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1. Le Poole 

Van de bewindvoeringssuprematie 

De zorg voor het algemeen welzijn heeft na en mede door het 
Hitleriaans geweld zulk een verbreding en verdieping ondergaan," 
de verwezenlijking van zich steeds vernieuwende technische, so
ciologische en economische inzichten vraagt zoveel deskundig
heid, het primaat van de internationale betrekkingen knabbelt 
dusdanig aan de nationale soevereiniteit, dat het proces van po
litieke wilsvorming op democratische grondslag en meer nog de 
tekorten in de openbare controle op de publieke dienst alom ter 
discussie staan.!) Bewindvoeringssuprematie op het nationale en 
internationale vlak is het staatkundig beeld van ons tijdsgewricht. 
De parlementaire democratie is op drift. En zo rijst dan de vraag, 
of een dhronische verstoring van het subtiele evenwicht in de ver
vulling van de wetgevende, de bewindvoerende 2 en de rechterlijke 
functie ons deel is dan wel dat ons geslacht evenals vorige gene
raties slechts wordt geconfronteerd met een tijdelijk overwicht 

1 Aan archaïsche geluiden ontbreekt het hier intussen ook niet. 
Een vaderlands voorbeeld: in een artikel naar aanleiding van het 
overlijden van de nobele, doch van het actuele wereldgebeuren (Indo
nesië!) wel zeer vervreemde politicus dr. ]. Schouten schrijft Trouw's 
hoofdredacteur (12-9-1963): 'Schouten is nooit minister geweest ... 
Hij wilde dat ook niet zijn. Hij was voor alles Kamerlid. Hij stond 
op de rechten van de Kamer. Dat kon hij doen, omdat hij voor 
alles de plichten van het Kamerlid kende,' en nu komt het: 
'Als ieder Kamerlid was als hij, zou er geen crisis van de 
democratie zijn.' 

2 C. W. van der Pot, die zelf deze functie met 'bestuur' aanduidt, 
keert zich in 'Handboek van het Nederlands Staatsrecht', Tjeenk Willink, 
Zwolle, 1962, blz. 325 tegen het grondwettelijk begrip uitvoerende 
macht': 'Uitvoering is een verwarrend begrip ... ontstaan in een tijd, 
dat men . . . hetgeen het besturend orgaan deed of behoorde te doen, 
gaarne voorstelde als enkel uitvoering van wat door of te samen 
met een vertegenwoordigend lichaam geregeld was'. P. ]. Oud ('Het 
Constitutionele Recht van het Koninkrijk der Nederlanden', idem, 
1947, dl. II) houdt het op formele overwegingen bij 'uitvoerende 
macht'. 
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van de 'executieve'. Hoe men die vraag ook beantwoordt, vast
staat, dat een situatie is gegroeid, die de kansen op uitwassen 
van het aan elke grotere concentratie van arbeidspotentieel inhae
rente verschijnsel van verbureaucratisering sterk heeft doen 
toenemen. Daar waar de jaarlijkse winst- en verliesrekening ont
breekt, past extra-voorzorg, opdat de vinger niet te laat op de 
wonde plek wordt gelegd. De centrale overheid behoort als eerste 
alles in het werk te stellen om zich te vrijwaren voor het ver
wijt van sleur, lûiheid, bedrijfsblindheid, incompetentie, tactloos
heid, verkeerd gebruik van bevoegdheid, waarop men nu eenmaal 
naast bekwaamheid, visie, vindingrijkheid, ijver, hulpvaardigheid 
in elke arbeidsgemeenschap stuit. 

Voortdenkende in termen van de oude, vertrouwde ~trias politica' 
worden ons als de bewindvoeringssuprematie stillende middelen 
een betere toerusting van en meer bevoegdheden voor nationale 
en internationale vertegenwoordigende lichamen aanbevolen3) ge
combineerd met waarborgen voor een betere rechtsbescherming 
van het individu. 'Parlementaire democratie moet nodig in revi
sie - Grondwet en Kamers sterk verouderd', kopt Het Vader
land (10-3-1963) een in besloten kring gehouden voordracht van 
oud-minister Cals, die reeds eerder - bij een Schaepman-herden
king (De Volkskrant, 4-2-1963)- aandacht had gevraagd voor het 
prestigeverlies van de volksvertegenwoordiging (zie ook Het Vrije 
Volk, rubriek Vrij Spel, 31-3-1964). In navolging van George Ken
nan en Walter Lippmann vraagt voor wat betreft de Verenigde 
Staten Robert Stephens (The Observer, 26-1-1964) zich af: 'Kan 
in de eeuw van de electronica, de kernenergie en de ruimte
vaart een grondwet, die bestemd was voor een in isolement le
vende, landelijke gemeenschap van een paar miljoen mensen en 
die ontworpen is in het tijdperk van de ossekar en het zeilschip, 
nog beantwoorden &an de eisen van een land met bijna 200 mil-

3 Wanneer de vice-voorzitter van de EEG-Commissie Mansholt 
tijdens de recente viering van de Dag van de Verenigde Naties te 
Groningen vaststelt (de Volkskrant, 26-10-1964), dat er, zolang presi
dent de Gaulle in Frankrijk de scepter zwaait, geen sprake van kan 
zijn, dat het Europese Parlement de bevoegdheid krijgt om de lastige 
en soms zeer besluitloze Raad van Ministers beslissend te corrige
ren, vergeet hij, dat er nog een geheel ander controle-probleem be
staat, t.w. op het mede onder zijn leiding en verantwoordelijkheid te 
Brussel werkende, supra-ambtelijke apparaat. 
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joen inwonerc;, van wie de meesten in grote industriesteden 
wonen?' 

In de New York Times (14 sept. 1963) schrijft S. Zagaria (as
sitent van een republikeinse senator), dat het Amerikaanse demo
cratische fundament, dat van oudsher stoelt op een regering met 
ruime handelingsbevoegdheid, waarvan de uitoefening in goede 
banen wordt gehouden door een zorgvuldig gekozen systeem van 
'checks and balances', allengs zodanig aan het afbrokkelen is, 
dat uitsluitend nog de uitvoerende en de rechterlijke macht de pas 
markeren en de wetgever niet veel meer doet dan beider aotie 
vertragen, terwijl een hoofdredactionele beschouwing in hetzelfde 
dagblad (14-1-1964) aldus wordt besloten: ' ... toozij het Congres 
zou besluiten zijn werkwijze te moderniseren, zullen wij onvermij
delijk worden geconfronteerd met de gevaren van een door be
sluitloosheid op drift geraakte democratie.' 

Evenals blijkbaar PvdA-fractievoorzitter Vondeling (Vrij Ne
derland, 24-10-1964, in een interview, getiteld Wilson Up) stelt 
The Observer (26-4-1964) daarentegen weer zijn hoop op de par
lementaire ambiance a:an de overzijde van de Atlantisdhe oceaan. 
'Het achterwege blijven van een ruime voorlichting van het pu
bliek over de zon- en eventuele schaduwzijden van het ontwerp
Prijsbeheersingswet Kleinhandel is in een lange reeks het laatste 
en meest prikkelende voorbeeld van de fundamentele tekorten in 
de procedure van het Lagerhuis.' De hoofdredacteur van dit voor
treffelijke Britse liberale zondagsblad, dat voor de doorsnee 
VVD' er hier te lande een bron van inspiratie zou kunnen zijn, 
meent, dit gezegd hebbende, dat er geen reden bestaat om ook 
niet in zijn land naar Amerikaans model parlementaire commis
sies van onderzoek aan het werk te zetten, waardoor enerzijds 
het waas van irrealiteit, dat menig parlementair debat omhult, 
zou worden verdreven, en anderzijds het prestige van het Lager
huis aanmerkelijk zou worden vergroot. 

4 Op 27-9-1963 behandelde de Tweede Kamer een interim-rapport, 
dat niet meer behelsde dan het voorstel tot een andere wijze van be
handeling van de ontwerp-rijksbegroting (openbare commissie-verga
deringen en instelling van een algemene begrotingscommissie, die 
jaarlijks de bij de onderscheiden begratingshoofdstukken geuite en op 
geld waardeerbare politieke verlangens bijeen zal vegen ten einde aan 
het einde van de miljardendans tot een verantwoorde parlementaire 
oordeelvelling te komen). 
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En teruggekeerd op vaderlandse bodem herinnert De Volks
krant (31-8-1963), die binnen één of twee maanden een grondige 
herzieilling van het reglement van orde van de Tweede Kamer 
verwacht'), ons heel wat meer bescheiden aan de charmes van 
het Britse vragenuurtje: 'Een nieuw reglement kan niet alles. 
Het bestrijkt b.v. niet de oude, maar waardevolle suggestie van 
de vroegere Kamervoonitter, dr. Kortenhorst om het vragenuur
tje over de televisie uit te zenden. Een suggestie die, zou zij 
worden uitgevoerd, niet alleen de politieke belangstelling zou 
vergroten, maar ook: gunstig uit zou werken op de vorm van het 
vragenuurtje zelf. 5 

Op de achtergrond van de aan gezag inboetende volksvertegen
woordiging en de voortdurend aan macht winnende regering tref
fen wij 'the man in the street', aan wie art:. 24 van het beginsel
programma van de Partij van de Arbeid een betere rechtsbe
scherming toedenkt. Uitwerking heeft dit beginsel ,gevonden in 
een, in de reeks Om de kwaliteit van het bes,taan 6 verschenen 
rapport van de Wiardi Beekman Stichting, getiteld Betere rechts-

5 De allergische reacties, opgewekt door de loodzware betoogtrant 
aan weerszijden van het Binnenhof, door de angst 't meest pietluttige 
detail over te slaan (hoevelen lezen de Handelingen van A tot Z?) en 
door de wens vooral een 'nette' vergadering te zijn, zullen werkelijk 
niet worden gecureerd door wat meer spontane, overigens hoognodige 
reactie op de 'dingen van de dag'. 

Wat de netheid betreft, vermoedelijk is de gemiddelde Nederlandse 
parlementariër meer gechoqueerd dan sir Alec Douglas-Home en het 
slachtoffer, de MP voor Smethwick, zelf over premier Wilson's kwali
ficatie: 'parlementary leper'. Traditioneel gaat het immers in het La
gerhuis heel wat feller toe (van de Whig, die de Tory toevoegde: 
'I prophesy, Sir, that you will die of the pox or on the gallows' en 
ten antwoord kreeg: 'That would depend, Sir, on whether I embrace 
your mistress or your polities', via Disraeli, die het verschil tussen 
'misfortune' en 'calamity' aldus duidde: 'If Gladstone fell into the 
Thames that would be a misfortane, but if anyone pulled him out 
that would he a calamity', loopt de lijn naar W. Churchill, die met 
goedkeuring van de Speaker de niet toegelaten uitdrukking 'liar' (!) 
kwiek verving door 'purveyor of terminological inexactitudes'. 

6 Het ontbreken van een follow-up in 'S en D' van dergelijke rap
porten, waarbij ook politiek anders geverseerden aan het woord komen, 
lijkt nogal bizar, evenals trouwens de geringe aandacht, die over en weer 
PvclA's maandblad, Anti-Revolutionaire Staatkunde, Politiek (voortzet
ting van het Kath. Staatkundig Maandschrift) enz. voor elkander aan de 
dag leggen. 
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beschenning tegen de overheid - Ook Nederland een Ombuds
man (1963). Daarin valt op blz. 12-13 te lezen: 

' ... blijkt voor menige bezwaarde burger een onbevredigde be
hoefte te bestaan aan kanalisatie van zijn grieven.. . Enkelen 
wenden zich, bezield door deze gevoelens (van afkeer, wantrou
wen of vervreemding) tot de pers. Wanneer hieruit publikaties 
voortkomen, die een misstand beschrijven, kan zulks heilzaam 
werken. Al te vaak echter betreft het een persoonlijk geval, dat 
door de presentatie in het betrokken persorgaan ten onrechte de 
suggestie van een misstand wekt en dan wordt aan de gevoelens 
van frustratie jegens de overheid voedsel gegeven.' 

Het rapport wijst dan op verschillende psychologische remmin
gen, die de burger weerhouden zijn heil te zoeken bij de Staten
Generaal en gaat verder: 'Dat deze psychologische remmingen 
een leemte teweeggebracht hebben, waardoor de Staten-Generaal 
niet meer ten volle opvangen, wat er in de bevolking aan klach
ten, grieven en onvrede leeft, verandert het constitutionele feit 
niet, dat zij (de Staten-Generaal) het enige orgaan vormen, dat 
aan gevoelens van de bevolking jegens de overheid uiting kan ge
ven onder de werking van de ministeriële verantwoordelijkheid. 
Men mag dan ook niet onderschatten wat er op dit gebied door 
de Kamers wordt verricht in de vorm van tussenkomst van in
dividuele Kamerleden, door de commissies voor verzoekschrif
ten, bij begratingsbehandelingen en in de vorm van vragen ,en 
interpellaties. Het zwaarste middel, de enquête, is in de jongste 
tijd teruggeweken voor bijzondere commissies van onderzoek, door 
elk der Kamers ingesteld.' 

Het is overigens voor de Tweede Kamer een nogallbeschamen
de gedachte, dat deze bijzondere oommissies van onderzoek (de 
zaak-Meulenbelt, de zaak-majoor Koopmann, de zaak-Van der 
Putten) haar ontstaan te danken hebben aan de uit de as van vijf 
jaar onverbloemd landverraad herrezen krantencombinatie De 
Telegraaf-Het Nieuws van de Dag. Driemaal heeft de Kamer 
mitsdien moeten constateren, dat het van de Amsterdamse Nieu
wezijds Voorburgwal ontketende laweit over tegen ambtelijke en 
niet-ambtelijke burgers begane vergrijpen in de regeringsgebou
wen aan het Haagse Plein loos en minderwaardig was. Tegelijker
tijd moet worden erkend, dat de van ambtelijke incompetentie 
doordrenkte za:ak-majoor Koopmann heeft geleid tot een voortref
felijke parlementaire doorlichting van het militair aankoopbeleid 
(Tweede Kamer, zitting 1958-1959 én 1959-1960, stuk na. 5450). 
Meer in het algemeen werd in de conclusies van dit onderzoek 
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stilgestaan bij de wenselijkheid tot vermeerdering van de midde
len tot uitoefening van het parlementaire budgetrecht. Zij het 
gericht op de rechtsbescherming van het individu, inspireerde de 
Tweede Kamer zó niet alleen de Wiardi Beekman Stichting, maar 
ook de Vereniging voor Administratief Recht. 

Aan de laartste hebben wij niet alleen een boek (dr. J. G. 
Steenbeek, De parlementaire Ombudsman in Zweden, Denemar
ken en Noorwegen, Tjeelllk: Willink Haarlem, 1963) te danken, 
doch bovendien een proeve van een wetsontwerp (Geschriften 
van de Vereniging voor Administratief Recht LXII, De Ombuds
man, idem 1964). De Ombudsman - een vertrouwensman van 
het parlement, tot wie elke burger zich met klachten aangaande 
de uitoefening van de publieke dienst kan wenden en die ver
gaande bevoegdheden heeft voor onderzoek van de gestie van het 
overheidsapparaat 7 - heeft ook buiten Scandinavië het levens
licht aansdhouwd. Nacdat de Wes,tduitse Bondsdag in 1957 besloot 
een W ehrbeauftragte 8 aan 1:Te stellen - deze functionaris is dus 
alleen bevoegd voor een bepaald onderdeel van de staatstaak -
werd in 1962 in Nieuw-Zeeland een Parliamentacry Commissioner 
for lnvestigations benoemd. En ook de regering-Wilson is conform 
het Labourverkiezingsprogram Ombudsman-minded. (Troonrede 
1964 van koningin Elizabeth IJ: ' ... mijn regering zal u voor>tel
len doen voor nieuwe maatregelen ter waarborging van een 
onpartijdig onderzoek van door de burger aanhangig gemaakte 
klachten'). 

