuld is een kwestie waartegen
over men zijn standpunt zal bepalen in verband met het wijs
gerige of gelovige uitgangspunt, dat men heeft. Dit laatste zal 
vooral een rol spelen bij de bepaling in hoeverre politieke schuld 
als morele schuld is aan te merken. 

De stelling, dat een politieke ontwikkeling slechts te zien is 
als het gevolg van een niet aan de wil van een mens gebonden 
historische noodwendigheid, meen ik overigens te moeten be
strijden. Een politieke ontwikkeling is vaak slechts te zien als 
het gevolg van een compromis, dat wordt aangegaan om uit een 
impasse te geraken. 

Persoonlijk heb ik een afkeer van compromissen-politiek. Na
tuurlijk moet rekening worden gehouden met het feit, dat poli
tiek de kunst is van het menselijk-mogelijke en dat men in de 
politiek vaak, ja zelfs heel vaak zijn zin niet kan krijgen. Aan 
compromissen valt vaak niet te ontkomen, maar compromissen 
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hebben ook de neiging om karakterbedervend te werken. In de 
na-oorlogse jaren en vooral onder het vorige Kabinet heeft ech
ter de neiging om alle bij een beslissing betrokken politieke 
partijen wat water in de politieke wijn te laten doen, een naar 
mijn overtuiging wat te grote rol gespeeld. Er is teveel gestreefd 
naar een compromis. Dat bevredigt de politieke partijen en de 
politici meestal niet, hoewel zij ibeslist geen andere oplossing 
zien en dat bevredigt in het algemeen ook het publiek niet. Ook 
degenen, die gewend zijn om bepaald niet rechtlijnig te denken, 
ergeren zich vaak over wat zij noemen het gescharrel van de 
politieke partijen in de Kamer. 

Ik wil een drietal voorbeelden geven van heslissingen in de 
Staten-Generaal, waarbij het compromis een rol heeft gespeeld. 

Ret eerste voorbeeld betreft de Politiewet. Reeds meer dan 
een eeuw lang is er in ons land gediscussieerd over de vraag 
wat politie nu eigenlijk wel is. De een zegt: Politie is bestuur 
en meent, dat de politie thuis 'behoort onder het departement 
van binnenlandse zaken met als konsekwentie gemeentepolitie 
over het gehele land, de ander zegt: politie is justitie en meent, 
dat de politie ondergebracht moet worden onder het departe
ment van justitie met als konsekwentie rijkspolitie in alle ge
meenten van ons land, met uitzondering misschien van de aller
grootste. Enige jaren geleden is een compromis bereild, waarbij 
men de vraag, wat politie eigenlijk wel is, angstvallig heeft om
zeild en waarbij in de grotere gemeenten gemeentepolitie is ge
komen en in de kleinere gemeenten rijkspolitie. Deze oplossing 
lijkt eenvoudig, maar geeft in de praktijk nogal eens aanleiding 
tot competentiekwesties. Menig rijkspolitieman luistert meer 
naar de officier van justitie dan naar de burgemeester en in de 
kringen van de gemeentepolitie staat men op zijn achterste 
benen, wanneer de rijkspolitie zich met zaken bemoeit in een 
gemeente, waar gemeentepolitie aanwezig is. Als men van dit 
geharrewar hoort, komt even de vraag op: heb ik wel goed ge
daan door mijn stem aan dit compromis te geven? Persoonlijk 
heb ik van dit schuldgevoel geen last, aangezien ik tegen de 
Politiewet heb gestemd. 

Ik noem een tweede voorbeeld en wel, de Zondagswet. De 
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Zondagswet, die in 1953 is aangenomen, heeft eveneens een ty
pisch compromis-karakter. Bijbels-gefundeerd kan men deze 
wet zeker niet noemen. Zij is aangepast aan de praktijk en deelt 
de Zondag eigenlijk in tweeen. Voor een uur des namiddags 
zijn bepaalde dingen verboden, na een uur zijn bepaalde dingen 
toegelaten. Het oorspronkelijke ontwerp bevredigde eigenlijk 
niemand in voldoende mate. De Protestants-Christelijke partij
en vonden hun ideeen omtrent Zondagsrust en Zondagsheiliging 
niet voldoende in het ontwerp belichaamd, de K.V.P. wilde 
bepaalde R.K. feest- en gedenkdagen met de Zondag gelijkstel
len en in kringen van de P.v.d.A. en V.V.D. vond men de bepa
lingen omtrent optochten en bijeenkomsten in de open lucht op 
Zondag te star. Nadat enige amendementen waren aangenomen, 
was het ontwerp tenslotte voor de meerderheid van de Kamer 
aanvaardbaar. Om nu echter te zeggen, dat iedereen in zijn ge
weten ten voile overtuigd was van de noodzaak van j uist deze 
wet, zou bepaald te ver gaan. Van betekenis was hierbij, dat 
men te kiezen had tussen de verouderde Zondagswet van 1815, 
die niet meer werd nageleefd en de Zondagswet van 1953, die 
niet bevredigde, maar tenminste zou worden nageleefd. 

Toch blijft men rond lopen met een vervelend gevoel, dat men 
zijn stem gegeven heeft aan een zaak, die onbevredigend gere
geld werd. Bij een volgende, soortgelijke beslissing zal men zich 
misschien door dit vervelende gevoel, dat tot een intellectueel 
schuldgevoel kan leiden, laten beinvloeden. 

Ik kom tot mijn derde en laatste voorbeeld van compromissen
wetgeving. Ik bedoel de instelling van het Grootboek Woning
verbetering. Ook deze beslissing was het gevolg van tegenstel
lingen in de Kamer. Dat er in 1957 huurverhoging moest komen, 
werd vrij algemeen aanvaard. De P.v.d.A. wilde daaraan echter 
een huurbelasting koppelen, terwijl andere partijen deze ge
dachte resoluut afwezen. Het resultaat was een onzalig compro
mis - geinspireerd door de liberaal georienteerde Maatschappij 
voor Nijverheid en Handel en overgenomen door Prof. Romme 
- in de vorm van ins telling van het Grootboek W oningverbe
ring. 

Dit is bepaald geen succes geworden. Ik behoef dat niet nader 
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uiteen te zetten. Het schuldgevoel over deze onjuist gebleken 
politieke beslissing zal het velen gemakkelijker maken hun 
stem aan de opheffing van dit Grootboek te geven. 

N og een enkel woord wil ik spreken over het stemmen tegen 
een motie, met de inhoud waarvan men het eigenlijk eens is. 
Dit komt vooral de laatste tijd voor, wanneer door de P.v.d.A. 
die thans oppositiepartij is, een of andere motie wordt inge
diend. Zo nog onlangs in verband met de busstaking. De motie, 
die toen werd ingediend, had, wat haar strekking betreft, de 
instemming van vrijwel de gehele Kamer. Toch werd zij ver
worpen. Waarom? Om politieke redenen. De tegenstemmers kij
ken dan meer naar de gevolgen van een eventuele aanneming 
van een motie dan naar de strekking ervan. Zij weten, dat aan
neming van de motie een nederlaag van het Kabinet en daar
door de val van het Kabinet kan veroorzaken en wanneer zij in 
's lands belang menen, dat het Kabinet moet aanblijven, zullen zij, 
onder motivering overigens van hun stem, de motie verwerpen. 
Menig Kamerlid heeft het daarbij moeilijk. Achteraf komt er 
ook wel eens schuldgevoel omdat de zaak, waarom het ging, 
tenslotte verkeerd is uitgepakt. 

Als tussenopmerking wil ik plaatsen, dat de Kamer na de oor
log nogal motie-ziek is geworden. Over tal van ondergeschikte 
zaken worden moties ingediend, waardoor het gevaar bestaat, 
dat de Kamer op de stoel van de Regering gaat zitten. Boven
dien gaat door de veelheid van moties de kracht van moties in 
het algemeen verloren. Een motie is naar mijn mening op haar 
plaats, wanneer het belangrijke hoofdstukken van Regerings
beleid betreft en wanneer aan de Kamer geen andere middelen 
ten dienste staan om haar verlangens aan de Regering kenbaar 
te maken. 

Ik heb in mijn uiteenzetting enige malen het begrip ,intellec
tueel schuldgevoel" gehanteerd. Ik zie dit begrip als een tegen
stelling van wat ik zou noemen zondegevoel. Naar mijn mening 
zal de aanwezigheid van werkelijk zondegevoel over een poli
tieke beslissing tot de zeer hoge uitzonderingen behoren. Deze 
aanwezigheid van een werkelijk zondegevoel is denkbaar bij 
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een staatshoofd, dat zijn land door een verkeerde beslissing b.v. 
door een ondoordachte oorlogsverklaring, in de afgrond heeft 
gestort, bij een minister die door te falen een catastrofe heeft 
veroorzaakt, in het algemeen bij personen, die in de internatio
nale politiek een rol spelen en misschien de dood van vele me
demensen hebben veroorzaakt. Juist de schuld aan de dood van 
een medemens kan knagend werken aan de ziel en een zonde
gevoel veroorzaken. Vraagt men, of dit waarneembaar is, of dat 
tot uiting komt, dan moet het antwoord luiden, dat dit uitermate 
zelden zal gebeuren. Een enkele maal treft men een openhartige 
openrbaring van de aanwezigheid van zondegevoel aan in de 
memoires van een staatshoofd of staatsman; een enkele maal 
ook treft men in de betuigingen van schuld, die in de kring van 
de morele herbewapening aan de orde van de dag zijn, ook een 
uiting van zondegevoel aan. 

Ten aanzien van onze landspolitiek kan ik mij niet voorstel
len, dat een waarlijk zondegevoel voor een politieke beslissing 
bij een politicus aanwezig zal zijn. Daarvoor liggen de politieke 
beslissingen in ons land in een te klein vlak. Heeft men het ge
voel een onjuiste beslissing te hebben genomen, dan zal men 
deze beslissing, geloof ik, nooit beschouwen als het bedrijven van 
zonde, maar als een daad, die achteraf een verstandelijk, intel
lectueel schuldgevoel, opwekt. Ret verstand zegt in samenwer
king met het geweten: die of die beslissing was fout; doe er in 
de toekomst je nut mee! 

In hoeverre is een dergelijk intellectueel schuldgevoel nu 
waarneembaar? In hoeverre merkt men er iets van? In hoe
verre komt het naar buiten? Kan het wellicht bewezen worden? 

Ik geloof te kunnen zeggen, dat een schuldgevoel, als door 
mij bedoeld, uiterst zelden naar buiten komt en praktisch nooit 
bewezen zal kunnen worden. De politicus zal het meestal voor 
zichzelf houden, ook al zal hij het er heel dikwijls moeilijk mee 
hebben. Dit is ook wei begrijpelijk. Met deze dingen loopt men 
niet te koop. Men overlegt ze in zijn eigen hart, men kan er be
schouwenderwijs eens met een ander over praten, maar men zal 
zijn ziel hier meestal niet bloot leggen. 

Een positieve mededeling in het openbaar, waarbij een poli-
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ticus verklaart zich vergist te hebben, waarbij hij verklaart dat 
schuldgevoel hem drijft tot het innemen van een ander stand
punt, behoort tot de zeer grote zeldzaamheden. 

Toch, en daarmee meen ik mijn eerste vraag in bevestigende 
zin te hebben beantwoord, zal een intellectueel schuldgevoel 
menigmaal een rol kunnen spelen. 

Ik wil een tweede vraag behandelen, en wei deze, of een poli
ticus het zich zelf, in verband met zijn eigen positie, kan aan
doen om zich door een schuldgevoel te laten leiden. 

Ret zal van eerlijkheid en durf getuigen, wanneer een politi
cus, misschien tegen de publieke opinie en tegen de mening van 
zijn geestverwanten in, een politieke beslissing neemt, waaraan 
een zekere mate van schuldgevoel ten grondslag ligt. 

Niet altijd zullen die eerlijkheid en die durf worden opge
bracht, omdat daardoor de politieke functie, die de betrokken 
politicus bekleedt, in gevaar kan worden gebracht. 

Met name zal de politicus een zeer voorzichtige houding aan
nemen, wanneer hij, zoals tegenwoordig vaak het geval is, de 
politiek bedrijft als beroep. Van de huidige leden van de Twee
de Kamer, van de leden der Gedeputeerde Staten en van de 
wethouders in de grote steden zijn er zeer velen, die de politiek 
bedrljven als beroep, zonder dat zij daarnaast andere bronnen 
van inkomsten van enig belang hebben. Met hun politieke func
tie valt hun financiele basis weg. Dit is een argument te meer, 
dat men met zijn schuldgevoel niet te koop loopt. 

Mij is uit de praktijk der na-oorlogse jaren hier in ons land 
geen geval bekend van een politicus, die zijn eigen positie als 
politicus in gevaar ging brengen door zijn schuldgevoel te open
baren. 

Nauw met deze vraag houdt verband een derde vraag, name
lijk of een politicus het zijn eigen partij of politieke groepering 
kan aandoen om zich door schuldgevoel te laten leiden. 