In onze vaderlandse dagbladpers heeft de 'algemeen vertrou-

7 In Zweden, waar de Ombudsman reeds in het begin van de 19de 
eeuw vorm en gestalte kreeg, strekken zijn bemoeiingen zich mede 
uit tot de rechterlijke macht. De hierboven genoemde Nederlandse 
supporters achtten dit minder juist. Met mr. W. Duk, raadsadviseur 
bij het departement van justitie, a titre personnel aan het woord in de 
25ste jaarvergadering van de Ver. v. Adm. Recht, vraag ik mij af of 
zulk een absolute afsnijding van bevoegdheid waarlijk geboden is? 
Men denke aan het mede uit de wijze van vacaturevervulling voort
vloeiende besloten karakter van onze rechterlijke macht, aan de ve
lerlei vormen van afstand tussen rechter-justitiabie en aan het her
haaldelijk plaats vindende gesol met getuigen. Men gedenke voorts de 
verkeersovertreders, wier persoonlijke verschijning door vele bedie
naren van het openbaar ministerie en kantonrechters als een hinderlijke 
verstoring van de cadans hunner zittingen wordt beschouwd. 

8 Zie W. Wierda, 'De andere geest in de Bundeswehr', Socialisme 
en Democratie, 1962, blz. 751 e.v. 
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wensman' (Vereniging voor Administratief Recht) of 'commis
sa.ris-generaal voor bezwaren' (Wiardi Beekman Stichting) een 
sympathieke ontvangst gekregen. In dagbladen en vakpers is 
voorts met veel élan de Ombudsman-vaan gehesen door de Al
phense kantonrechter, Kirchheiner, die in dit verband ook (Het 
Parooll8-7-1964) de steeds weer opduikende grieven tegen de po
litie ter sprake brengt: 'Men versta mij goed. Ik ben er zeer wel 
van overtuigd, dat de taak van de politie in situaties als hiervoren 
genoemd (Oudejaarsavond 1961 Den Haag en mishandeling Rie
merstraat in dezelfde stad 1964) uiterst moeilijk kan zijn, maar 
een levende democratie aanvaardt niet meer, dat de behandeling 
van ernstige klachten en grieven niet in zijn gelheel in de open
baarheid geschiedt. Daardoor zijn met de enkele mededeling, dat 
politieagenten ontactisch zijn opgetreden en berispt, gelijk volgens 
persberichten . . . door de hoofdcommissaris van politie in Den 
Haag in het geval-Riemerstraat is geschied, de ernstige gevoelens 
van rechtsonzekerheid in het volk niet weggenomen. In een mo
derne democratie wil de mens het hoe en waarom weten; werdt 
daaraan niet voldaan, dan zal men een zodanige mededeling niet, 
althans nauwelijks aanvaarden ... Zou Nederland echter de be
schikking hebben over het instituut van de Ombudsman, dan zou 
dit volledig onafhankelijk werkende instituut geheel vormloos, het
zij op klachte, hetzij op eigen initiatief een onderzoek tot op de 
bodem hebbe!l kunnen vetrichten en aan de pers volledig opening 
van zaken hebben kunnen (in Zweden: moeten) geven. Het mes 
snijdt aan twe~;> kanten, want niet alleen worden de gevoelens van 
rechtsonzekerheid bij de mens weggenomen, maar anderzijds zal 
het begrip voor de soms uiterst moeilijke omstandigheden, waar
onder de politie heeft te werken worden versterkt. Zo zal het res
pect voor de politieambtenaar als mens tevens worden verhoogd.' 

Tijdens de discussie in de Vereniging voor Administratief Recht 
wierp de Leidse hoogleraar mr. C. H. F. Polak, die reeds eerder 
- in het Leeuwardense VVD-congres (Vrijheid en Democratie, 
22-3-1962) en in een congres van gemeentesecretarissen (De Ne
derlandse Gemeente, 1963, blz. 316) - voor een dergelijke con
tributie aan de rechtstaatsgedachte in de bres was gesprongen, 
zioh als pleitbezorger voor de Ombudsman op, hierin door een 
aanzienlijk aantal debaters, onder wie zijn oud-collega van de 
Vrije Universiteit, mr. A. M. Donner, meer of minder hoogge
stemd en periculum-in-mora-end bijgevallen. Anti-Ombudsman 
is en blijft prof. G. A. van Poelje, (Bestuurswetenschappen 1963, 
blz. 299), die een vervolmaking van de administratieve recht-
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spraak - na de recente, tergend langzaam verlopen regeling 
van het administratief beroep - de hoogste prioriteit toekent en 
voorts (Ver. v. Adm. Recht) de aanhangers van de Ombudsman, 
de burger de weg wijzende sociale raadslieden van de gemeen
ten Den Haag en Amsterdam (wijkcentra) ten voorbeeld houdt. 9 

Nemen wij aan dat Nedfflands hang naar perfectionisme onder 
des Ombudsmans knie kan worden gehouden, nemen wij Vffi'der 
aan, dat onze onhygiënische eigenschap, waar wij geen beter 
woord voor vonden dan 'kankerzucht', toch wel mag worden ver
staan als 'tevreden zijn op een ontevreden manier' (Carmiggclt), 
dan zou een logische conclusie zijn, dat bij zoveel sympathie
betuigingen van rechtsbeoefenaars en politici de Ombudsman in 
ons parlementaire bestel zijn plaats, althans kans moet krijgen. 
Maar dan vergeet men, dat de logica in ons vaderland maar al te 
vaak een eigendunkelijke en eigenstandige is. Ten onrechte wer
den naar mijn vaste overtuiging tot op heden de schijnwerpers -
met een kleine deviatie bij de Wiardi Beekman Stichting (blz. 41 
onderaan) - uitsluitend gericht op de bewindvoerende macht (in
clusief - voor vroeger of later - de provinciale en gemeentelijke 
overheden). Mitsdien bleef een omvangrijk stuk publieke dienst
verlening rhuiten het gezichtsveld. 

En hier heb ik niet het oog op onze spoorwegen en onw natio
nale luchtvaartmaatschappij. Het is, dunkt me, een te rechtvaar
digen simplificatie in dit verband semi-openbare nutsbedrijven 
en semi-openbare diensten, zoals TNO en KNMI als organen van 
de bewindvoerende macht aan 'te merken. Neen, ik rhedoel, dat de 
schijnJWerpers het unieke diorama onrhelioht lieten van de toever
trouwing van een aanzienlijk deel van de algemene welzijnszorg 
aan particuliere organen, die geheel, Î!ll hoofdzaak of in rhelangrijke 

9 'De basis voor de overwegingen, welke hebben geleid tot de in
stelling . . . van sociale raadslieden, werd gevormd door een min of 
meer duidelijk zich openbarende behoefte aan bredere informatie van 
het publiek inzake de werkzaamheden van overheids- en particuliere 
instellingen op het sociale vlak, aan informatie omtrent eenvoudige, 
dagelijks voorkomende sociale problemen en aan een gemakkelijk en 
duidelijk kenbare gelegenheid, waar het publiek met betrekking tot 
het ingewikkelde geheel van sociale wetgeving en instellingen de weg 
kan worden gewezen,' aldus een mededeling van de gemeente Den 
Haag (sept. 1964), waarin verder valt te lezen, dat zes maanden na 
invoering van het instituut- er zijn 10 sociale raadslieden - ca. 10.000 
verzoeken om inlichtingen waren binnengekomen. 
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mate door zilveren banden aan hogere en lagere schatkisten zijn 
gebonden. De wetgever kende in 1962 voor het instandhouden 
van deze door het 'particulier initiatief' behartigde sociale en 
culturele voorzieningen de navolgende subsidies toe: 10 

onderwijs . 
sociale en andere culturele doeleinden . 
ziekenfondsverzekering (bejaarden) . 
woningwetbouw . 

totaal . 

f 1.722.812.000,
f 211.622.000,
f 46.000.000,
f 155.000.000,-

f 2.185.434.000,-

Deze optelling beduidt, dat meer dan twintig percent van het to
taal van de gewone ·dienst der Rijksbegroting in dat jaar werd ge
kanaliseerd naar particuliere, dikwijls levensbeschouwelijk 11 geor
ganiseerde instellingen. Nu wil het er bij mij niet in, dat het juist 
kan zijn, dat ouders wél kunnen klagen bij de Ombudsman over 
het regime in een rijksopvoedingsgesticht, maar de pas daartoe 
afgesneden zien, wanneer zoonlief in een particulier gesticht is 
geplaatst (n.b. de particuliere kinderbescherming als totaHteit 
vraagt als ~t ware om het Ombudsmansiaanse oog). 

EVIen weinig spreekt mij aan, dat een Raad van Arbeid publie
kelijk te kijk kan worden gezet en een bedrijfsvereniging geen 
weet behoeft te hebben van het bestaan van de Ombudsman. Zo
wel binnen de muren van een Rijks-h.b.s. als binnen die van een 
rooms.:lmtholieke, protestants-christelijke of 'neutrale' hn peda
gogisch emstig worden gefaald, maar slechts de eerste vindt de 

10 Ontleend aan D. Dolman, 'Subsidies en gezondheidszorg'. H. E. 
Stenfert Kroese N.V., 1964 (proefschr. G. U. Amsterdam). 

11 Men behoeft waarlijk geen voorstander van het bestaande om
roepbestel te zijn om de stormloop tegen onze 'verrekijk-zuilen' wel 
een heel banale en onwaarachtige actie te vinden. De 'zuilen' zijn 
immers een organisatie-patroon, dat ons gehele politieke, sociale en 
culturele leven en hier en daar zelfs het economische (boerenleen
banken) kleurt. De in de leerschool van 'De Telegraaf', d.i. in de 
leerschool van de continue speculatie op rancune-instincten, getrainde 
mevrouw H. van Someren-Downer mag best die kleur heel lelijk 
vinden, doch dan zegge zij dat (na verkregen goedkeuring van frac
tievoorzitter Geertsema) ronduit en pleite zij tegen de 'zuilen', of die 
nu televisie-programma's brengen of preventieve gezondheidszorg be
vorderen of de delinquent, de gehuwde moeder e.a. te hulp komen 
of kinderspeeltuinen in stand houden. 
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Ombudsman op haar weg. En wanneer een reclasseringsvereni
ging de belangen van haar cliënten verwaarloo&t, zal niemand 
ooit haar naam in het jaarrappoi11: van de Ombudsman vinden, 
doch ter plaatse figureert misschien wél het gevangeniswezen of 
één van zijn onderdelen. Hic et nunc zou m.i. de invoering van 
het instituut van Ombudsman hier te lande door zijn eenzijdige 
betrokkenheid op de overheid te kort doen aan het beginsel van 
distributieve rechtvaardigheid en daarmee aan ,een essentieel as
pect van democratisch denken. Vooralsnog ware het dan ook 
wenselijk, dat de commissies voor de verzoekschriften van de 
Staten-Generaal, beter toegerust en praktischer arbeidend, alles 
in het werk zouden blijven stellen om juiste of vermeende klach
ten van de burger recht te laten wedervaren. 

Houden wij toch nog een ogenblik de vertrouwensman van de 
Scandinavische parlementen in het vizier. Met recht schijnt de 
vraag te kunnen worden gesteld, of de heilsverwaohtingen, ,die 
verder rond zijn import aan het groeien zijn, wel reëel mogen wor
den genoemd. Is de aandacht van de Wim·di Beekman Stichting 
en van de Vereniging VODr' Administratief Recht (getuige ook de 
proeve van haar wetsontwerp) bovenal gericht op de klagende 
burger, die zijn belangen verwaarloosd of gekrenkt acht dan 
wel de weg in het administratieve oerwoud kwijt is, de Com
missie Militair .<\ankoopbeleid had nadrukkelijk het oog op 
een heel wat verder reikende taak. Natuurlijk kan en zal ook 
het individueel klachtrecht meermalen leiden tot een meer a~ge
mene evaluatie van een stukje publieke dienstverlening, doch dat 
is heel wa,t anders dan de primaire opdracht de volksvertegen
woordiging bij te staan in de uitoefening van haar budgetrecht. 
Wanneer men alleen al bedenkt, dat de Commissie Militair Aan
koopbeleid zelve twee jaar heefit nodig gehad om een beperkt aan
tal concrete aspecten van dit beleid onder de loupe te nemen, wat 
verwacht men dan van de Ombudsman? Moet hij getuigen !ho
rend, exhibita en retro-acta pluilzend, deducerend en combinerend' 
mankementen in het bewindvoeringsapparaat in zijn il'otaliteit 
en die zijn er vele - bloot gaan leggen? 12 

Ik weiger te geloven dat de Ombudsman daartoe, hoe goed ook 
geëquipeerd, effectief m staalt zal zijn. Nemen wij twee willekeu
rige voorbeelden. In het najaar van 1962 diende minister Veld
kamp op één dag vier wetsontwerpen en een belangrijke advies-

12 De Zweedse Ombudsman heeft de nadrukkelijke instructie steek
proefgewijze overheidsdiensten te inspecteren. 
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aanvrage resp. bij de TweedeKamer en de SER13 in. Deze minis
teriële krachtprestatie nntlokte toenmaals aan het lid van de Raad 
van State, mr. C. P. M. Romroe de uitspraak: 'Te veel ijver kan 
ook schaden' en anderen stelden de hierbij aansluitende vraag, of 
wellicht roofbouw werd gepleegd op 's ministers departement ten 
detrimente van de afdoening van de dagelijkse zaken? (vgl. F. J. 
F. M. Duynstee in De Tijd-Maasbode, 20-3-1963). Verwacht men 
werkelijk, dat een Ombudsman eerder dan een opvolger van de 
bewindsman een zodanige toestand zou kunnen vaststellen? En 
meent men in gemoede, dat hij, hoe ook geverseel'd in dein's en 
out's van de bestuursdienst, de subtiele en voor het algemeen wel
zijn zo schadelijke interdepartementale en soms 'OOk intradepar
tementale14 compentiestrijd anders dan aan de oppervlakte zal 
weten te outkluisteren en ontluisteren? 

En nu kom ik dan tot mijn hoofdbezwaar tegen de discussie, die 
over en rond de parlementaire democratie plaats vindt. De prio
riteiten lijken in deze discussie verkeerd gesteld. Een betere 
rechtsbescherming voor het individu, a}<1kooro; een herwaarde
ring van de parlementaire werkwijze, natuurlijk, maar 'eerst en 
voor alles een doorlichting van het bewindvoeringsapparaat, 
kwantificerend en kwalificerend in het licht van zijn opgave en 
taak nu, morgen en overmorgen. Wellicht zal dan blijken, dat 
voor ons bestaan als een cultuurgemeenschap, Waa.I'binnen een 
optimaal lee,fklimaat kan worden gerealiseerd, in stede van min
der, meer bewindvoeringssuprematie is geboden, en dat niet de 
verbetering van de controle op de organen van de bewindvoerende 
macht, maar veeleer nieuwe vo1men van beleidstaetsing binnen 
die organen de meeste aandacht moeten krijgen. Nu is het z0Jl!I1e
klaar, dat woorden als 'optimaal' en 'leefklimaat' politiek heel 
uiteenlopend kunnen worden geduid, al moet daaraan direct 
worden toegevoegd, dat realiter de daartoe beschikbare marge 
heel wat smaller is dan onze politieke voormannen ons willen doen 
geloven, hierin overigens gesteund door de regering, die ten aan-

13 Ontwerp-Ziekenfondswet, -Arbeidsongeschiktheidswet, Interimre
geling Invaliditeitsrentetrekkers en -herziening Drankwet; adviesaan
vrage inzake volksverzekering tegen zware geneeskundige risico's. 