Wij zijn hiermede beland bij het vraagstug van de z.g. partij
dwang, partijdiscipline of fractiedwang. Er zijn voorbeelden be
kend in ons land, dat wanneer het hoofdbestuur van een poli
tieke partij of een fractie van een politieke partij in Kamer, 
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Staten of Gemeenteraad bij meerderheid van stemmen een be
sluit nam, de minderheid van de fractie of van het betrokken 
hoofdbestuur zich daaraan moest conformeren. Het partijbelang 
praevaleerde dan. Wee degeen, die zich niet bij het besluit van 
de meerderheid neerlegde. Er zijn personen, die dit toch deden 
en hun zetel kwijt raakten. Ik kan voor deze personen respect 
opbrengen, omdat ik fractiedwang en partijdwang zie als ver
derfelijke misstanden in ons politieke bestel. Een volksvertegen
woordiger behoort niet in de eerste plaats de belangen van zijn 
partij te dienen, maar de belangen van zijn land en volk. Wan
neer hij naar eer en geweten overtuigd is van de juistheid van 
een bepaalde beslissing, terwijl zijn eigen partij of fractie er 
anders over denken, dient hij de moed op te brengen om aileen 
te staan. 

Hij brengt daarmede zijn partij misschien even in moeilijk
heden, maar zal minder last hebben van een geweten, dat hem 
aanklaagt. 

Ik kan dezelfde houding evenzeer waarderen, wanneer schuld
gevoel iemand drijft tot het innemen van een afwijkend stand
punt. 

Resumerende zou ik de volgende conclusies willen trekken: 
1. Bij het nemen van een politieke beslissing zal een schuld

gevoel ten aanzien van iets, dat zich in het verleden heeft 
afgespeeld of zich heeft ontwikkeld, al dan niet met actieve 
of passieve medewerking van de betrokken politicus, wel 
degelijk een rol kunnen spelen. 

2. Dit schuldgevoel zal vrijwel steeds het karakter hebben van 
een intellectueel schuldgevoel en slechts zeer zelden het ka
rakter van een zondegevoel. Met name in ons land, waar 
politieke misdaden gelukkig onbekend zijn, zal dit het geval 
zijn. 

3. Compromissenpolitiek kan snel leiden tot spijtgevoelens over 
een genomen beslissing, welke spijtgevoelens zich kunnen 
ontwikkelen tot een meerdere of mindere mate van schuld
gevoel. 

4. De doorsnee-politicus zal niet met zijn schuldgevoel te koop 
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lopen en dit schuldgevoel slechts zelden naar buiten open
baren. Daardoor is een schuldgevoel praktisch nooit waar
neembaar, laat staan te bewijzen. 

5. Vooral degenen, die de politiek bedrijven als beroep, zullen 
in verband met hun eigen positie bij het uiten van een aan
wezig schuldgevoel zeer grote voorzichtigheid betrachten. 

6. Een politicus, die zich laat leiden door schuldgevoel, zal zijn 
beslissing mogen en moeten nemen eventueel in strijd met 
de opvatting van zijn partij of politieke groepering. 

Wanneer wij spreken over schuldgevoel, dan doen wij goed 
het begrip schuld, zoals dat in ons Nederlandse strafrecht een 
rol speelt, niet te hanteren. 

In strafrechtelijke zin is schuld te definieren, zoals Prof. Pom
pe dat doet, als verwijtbaarheid Of als vermijdbaarheid der we
derrechtelijke gedraging. De wetgever heeft dit schuldbegrip 
zelf niet genoemd, omdat het te abstract is om zonder meer op 
de feiten, de strafbare feiten, te worden toegepast. De wetgever 
heeft wel met het oog op de praktijk het schuldbegrip opge
bouwd met behulp van 4 andere begrippen, n.l. wederrechte
lijkheid, opzet of onachtzaamheid en toerekenbaarheid. 

Het is duidelijk, dat het begrip schuldgevoel, waarop ik doel
de, niet in dit strafrechtelijke vlak ligt. 

Het ligt in het ethische vlak. Het heeft het karakter van 
schuldbesef, van ootmoed; het komt er op neer, dat men zich 
van een tekortkoming bewust is, dat men zich een tekortkoming 
heeft te verwijten. De dichter van Psalm 51 heeft het reeds over 
een geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. De dichter 
Tollens hanteert hetzelfde begrip, wanneer hij neerschrijft: 

,Doch in de wieling der vermaken 
In 't weemlen van bet feestgevoel 
Deed schuldbesef noch zelfgevoel 
Verdoolde! U uit den droom ontwaken". 

Hij had dit ook kunnen neerschrijven van menig politicus en 
kunnen dichten: 
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,Doch bij de veelheid van Uw zaken 
Temidden van het politiek gewoel 
Deed schuldbesef noch zelfgevoel 
Verharde! U uit Uw roes ontwaken". 

z 

Een enkele maal zal schuldgevoel aanwezig kunnen zijn als 
een collectief schuldgevoel bij een geheel volk. Een dergelijk 
schuldgevoel zal meestal uitgaan hoven de individuele verant
woordelijkheid, terwijl de enkeling er zich toch niet aan kan 
onttrekken. Een dergelijk schuldgevoel of schuldbesef is bij een 
groot deel van het Duitse volk aanwezig over het optreden van 
Hitler en de zijnen, terwijl menige Duitser dit optreden niet 
kan goedkeuren. Als Duitser deelt hij echter in de collectieve 
schuld van zijn volk. 

Hoe behoort nu een christen-politicus deze dingen te benade
ren? Het antwoord daarop wordt onder meer gevonden in het 
herderlijk schrijven, dat de Generale Synode van de Nederland
se Hervormde Kerk in 1955 heeft uitgegeven over het christen
zijn in de Nederlandse samenleving. De Synode waarschuwt 
voor het gelijkschakelen van het Woord Gods met een politieke 
wereldbeschouwing en tegen het maken van het Evangelie tot 
een menselijke wet. De Synode waarschuwt tegen het brengen 
van eigen en anderer geweten onder het juk van mensengebo
den en menseninzettingen; het onfeilbaar gezag van Gods W oord 
mag niet betrokken worden in de aanvechtbaarheid van eigen, 
zeer betrekkelijke inzichten. 

Dit alles is op het eerste gezicht negatief gesteld, maar heeft 
toch een positieve inhoud. Gewezen wordt immers op het on
feilbaar gezag van Gods W oord, op de kracht van het Evangelie. 

Dit gezag van Gods Woord zal bij het nemen van elke politie
ke beslissing moeten praevaleren. Wij moeten daarbij de Bijbel 
niet misbruiken als een politiek handboek; daarvoor is Gods 
Woord ons niet gegeven; wei bevat de Bijbel duidelijke richt
lijnen, die wij ook in de politiek in het oog moeten houden. 

De Reformatorische Christen wijst het leergezag der Roomse 
Kerk - ook op politiek gebied wordt dit leergezag aanvaard -
ten enenmale af; hij stelt daartegenover de autoriteit van het 
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Woord van God, ook in het politieke leven van het midden der 
20e eeuw. 

W anneer hij leeft bij dit W oord, zullen begrippen als schuld
gevoel en schuldbesef hem niet vreemd zijn. Zijn verstandelijke 
engheid zal dan kunnen uitgroeien tot gelovige ruimheid, ook 
op het terrein van de politiek. 

Ret terrein van de politiek is een kampplaats van elkaar be
strijdende machten. Er is daar een voortdurende spanning aan
wezig. Macht en strijdwil, geweld en onderdrukkingsbegeerte, 
eigenliefde en baatzucht behoren tot de wapenen, die vaak 
worden gehanteerd. Goede politiek is goede rechtsbedeling. Ret 
gaat in de politiek om het beginsel der gerechtigheid als op
dracht, ons door God gegeven. Een politicus, die dit negeert, 
laadt een zeer grote schuld op zich. 

Vooral degenen, die voorstanders zijn van Christelijke poli
tiek, zullen metterdaad moeten tonen, dat zij in het politieke 
leven deze opdracht Gods in het bijzonder en Gods opdrachten 
in het algemeen als leidraad voor hun handelingen willen ac
cepteren. 

Dit zal tevens kunnen leiden tot ootmoed, schuldbesef en 
schuldgevoel. 

Dit zal kunnen leiden tot de uitspraak, die eens een Christen
politicus na een politieke fout in het openbaar deed: ,Ret boe
tekleed ontsiert de man niet"! 
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Drs. J. W. VA~ H U L S T 

ONTWERP VAN WET TOT REGELING VAN HET 
VOORTGEZET ONDERWIJS (JVIAMMOETvVET) 

Inleiding: 
Het Nederlandse volk reageert betrekkelijk gevoelig als 

het onderwijs in het geding is: een op zichzelf gunstig verschijn
sel. In de Nederlandse geschiedenis van de laatste anderhalve 
eeuw is het volk nauw betrckken geweest bij de vorming, de 
opbouw en de eindstructuur van de Nederlandse school. De 
strijd voor de bijzondere school is een strijd van duizenden ge
weest. Dan behoeft het ons nauwelijks te verwonderen, dat er 
nog steeds duizenden op temperatuur lopen, wanneer de school 
in het geding is. 

Toch ligt het in de lijn der ontwikkeling, dat de banden tus
sen volk en school niet meer zo nauw zijn als voorheen. De 
school is geen aangevochten bezit meer; zowel de openbare 
school als de bijzondere hebben haar status gevonden. Wat het 
gewoon lager onderwijs en wat de ulo-school betreft, is de vrij
heid van schoolstichting en - vanzelfsprekend onder bepaalde 
voorwaarden - de subsidiering gegarandeerd. Mogen er zich, 
plaatselijk gezien, neg al eens moeilijkheden voordoen, landelijk 
ligt de zaak goed. Een intensief contact van het volk met de 
school wordt derhalve niet meer zo opportuun geacht als voor
heen. 

Maar ook in onze tijd blijkt nog, dat er een bepaalde gevoe
ligheid is, als de school in discussie komt. Dat is wel duidelijk 
gebleken na 29 oktober 1958. Want op deze dag diende Minister 
Cals bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in ,het antwerp 
van wet tot regeling van het voortgezet onderwijs". 

Het is op zichzelf al merkwaardig om te zien, hoe gevoelig 
ons volk daarop nog heeft gereageerd. Maar het begrip ,volk" 
heeft hier tach duidelijk een andere betekenis dan het in de 
dagen van de schoolstrijd had. Toen was het wezenlijk de ge
wone man die meeleefde en meestreed. Nu zijn het de georga
niseerde schoolbesturen, de bestuursleden der onderwijzers- en 
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lerarenorganisaties, kortom de onderwijsdeskundigen. Van hun 
hand komen de honderden artikelen, die in de gehele onderwijs
pers te vinden zijn. In de brede lagen van ons volk veroorzaakt 
het indienen van een zeer ingrijpende onderwijswet momenteel 
geen grate deining meer, hoogstens hier en daar enige rimpeling. 

Intussen zullen wij goed doen, willen wij het heden begrijpen, 
ons eerst bezig te houden met het verleden. De Mammoetwet 
is niet te verstaan, als we haar losmaken van haar historische 
achtergrond. Daarom is het goed, om ons eerst te buigen over 
het verleden der onderwijswetgeving. Dan gaat de beoordeling 
van het heden gemakkelijker. 

Een fragment geschiedenis. 
Dat de Mammoetwet een geschiedenis heeft, blijkt reeds uit 

het feit, dat haar indiening gepaard ging met het intrekken van 
twee eerder ingediende wetsontwerpen: de wet tot regeling van 
het algemeen middelbaar onderwijs en de wet tot regeling van 
het voorbereidend hoger onderwijs. Deze beide ontwerpen wer
den bij Koninklijke Boodschappen van 16 juni 1952 bij de Twee
de Kamer ingediend. De inhoud van deze beide ontwerpen had 
door qe Mammoetwet elke zin verloren. 

Bij een beschouwing van de geschiedenis der onderwijswet
geving, en dan nog speciaal wat het voortgezet onderwijs be
treft, moeten wij ons een enorme beperking opleggen. Toch me
nen wij, dat een uitgebreide analyse van deze gehele materie 
ons een boeiend beeld zou kunnen geven van alle wensen, stre
vingen en idealen, die in de kringen van regering en volksver
tegenwoordiging hebben geleefd. Het is dan ook opmerkelijk, 
dat we in zo'n fragment geschiedenis de namen ontmoeten van 
hen, die ook nu nog hun klank en hun betekenis op velerlei ge
bied voor het nageslacht hebben behouden. Wij noemen slechts 
Van der Brugghen, Thorbecke, Kappeijne van de Copello, Goe
man Borgesius, Kuijper, Heemskerk, Cort van der Linden, De 
Visser, Terpstra, Marchant, Slotemaker de Bruine, Bolkestein, 
Gielen en Rutten. 