14 B.v. tussen de zgn. 2de en 3de afd. van het departement van 
justitie, die dringend om enigerlei vorm van samenvoeging vragen, voor 
zover het gaat om de strafrechtpolitiek, het gevangeniswezen, de psycho
patenzorg en de reclassering. 
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zien van een vraagstuk aJs de bevolkingsgroei, waarbij de ruim
telijke ordening centraal staat, aarzelt, of het samenleven in lief
de met de volksvertegenwoordiging hert meest met absolute dan 
wel met periodieke onthouding is gediend. 15 

'Dezer dagen heb ik het voorrecht gehad een aantal gesprekken 
te kunnen voeren met planologen van eigen bodem. In het licht 
van de groeiende bevolkingsproblematiek kwam men tot de slot
som, dat het openbaar vervoer in Nederland gena:tionaliseero. 
moest worden, dat de grond gemeenschapsbezit behoort te zijn en 
dat de met gejuich begroete belastingverlaging een onvera:nt
woordelijke dwaasheid is in het licht van de groeiende collectieve 
behoeften. Naar hun milieu behoorden deze mannen tot liberale 
en christelijk-historische kringen. Men kan niet zeggen, dat zij so
cialistische opvattingen zijn gaan aanhangen, aangezien het socia
lisme in Nederland deze eisen eenvoudigweg niet durft te stel
len,' aldus H. M. van Randwijk (Maatstaf, sept. 1964). Nu is dit 
laatste veel te sterk aangezet, getuige o.a. het vlak vóór de verkie
zingen-1963 door de Wiardi Beekman Stichting in de al genoem
de reeks Om de kwaliteit van het bestaan gepubliceerde geschrift 
De besteding van de groei van het nationaal inkomen, dat na
drukkeJijk het primaat van de collectieve voorzieningen stelt ter 
verzekering van een dragelijk leefklimaat voor onze en volgende 
generaties. Maar electoraal zet een dergelijk programma kenne
lijk geen zoden aan de dijk, in het parlement spreekil: lhet andere 
fracties (nog) onvoldoende aan en daarmee is het een barrière 
voor een behouden terugkeer in het regeringskasteeL En wie bui
ten deze burcht leeft, heeft het gevoel niet echt mee te doen; 
vraag het oud-ministers, die (weer) het Kamerlidmaatschap aan
vaarden. 16 Maar ter zake, het gaat er hier niet om, of de ene of 

15 In dit verband is ook een staaltje van organisatorisch denken 
van minister-president Marijnen het vermelden waard (Handelingen 
Tweede Kamer 1964-1965, bi. 193). 'Ik denk aan het Centraal Plan
bureau, aan de Rijksdienst voor het Nationale Plan, het Centraal Bu
reau voor de Statistiek, de Dienst voor de Rijksbegroting, de studie
en research-afdelingen van de departementen, de vele raden en ad
viesinstanties . . . Dit gehele samenspel in ons vaderland geeft ons 
het materiaal, waartegen wij het concrete beleid kunnen projecteren'. 

16 Oud-minister Zijlstra heeft dit goed bekeken. Ten tijde, dat hij 
achter de schermen nog druk doende was zich voor de na de Quayse
periode van een portefeuille te verzekeren, verklaarde hij voor alle 
zekerheid publiekelijk zich geen 'homo politicus' te vinden. 
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de andere politieke partij de kunst verstaat ons een 'image' van de 
tijd, die komt, voor te houden, doch of het regeringskasteel zó is 
ingericht, dat de publieke zaak daarbinnen een maximale behar
tiging kan krijgen. 

Wannee!l' men er met mij van uit wil gaan, dat de zorg voor ihet 
algemeen welzijn bovenal vraagt om een reeks van in elkaar 
grijpende en van elkaar afhankelijke voorzieningen, tot stand ge
bracht in een raam van dynamische en flexilbele planning, waar
bij pressie van en voor groepsbelangen zo min mogelijk kansen 
behoort te krijgen, 17 dan verdient in de eerste plaats een zekere in
krimping van het aantal departemeiJiOOn van algemeen bestuur, 
gepaard gaande met een ex- en interne taakherziening, ern
stig overweging. Eerder (Socialisme en Democratie 1962, blz. 862) 
schreef ik dienaangaande: 'Enige maanden scheiden ons van de 
kabinetsformatie-1963 en dus van enkele weken van spanning over 
de verdeling van de ministersportefeuilles. Verschillende dezer 
portefeuilles zijn overigens nogal versleten geraakt in de loop der 
tijd. De uitwaaiering van de rijksoverheidstaak heeft zich in ver
schillende sectoren zo schoksgewijze voltrokken, dat een logische 
en consequente afspiegeling van die taak in ministeriële verant
woordelijkheid steeds meer in het gedrang is gekomen. De orga
nisatie van de rijksdienst als zodanig zou een belangrijk program
mapunt voor een nieuw kabinet (van welke coalitiesignatuur ook) 
kunnen zijn. Men make zich evenwel geen illusies, dat een aange
legenheid, waarbij zo grote persoonlijke en dus zeer menselijke be
langen zijn betrokken, ooit met vrucht aan een objectieve en te
gelijk tot pra:l..-tische resultaten leidende analyse zal kunnen wor
den onderworpen. De spanning zal in dit opzicht dan ook wel 
weer worden bepaald door onzekerheid over het al dan niet 

17 Voor en na der Tweede Kamer algemene beschouwingen over 
de Rijksbegroting 1965, waarbij de oppositie (ir. A. Vondeling, Hande
lingen 1964-1965, bi. II5) de klassenstrijd tussen de continenten voor
opstelde, communiqueerden AR-organen hun ergemis over de parle
mentaire verwaarlozing van de middenstand. Mogelijkerwijs onder de 
indruk van de woorden van minister Luns' gast, hoofdredacteur Cillié 
van het Zuid-Afrikaanse dagblad 'De Burger': 'Jou land het niet 
baie veel grote problemen' vroeg partijvoorzitter Berghuis later (De 
Volkskrant, Ten Geleide 4-11-1964) aandacht voor de uit deze algemene 
beschouwingen blijkende vervlakking van de binnenlandse politiek. 
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voortbestaan van het Departement van Maatschappelijk Werk.' 18 

Thans toch wat verder theoretiserend zie ik de volgende depar
tementale indeling: 
departement van algemene zaken 
departement van financiën 
departement van buitenlandse zaken 
departen1ent van defensie 
departement van openbaar bestuur en openbare orde 

(samenvoeging van binnenlandse zaken/justitie) 
departement van onderwijs, wetenschappen en kunst 
departement van ruimtelijke ordening 

(samenvoeging van verkeer, waterstaat en bouwnijverheid) 
departement van economische groei 

(samenvoeging van economische zaken/landbouw) 
departement van sociaal welzijn 

(samenvoeging van sociale zaken, volksgezondheid en maat
schappelijk werk) 

Zoals gezegd, mag een dergelijke herverkaveling niet enkel be
staan uit voegen en delen; een en ander dient te geschieden op 
basis van een nauwkeurige 'taakanalyse. Zo stel ik mij voor, dat 
in deze opstelling de minister-president, wiens ambt voor de toe
komst meer in het algemeen zal moeten evolueren, de verantwoor
delijkheid zal dragen voor de loonpolitiek, inclusief de ambten·a
);enzaken. Als een vanzelfsprekende zaak zou het thans nog altijd 
onder Landbouw ressorterende Wageningen naar de Nieuwe Uit
leg verhuizen en het stukje arbeidersibesoherming, dat als een 
zeer antiek erfstuk van Napoleon nog steeds aan het Bezuiden
hout wordt behartigd, aan de bewindsman in de Zeestraat-hoek 
Javastraat worden toevertrouwd. Dit zijn overigens slechts voor
beelden van een simpel gladstrijken van plooitjes in de departe
mentale lappendeken, of anders gezegd: de simpelste vorm van 
voegen en delen. 

18 De voorstelling is inmiddels geprolongeerd. Nadat de heer Zijlstra 
voor de eer had bedankt, zal een kleine commissie (voorzitter mr. 
dr. J. Donner) haar licht laten schijnen over wat sociale zaken, 
volksgezondheid, onderwijs en maatschappelijk werk verdeelt en bindt. 
Is ook justitie hierbij betrokken? KVP-fractievoorzitter Schmelzer gaf 
het 'ja' te verstaan, wijzende op kinderbescherming en reclassering, 
waarop minister-president Marijnen, overigens niet zonder mishandeling 
van onze moedertaal, het antwoord schuldig bleef. 
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Tegelijkertijd dient de aandacht gericht te worden op institutio
nele voorzieningen voor interdepartementale samenwerking, 
waarbij ik denk aan centrale diensten onder verantwoordelijkheid 
van 'twee of meer ministers. Wij moeten af van het nog onlangs 
(Bijlmermeer) weer door minister Toxopeus uitgedragen senti
ment, dat Thorbecke heilig goed is. De individuele ministeriële 
verantwoordelijkheid is één van deze heilig verklaarde erfgoede
ren. Wij moeten af van de tot niets bindende interdepartementale 
samenwerking, waarbij, zodra het op beslissen aankomt, iedere 
daarbij betrokken minister van uit zijn verantwoordelijkheid denkt 
en handelt, terwijl het om één, zij het gedeelde verantwoordelijk
heid gaat. 

Onder de gevaren, waaraan elk groot arbeidscollectief bloot 
staart, noemde ik eerder o.a. sleur en bedrijfsblindheid. Verschijn
selen, die zeer moeilijk van buitenaf traceerbaar zijn. Aanbeve
ling zou daarom een studie verdienen aangaande de invoegbaar
beid in het departementale bestel van de functie van 'controller' 
- niet te verwarren met die van 'comptroller '(hoofdcomptabe
le) -, welke functie zich in de Amerikaanse industrie met vrucht 
heek: ontwikkeld (zie prof. dr. J. H. van der Schroeff, Een plei
dooi voor de invoering van de 'controllers functie', Maandblad 
voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, 1952, blz. 195-202 
en 242-250). Ik zie deze in de departementale hiërarchie als een 
staffunctionaris, gelijk in rang met de secretaris-generaal en dus 
direct verantwoordelijk aan de minister. Zijn taak zou- in twee 
woorden gezegd - zijn: evaluatie van de taakvervulling door de 
beleidsafdelingen, terwijl hij daarnaast deze afdelingen met ad
viezen voor 'policy-formulation' terzijde staat. 

Een vierde punt, dat de aandacht vraagt, is de inrterrelatie 'ad
ministrators' -technisdh deskundigen binnen het bewindvoerings
apparaat. 'In Britse ministeries stuit men maar al te vaak op een 
welhaast onverkwikkelijk gevecht tussen technisch des:kundigen 
en 'genera! administrators', aldus prof. B. Chapman, British Go
vernment Observed, G. Allen & Unwin Ltd., 1963, blz. 888. De 
eersten, zo gaat de schrijver verder, zouden de aan een uitgespro
ken beroepskwalificatie veelal inhaerente beperkte gezichtskring 
bezitten, terwijl de laatsten de mannen met de brede blik zouden 
zijn, doch dan vergeet men dat naar Europese maatSII:af gemeten 
de 'generalists' evenzeer deskundigen zijn, behept met 'gebre
ken'; zij zijn eenvoudigweg 'technicians', die bijzonder goed thuis 
zijn in de zaken van een bepaald ministerie. 
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Alle vergelijkingen zijn betrekkelijk, doch sporen van een der
gelijke, in ons zo vertechnooratiseero tijdsgewricht onbruikbare 
personele gespletenheid zijn ook ons niet onbekend. In extreme 
vorm kan men de heilloze gevolgen van het gescheiden optrek
ken van 'generalists' en 'technicians' naspeuren binnen de cen
trale leiding van onze volksgezondheid (vgl. Vrij Nederland, 17-
11-1962 De Gezondheidswet 1956, of Medisch Contact 1962, 
blz. 771), waaraan thans op grotendeel informele, d.i. chaotise
rende wijze wordt gedokterd. 

Optimale publieke dienstverlening in het raam van dynamische 
en flexibele planning vraagt vel.'der aanQ:ü;mlijk grotere vrijheid 
van de regering in de wetgevingssfeer. In zijn Tilburgse oratie, 
Toeneming van de macht der Kroon (1938) zei mr. A. L. de Block 
reeds: 'Naar mijn mening moeten wij terug naar de zelfstan
dige maatregel van bestuur, zoals wij die vóór 1879 hebben ge
kend. Daarnaast was dan in de Grondwet een bepaling op te ne
men, dat de Kroon, bij buitengewone omstandigheden zich ge
noopt ziende, een maatregel te treffen in strijd met Grondwet of 
wet, onverwijld daama een ontweq> van wet tot bekrachtiging 
van die maa:tregel bij de Staten-Generaal indiene.' Thans in 
1964 moet dit met des te meer kracht worden herhaald, waarbij 
nu ook de tijd is gekomen om de beperking tot 'buitengewone 
omstandigheden' wat de wet aangaat te laten vervallen, en 
verder het gehele vraagstuk van de totstandkoming van de, de 
burger bindende regels anders dan bij de wet in ogenschouw te 
nemen. In indirecte zin zijn trouwens de vel.'dra:gen op de Europe
se Gemeenschappen reeds een stap in die richting, getuige de 
rechtstreeks bindende verordeningen en de richtlijnen, die, indien 
zij tot wijziging van de nartionale wetgeving nopen, slechts 'à 
prendre' zijn voor de parlementen van de zgn. Zes. 

En zo zijn we dan ten slotte gekomen /bij niet meer, maar min
der bevoegdheden voor de volksvertegenwoordiging. In de Ka
mer(s) zullen ter wille van een krachtig en slagvawdig regerings
gezag, waarom onze era vraagt, en daarmee ter wille van het 
algemeen welzijn veel minder het 'voor' en 'tegen' en veel meer 
het 'hoe' en 'waarom' moeten klinken. Immers onverminderd 
blijft in onze zo geëvolueerde maa:tschappij gelden, dart ongecon
troleerde madht onzedelijk gezag is en miJtsdien geen bestaans
recht heeft. Open blijft, of deze controle primair preventief dan 
wel repressief gericht zal zijn. De controlerende functie van de 
volksvertegenwoordiging zal, dunkt me, het meeste relief krij-
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gen, indien zij beleidsinpirerend wordt gehanteerd. En dall: zal zó 
zijn, wanneer kwesties, die duidelijk de bevolking bezig houden 
of die de regering onvoldoende ter harte neemt, voorwerp van 
op 'hearings' berustende parlementaire onderzoekingen zijn. 

Bij een verdere ontwikkeling in deze richting kijke men niet te 
veel naar de Verenigde Staten. Menige 'Congressional investiga
tion' is immers gericht op de voorbereiding van wetgeving, waar
voor de Europese staten nu eenmaal andere en meestal efficiën
tere procedures volgen. Wat betreft de controlerende functie van 
het Amerikaanse Congres wijst D. W. Brogan, t.a.p. blz. 281, er 
op, dat het Congres alleen door middel van dergelijke onderzoe
kingen het doen en laten van de President en de zijnen kan verifië
ren, omdat er anders dan bv. in Groot-Brittannië in de Verenigde 
Staten niet een vorm van dagelijks contact tussen parlement en 
regering bestaat. 

Men bedenke verder - en 2legge niet, dat zo'n ontwikkeling bij 
ons is uitgesloten-, dat onderzoekingen van één der huizen van 
het Congres vaak vruchteloos bleven, omdat de logisch uit de fei
ten voortvloeiende conclusies op de politieke weegschaal onder
wicht bleken te habben. 

Usurpatie van de rechterlijke functie is een ander gevaar, dat 
de Congressional investigations met zich brengen (vgl. Alan 
Barth Coverrunent by lnvestigation The Viking Press, 1955, 
en meer in het algemeen Carr, Bernstein, Morrison & McLean, 
American Democracy in Theory and Practice, Rinehart & Comp., 
1959, blz. 339 e.v.) 

Aan geheel op Nederlandse verhoudingen afgestemde onder
werpen, die zich uitnemend lenen voor parlementair onderzoek, 
bestaat natuurlijk geen gebrek. Laten wij een willekeurige greep 
doen. Heeft de PBO nog wezenlijk bestaansrecht na onze toetre
ding tot de Europese Economische Gemeenschap? Hoever mag 
de invloed van het georganiseerde bedrijfsleven op de ontwikke
ling van de welzijnszorg strekken? 19 Waarom op locaal vlak geen 
samenwerking tussen middenstandsbedrijven il:er verzekering van 
een redelijke mate van ambachtelijke dienstverlening? Welke is 
de graad van verchemisering van ons leef- en arbeidsmilieu? In 
hoeverre vertoont de organisatie van ons hoger onderwijs anachro-

19 Ten onrechte zijn naar mijn mening Regering en Staten-Generaal 
behoudens - overigens in indirecte zin - het Eerste Kamerlid 
Querido, aan deze vraag bij de behandeling van het ontwerp-Zieken
fondswet voorbijgegaan (vgl. Socialisme en Democratie 1962, bl. 788). 
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nistisclhe trekken? Welke is de kwalitatieve en kwantitatieve be
tekenis van het seksuele delict? 

Het is al met al mijn verwachting, dat bij een ontwikkeling van 
de parlementaire functie 20 in de richting van gevarieerd en sti
mulerend onderzoek, de kiezer allengs weer wat meer belangstel
ling voor's lands wel en wee zal gaan opbrengen, een belangstel
ling, die uiteraard beslissend zou worden vergroot, indien ons 
poitieke partijstelsel, dat - aldus H. Daalder - er toe neigt we
zenlijke politieke aangelegenheden te depolitiseren, zou worden 
doorbroken. Helaas duidt het woord 'doorbraak' in onze vader
landse politiek een aangelegenheid aan, die reden geeft tot de 
meest steriele discussies. afgewisseld door niet minder steriele 
breukerige analyses na iedere verkiezing. Zolang onze parlementa
riërs en de hun geestverwante pers, zich gesteund wetende door 
te wereldse mandementen en halfslachtige herderlijke brieven, 
daarmee voortgaan en verder de Partij van de Arbeid haar door
braak-gedachten niet anders dan semi-zuilerig vorm blijft geven, 
zullen een frustrerende irrealiteit en provincialiteit de praktijk 
der Nederlandse staatkunde blijven kenmerken. 

Evenzo zullen slechts lapmiddelen van kwantitatieve samen
stelling - receptuur-Cals - de totstandkoming bepalen van een 
door het wereldbeeld geboden herziene onderlinge afstemming 
van de parlementaire en bewindvoerende functie. Eens schreef 
Menno ter Braa:k (Verzameld Werk, G. A. van Oorschot, 1949, 
dl. III, blz. 566), gezeten links (in de verte) van de troon bij de 
opening van een nieuwe zitting van de Staten-Generaal: 'Hier 
wordt gespeeld, hier wordt Indiaantje gespeeld . . . Indiaantjes 
zijn n10oit bozer dan wanneer men in hun spel stoort.' Is het nu 
werkelijk anders, terwijl de parlementaire dernoemtie op drift is 
en geen lieve Ombudsman daaraan iets kan veranderen? 

20 In plaats van 'wetgevende macht' of 'functie'. 
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Ed. van Thijn 

Een congres kijkt in de toekomst 

In september jl. bracht de 'International Politica} Science As
sociation' 400 congresgangers in Genève bijeen om gedurende 
een viertal dagen onderwerpen als 'jeugd en politiek', 'decen
tralisatie', 'mensenrechten', 'pressiegroepen', 'partij-financiën', 
'internationale organisaties', 'kiezersonderzoek', 'politiek leider
schap', 'federalisme', 'Hobbes en Locke', 'politieke voorspellin
gen' en 'de toepassing van kwantitatieve gegevens' te bespreken. 

Aangezien de meeste onderwerpen tegelijkertijd op verschil
lende plaatsen werden afgehandeld, is het een congresbezoeker 
slechts gegeven om in een verslag maar op een enkel onderwerp 
wat nader in te gaan. In dit verslag zullen in het bijzonder de 
onderwerpen 'jeugd en politiek' en 'politieke voorspellingen' 
worden besproken. 

De jonge kiezer in Engeland 
Het onderwerp 'jeugd en politiek' had een twintigtal pre-adviseurs 
ertoe gebracht een workingpaper te produceren. 

Een van de beste 'papers' stond op naam van Philip Abrams en 
Alan Little, die onder de titel 'Britain: Y oung Voters, Y oung Acti
vists and the Irrelevance of Age' een aantal opmerkelijke conclu
sies ter tafel brachten. Zij hebben een studie gemaakt van Engelse 
21- tot 24-jarigen, de eerste kiesgerechtigden, volgens hen, die de 
crisis- en oorlogsjaren slechts van horen zeggen kennen, die zijn 
opgegroeid in de 'affluent society' en de welvaartsstaat als een van
zelfsprekendheid beschouwen. Een leeftijdscategorie, waarvan men 
zou mogen verwachten, dat zij de voorbode is van een nieuwe po
litieke generatie. 

Nadere bestudering van de politieke opvattingen en gedragingen 
van deze leeftijdscategorie, vergeleken met die van andere catego
rieën, doet Abrams en Little echter concluderen, dat van een 'ge
neratieverschil' weinig te bespeuren is. De mate van politieke ge
ïnvolveerdheid en participatie, de politieke voorkeur en de waar
dering van partijen en politieke leiders wijkt bij de jonge kiezers 
niet noemenswaardig af. Wel zijn er belangrijke verschilpunten te 
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constateren in de belangstelling voor specifieke beleidspunten. Zo 
breken de jonge kiezers ~ich meer het hoofd over vraagstukken 
als de woon- en werkgelegenheid, terwijl de interesse van oudere 
kiezers meer uitgaat naar de kosten van levensonderhoud en de 
sociale voorzieningen. 

Abrams en Little weigeren dit verschil in 'issue-orientation' ech
ter toe te schrijven aan generatievorming. Veeleer hangt dit ver
schil in opstelling samen met het verschil in alledaagse problema
tiek die elke leeftijdsfase met zich brengt. Naarmate de jonge kiezer 
ouder wordt, verlegt ·zich zijn belangstelling. Abrams and Little 
concluderen dan ook, dat de jonge kiezers 'vote in the same way, 
for the same reasons and on the same basis of similar politica! 
attitudes, as the old'.1 

De beide pre-adviseurs komen, merkwaardigerwijs, tot een zelf
de conclusie met betrekking tot de jonge politieke activisten. 
Merkwaardigerwij omdat men, gezien de radicale opstelling van 
de Young Socialists en de vele Ban-de·Bommers, met name in de 
Labour Party opmerkelijke generatieverschillen zou vermoeden. 

Wat de verhouding tussen de Young Socialists en de Labour 
Party betreft gaat dit aardig op. Ue jongsocialisten zijn het vrijwel 
op geen enkel punt met de Labour Party eens, terwijl vooraan
staande Labourpolitici het 'jonge goedje' bij voorkeur uitmaken 
voor 'Mods and Rockers'. Maar, zo redeneren Abrams en Little, 
ook de jongsocialisten dragen te weinig hij tot een werkelijke po
litieke vernieuwing om van een nieuwe generatie te kunnen spre
ken. 

De ambitieuzen onder de politieke jongeren die verder willen in 

1 Deze conclusie is overigens in tegenspraak met de bevindingen 
van een Australische rapporteur, die verschillen in 'issue-orientation' 
wel degelijk als een indicatie van een andersoortige politieke opstelling 
van permanente aard beschouwt. De 'nieuwe generatie' is een belang
rijke inspiratiebron tot een accentverlegging in de aloude tegenstelling 
conservatisme vs. radicalisme. De klassieke, sterk op de gemeenschap 
gerichte, verschijningsvorm van deze tegenstelling (voor of tegen uit
breiding van sociale voorzieningen, meer of minder overheidsbemoeienis 
enz.) spreekt haar niet meer aan. Maar gestoken in een nieuw gewaad 
en sterk gericht op de ontplooiing van de individu (voor of tegen uit
breiding van gemeenschappelijke voorzieningen van onderwijs, cultuur, 
vrijetijdsbesteding, enz.), blijkt deze tegenstelling het nog uitstekend te 
doen. De 'nieuwe generatie', aldus deze auteur, is drager van een 'new 
radicalism' (Alan Hughes: Politica} Attitudes in a sample of Melbourne 
Voters: A survey during the federal elections of 1963). 
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de politiek, conformeren zich spoedig aan het partij-standpunt. 
Voor de keuze staand of zij een invloedrijk politicus willen worden 
of 'pure in the wilderness' zullen blijven, kiezen zij voor het eerste. 
Abrams en Little wijzen in dit verband op de kracht van het 
Engelse partijenstelsel. De jonge activisten zien zich genoodzaakt 
om zich 'whatever their first hopes' te schikken in de bestaande 
instituten. Het zijn de politieke partijen die hun wil weten op te 
leggen en de pas aangeven. Zij kunnen dit doen, omdat buiten 
deze partijen 'there is nowhere else to go. 

De jonge kiezers in Frankrijk 

Welk een invloed dit partijensysteem in Engeland heeft, blijkt, als 
men de situatie opneemt in andere Europese landen. De Franse 
pre-adviseurs, met name, geven een beeld van de politieke ge
dragingen van jonge kiezers, dat in vrijwel alle opzichten afwijkt 
van de bevindingen van Abrams en Little. René Rémond signaleert 
in 'La Jeunesse et la Vie Politique en France' dat er wel degelijk 
sprake is van een generatieverschil' ... chaque génération est en
fermée dans sa propre expérience, la jeunesse a d'autres raisons de 
s'intéresser à la politique et même d'autres façons de la concevoir 
que la génération précédente .. : 

Dit generatieverschil uit zich echter niet in een verschillende 
mate van politieke belangstelling, maar veeleer in een verschillende 
opvatting over wat eigenlijk 'politiek' is. 

Rémond signaleert een opmerkelijke verschuiving in de wijze van 
politieke participatie. De politieke partijen verliezen terrein: ' ... 
leur langage lui paraît d'un autre age, les préoccupations désuètes 
.. : Daarentegen neemt de belangstelling voor allerhande belan
gengroepen die zich slechts zijdelings met politiek bezighouden, 
sterk toe. Het zijn de 'Jeunes Agriculteurs', 'Jeunes Patrons', 'Jeunes 
Cadres', 'Jeunes Chirurgiens -Dentistes', 'Jeunes Avocats', 'Jeunes 
Agrégés', die een periode van bloei doormaken. Een ontwikkeling 
die, in heel West-Europa, wordt onderstreept door de opkomst van 
het studentensyndicalisme. 

Blijkbaar is er hier, in tegenstelling tot Engeland, wel degelijk 
een alternatieve uitweg voor politieke dadendrang. De vraag dringt 
zich op, of de door Rémond gesignaleerde ontwikkeling niet uitslui
tend opgaat voor de Vijfde Republiek met zijn in verval geraakt 
partijensysteem. Rémond zelf heeft bepaald niet de pretentie, dat 
zijn zienswijze een universele geldigheid zou verdienen. Maar toch 
kan men :zich afvragen of een vergelijking van de bevindingen van 
Abrams en Little enerzijls en Rémond anderzijds ons niet op een 
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spoor zetten. Is er, nog afgezien van een eventueel causaal verband, 
niet sprake van een samenhang tussen de levensvatbaarheid van 
een partijensysteem en de aard der politieke participatie van jonge 
kiezers? Is de kwantitatieve betekenis van jongerenorganisaties als 
door Rémond geschetst geen indicator van de attractiviteit der 
partijen? Als dit zo is, dan staat de Franse situatie niet op zichzelf, 
maar vormt een extreem geval, dat als zodanig toch wel degelijk 
indicatief is voor een ontwikkeling die zich in geheel West-Europa 
dreigt te voltrekken. 

De jonge kiezers in Nederland 

Daudt en Lange ('Youth and Politics in the Netherlands') consta
teren in een zgn. 'pilotstudy' dat jonge (potentiële) kiezers (15-24-
jarigen) in Nederland minder geïnvolveerd zijn in de politiek dan 
oudere kiezers. Dit blijkt echter geen verband te houden met hun 
leeftijd: de belangstelling van mannelijke jonge kiezers voor de 
politiek blijkt nauwelijks minder te zijn dan die der oudere kie
zers. Het is de zeer geringe belangstelling van de jonge meisjes 
die het totaalbeeld van deze leeftijdscategorie bepaalt. 

:Het feit, dat de jonge mannen zich in de mate van politieke in
teresse niet onderscheiden van de ouderen, betekent niet, dat er 
geen verschillen zijn in de aard van die belangstelling. Zo blijkt 
uit de politieke voorkeur, dat zij minder gebonden zijn aan de grote 
politieke partijen (KVP en PvdA) dan de oudere kiezers. De kleinere 
partijen (ARP, VVD en OHU) blijken, met name op jongemannen, 
een relatief grotere aantrekkingskracht uit te oefenen. 

Het antwoord op de vraag 'Als u het woord politiek hoort, waar
aan denkt u dan het eerst?' is echter misschien nog wel de duide
lijkste aanwijzing dat zich wellicht ook in Nederland een kente
ring aan het voltrekken is in de opvatting over wat politiek is: 
27% van de jonge kiezers denken daarbij aan 'de regering' 
(20% der oudere kiezers). Slechts 3% van de jongeren denkt aan 
'moeilijkheden' en ·narigheid,' een opvatting die bij de ouderen 
12% scoort! Betekent dit, dat ook in Nederland het beeld dat 
men heeft van de 'politiek' evolueert? Dat men steeds minder 
denkt aan 'partijen', 'politieke conflicten', 'parlementaire strijd', 
enz., en steeds meer aan 'regeringsbeleid', 'ministeriële beslissin
gen', enz?2 

2 Eén van de meest pikante bevindingen in dit onderzoek is overi
gens het feit, dat van de kamerleden de 'oppositieleiders' Vondeling en 
Koekoek, bij alle kiezers de grootste bekendheid genieten. 
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De jonge kiezer in West-Duitsland 

De bevindingen van Walter Jaide ('Jeunesse et Politique dans la 
République Fédérale Allemande') wijzen op het eerste gezicht op 
een mate van tevredenheid onder de Duitse jongeren over hun 
politieke systeem, die bepaald niet geringer is dan elders in West
Europa. 

Een poging tot typologisering van de politieke interesse van 
jonge kiezers levert het volgende resultaat op: 

geëngageerden 
geïnteresseerden 
onverschilligen 
sceptici 
negatieven 

12% 
34% 
46% 

5 à 7% 
1 à 3% 

100% 

Een vraag naar het aantal partijen, dat zij het meest wenselijk ach
ten werd als volgt beantwoord: 

één partij 
twee partijen 
meer partijen 
'weet niet' 
geen antwoord 

9% 
18% 
57% 
15% 

1% 

100% 

Echter, doorvragend naar de opvattingen over brandende vraag
stukken, ontdekte Jaide enkele frappante generatieverschillen. 

Zo bleek 60% van de jonge kiezers zeer positief te staan tegen
over uitbreiding van de hulp aan ontwikkelingslanden (vs. 30% van 
de oudere kiezers); 32% van de jonge kiezers is vóór opheffing van 
het verbod van de communistische partij (vs. 8% van de oudere 
kiezers); 40% van de jonge kiezers verklaarde zich voorstander 
van een neutraal herenigd Duitsland (vs. 22 à 30% van de oudere 
kiezers). 

Met name deze laatste bevindingen gaven aanleiding tot een 
heftige discussie tijdens het congi'es. Verschillende sprekers trokken 
Jaidés conclusie in twijfel, dat de jonge generatie in West-Duits
land zich in grote meerderheid zou conformeren aan de partij
politieke inzichten. Jaide had zich o.m. beroepen op het feit, dat 
ook de jonge generatie toch maar voorstander van hereniging is. 
Zijn opponenten wezen erop, dat men wel van .zeer goede huize 
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moet komen, wil men zich in West-Duitsland aan de conformisti
sche taboes rondom het begrip 'hereniging' onttrekken. Des te op
vallender, vonden zij, dat de hang naar neutralisme onder de jonge
ren zo sterk blijkt te leven ... 

Du Principat 

Het is wel duidelijk, dat de politieke bewustwording van de jonge 
generatie zich op het Westeuropees continent onder andere om
standigheden voltrekt dan in Engeland. 

Veel minder dan in Engeland functioneren de politieke partijen 
hier als 'referentiegroepen'. Andere, niet primair op de politiek ge
oriënteerde groepen, nemen deze functie meer en meer over. 

Heeft deze ontwikkeling gevolgen voor de toekomstige struc
turering van het politieke systeem in die landen? Hoe zal het demo
cratisch proces zich in de toekomst voltrekken als de politieke par
tijen, met name ook ten aanzien van de selectie, het initiatief ver
liezen aan andere groeperingen? Het is deze vraagstelling die 
Eertrand de Jouvenel heeft geïnspireerd tot zijn 'Du Principaf, 
een preadvies ten behoeve van de zittingen gewijd aan het thema 
'politiek leiderschap'. Het 'Principat' is een regeringsvorm, waarin 
het feitelijk leiderschap in handen is van één persoon, geheel af
gezien nog van de vraag, of deze persoon zijn machtsperiade be
kleedt als president, eerste minister of bondskanselier. 