Bij onze keus moeten we wel zeer selectief zijn. Thorbecke 
gaf ons in 1863 de eerste wet op het Middelbaar Onderwijs. Uit 
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het toen ontstane schooltype is de hedendaagse H.B.S. gegroeid 
met een A- en een B structuur. Thorbecke bedoelde te geven 
een maatschappijschool, dus een middelbare opleiding, die de 
voorbereiding gaf op het maatschappelijk leven. De H.B.S. is 
enerzijds aan deze roeping trouw gebleven, anderzijds is zij 
mede geworden een voorbereiding voor het hoger onderwijs. 
Beide structuren geven namelijk een omgrensd recht tot het 
afleggen van academische examens. Nu hebben aile hierboven 
genoemde ministers zich bezig gehouden met het voortgezet on
derwijs. Daarbij moet tevens genoteerd worden, dat de Kamer 
doorlopend aan de regering vroeg, of er eindelijk eens een defi
nitieve regeling kon komen voor het gehele voortgezet onder
wijs. Een oneindig aantal commissies heeft zich sinds Van der 
Brugghen met deze plannen bezig gehouden, rapporten zijn ver
schenen; kamercommissies hebben deze rapporten bestudeerd; 
ministers hebben vaak veel beloofd en weinig gegeven; maar de 
resultaten waren nimmer bevredigend. Zo volstond Kappeijne 
van de Copello met een eenvoudige wijziging; zo geeft Goeman 
Borgesius te kennen, dat hij, ondanks de ingrijpende plannen, 
van algehele reorganisatie afziet (1898); zo stelt Dr. Kuijper in 
1903 een commissie in, die de opdracht krijgt een antwerp te 
maken voor het gehele voortgezet onderwijs: de commissie had 
zeven voile jaren nodig alvorens zij tot resultaten kwam. Kuij
per was toen allang van het toneel verdwenen en zij opvolgers 
hadden weer andere zorgen. Toch heeft Heemskerk in 1913 een 
dankbaar gebruik gemaakt van datgene, wat de door Kuijper 
ingestelde commissie had gewild: Heemskerks voorstellen voor 
lager, middelbaar, voorbereidend hoger en hoger onderwijs ver
raden duidelijk hun herkomst. Maar twee dagen na het indienen 
van deze wet, krijgt het kabinet Heemskerk ontslag en het ka
binet Cort van der Linden (1913-1918) had voorlopig wei ande
re problemen: eerste wereldoorlog, mobilisatie, voedselvoorzie
ning, handhaving der neutraliteit, watersnoodramp in 1916, op
komende revolutionaire bewegingen, enz. enz. Ook vroeg ons 
volk nadrukkelijk, om eerst het principiele probleem der gelijk
stelling op te lassen. De grondwetswijziging van 1917 opende 
deze mogelijkheid en de eerste minister van Onderwijs, Kunsten 
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en Wetenschappen, de Christelijk-Historische Dr. J. Th. de Vis
ser, geeft als realisering daarvan de L.O.wet 1920. Met Dr. De 
Visser begint een indrukwekkende reeks van plannen, waaraan 
elke minister van 0. K. en W. het zijne heeft bijgedragen, zowel 
v66r als na de Tweede W ereldoorlog. Aileen Minister Cals is 
erin geslaagd een structuur te vinden, die het gehele voortgezet 
onderwijs omspant. 

Wat wil Minister Cals? 
Hij wil in hoofdzaak twee dingen. 
Ten eerste wil hij het gehele Nederlandse onderwijs in vier 

sectoren verdelen, die elk een eigen wetgeving hebben en die 
onderling een bepaalde samenhang vertonen. Hij ziet in de toe
komst dus slechts vier wetten: 
a. de wet op het kleuteronderwijs; 
b. de wet op het basisonderwijs (een zesklassige lagere school); 
c. de wet op het voortgezet onderwijs; 
d. de wet op het wetenschappelijk onderwijs. 

Ten tweede wil de Minister ten aanzien van het onderhavige 
wetsontwerp (dus punt c.) een sluitend geheel van onderwijs
voorzieningen, waarbij het gehele onderwijs na het twaalfde 
leverisjaar, dus na het regelmatig doorlopen van het basison
derwijs, geregeld wordt tot aan het wetenschappelijk onderwijs 
op de universiteit en de hogeschool. 

Na het basisonderwijs volgt een brugjaar, waardoor een hori
zontale doorstroming mogelijk wordt. De studiekeus na de la
gere school wordt dus nog niet z6 definitief bepaald als momen
teel het geval is. Een deel van de leerlingen zal na dit brugjaar 
in het lager algemeen voortgezet onderwijs (lavo) zijn eindon
derwijs vinden, totdat de grens van de leerplicht is bereikt; een 
ander deel zal na het brugjaar lager beroepsonderwijs kunnen 
volgen; degenen met wat meer studie-aanleg gaan naar het Mid
delbaar algemeen voortgezet onderwijs, de mavo, een schooltype, 
dat vergelijkbaar is met de huidige Ulo; aan het einde van deze 
opleiding staan, behalve naar de maatschappij, de wegen open 
o.a. naar Middelbaar beroepsonderwijs en kweekschool; een an
der type is het Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), 
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vergelijkbaar met de huidige Middelbare meisjesschool, die dan 
ook voor jongens toegankelijk zal zijn; deze opleiding is een
voudiger dan de huidige H.B.S., geeft geen toeg:mg tot de uni
versiteit, maar opent wei de weg tot het Hsger beroepsonder
wijs; zij die de grootste studie-aanleg hebben, volgen het voor
bereidend wetenschappelijk onderwijs, dat de tegenwoordige 
H.B.S. en het Gymnasium zal omvatten. Na dit v.w.o. staan de 
deuren van de universiteit aan alle kanten open. Als wij boven
dien nog weten, dat in deze wet nog geregeld worden het mid
denstandsonderwijs, het economisch en administratief onder
wijs, de opleiding van onderwijzend personeel (kleuterleidsters, 
onderwijzers, leraren nijverheidsscholen, opleiding middelbare 
akten), het scciaal pedagogisch onderwijs, kunstonderwijs, dag
en avondscholen, avondlycea, enz. enz., dan beseffen wij eerst 
recht welk een gigantische arbeid hier verricht is. En dan is 
ook de naam mammoetwet zonder nadere exegese duidelijk. 

Het zoeklicht der kritiek. 
Uit het vorenstaande is genoegzaam gebleken, dat het onzer

zijds stellig niet aan waardering ontbreekt voor de poging door 
Minister Cals ondernomen, om eindelijk eens orde te scheppen 
in de weinige orde van het voortgezet onderwijs. Ook al zou 
deze wet het in de volksvertegenwoordiging niet halen, dan nog 
zou aile arbeid eraan besteed stellig niet tevergeefs zijn. De 
mammoetwet heeft ons, veel nadrukkelijker dan voorheen het 
geval was, gedwongen om ons rekenschap te geven van de hele 
problematiek van het voortgezet onderwijs. Reeds daarom ver
dient Minister Cals onze dank. 

Ook al willen wij ons aan geen enkele prognose wagen om
trent het definitieve lot van deze wet, het is nochtans absoluut 
buitengesloten, dat deze wet er komt, zoals ze nu voor ons ligt. 
De amendering zal zeer ingrijpend zijn. Reeds nu moeten wij 
rekening houden met de mogelijkheid, dat de brugklas b.v. wei
nig genade vindt en dat de Havo-school, althans als zelfstandige 
school, geen toekomst heeft. 