Volgens De Jouvenel vertonen de meeste politieke régimes de 
neiging om zich in deze richting te ontwikkelen. Het toenemend 
gewicht van de executieve ten opzichte van het parlement, de toe
nemende personalisering van de politiek onder invloed van de tele
visie, de vervaging der politieke tegenstellingen en de groeiende 
neiging tot samenwerking in plaats van concurrentie, leiden stuk 
voor stuk tot een 'hermonarchisering' van het politieke systeem. Het 
ware beter, aldus Ue Jouvenel, dat men, in plaats van zich uit te 
~sloven om argumenten te bedenken die de realiteit kunnen ver
sluieren, zich beijvert om tijdig een aantal 'checks and balances' 
in het nieuwe ,systeem aan te brengen, die zouden kunnen voor
komen dat het 'persoonlijk régime' uitgroeit tot een moderne 
tyrannie. 

!De Jouvenel schrijft de politieke partijen als 'countervailing po
wers' af. De toenemende complexiteit van het maatschappelijk 
bestel, de dynamiek der technologische revolutie, de 'stroomver
snelling der tijden', hebben geleid tot een 'minorisation du parle
ment'. 

De volksvertegenwoordiger heeft, aldus De Jouvenel, het initia-
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tief verloren aan de experts. Het is in de opkomst van deze experts, 
dat men het tegenwicht moet zoeken tegen eventuele machtsmis
bruiken van het persoonlijk leiderschap. De Jouvenel ziet een drie
tal vormen van specialistisch tegenwicht: 

a. een efficiente organisatie van het bestuursapparaat die 
voldoende ruimte biedt aan een zelfstandige besluitvorming op 
allerlei gespecialiseerde deelgebieden; 

b. een reorganisatie van het representatieve systeem in die zin, 
dat alle, bij een bepaalde besluitvorming betrokken belangen
groepen zich kunnen doen horen; 

l' c. een uitbouw van de administratieve rechtspraak, opdat de 
individuele burger voldoende rechtsbescherming heeft tegen amb
telijke willekeur. 

Futurible 

Met 'Du Principat' probeert De Jouvenel meer dan alleen maar een 
schets te geven van een toekomstig politiek bestel. Dit pre-advies 
was tevens bedoeld als proeve van bekwaamheid van één van de 
eerste beoefenaren van een nieuwe tak der politieke wetenschap: 
de politieke prognostiek, door De Jouvenel 'Futurible' gedoopt (van 
'future possible'). 

De beoefenaar van de wetenschap der politiek moet in staat zijn 
mogelijke ontwikkelingen in het politieke proces te voorzien. De 
politicus wordt uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid dagelijks 
geconfronteerd met de toekomst ('gouverner c'est prévoir'). Waar
om zou hij zich daarbij niet laten begeleiden door de politicoloog, 
die met zijn theoretische kennis van het politieke systeem, zou kun
nen wijzen op eventuele politiek-structurele gevolgen van bepaalde 
beslissingen? Rijkskanselier Brüning besliste in 1930 op advies van 
zijn financiële experts, dat zijn voornaamste doelstelling voortaan 
zou zijn: het herstel van het begrotingsevenwicht. Wanneer hij 
advies zou hebben ingewonnen van een politicoloog, dan zou deze 
evt. hebben kunnen wijzen op de politieke gevaren die aan een 
dergelijk financieel economisch beleid verbonden kunnen zijn ... 

Het minste wat de politicoloog toekomt, aldus De Jouvenel, is 
dat hij een plaats krijgt temidden van de andere adviseurs die de 
politicus bijstaan bij het uitstippelen van zijn toekomstig beleid. 
Niet, omdat hij in staat zou zijn een blauwdruk voor een toekom
stige maatschappij te verschaffen, maar omdat hij, meer dan enig 
ander, in staat is op evt. politiek-structurele konsekwenties van be
paalde beslissingen te wijzen en op die manier ertoe kan bijdragen 
dat ernstige ontsporingen worden voorkomen. 
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Dat de politicoloog niet in staat is een blauwdruk voor een toe
komstige maatschappij te verschaffen (zelfs niet voor de politieke 
structurering van die maatschappij) heeft De Jouvenel met zijn 
'Principat' wel bewezen. Dat er allerwegen een tendens naar per
soonlijk leiderschap aanwezig is, valt eventueel nog wel te verdedi
gen, maar dat deze voldoende tegenspel zou krijgen van een on
persoonlijk corps van technici en bureaucraten is ,zeer twijfelachtig. 
De Jouvenel is, ondanks het feit dat zijn stavende voorbeelden aan 
alle landen en alle tijden zijn ontleend, toch teveel plaats- en tijd
gebonden gebleken. Zijn schets van de toekomst gaat op voor het 
Frankrijk van vandaag en misschien nog vóór de omliggende landen 
van morgen. 

Maar deze schets gaat bepaald niet op voor de parlementaire 
democratie in Engeland. Weliswaar is ook daar de personaliserings
tendens duidelijk merkbaar, maar het is niet alleen de 'Prime Mi
nister', die hiervan heeft geprofiteerd, ook zijn schaduw: de 'Leader 
of the Opposition'. Er zijn dus zelfs in de 'Principat' andere, meer 
democratische 'checks and balances' denkbaar dan die der weer
barstige bureaucraten. 

Als Ue Jouvenel iets aantoont, dan is het wel dat het in West
Europa de hoogste tijd is om onze politiek-structurele instellingen 
zodanig te herzien, dat een 'Principat' als door hem aangekondigd 
nog kan worden voorkomen. Daarmee heeft De Jouvenel het be
staansrecht van de 'futuriblist' meer dan aangetoond. Hem wacht 
een rijk arbeidsveld: 

1. Hij kan de mogelijke politielm gevolgen van niet-poli
tieke structuurontwikkelingen aangeven. Wat zullen de poli
tieke bijverschijnselen zijn van bijv. de automatisering, de toe
nemende betekenis der massa-communicatiemiddelen, de opkomst 
van de kernenergie, de vervolmaking van de conjunctuurpolitiek, 
de (sub )-urbanisatie, enz.? 

2. Hij kan proberen bepaalde politieke 'conjunctuur'-verschijn
selen te onderkennen. De 'swing of the pendulum' in een tweepartij
ensysteem, de periodieke invloed van naderende presidentsverkie
zingen in de VS op de intensiteit der internationale spanningen, 
enz. 

3. Hij dient echter vóór alles evt. wijzigingen in het politiek
institutionele bestel tijdig te onderkennen. Vooral tijdig! De politi
coloog moet de tekortkomingen van de politieke instellingen voor
zien, nog voordat deze algemeen ontevredenheid oproepen en in 
diskrediet dreigen te geraken. In dat geval, immers, is er nog tijd de 
instellingen aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen. 
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4. Hij dient tenslotte met grote bescheidenheid, zijn partijtje 
mee te blazen in het specialistenorkest, waarvan de politicus de 
dirigent is. Met grote bescheidenheid, want de technieken die hem 
ter beschikking staan, laten hem niet toe te pretenderen, dat hij 
meer dan enkele mogelijke konsekwenties van bepaalde beleids
beslissingen kan voorzien. Zijn positie is te vergelijken met die van 
de secondant van een schaakkampioen. Beter dan de kampioen, die 
gevangen is in de strategie die hij, al spelende, heeft uitgestippeld, 
kan de vrij tegenover de partij staande secondant bij het analyseren 
van een afgebroken stelling zijn theoretische kennis aanwenden om 
mogelijke verwikkelingen te voorzien. 

Slotbeschouwing 

Het sterkste argument van De Jouvenel in zijn pleidooi voor 'fu
turible' is zijn verwijzing naar het feit, dat het al gebeurt. Elke 
politicus die zichzelf respecteert ziet vooruit: 'De wereld van mor
gen'. 'De maatschappij van morgen'. 'De partij van morgen' zijn 
veel gebruikte etiketten in de Nederlandse politiek. 

Maar ook de meest voorzichtige politicologen beoefenen de kunst 
van het voorspellen; 'De ijzeren wet der bureaucratisering', 'Het 
einde van het tijdperk der ideologieën', 'Het functieverlies der poli
ll:ieke partijen', 'De technocratisering van de politieke besluitvor
ming', enz. zijn veel voorkomende voorspellingen, ook al worden ze 
soms keurig verpakt in een zgn. onweerlegbare analyse van het 
·heden. 

De Jouvenels pleidooi is in feite niet veel anders dan een beroep 
op de hedendaagse voorspellers, om zich hun prognostische gaven 
bewust te worden en hun methoden en bevindingen te systemati
seren. 

Hoezeer dit nodig is, bleek wel uit de beschouwingen over 
'Jeugd en Politiek'. Ondanks de vele uiteenlopende opvattingen 
over de politieke betekenis van de jonge generatie heerste er een 
communis opinio over de grote invloed die het huidige politieke 
systeem heeft op de politieke beeldvorming van de 'mensen van 
morgen'. En over het feit, dat de politieke beeldvorming van de 
jongeren van vandaag van invloed zal zijn op de functionering van 
het politieke systeem van morgen. 

Het is daarbij duidelijk geworden dat de parlementaire demo
cratie van vandaag op een tweesprong staat. Welke weg zal zij in
slaan? 

De Engelse, waar het tweepartijenstelsel de politieke partijen 
vooralsnog voldoende kansen blijkt te bieden om de politieke op-
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vattingen der jonge kiezers te kanaliseren en op die wijze haar con
tinuïteit veilig te stellen? 

Of die van het •Principat', waar experts en belangengroepen het 
initiatief van de partijen overnemen? Of deze laatste ontwikkeling 
er één is die onze democratische gezindheid voldoende kan bevre
digen, is een vraag die belangrijk genoeg is om zowel politicologen 
als politici ertoe te brengen eens verder te kijken dan resp. de vorige 
en de volgende verkiezing. 
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lac. van Weringh 

Opstellen over Jean J aurès 

N.a.v. Jean ]aurès, présenté par Vincent Auriol; in: 'Ils ont fait la 
République', ColZeetion dirigée par E.mile Blamont. Paris 1962, 
197 pp. 

Dit jaar was het 50 jaar geleden, dat de Eerste Wereldoorlog uit
brak, een feit dat alom in de pers uitvoerig aan de orde gesteld is. 
Na de oorlogsverklaringen in 1914 was ongetwijfeld de moord op 
de Franse socialistische leider Jaurès de eerste opzienbarende en 
tragische gebeurtenis. De man, die nog geweldige pogingen had 
gedaan het onheil te keren, viel als het eerste slachtoffer. In 'De 
Notenkraker' van 8 augustus 1914 tekende Albert Hahn de prent 
'Het eerste schot', waarop men Jaurès ter aarde ziet storten, terwijl 
de vredesvlag zijn hand ontvalt. 

Deze politieke moord heeft in de vele artikelen en manifestaties
ter-herdenking niet zo'n grote aandacht gekregen. De Duitse tele
visie heeft er een programma aan gewijd en in Frankrijk heeft 'La 
Société d' études jaurésiennes' deze zomer een colloquium belegd 
te Toulouse, waar het thema 'Jaurès et la Nation' ter sprake ge
bracht is. In het bijzonder ging het erom afstand te nemen van de 
opvatting dat Jaurès een patriot geweest zou zijn. 

In Frankrijk heeft men overigens ook op andere wijze nog belang
stelling voor Jaurès. De Fransen zijn nu eenmaal zeer gesteld op 
de geschiedenis van hun natie en zij geven hiervan blijk in de 
vele studies die ze erover laten verschijnen. Een bewijs hiervan is 
o.m. het hierboven aangekondigde boek in de serie 'Ils ont fait la 
République'. Het is de bedoeling van deze reeks iets weer te geven 
van het leven en werk van staatslieden uit de tweede helft van de 
negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw; staatslieden, 
die mee-gearbeid hebben aan de definitieve vormgeving van de 
Franse natie. De reeks draagt een 'kritisch historisch-sociologisch 
karakter'. 

Het eerste verschenen deel is gewijd aan Jean Jaurès (1859-
1914). In een negental hoofdstukken wordt een (beknopt) overzicht 
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gegeven van het leven en de activiteiten van de politieke-leider. De 
Franse oud-president Vincent Auriol, die de volkstribuun nog per
soonlijk gekend heeft, voorzag het boek van een inleiding en een 
nawoord. Hij haalt allerlei herinneringen op aan de dagen van 
weleer en wijst emp dat J aurès een voorbeeld moet zijn in de 
strijd voor verwezenlijking der democratie, zonder dat men zich 
daarbij moet laten ontmoedigen door onrecht, bedreiging, onver
schilligheid van de volksmassa of onmacht van regering of parle
ment. De overige opstellen behandelen een bepaald facet van leven 
en werk: zijn biografie, zijn persoonlijkheid, zijn filosofische en 
economische opvattingen, zijn activiteiten als afgevaardigde van 
het mijndistrict Carmaux, zijn lidmaatschap van het parlement, zijn 
werk als historicus van het socialisme in Duitsland en van de Fran
se Revolutie. 

Bijzonder boeiend is het opstel over Jaurès als 'Député de Car
maux', het mijnwerkersdistrict, waar de ernst van het sociale vraag
stuk hem levensgroot voor ogen kwam te staan, vanwege de sociale 
spanningen die daar heersten (stakingen e.d.). 

In het betrekkelijk korte bestek van dit boek kon uiteraard geen 
uitputtende behandeling gegeven worden van de vele aspecten 
van leven en werk van Jaurès. Het is meer een inleiding daarin en 
dan een goed-leesbare. 

De betekenis van dit boek is niet louter historisch. Integendeel! 
Opvallend mag het heten, dat Jaurès als eerste aan de beurt is 
gekomen. Hierin is reeds een belangrijke ontwikkeling-in-waar
dering merkbaar. Immers, in het begin van zijn publieke optreden 
werd Jaurès bepaald niet beschouwd als één der grondvesters van 
de Franse natie. De bovendrijvende groeperingen uit die tijd zagen 
hem veeleer als een ondermijner van het Franse 'welzijn'. Als een 
verrader van het Franse volk is hij dan ook door nationalistische 
elementen vermoord, vlak voordat 'de kanonnen van augustus' hun 
werk begonnen (die ook de zoon van Jaurès, de 19-jange Louis, 
aan het front deden sneuvelen). 

Men kan zich moeilijk een voorstelling maken van de haat, die 
de nationalistische revanchisten Jaurès hebben toegedragen. In 
1911 was zijn boek l'Armée nouvelle verschenen, een min of meer 
systematisch-opgezette studie over de plaats, welke het leger in de 
maatschappij behoort in te nemen. Dit boek was de vrucht van een 
intensieve studie over de organisatie van de maatschappij. Juist 
om deze publikatie werd hij zo verguisd. Zo verscheen er een boek 
van een Franse generaal, Bruneau, onder de titel Paroles d'un Sol-
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dat (Paris, 1911), waarin deze op buitengewoon felle wij,ze, vanuit 
een revanchistische gedachtenwereld, een aanval doet op Jaurès en 
hem voorstelt als een representant van het 'onechte' Frankrijk. Dat 
onechte is dan het humanitaire, het democratische. Dit staat tegen
over het traditionalistische Frankrijk: 'celle qui a Ie culte du sou
venir, !'amour de l'idéal, la passion de la gloire, l'idolfttrie du sen
timent national'. Jaurès was een vurig bestrijder van deze gedach
tenwereld. Hij verwachtte meer van de doorwerking van de demo
cratische idee, waardoor het uitgesloten zou zijn dat enkele con
centraties met grote macht hun wil zouden kunnen opleggen aan 
een heel volk. Zijn werkzaamheden leggen van deze democratie
als-levenshouding voldoende getuigenis af: zijn optreden in 'l' Af
faire', zijn pleiten voor parlementaire actie door de socialisten e.d. 

Veel van de in genoemde bundel aan de orde komende proble
men zijn zo actueel, in Frankrijk en daarbuiten, dat het soms lijkt 
alsof het werk eigentijdse vraagstukken behandelt, met hier en daar 
wat verandering van namen. Dit valt temeer op nu de geest van 
J aurès in genen dele het openbare leven in Frankrijk beheerst, maar 
juist nationalisme en anti-parlementarisme zich weer aan het op
tuigen zijn. De 'democratische' republiek moet nog steeds gemaakt 
worden. 