De V.V.D.-afgevaardigde, mevr. H. van Someren-Downer 
heeft zich in Amsterdam als volgt over het wetsontwerp uitge-
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laten: ,Kan de mammoetwet van Minister Cals de poort van 
het Binnenhof wel door, zal het dier op de moeizame tocht van 
departement naar parlement niet aan de doorstane ontberingen 
overlijden? De politieke gezondheid van Minister Cals' lieve
lingsdier laat op het ogenblik wel iets te wensen over. Ter rech
terzijde wordt hij bestookt door de confessionele partijen, die 
nog steeds ernstige bezwaren - sommige van grondwettelijke 
aard - tegen hem hebben; ter linkerzijde bevindt zich de op
positie van de Partij van de Arbeid, terwijl de V.V.D. niet on
verdeeld enthousiast is". Zo'n citaat zegt tenslotte wel iets over 
de toekomst. Wij hebben van C.-H.-zijde ook onze bezwaren. 

De vraag is namelijk gerechtvaardigd, of de minister zich niet 
aan de opgave vertilt, omdat hij teveel ineens wil bereiken. De 
verschillende soorten van voortgezet onderwijs zijn onderling 
zo fundamenteel verschillend, dat het voor ons stellig niet zeker 
is, dat het inderdaad mogelijk zal zijn, om al deze heterogene 
elementen in een wet te structureren. Het is zelfs de vraag, of 
het wenselijk is. 

Vervolgens moet het ieder, die iets van onderwijswetgeving 
kent, toch onmiddellijk opvallen, dat deze wet in haar grondlij
nen fundamenteel afwijkt van vrijwel alle Nederlandse onder
wijswetten. In de bestaande onderwijswetten onderscheiden we 
steeds twee delen. In het eerste deel vinden we alle bepalingen 
die gelden voor het openbaar onderwijs. In het tweede deel 
vinden we dan de voorwaarden voor subsidiering van het bij
zonder onderwijs. Op deze wijze wordt recht gedaan aan artikel 
208 van de grondwet, waar een dergelijke structuur vrijwel 
wordt voorgeschreven. Dit gehele artikel kan slechts op de juis
te wijze worden verstaan en uitgelegd, wanneer de vrijheid van 
onderwijs in de historische en Nederlandse zin centraal wordt 
gesteld en de interpretatie beheerst. De taak van de overheid 
ten aanzien van het openbaar onderwijs verschilt dus funda
menteel van die ten opzichte van het bijzonder onderwijs: ener
zijds volledige regeling van het openbaar onderwijs, anderzijds 
minimum voorwaarden voor de toekenning van subsidie. Art. 
208 van de Grondwet stelt de vrijheid van onderwijs duidelijk 
voorop, bepaalt daarna, dat het openbaar onderwijs bij de wet 
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moet worden geregeld en schrijft dan voorts wettelijke regeling 
van de subsiedievoorwaarden voor het bijzonder onderwijs voor. 
Ons standpunt is, dat een bijzondere school, kennis nemende 
van de door de regering bepaalde subsidievoorwaarden, zich 
uit eigen vrije wilsbeschikking aan deze voorwaarden onder
werpt. Maar zo'n school kan het ook niet doen. De school kan, 
kennis nemende van de door de regering gestelde subsidievoor
waarden, wederom uit eigen vrije wilsbeschikking, besluiten 
geen subsidie aan te vragen. Desondanks moet het geven van 
onderwijs, behoudens het toezicht der overheid, vrij blijven. 
Deze thans door ons geschetste situatie vinden wij in het wets
antwerp van Minister Cals in onvoldoende mate terug. Boven
dien vragen wij ons af, waarom de Minister van het gangbare 
wettelijke patroon is afgeweken. Daar was tach werkelijk geen 
enkele reden voor. De in de laatste jaren aangenomen Kleuteron
derwijswet en Kweekschoolwet hebben wel de door de grondwet 
gestelde structuur, terwijl de mammoetwet een patroon heeft, 
waarbij grote groepen van ons volk het discutabel stellen, of 
hier de door de Grondwet gedicteerde lijn gevolgd wordt. De 
Kleuteronderwijswet en de Kweekschoolwet hadden in hun 
structuur de sympathie van de volksvertegenwoordiging. Waar
om heeft Minister Cals en zichzelf en de confessionele partijen 
niet een berg van moeiten en zorgen bespaard, door 66k in deze 
wet het patroon van de door ons als voorbeeld genoemde wet
ten toe te passen? Dit is ons onvoldoende duidelijk. Met nadruk 
moeten wij er verder op wijzen, dat de overheid in deze wet 
een zeer dominerende plaats inneemt. En dat ligt nu eenmaal 
de confessionele partijen niet. De confessionele politiek staat 
veel gereserveerder tegenover overheidsinvloed dan b.v. het 
socialisme. Ik meen daarvan de oorzaak te kunnen aanwijzen. 
Wij wensen altijd en onder alle omstandigheden de overheid te 
meten aan de norm, die de bijbel ons in handen geeft. Dat is de 
norm die Romeinen 13 aan de overheid stelt. Bovendien schetst 
de bijbel ons in scherpe lijnen, waartoe de overheid kan ver
vallen, indien zij zich niet houdt aan de hoge normen van Rom. 
13: dat vinden we in Openbaringen 13. Daar lezen we van de 
demonisering van de staat. Laten wij elkaar goed begrijpen op 
dit punt. 
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Het gaat ons er momenteel niet om, of de overheid C.H. of 
A.R., socialist of liberaal, R.K. of brede basis is, of smalle basis. 
Elke overheid staat precies onder dezelfde kritiek, omdat de 
normen aan de overheid gesteld, onveranderlijk zijn. Gaat nu 
de overheid zich met de bouw van woningen bemoeien of met 
de regeling van het verkeer, dan zullen wij een loyale overheid 
willen volgen, voorzover dit op praktische gronden mogelijk is. 
Gaat de overheid zich met de rechtspraak bemoeien, wat op 
zichzelf natuurlijk absoluut noodzakelijk is, dan staan we reeds 
midden in de problematiek. Dan komen alle kwesties als eigen
dom, huwelijk, echtscheiding, enz. ter sprake; en dat zijn be
grippen waarover wij onze eigen gedachten hebben. Maar als de 
overheid zich tot regeling van het Nederlandse schoolwezen een 
centrale positie wil verwerven, dan worden we plotseling klaar 
wakker, dan hebben we ogen van voren en van achteren. Als 
de overheid een goede regeling voor het verkeer geeft, wij zul
len zo'n overheid van harte bijvallen, omdat een dergelijke re
geling nimmer buiten de overheid tot stand kan komen. Maar 
met de school ligt het principieel anders. Wij aanvaarden op dit 
terrein slechts de overheidsinvloed voorzover deze strikt nood
zakelijk is. Ten aanzien van dit wetsontwerp kennen wij dus 
aan de· overheid een uitgebreide bevoegdheid toe ten opzichte 
van het openbaar onderwijs. Maar bij het bijzonder onderwijs 
blijven wij gaarne, wat we altijd gewee~t zijn: baas in eigen 
huis. Het rijksschooltoezicht wordt door ons con amore geac
cepteerd, mits dit toezicht zich niet gaat bemoeien met allerlei 
kwesties, die buiten zijn competentie vallen. 

Het moet ons na het voorgaande duidelijk zijn, dat wij, be
halve enkele praktische bezwaren, in tweeerlei opzicht de wet 
een andere structuur willen geven. Ten eerste dus de duidelijke 
en afgebakende regeling voor het openbaar voortgezet onder
wijs, met als grondwettelijke konsekwentie de subsidierings
voorwaarden voor het bijzonder onderwijs. En in de tweede 
plaats willen wij niet, dat een reeks van zaken, zowel voor het 
openbaar als voor het bijzonder onderwijs, door overheidsin
grijpen wordt beslist. 
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Hoe wij dit laatste dan wel willen? 
Wij spreken duidelijk onze voorkeur uit voor wettelijke rege

lingen. Dat betekent, dat de minister met voorstellen komt, die 
slechts na goedkeuring der Staten-Generaal, en na bekrachti
ging door de Koningin, en na de publicatie in het Staatsblad 
rechtsgeldig worden. Dat is de enige manier, waarmee het bij
zonder onderwijs vrede kan hebben. 

Een andere weg is er niet! 
Daarvoor is het kostelijke goed der onderwijsvrijheid te duur 

betaald. 

HOE ANDEREN ONS ZIEN 
Politieke malaise. 

In het februari-nummer van ,Wending", maandblad voor 
Evangelie en Cultuur, vertelt Prof. Dr. W. Banning, dat de re
dactie van genoemd blad hem de vraag heeft voorgelegd: wil je 
eens voor ons piekeren over de vraag Of er met recht te spreken 
valt van politieke malaise, wat daar dan onder verstaan moet 
worden, welke oorzaken kunnen worden aangewezen en of er 
wat aan te doen valt? 

Prof. Banning heeft aan het verzoek van de redactie voldaan 
en komt al piekerende tot een aantal behartigenswaardige op
merkingen. Aan de meeste daarvan moeten wij hier echter voor
bijgaan. 

Slechts aan twee facetten van het betoog moge hier aandacht 
worden besteed. 

Allereerst rijst de vraag of de termen, welke Prof. Banning 
gebruikt om de historische ontwikkeling van het thans nog do
minerende partijenstelsel te schetsen, juist zijn gekozen. ,De 
tegenstelling conservatief-liberaal die het midden der eeuw be
heerste, wordt in die tijd ( ± 1880) vervangen door de anti these 
liberaal-confessioneel; met de opkomst van het socialisme gaat 
een nieuwe tegenstelling burgerlijk-socialistisch gelden." 

Wij voor ons zouden laatstgenoemde tegenstelling liever aan
duiden met de woorden confessioneel-a-religieus, dit teneinde 
zowel aan de historie als aan het huidige socialisme binnen onze 
landsgrenzen recht te doen wedervaren. 
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Na een sociologische belichting te hebben gegeven, schrijft 
Prof. Banning over ,De geestelijke problematiek". Met zijn op
merking ,voorop" zijn we het zo roerend eens, dat wij deze hier 
grotendeels overnemen: ,terwijl ik mij diep verheug over de 
mogelijkheden van meerdere welvaart voor de massa, zie ik met 
zorg hoe tallozen zich tevreden stellen met wat Freyer genoemd 
heeft ,surrogaat-vormen der individuele vrijheid". Men versta 
mij wel: ik weiger volstrekt mee te doen met het hypocrite ge
klaag over de radio- en televisietoestellen in arbeidersgezinnen, 
over het uitvliegen per motor of scooter, over vakantiereizen 
naar het buitenland terwijl men de taal noch de geschiedenis 
noch de kultuur van dat land kent; ik weiger zelfs te jammeren 
over de golf van eudemonisme in tamelijk vulgaire vorm. Maar 
wat mij verontrust komt wel overeen met de klacht van een 
geschoolde arbeider, die hard hee£t gewerkt ook in zijn partij 
en vakbeweging, sccialistische of christelijke, en nu ziet hoe zijn 
volwassen kinderen zich tevreden stellen met ,profiteren": 
,hebben wij dat bedoeld? daarvoor gewerkt?" Ik (Prof. B.) zeg 
het op mijn manier, en dan geldt het voor alle groepen in onze 
westerse kultuur: wij lopen gevaar vrijheid te noemen wat in 
wezen niet anders is dan verslaving aan consumptie." 

Even veTder in het artikel volgt dan een opmerking, die stel
lig binnen het kader van onze rubriek valt. Prof. Banning 
schrijft daar: ,In ons land geldt op bizondere wijze een ander 
verschijnsel: de invloed die het levend Christendom zou kunnen 
hebben op een strijd voor politieke vrijheid wordt voortdurend 
verzwakt, ik ben geneigd oin te zeggen verlamd, door onze con
fessionele partijen. Ik waag de stelling: indien in een volk een
maal politieke vrijheid (democratie) aanvaard is, en dus recht 
is gescl1apen voor ontplooiing der verschillende levensovertui
gingen, dan behoren de levensbeschouwelijke verschillen en 
strijdpunten niet meer thuis in de politiek. Met deze stelling 
hoop ik recht te doen aan de emancipatiestrijd van Rooms Ka
tholieken en Gereformeerden tegen de verlichte dictatuur der 
19e eeuw - maar evenzeer af te wijzen de confessionele preten
tie, dat geloof tot eigen politieke formatie dwingt." 
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Ret is vooral op deze laatste opmerking, dat Mr. A. F. Stroink, 
blijkens de in ,Wending" vermelde personalia ,adjunct-secreta
ris van de Groninger Maatschappij van Landbouw, dient de 
hervormde gemeente te Groningen als ouderling voor het stu
dentenwerk.", waaraan wij toevoegen ,secretaris van de Chris
telijk-Ristorische Kiesvereniging in de stad Groningen", in het 
april-nummer van ,Wending" ingaat. De heer Stroink geeft in 
een kort artikel tegenover de gedachten van Prof. Banning zijn 
eigen idee over deze zaken weer: ,Ik meen dat een christen 
moet trachten zich als christen te gedragen en daarop zijn leven 
en levenspatroon in te stellen. Wie deelneemt aan het staatkun
dig gedeelte van dit leven in staat en maatschappij zal daarbij 
ook als christen moeten handelen. Wil men als christen dat de 
door hem juist geachte doeleinden worden bereikt, dan is het 
nodig dat hij zich met andere christenen verenigt opdat dit doel 
bereikt wordt en er een concrete inhoud aan gegeven wordt. 
Immers er zijn vele anderen in de staatkundige organen die 
niet-christenen of ,andersdenkenden" zijn, en daarom kan het 
voorkomen dat men over allerlei zaken verschillend denkt. Inci
dentele bundeling van krachten is meestal praktisch niet be
reikbaar, zodat er een meer permanent karakter aan gegeven 
moet worden." Tot zover Mr. Stroink. 