Lezing van deze bundel opstellen moge ten zeerste worden 
aanbevolen . 
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R. D. Barendsen 

Het onderwijs in China 

De Chinese communisten zijn nu bijna vijftien jaar aan de macht. 
Dat betekent, dat het mgime op het punt staat een tijdperk 
in te gaan, waarin iedereen die zijn studie heeft volbracht in 
welke Chinese onderwijsinstelling dan ook, zijn hele opleiding on
der lhet communistische bewind heeft ontvangen. 

In het algemeen kan zo'n keerpunt als ~een belangrij,k!e mijlpaal 
beschouwd worden in het bestaan van een nieuw regime. Als de 
machthebbers met succes het onderwijs hebben hervormd ten 
dienste van het nieuwe bestel, kan dat betekenen, dat ze het wat 
kalmer aan kunnen doen; als hun onderwijspolitiek daarentegen 
in dit opzicht onvoldoende is geslaagd, is er misschien eerder 
een voortduren van hun bemoeiingen te verwachten dan een ont
spanning. Naarmate de Chinese communisten dit belangrijke 
k!eerpnnt naderen, kan worden aangenomen, dat ze de inventaris 
opmaken van wat ze in de afgelopen vijftien jaar op onderwijsge
bied bereikt hebben. Het is daarom misschien het aangewezen 
tijdstip voor een overzidht en beoordeling van de resultaten door 
een buitenstaander. 

Het Chinese onderwijs in 1949 

Toen de communisten in 1949 het Chinese vasteland in hun macht 
kregen, erfden ze een onderwijsstelsel waarvan de hoofdtrekken 
waren gevormd in de jaren twintig en een aanzienlijke Ameri
kaanse invloed weerspiegelden. Het systeem was opgebouwd uit 
een zesjarige lagere school, een zesjarige middelbare school en 
universiteiten en hogescholen die vier- en meerjarige studies bo
den. 

Bovendien waren er op middelbaar niveau verschillende soor
ten beroeps- en kweekscholen en op universitair niveau verkorte 
twee- en driejarige cursussen die niet op een academische graad 
gericht waren. 

In het schooljaar 1946-'47, het laatste jaar voor de hervatting 
van de hevige strijd tussen de nationalisten en communisten, wa
ren er omstreeks 26 miljoen leerlingen onder dit stelsel - een 
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23.700.000 op het lagerniveau, omstreeks 1.900.000 op alle middel
bare schooltypen en bij benadering 129.000 op universitair peil. 1 

De grote meerderheid van de leerlingen van het middelbare on
derwijs (meer dan 75 pct.) was ingeschreven in de algemeen vor
mende scholen en aanzienlijk minder dan I pct. in scholen voor 
beroepsopleiding. 

De verdeling over studierichtingen van de ingeschrevenen bij 
het hoger onderwijs vertoonde een aanmerkelijk 'groter aantal 
studenten in de wetenschap der politiek en de rechten dan in de 
technische vakken en opvallend meer in de economie dan in de 

:JO natuurwetenschappen. De studenten waren ingeschreven in een 
200 instellingen van hoger onderwijs, waarvan bijna J4 volledige 
tmiversitaire sta:tus hadden. Omstreeks )~ van de hoger onderwijs
instellingen werden door particuliere organisaties beheerd, w.o. 
religieuze. 

Hoewel het Chinese hoger onderwijs de oorlog met Japan had 
overleefd en zelfs was uitgebreid, dank zij het moedig besluit 
van veel van de leidende instellingen tijdelijk hun werk over te 
brengen naar uithoeken van het vrije China, was de atmosfeer 
op de herstelde universiteiten in de periode 1945 tot 1949 er een 
van spanning en rusteloosheid. 

Sommige professoren waren onder de indruk gekomen van het 
marxisme zodra het in de belangstelling van de Chinese intellec
tuelen was gekomen in de bewogen jaren na de ondergang van 
de eerste republikeinse regering. Veel studenten waren in de ban 
geraakt van verhalen over wapenfeiten van communistische 
guerrilla-eenheden en voelden zidh gevleid door de intensieve po~ 
gingen van communistische propagandisten en agenten om hun 
steun te krijgen. De atmosfeer in intellectuele en studentenkrin
gen was er één van ongeduld over de ogenschijnlijke traagheid 
en botheid van de Kwomintanregering en van welwillendheid t~ 
genover de communisten met hun simplificaties van China's pro
blemen en hun stortvloed van beloften deze vlug op te lossen. 

De communistische aanpak 

Toen zij aan de macht kwam, had de Chinese communástische 
partij (CCP) geen ervaring met het besturen van een uitgebreid 
onderwijsapparaat in ordelijke omstandigheden en bovendien wei-

1 Gegevens van het Ministerie van Onderwijs (uitgevers) Chung
Kuo Chiao-yü Nien-chien (Chinees Onderwijsjaarboek) 2de dr., Shang
hai, Commercial Press, 1948. 
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nig gepresteerd op het punt van pedagogische theorie. Er vast 
van overtuigd evenwel, dat kennis en theorie uit de praktijk 
voortvloeien, begonnen de partijleiders enkele van de grondbe
grippen van het marxisme - leninisme op onderwijsproblemen 
toe te passen om algemene beleidslijnen uit te werken. Eén van 
hun grondstellingen was, daJt onderwijs en cultuur als een deel 
van de maatschappelijke bovenbouw slechts weerspiegelingen zijn 
van de politiek-economische basis en als zodanig de belangen 
van de heersende klasse dienen. 

Onderwijs als doel op zich zelf of ter wille van de individu werd 
verworpen als een naïeve opvatting: in een proletarische maat- ..,. 
schappij moet het onderwijs het proletariaat dienen. 

Het lid van het Centrale Comité Lin Feng drukte het zo uit in 
een rede voor een conferentie van onderwijs- en culturele wer
kers van de partij: 'De culturele en onderwijsplannen van ons 
land ... zijn de instrumenten van de proletarische politieke dic
tatuur om het volk op te voeden in de communistische ideo
logie.' 2 

Belhalve politieke vorming is de enige verdedigbare soort van 
onderwijs naar Chinees-communistische opvatting onderwijs voor 
de produktie (d.w.z. beroepsopleiding). Hien.Ut volgt dat het ~ 
doel van het onderwijs is individuen te kweken die, om de gang-
bare leuze ter gebruiken, 'zowel rood als deskundig' zijn, d.w.z. 
zowel ·een sterk ontwikkeld politiek bewustzijn bezitten als nutti-
ge gespecialiseerde kennis of bekwaamheden. 

Het doel op lange termijn is om een nieuwe oogst van 'intel
lectuelen uit de arbeidersklasse' af te leveren, onderlegde ar
beiders en boeren vrij van de smetten van een burgerlijke ach
tergrond. Maar het regime beseft, dat het in de tussentijd de 
talenten van de 'oude intelligentsia nog nodig heeft en dat het 
een aanzienlijke krachtsinspanning moet leveren om deze indi- " 
viduen tot betrouwbare bondgenoten te vormen. 

Sinds de vestiging van het nieuwe regime werkten de Chinese 
communisten haastig om deze doeleinden rte bereiken. Zij wilden 
hun politieke leer zo vlug mogelijk verspreiden en ook met spoed 
de nodige specialistenscholen ter uitvoering van de eerzuchtige 
plannen om China tot een moderne industriële staat om ~te vor
men. Om beter op .te schieten, gingen ze over tot het gebruik van 
een veelheid van methoden met inbegrip van volledig. halve dag
en vrijetijdsonde1wijs. In zijn meest recente vorm concentreerde 

2 Jen - min Jih - pao (Volksdagblad), 2 juni 1960. 
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deze politiek zich op het stichten en het beheer van scholen 
door fabrieken en 'communes' naast de door de staat beheerde 
scholen. 

Boven alles hebben de Chinese communisten er altijd op ge
staan, dat onderwijsactiviteiten stevig in handen en onder leiding 
van de partij zouden zijn. 

De beginfase 

In de eerste vier jaren richtte het communistisdh regime zijn 
energie op onderwijsgebied hoofdzakelijk op twee taken - her
oriëntatie en reorganisatie. Politieke discussielessen of volledi
ge politieke cursussen werden ingevoerd op alle niveaus van het 
schoolsysteem. Leraren en oudere leerlingen werden onderwor
pen aan een intensieve 'ideologische omscholing' om de 'correct
heid' van hun politieke opvattingen te waarborgen. Russische pe
dagogen en onderwijsadviseurs kwamen in steeds groter getale 
naar China en Chinese studenten gingen naar de Sowjet-Unie om 
opgeleid te worden. Russische leerstof werd vertaald voor ge
bruik in Chinese scholen. 

Er gingen twee jaren voorhij voordat het regime de hoofdpun
ten van een nieuw onderwijsstelsel aankondigde. 3 De structuur 
van het gewone dagoudenvijs werd iets gewijzigd, waarbij het ba
sisonderwijs tot vijf jaar werd teruggebracht en de studieduur 
in veel faculteiten werd verkort. De zorg van het mgime voor 
het opvoeren van het onderwijstempo op alle niveaus bleek ver
der uit de oprichting van speciale spoedscholen, opgezet om vol
wassenen zonder schoolopleiding in ten hoogste vijf jaar volledig 
lager en middelbaar onderwijs te geven. Vrijetijdscursussen 
voor volwassenen werden tezelfder tijd ingesteld, in de eerste 
plaats om het regeringsprogram voor de bestrijding van het 
analfabetisme uit te voeren. 

Speciale aandacht werd gewijd aan de uitbreiding van middel
baar en hoger onderwijs, omdat dit sneller resultaten zou af
werpen in de vorm van dringend benodigde technici. De bezet
ting van de ,technische vaksdholen op hoger middelbaar niveau 
werd in het begin van de jaren vijftig meer opgevoerd dan die 
van welk ander schooltype ook en deze instituten werden in 1952 
onder een apart ministerie van hoger onderwijs gebracht. 

Zeker één van de belangrijkste veranderingen in de vroege pe
riode was de volledige reorganisatie van de hoger-onderwijsin-

3 Nieuwsbureau Nieuw China (NCNA) bulletin, Peking, 1 okt. 1951. 
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stellingen. Naar Sowjetvoorbeeld werden de meeste hogescho
len en universiteiten instituten die zich op één of op enkele ver
wante studiegebieden specialiseerden. 

Bijzondere nadruk werd gelegd op technische instituten, die 
onmiddellijk omstreeks i van de totale nieuwe inschrijvingen bij 
het hoger onderwijs begonnen op te nemen. Geen 20 instituten 
mochten de status van universiteit met de gebruikelijke vakken 
behouden. In het reorganisatieproces werden veel van de oude 
instellingen opgesplitst en sdholen van buitenlandse oorsprong, 
die nu officieel werden beschouwd als instrumenten van cultu
reel imperialisme, werden gesloten. Van het begin af aan kende 
het regime zich de bevoegdheid toe jaarlijks het aantal toe te 
laten studenten in alle studierichtingen te regelen en afgestudeer
den van staatswege betrekkingen toe te wijzen. 

Stabilisatieperiode 

De aanvankelijke omvangrijke herziening van het onderwijs werd 
gevolgd door een periode van relatieve stabiliteit tussen 1953 en 
1957. De poging om het volledig dagonderwijs te bekorten, werd 
opgegeven, en het aantal instellingen van hoger onderwijs bleef 
tamelijk vast op iets over de 200. 

Wegens de concentratie op de uitvoering van de doeleinden 
van het Eerste Vijfjarenplan (1953-'57) bleef de nadruk vooma
melijk liggen op de opleiding van meer technici en ingeniems 
op middelbare en hogere instituten. De inschrijving bij het la
ger onderwijs werd na een sterke uitbreiding in de eerste jaren 
afgeremd om geld te sparen voor industriële investeringen en 
om het MO ,aan de voorafgegane uitbreiding van het LO aan 
te passen. De spoedcursussen werden na 1955 stopgezet en ver
vangen door lagere en middelbare vrijetijdscmsussen. 4 

In deze periode viel ook het hoogtepunt van het overnemen 
van Sowjetervaringen op onderwijsgebied. Duizenden Russische 
leerboeken werden vertaald en op alle scholen in gebruik ge
nomen. Tegen het eind van het Vijfjarenplan nam het aantal 
leerlingen sterk toe. Niet alleen waren er opvallende stijgingen 
bij het hoger en middelbaar onderwijs, maar het aantal lagere
schoolleerlingen nam voor de eerste keer in 4 jaren met een 
aanmerkelijk percentage toe. 

4 Statistieken uit 'Ten great years; Stalistics of the Economie and 
Cultural Achievements of the People's Republic of China', Peking, 
Foreign Languages Press, 1960, blz. 192 en 198. 
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Toen het schooljaar 1956-'57 begon, leek het of de onderwijs
politiek van het regime goede voortgang maakte. Maar voor 
het einde van het schooljaar waren er onmiskenbare tekenen 
van onrust op het ideologische front. Docenten en studenten be
hoorden tot de welsprekendste critici van de communistische 
partijleiding tijdens de kortstondige bloei van de 'Hondel'd Bloe
men' beweging in het voorjaar van 1957. Het officiële antwoord 
was een uitbreiding van het politieke onderricht in de scholen 
en het verzwaren van de politieke voorwaa!'den voor de toegang 
tot hoger-onderwijsinstellingen, met het gevolg dat nieuwe in
schrijvingen in het najaar scherp terugliepen. 

De uitwerking van de 'grote sprong' 

De start van de 'grote sprong voorwaarts' in 1958 leidde be
langrijke veranderingen in de Chinese communistische onderwijs
politiek in. V oor het einde van dat jaar had het regime een 
ingrijpende hedormulering van zijn onderwijsbeginselen en -doel
einden gegeven en had stappen ondernomen om zich aan ver
anderende omstandigheden aan te passen. 

De wijzigingen schijnen te zijn voortgekomen uit een samen
stel van politieke en economische overwegingen. Enerzijds was 
het regime bezorgd over het te kort schieten van U1et onderwijs 
in zijn politieke functie, anderzijds over de hoge kosten die de 
snelle uitbreiding van onderwijsmogelijkheden meebracht. De 
aanpak die was ontwikkeld om deze problemen op te vangen, 
werd langzamerhand duidelijk in het begin van 1958 en in een 
richtlijn, uitgevaardigd in september 1958, officieel bekendge
maakt. 5 

Deze eiste een onderwijsbeleid gebaseerd op 3 hoofdbeginselen: 
1. het onderwijs moet de politieke belangen van het proleta
riaat dienen; 
2. het moet onder leiding en .toezicht van de communistische 
partij staan, en 
3. het moet worden gecombineerd met produktief werk. 

De eerste twee punten bevestigen slechts met hernieuwde na
druk politieke principes die de partij van het begin af had ge
proclameerd. Het derde werd ook ten dele geïnspireerd door po
litieke overwegingen, omdat de combinatie van studie en pro-

5 Tekst in 'Chung-hua Jen-min Kung-ho-Kuo Fa Kuei Hui-pien 
(Verzamelde wetten en besluiten van de Chinese Volksrepubliek), 
Peking, Legal Publishing House, 1959, Vol. 8 (Juli-dec. 1958) blz. 
253-60. 
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duktieve arbeid bepaalde ideologische doeleinden moest dienen. 
Meer in het bijzonder hoopte het regime hierdoor de Confuciaanse 
traditie die de lichamelijke arbeid minachtte, te doorbreken, in
tellectuelen aan te moedigen een nieuwe houding t.o.v. licha
melijk werk aan .te nemen, en zo het uitwissen van vroegere on
derscheidingen tussen hoofd- en handarbeid te bevorderen, het
geen beschouwd wevd als een voorwaaroe tot het bereiken van 
het communisme. 

De eis, dat onderwijs moest worden gecombineerd met pro
duktleve arbeid, was ook gericht op geldbesparing door de 
staat. Om het nieuwe beleid uit te voeren, werden arbeids 'les
uren' ingevoePd in alle roosters. 

Leerlingen van alle lagere en middelbare scholen werden ver
plicht om vier tot acht uur van de schooltijd per week te be
steden aan het verrichten van lichamelijke arbeid, terwijl stu
denten gemiddeld drie maanden per jaar moesten werken. Deze 
scholierenarbeid werd verricht hetzij in kleine werkplaatsen, 
hetzij op boerderijen die door de school zelf gesticht waren, of 
in nabijgelegen fabrieken volgens contract en droeg, naar ver
luidt, tegen eind 1957 belangrijk bij tot de nationale produktie. 
Maar de arbeidsprograms in de gewone scholen waren van veel 
minder economische betekenis dan die in de duizenden speciale 
'half werk, half studie' scholen die in 1958 opnieuw waren opge
zet als een toevoeging op het schoolsysteem. Deze middelbare 
scholen we1.1den gesticht en beheerd door plaatselijke collectieve 
organisaties, 1die half om half onderwijs en lichamelijk werk op 
boerderijen en werkplaatsen verschaften. De scholen waren ont
worpen om zelf rond te komen van de opbrengst van de scho
lierenarbeid. 

Als een ander facet van de soepele, veelzijdige aanpak van het 
regime, kregen alle fabrieken, mijnen, communes en andere or
ganisaties van enige omvang in 1958 opdracht scholen en cur
sussen in te richten voor hun eigen personeel, hoofdzrukelijk voor 
vrijetijdsonderwijs. Op die wijze was de vervlechting van onder
wijs en produktieve tewerkstelling volledig, met scholen die fa
brieken beheerden en omgekeerd. 

De 'sprong' ~n het onderwijs 

Behalve op het oprichten van een menigte nieuwe middelbare 
scholen van het half om half type beroemde het regime zich 
ook op een opzienbarende uitbreiding van hoger-onderwijsmoge
lijkheden. 
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Het regime beroemde zich verder op een opmerkelijke toename 
in de schoolbezetting op alle niveaus tot 86,4 miljoen (dat was 
87 pct. van de bevolking van l.o.-leeftijd). 

Intussen steeg de bezetting van de middelbare scholen tot 
12 miljoen en van het hoger onderwijs tot 660.000 (een stijging 
met 50 pot. t.o.v. het vorige jaar). Ook de inschrijvingen bij de 
kleuterscholen stegen opmerkelijk, waardoor vele moeders als ar
beidskrachten beschikbaar kwamen. 

Met de uitbreiding van het gewone onderwijs liep die van de 
vrijetijdsopleidingen gelijk op. 

De snelle groei in 1958 bracht het regime tot het publiceren 
van een optimistisch tijdschema voor de verdere uitbreiding van 
onderwijsmogelijkheden. Dit schema voorzag in de volledige ver
dwijning van het analfabetisme onder de werkende bevolking in 
1962, de uitbreiding van de leerplicht over 9 klassen in 1967 en de 
openstelling van hoger onderwijs voor ieder die aan de toelatings
eisen voldoet in 1972. 

Na de vernieuwingen van 1958 ondervond het Chinese onder
wijs een periode van betrekkelijke rust in 1959. Voor het meren
deel was het sysreem bezig zich aan te passen aan de ver
anderingen, hoewel de inschrijvingen van nieuwe leerlingen ble
ven toenemen. 

De omhoogschietende inschrijvingscijfers werden evenwel ver
gezeld van enkele minder in het oog lopende ontwikkelingen. 
In de eerste plaats liep het officiële aantal hoger-onderwijsin
schrijvingen zonder verklaring scherp terug. In de tweede plaats 
waren er aanwijzingen, dat men zich vooral op de universiteiten 
zorgen maakte over de kwaliteit van het onderwijs onder de 
nieuwe regelingen. 

Hoewel deze ontwikkeling deed vermoeden, dat een wijziging 
van de aanpak van 1958 in de lucht hing, bleek er geen veran
dering van betekenis aanstaande te zijn uit de plannen die het 
regime voorjaar 1960 aankondigde voor verdere wijzigingen in 
het lager en middelbaar onderwijs. Het belangrijkste onderdeel 
uit deze plannen was een geleidelijke verkorting van de 12-jarige 
duur van lager plus middelbaar onderwijs tot 10 jaar. De Chinese 
autoriteiten beweerden, dat dit kon worden uitgevoerd zonder 
schade aan de kwaliteit van het onderwijs, ondanks een gelijk
tijdige toeneming van de scholierenarbeid en een vermindering 
van de klassikale uren. De verandering werd hoofdzakelijk ge
motiveerd op economische gronden; omdat immers jongeren 
lichamelijk volgroeid zijn op 16- of 17 -jarige leeftijd, moest het 
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schoolsysteem zo worden georganiseerd, dat ze hun middel
bare opleiding op die leeftijd konden afsluiten en klaar zouden 
zijn voor een volledige betrekking. De veranderingen in 1960 
vloeiden voort uit de groeiende overtuiging van het regime, dat 
een toenemend percentage van de studenten hoger-onderwijs in 
hun vrije tijd zou moeten volgen naast volledige beroepsarbeid. 
In de laagste klassen van het middelbaar onderwijs bleef de 
nadruk liggen op het systeem van gedeeltelijk studie, gedeel
telijk produktieve arbeid. 6 

Naar verluidt waren in enkele grote steden zowel televisie als 
radio gebruikt als aanvulling op de voorzieningen tot vrijetijdson
derwijs. Een laatste belangrijke ontwikkeling in 1960 was de her
nieuwde massale aanval op het analfabetisme, deze keer met 
behulp van de invoering van een Latijns fonetisch alfabet om 
het lezen van de Chinese lettertekens 'te vergemakkelijken. De 
publiciteit voor de campagne bleef op een hoog peil gedurende 
versdheidene maanden en zakte in de tweede helft van 1960 af 
toen de binnenlandse economische toestand verslechterde. 

De jaren van beperking 

Bij het begin van 1961 was het overduidelijk, dat de 'grote 
sprong voorwaarts ' tot stilstand was gekomen. De partij en 
regering begonnen uitdrukkelijk een politiek van 'aanpassing' en 
'consolidatie' te belijden, die in werkelijkheid al gedurende een 
groot deel van het voorafgaande jaar richtsnoer voor hun han
delen was geweest. Het regime had de handen vol met zijn 
pogingen de kritieke achterstand in de ,landbouw in te lopen, 
en besefte dat investeringen op ander terrein met inbegrip van 
het onderwijs moesten worden beperkt. Een hoofdartikel in het 
centrale Chinese communistische jeugdorgaan erkende in de zo
mer van 1961 openlijk: 'Omdat onze basis zwak is en de land
bouwproduktie verscheidene jaren adhtereen door natuurrampen 
is getroffen, is een grotere uitbreiding van onze onderwijsactivi
teit op het ogenblik onmogelijk.' 7 

Aanwijzingen dat het regime tot een beperkend beleid overging, 
schijnt tot een verslechtering van het moreel van de studerenden 
te hebben bijgedragen. Maar d~t was niet de enige factor. Tijdens 

6 ,zie van de auteur: Planned Reforms in the Primary and 
Secondary School System in Communist China, \Vashington D.C., 
U.S. Office of Education, 1960. 

7 Chung-kuo Ch'ing-nien Pen (Chinees jeugddagblad) 16 aug. 1961. 
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de periode van de 'grote sprong' was het duidelijk geweest, dat 
de regering het belangrijker vond studenten tot communisten dan 
tot deskundigen te doen opleiden. Maar in augustus 1961 kondigde 
minister Chen Yi in een rede voor een groep afgestudeerden een 
accentverschuiving aan en verzekerde de studenten, dat hun 
vorderingen in gespecialiseerde studievakken voortaan de hoofd
maatstaf zouden zijn bij hun beoordeling en tewerkstelling. 8 

De pogingen om het academische peil te verbeteren, namen 
verschillende vormen aan. Op ervaren professoren werd een be
roep gedaan om meer leiding te geven aan jonge docenten en 
persoonlijk deel te nemen aan het geven van elementaire lessen. 
Deze stappen waren in het bijzonder gericht op herstel van de 
tekortkomingen in de kennis van de grondslagen, welk euvel 
bij studenten veel voorkwam. 

Docenten kregen meer tijd om lessen voor te bereiden, voor 
het doen van onderzoek en voor het voorlichten van afgestudeer
den die in toenemende mate binnenslands verder weiden opgeleid 
wegens de moeilijkheden met de Sowjet-Unie. Een andere ver
andering waaruit de toenemende Chinees-Russische vervreemding 
bleek, was het officiële aanmoedigen van een herleving van de 
studie van het Engels op de Chinese scholen, dat rt:ot die tijd bij 
het Russisch was achtergesteld. Ook werd de tijd die aan produk
tieve arbeid en politieke scholing was toegewezen, verder temg
gebracht om een grotere concentratie op het eigenlijke onderwijs 
door scholieren en leraren mogelijk te maken. 

Een nieuwe verschuiving in het beleid 

Hoewel pogingen het onderwijspeil te verbeteren in 1962 en 1963 
voortduurden, werden ze geleidelijk overschaduwd door een her
leving van de aandacht van de regering voor de politieke in
doctrinatie. Zelfs gedurende 1961 en begin 1962, toen de indoc
trinatie in de universiteiten wat verminderd was, had het regime 
aanzienlijke nadruk gelegd op de betekenis van de school voor 
het onderwijzen van 'revolutionaire tradities' aan jongere kin
deren. Na de plenaire vergadering van het centrale comité in 
september 1962 werd de koerswijziging duidelijker, toen alle in
stellingen van onderwijs werden opgeroepen met meer energie 
de leerlingen op te wekken tot deelneming aan de opnieuw on
derstreepte 'klassenstrijd'. Tegen het voorjaar 1963 was de om
mekeer zover gevorderd, dat het Volksdagblad het versterken 

8 Ibid. 2 sept. '61. 
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van de ideologische opvoeding een eerste vereiste tot verbete
ring van de 'kwaliteit van het onderwijs noemde. 9 

Zomer 1963 verhoorlijkte het regime opnieuw de lichamelijke 
arbeid, in het hijzonder op het land, als de mooiste vorm van 
'klasse-opvoeding' en alle scholen werden aangemaand hun 
leerlingen de voordelen ervan te laten ondervinden. 

De vereiste, dat leel'lingen moesten deelnemen 'aan agrarische 
arbeid, dient ontegenzeglijk zowel een beroeps- als politiek doel, 
aangezien het regime in de afgelopen jaren herhaaldelijk heeft 
verklaard, dat de grote meerderheid van degenen me de lagere 
en middelbar.e scholen verlaten, zioh tevreden zullen moeten stel
len met werk in plattelandsgebieden. 

Afnemende onderwijskansen 

Het feit, dat de uitgifte van de jaarstatistieken over de deel
neming aan het onderwijs sinds 1960 is opgeschort, te :romen mE-t 
veelvuldige berichten van het terugsturen van leerlingen naar het 
platteland, doet vermoeden dat de deelneming aan het onderwijs 
in 1962-'63 misschien wel kleiner is geweest dan in 1959-'60. 

Als compensatie voor de verminderde toegangsmogelijk!heden 
tot het hoger onderwijs, werden jongCJ.'en van de geschikte leeftijd 
aangemoedigd de correspondentie- en avondcursussen te volgen 
die door hoger onderwijsinstellingen in toenemende mate wel.'den 
georganiseerd. 

Zulke cursussen, door 277 instellingen gegeven, omvatten in 
1961-'62 266.000 cursisten en leverden aan 't eind van het school
jaar 40.000 afgestudeerden af.10 Het statistisch beeld m.b.t. het 
volledig dagonderwijs en het aantal instellingen op universitair 
niveau is de laatste 4 jaren mistig gebleven. 

Een terugblik 

Het is moeilijk de effectiviteit van de communistisch-Chinese 
onderwijsprestaties in de laatste 15 jaar te beoordelen. Gezien 
vanuit het perspectief van begin 1964lijkt het onderwijsstelsel nog 
ver van zijn doel te zijn verwijderd, bmgers af te leveren die zo
wel communisten als deskundigen zijn. Ondanks alom aanwezige 
indoctrinatielessen, de geregeld 'terugkerende heropvoedingscam
pagnes en het systematische onderwerpen van leerlingen aan 
lichamelijk werk, achtte het regime het nodig pas afgestudeer-

9 Volksdagblad 27 maart 1963. 
10 Kuangming (dagblad), 12 aug. '63. 
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den (die dus hun hele opleiding in het communistische systeem 
hebben gehad) verder te 'harden' om ze tot betrouwbare com
munisten te maken. Tegelijkert:ijd hebben de autoriteiten erkend, 
dat studenten meer fundamentele theorie en feitenkennis nodig 
hebben om deskundigen te worden op hun vakgebied. 

Nu de hulp van de Sowjet-Unie is weggevallen, vormt de zwak
te in het specialistisch onderwijs een bijzonder ernstig probleem 
voor het regime. Maar veruit het grootste onderwijsprobleem 
vloeit voort uit de onevenwichtigheid van de nationale econo
mische <krachtsinspanning. 

De uitbreiding van het onderwijs aan het eind van de jaren 
vijftig was gekoppeld aan een te eerzuchtig indus:trialisatieplan. 
Toen bleek, dat dit plan niet kon worden geschraagd door de be
schikbare hulpbronnen uit de tamelijk verwaarloosde agrarische 
sector, moesten de ,industriële en ook onderwijsinvesteringen wor
den beperkt ter ondersteuning van de agrarische produktie. Tij
dens het aanpassingsproces werd een groot aantal scholen geslo
ten en het leerlingental van andere ingekrompen. Veel studenten 
werden op het platteland te werk gesteld en hun hoop op een 
betere economische toekomst werd de bodem ingeslagen. 

Ongetwijfeld waren deze studenten ontevreden over hun lot, 
hetgeen wel eens een politieke terugslag zou kunnen hebben. 
In deze samenhang moet de toegenomen krachtsinspanning van 
het regime bij de ideologische opvoeding gezien worden. 
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P. Danhert 

Kijken naar het Oostblok 

Hoewel professionele IJzeren-Gordijnoplichters vastere grond 
onder de voeten hebben dan totospetlers, blijft hen door de on
volledigheid en de moeilijke toegankelijkheid van het materiaal 
vaak evenveel van de wedstrijduitslagen verborgen als die toto
speler. Velen hadden Chroestsjows ster zien dalen, niemand had 
hem zo snel zien vallen. 

Toch zijn kreminologen, sowjettologen, communologen en hoe 
ze verder ook mogen worden betiteld mensen van belang. Dank 
zij hun speurzin heeft de westerse wereld na Stalins dood de 
ontwikkeling binnen het communistische blok steeds beter kunnen 
volgen. Machtsverhoudingen, zich wijzigende structmen, ideolo
gische nuances zijn door hen uitgegraven uit een rijstebrijberg 
van communistische propaganda. Elk Prawda-woord werd op 
hun goudschaaltjes gewogen. 

In verband met het onmiddellijke politieke nut van dit weten
schappelijk spemwerk concentreert deze tak van wetenschap zich 
in hoofdzaak rond centra van politieke macht of van politieke 
moeilijkheden. De grote Amerikaanse u:niversiteiten, niet alleen 
aan de Oostkust, beschikken over omvangrijke staven van der
gelijke specialisten. Berlijn en West-Duitsland, grensgebieden met 
het Oostblok, kennen eveneens talrijke universitaire Oost-Europa
instituten. 

Vergeleken bij deze instellingen is het Amsterdamse Oost-Europa
Instituut een kleintje. Aan stimulering van het buitenlands be
leid heeft in Nederland nooit veel behoefte bestaan, noch op het 
departement, noch bij de Kamermeerderheid. Bovendien is het 
nog de vraag, of de huidige groep Nederlandse Oostblokspecialis
ten, mede gezien de beschikbare middelen en gedeeltelijk ook ge
zien het beschikbare materiaal, geëquipeerd is voor een dergelijke 
taak. 

Toch kan het werk van Nederlandse onderzoekers op genoemd 
terrein nut afwerpen, als het er toe bijdraagt het informatiepeil 
van het geïnteresseerde 'deel van wat men de publieke opinie 
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noemt te verhogen. Tot januari '64 was men in het Nederlandse 
taalgebied immers aangewezen op BVD-publikaties, die geen 
andere dan propagandadoeleinden dienen, en op het tijdschrift 
Oost-West, dat: zich slechts af en toe met concrete Oosteuropese 
zaken bezighoudt. Occasionele artikelen, in Tirade, 'in S & D en 
enkele andere bladen waren vooral afkomstig van Charles Tim
mer en prof. dr. K. van het Reve. Dat betekende in feite, dat 
de Nederlands lezende belangstellende slechts een goede kennis 
van de Russische literatuur kon bezitten. V OOT het overige moest 
hij zijn licht in buitenlandse tijdschriften opsteken. 