Politieke bezieling. 
Een opmerking vooraf. 
In de eerste brief aan Timothei.is begint Paulus het tweede 

hoofdstuk met deze vermaning: allereerst smekingen, gebeden, 
voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor ko
ningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven 
mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. 

Wij vragen ons wel eens af, of wij niet al te vlot voor poli
tieke malaise houden een situatie die tendeert naar wat Paulus 
noemt een ,stil en rustig leven". Ret is overigens maar een 
vraag. 

Ret tegenovergestelde van politieke malaise is, dunkt ons, po
litieke geestdrift. En bij een christen moet deze politieke geest
drift het karakter van politieke bezieling dragen. 
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Vandaar, dat wij onze bijdrage tot de discussie onder dit hoofd 
willen plaatsen. 

Het gaat dan om de vraag, wie of wat in staat is ons handelen 
als christen op politiek terrein te bezielen. 

De machtsstrijd? 
Gaat het in de politiek om het spel of om de knikkers? 
Ook wij, evenals Mr. Stroink, zijn lid van de Christelijk-His

torische Unie. En al zeggen we het zelf: we zijn nooit een papie
ren lid geweest. De zaak van de Unie heeft ons eens bezield. We 
kunnen er trouwens nog warm voor lopen. De juist dezer dagen 
in ons land naar voren gehaalde woorden van MacArthur, dat 
men niet oud wordt door een aantal jaren te leven, maar door 
zijn idealen in de steek te laten, mogen hier worden herhaald. 

Niet de machtsstrijd heeft ons bezield, ook niet de ,doelein
den", evenmin de afgrenzing tegenover ,andersdenkenden". 

Maar het eigene van de Christelijk-Historische Unie. 
Door bestudering van het beginselprogram van de Unie leer

den we, om met Prof. van Niftrik te spreken, ,de Unie lief
hebben". 

Artikel 7: Niet om de majoriteit, niet om de meerderheid der 
kiesgerechtigden, als wel, of liever juist, om het gezag van het 
W oord· Gods. 
Artikel 8: De Christelijk-Historische Unie verzet zich tegen een 
groepering des volks in twee delen naar godsdienstige onder
scheiding. 

Hier klopt het hart van de Unie. 
En deze artikelen blijven actueel 
Tegen het einde van deze maand juli zal het 50 jaar geleden 

zijn, dat Dr. Ph. J. Hoedemaker stierf. Met het oog hierop 
schreef Prof. Haitjema in het juni-nummer van ,Binding" een 
artikel, waaruit wij het volgende citeren: ,Omdat Hoedemaker 
in zulk een zin Woord-theoloog wilde wezen, die het ,alzo 
spreekt de Here" z6 duidelijk gehoord had, dat alle staatkunde 
voor hem als belijder van een Heiland, Die troont aan 's Vaders 
rechterhand, de gestalte van een Christusheerschappij moest 
gaan aannemen, maar dan wel te verstaan een heerschappij, die 
deze hoogste Koning J ezus tegelijk met de beide andere Midde-
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laarsambten van Priester en Profeet blijft uitoefenen, zie daar
om blijft Hoedemaker's gedachtenwereld actueel voor de toe
passing der Christelijk-Historische beginselen in het huidig tijds
gewricht. Het onverkorte Evangelie des heils veroudert nooit." 

Dat de confessionele partij zoals Prof. Banning deze ziet, ver
lammend kan werken op het politieke leven in Nederland, ach
ten wij voorstelbaar. 

Wij voor ons hebben in de Christelijk-Historische Unie echter 
immer iets anders gezien. Gegeven de Nederlandse situatie, 
waarin geen enkele politieke partij zich algemeen kan noemen, 
kiezen wij voor die politieke groepering, waarin wij onze overtui
ging, dat wij ook op politiek terrein een Heer hebben, kunnen 
belijden en kunnen pogen te beleven. Niet om ons daardoor af 
te grenzen van ,de andersdenkenden", maar juist om allen van
uit deze politieke stellingname ten dienste te zijn. 

Het gedragspatroon van het politiek christendom zal niet mo
gen afwijken van ons gedragspatroon als individueel christen. 

Slechts hetgeen ons als christen kan bezielen kan ook ons ge
meenschappelijk christelijk handelen op politiek terrein bezie
len. 

Daarbij zal ook de zelfverloochening een plaats moeten heb
ben. 

Bij voorbaat vragen we Mr. Stroink vergeving voor het feit, 
dat we van zijn artikel gebruik hebben gemaakt om aan een 
stuk verontrusting, dat reeds lang in ons leeft, uiting te geven. 
Het hoge woord moet er namelijk maar uit: hetgeen de heer 
Stroink heeft geschreven is niet incidenteel, maar dreigt voor 
de C.-H.U. symptomatisch te worden. Waarmee het wezenlijke 
van de Unie teloor dreigt te gaan. 

Zij die geloven ,tellen" niet. 
Joh. Boers. 
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V erschi jningsfrequentie 

Chr.-Hist. Tijdschrift 

In de laatstgehouden vergadering van het bestuur van 

de Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohmanstichting werd 
de wenselijkheid geuit het Christelijk-Historisch Tijd

schrift in het vervolg in plaats van eens in de drie maan· 

den, eens in de twee maanden te laten verschijnen. 

Het Tijdschrift zou dan zes keer per jaar kunnen uit

komen met een omvang van 24 pagina's per nummer. 

De uitvoering van deze gedachte brengt echter finan

ciele consequenties met zich mee. De ~bonnementsprijs 

zou dienen te worden verhoogd met f 0.75 per jaar, 

evenals de minimum-contributie aan de Stichting. 

Het bestuur zou ingaande oktober 1960 tot uitvoering 

van bovenstaande gedachte overgaan. 

Indien dit echter tot bepaalde reacties in de lezers

kring aandeiding zou geven, zal het bestuur hierover 
gaarne reeds nu worden geinformeerd. Met eventuele 

reacties kan dan bij het nemen van een definitief 

besluit worden rekening gehouden. 
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universiteit. Uitgangspunt voor dit onderzoek was de vraag 
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dacht schonken. Bovendien is dit een inductieve studie, die 
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