Het is alleen al daarom verheugend, dat de redactie van de 
Internationale Spectator en de medewerkers van het Amsterdam
se Oost-Europa Instituut in januari '64 verandering in deze toe
stand brachten. In het sobere grijze kaftje van de Spectator ver
schijnt sinds die datum vier maal per jaar een nummer in de 
Oosteuropese serie. Ten gerieve van mensen die graag uitsluitend 
naar het Oosten kijken is zelfs de mogelijkheid geopend zich op 
deze serie als op een afzonderlijk tijdschrift te abonneren. 

Vier nummers zijn tot op heden verschenen. Uit de inhoud vallen 
twee dingen af te leiden: dat het Oost-Europa Instituut zich zo 
mogelijk tot Oost-Europa wil beperken; en dat deze Oosteurope
se Serie gevuld moet worden met artikelen van Nederlandse of 
althans in Nederland woonachtige specialisten. 

Die beperking tot Oost-Europa is begrijpelijk. Het Instituut is 
niet uitgerust voor de studie van China en andere Aziatische 
landen binnen het communistische blok. Bovendien maken de te
genstellingen tussen Moskou en Peking steeds duk1elijker, dat de 
tegenstelling Oost-West aan het vervagen is en dat meer na
druk komt te liggen op die tussen de geïndush·ialiseerde blanke 
wereld en de onderontwikkelde gekleurde wereld. Een tijdschrift, 
dat de evolutie in het communistische rijke deel van de wereld 
tot studieterrein neemt, kan om die reden alleen al hartelijk wel
kom geheten worden. 

De tegenstelling rijk-arm binnen de communistische wereld 
heeft echter op een deel van de rijkere communistische landen, 
met name de Oosteuropese satellietlanden van de USSR, zo'n 
diepgaande invloed, dat de verhouding Moskou-Peking op de 
politieke en economische ontwikkeling in het Oostblok als geheel 
wel wat uitvoeriger en algemener aan de orde zou mogen komen, 
dan in de eerste jaargang van de Oosteuropese serie van de 
Internationale Spectator gebeurd is. Teveel nadruk valt nog op 
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de Sowjet-Unie zelf, waaraan acht van de veertien artikelen uit 
de eerste jaargang gewijd zijn. Buiten Zuidslavië zijn alleen 
Roemenië en bepaalde aspecten van het communisme in Polen 
behandeld. 

Naar ik meen, hangt dit gebrek aan artikelen over een aantal 
Oosteuropese landen en aan wat meer rond concrete onderwer
pen geplaatste al'tikelen over de Sowjet-Unie - Broekmeyer 
schreef zes artikelen, wruarvan er vier 'ollltwikkelingen' torsen 
in de trtel en een vijfdie aan 'ontwikkelingen' gewijd is - nauw 
samen met de tweede beperking, die de redactie zich oplegde. 
Het lijkt de bedoeling in deze serie van de InternationaJe Specta
tor alleen Nederlandse specialisten aan het woord te laten ko
men. Hun aantal is beperkt. Het grote aantal artikelen, bijna twee 
van de vier nummer vullend, dat drs. Broekmeyer voor zijn reke
ning nam, wijst in die richting. Die beperking tot artikelen 
van de hand van Nederlanders is alleen zinvol, wanneer de 
Oosteuropese serie van de Internationale Spectator niet anders 
wil zijn dan een publikatieblad van de Nederlandse 'Ostforschung'. 
Het lijkt me, dat de lezer van de Internationale Spectator daar 
niet in de eerste plaats in geïnteresseerd is. Hij wil zo goed 
mogelijk voorgelicht worden over de gang van zaken in de 
communistische wereld. Vertalingen van artikelen van groten op 
dit terrein als Loewenthal, Crankshaw, Zorra of Nove zouden 
die voorlichting alleen maar ten goede komen. Of ook de lees
baarheid van de serie daarbij zou winnen, waag ik nog te 
betwijfelen. 

Wie veel met de marxistische terminologie om moet gaan, zal 
er allicht in eigen artikelen het een en ander van reproduceren. 
Dat is jammer, maar het lijkt onvermijdelijk. Zij, die werkelijk 
geïnteresseerd zijn bijten zioh daar wel doorheen. Voorwaarde 
blijft, dat de Oosteuropese serie voldoende interessants biedit 
Het larutste nummer is wat drut betreft al een belangrijke stap 
vooruit vergeleken bij de eerste drie. Als het :zJO door blijft gaan 
gun ik het Oost-Europa Instituut en de Internationale Spectator 
een groeiende belangstelling voor de Oosteuropese serie 1 • 

1 1\bonnering op deze afzonderlijke serie is mogelijk door overschrij
ving van f 8 op postgiro 13500 van de Gemeentegiro Amsterdam ten 
gunste van rekening V 11993 van H.L. Verhaar. Een abonnement op de 
Internationale Spectator, deze serie inbegrepen, kost f 20 per jaar; voor 
studenten f 13,50. Gironummer 146667 t.n.v. Nederlandsch Genoot
schap voor Internationale Zaken, Alexanderstraat 2, 's-Gravenhage. 
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E.M.Bassy 

De Amerikaanse grondwet 

'Dit stuk is het onderwerp geweest van eindeloze onderzoekingen, 
discussies en verklaringen,' zo schreef Robert Morris, een van de 

;, leden van de grondwetgevende vergadering van 1787, aan een 
vriend. 'Sommigen hebben vol trots verklaard dat het een hemels 
werkstuk is, anderen achten het van minder verheven oorsprong. 
Ik heb vele redenen om aan te nemen dat het het werk is van 
gewone eerlijke mannen en dat zal het, denk ik, ook wel blijken 
te zijn.' 

Weinig zal Morris vermoed hebben hoe juist hij was met deze 
omschrijving. Hij noemde in zijn korte waardering de sterkste trek 
van de Amerikaanse grondwet - een karaktertrek die ertoe leidde 
dat de grondwet nog tot op de dag van vandaag is blijven bestaan. 

De Amerikaanse grondwet is de oudste nog van kracht zijnde 
grondwet ter wereld. Een prestatie die des te groter is als men zich 
realiseert dat de constitutie niet een archiefstuk is van puur his
torische waarde, maar een grondwet die levende werkelijkheid is 
in het Amerikaanse staatkundige leven. 

Eenvoudig en kort 

Ieder die de Amerikaanse grond Net bestudeert :zal daarvoor enkele 
in het oog springende redenen ontdekken. Om te beginnen is de 
grondwet eenvoudig en kort. Zelfs met de later er aan toegevoegde 
amendementen is het hele stuk niet langer dan zesduizend woor
den. Men kan de hele wet in een half uur aandachtig lezen - de 
leek die belangstelling heeft voor grondwetten wordt dus niet af
geschrikt door de lengte. Voorts is de grondwet logisch van op
bouw. Na een korte beginselverklaring- die slechts als verklaring 
zin heeft maar zonder wetgevende bedoelingen is - zijn de drie 
voornaamste artikelen respectievelijk gewijd aan de wetgevende, 
de uitvoerende en de rechterlijke macht. Vier kortere artikelen 
hebben betrekking op de positie van de deelstaten, de wijze van 
amendering, de suprematie van de nationale macht, en de ratifi
catie. Ten slotte komen dan de amendementen. 

Een belangrijk aspect is ook de duidelijkheid en directheid van 
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het stuk: er komt vrijrwel geen onnodig of voor tweeërlei uitleg vat
baar woord in voor. Natuurlijk zijn er weJ uitdrukkingen die men 
verschillend heeft uitgelegd en de uitspraken die de rechter hier
over heeft gedaan vormen inderdaad voor een groot deel de voor
naamste elementen van de Amerikaanse constitutionele geschiede
nis - maar de eerlijkheid gebiedt toch te zeggen dat de voornaam
ste constitutionele controversen veeleer op bepaalde omissies zijn 
terug te leiden dan op onduidelijkheden. 

Misschien 'Zijn het zelfs wel deze omissies die de grondwet stem
pelen tot het werkstuk van <gewone eerlijke mannen'. Als de con
stitutie door theoretici geschreven was, 1Zou zulks ·wellicht niet <Zijn 
gebeurd. Misschien zou de grondwet dan vele definities hebben 
bevat. Maar de perfectie van het werkstuk •zou dan vrijwel zeker 
te kort gedaan hebben aan ,zijn onbruikbaarheid. Men zou daar
door het bestuur de handen gebonden hebben en de vrijheid van 
latere generaties zodanig geblokkeerd hebben dat de grondwet zich 
buiten de realiteit van het - vooral latere - politieke leven zou 
hebben geplaatst met alle kwalijke gevolgen van dien. 

Duidelijke bedoeling 

De leden van de grondwetgevende vergadering - door latere Ame
rikanen 'Founding Fathers' genoemd, hetgeen bepaald tekenend is 
voor de grote plaats die men voor deze mannen in de Amerikaanse 
geschiedenis heeft ingeruimd - hadden een duidelijke bedoeling. 
Zij wilden de fouten van de bestaande Articles of Confederation, 
waar Amerika ruim tien jaar mee had geleefd, vermijden. Zij wisten 
dus heel goed wat ·ze niet wilden en hebben instinctief en uit er
varing begrepen dat geen systeem ooit waterdicht kan zijn. Euro
peanen hebben de Amerikaanse grondwet vooral beschouwd als de 
neerslag van het politieke denken van Vatte!, Montesquieu en 
andere Europese denkers. nat is op zich zelf niet onjuist maar doet 
dikwijls over het ·hoofd zien dat de Amerikanen anno 1787 reeds 
een grote praktische ervaring hadden in het grondwettelijk denken 
omdat in elke staat van de unie reeds jarenlang bepaalde grond
wettelijke regels, charters en gewoonten golden. Bovendien keken 
de Faunding Fathers niet alleen naar het Europese continent maar 
ook naar het voormalige moederland waar juist in de loop van de 
achttiende eeuw een ongeschreven constitutie groeide die zich 
meer baseerde op ervaring dan op een waterdicht geheel van grond
wettelijke regels. Men moet daarom de Amerikaanse grondwet niet 
zien als de verwezenlijking van een theoretisch denken of als een 
spontaan experiment, maar als een voortbrengsel van het Ameri-
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kaanse politieke leven en denken tijdens de koloniale en revolu
tionaire perioden. John Uickinson, de afgevaardigde van de deel
staat Delaware naar de conventie, zei het reeds in 1787 zeer dui
delijk: 'Ervaring moet onze gids zijn; de rede kan ons misleiden.' 

De 'supreme law' van de Faunding Fathers heeft nu reeds meer 
dan een en drie kwart eeuw dienst gedaan. In die periode is het 
aantal staten gegroeid van dertien tot vijftig, het aantal inwoners 
van vier tot tweehonderd miljoen. Een eenvoudig land waar het 
leven doortrokken was van de pioniersgeest is uitgegroeid tot een 
moderne staat met een gecompliceerd leven op alle terreinen van 

,. het maatschappelijk bestel. Buitenlandse oorlogen, zelfs een bur
geroorlog, heeft de Unie doorstaan. Over het grote continenttrok
ken industriële revolutie, economische crises, 'big business', demo
cratisering, verstedelijking, isolationisme, internationalisme, 'New 
Freedom', 'New <Deal', 'Fair <Deal' en 'New Frontier' hun sporen. 
Geen enkele andere constitutie heeft een dergelijk gevarieerd ver
leden meegemaakt. Het document is uitgebreid met 24 amende
menten. Vele bepalingen hebben geleid tot interpretatie, wet
geving, bestuurshandelingen en •juridische beslissingen - kortom 
tot een steeds breder stroom van nieuw constitutioneel leven. On-

, danks dit alles is het oorspronkelijke schema, zoals neergelegd in 
1787, steeds intact gebleven. 

Vier principes 

Bij analyse blijkt de grondwet vier richtinggevende principes te 
bevatten. Ten eerste: het gehele bestuur voltrekt zich op basis van 
constitutionele voorschriften en beperkingen. De bestuursvorm is 
in de grondwet beschreven, evenals de bevoegdheden van de 
hoogste autoriteiten. Ue vrijheden van het volk worden er in opge
noemd en beschermd. Het schema van de bestuursorganisatie en 
-werking wordt erin vastgelegd. Dit alles heeft grote betekenis 
gehad - niet ·in het minst omdat ook voor de lagere overheden -
die van de deelstaten en van de lokale bestuursgebieden op gelijke 
wijze de bevoegdheden en rechten ·werden vastgelegd. De auto
riteit is gedefinieerd, de verplichtingen van de overheden en de 
grondrechten van het volk worden omschreven. Bovendien worden 
er wegen aangegeven voor de beslechting van geschillen op vreed
zame legale wijze. Het enige geschil dat men niet binnen het kader 
van de Amerikaanse grondwet heeft vermogen op te lossen was dat 
wat tot de burgeraanlog leidde. 

Het tweede belangrijke principe in de Amerikaanse grondwet 
is dat van het federalisme. Er bestaat een anekdote over een van 

49 



de Founding Fathers, Alexander Hamilton, die tijdens de grondwet
gevende conventie te Philadelphia heftig geïrriteerd raakte door 
de vele bezwaren die men opwierp tegen de instelling van een sterk 
centraal bestuur. Volgens deze anekdote moet hij hebben uitge
roepen: alle staten moeten worden afgeschaft. Nooh Hamilton noch 
een van de andere gedelgeerden verwachtte natuurlijk dat een 
dergelijke drieste stap ooit mogelijk zou zijn. Integendeel: als er 
één opdracht was waar de Founding ·Fathers zich aan hadden 
te houden was het wel die om in het nieuwe systeem een plaats in 
te ruimen voor de staten. Hamilton en zijn mede-afgevaardigden 
waren immers de gedelegeerden van de staten en zonder mandaat 
van deze lastgevers ,zouden ,zij nooit aan het belangrijke werk heb
ben kunnen beginnen. Toch blijkt uit de anekdote wel hoe zwaar 
voor de gedelegeerden te Philadelphia het federale principe woog. 

Federale karakter 
De grondwet van 1787 plantte alle Amerikaanse staten over uit het 
oude constitutionde regime in het nieuwe - met behoud van de 
eigen namen, grenzen en bestuursinstellingen. De werking en 
macht van deze bestuursinstellingen der deelstaten werden, ver
geleken bij de Articles of Confederation, weliswaar beperkt maar 
bleven nog steeds vrij groot en van een wezenlijke karakter. Boven
dien gaf de nieuwe grondwet aan het Congres de bevoegdheid om 
nieuwe staten tot de unie toe te laten. Van het einde vandeacht
tiende eeuw tot na het midden van onze eeuw heeft het Congres 
van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. Het federale karakter is 
dus niet een vondst van een aantal theoretici, maar werd door de 
praktijk van het staatkundige leven ten tijde van de grondwets
instelling ingegeven en bleef gedurende meer dan anderhalve eeuw 
een levende werkelijkheid. Gedurende al die tijd beleefden alle 
nieuwe deelstaten een soort emancipatie die hen van de territorium
status met beperkte eigen bevoegdheden bracht tot het volwassen 
karakter van de deelstaat met een grote hoeveelheid vergaande 
eigen bevoegdheden. Men kan slechts gissen hoezeer deze ontwik
kelingsgang heeft bijgedragen tot de versterking van democratisch 
gevoelen en gezindheid van het Amerikaanse volk. De bevolking 
van het snelgroeiende land werd dus niet bijeengegaard tot een 
kleurloze massa onder één enkel gezag dat van grote bevoegdheden 
voorzien zijn macht uitoefende vanuit één regeringscentrum. Deze 
ene nationale overheid waakte slechts over een klein aantal nauw
keurig omschreven belangen. Alle andere belangen werden onder 
de hoede gesteld van de overheden der deelstaten die men vooral 
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niet moet beschouwen als filialen van de federale regering te W ash
ington maar als organen van geheel andere tot op zekere hoogte 
vrij zelfstandige staatkundige eenheden. De bevoegdheden die de 
dertien oorspronkelijke staten in 1787 voor zich zelf wilden reser
veren - en dat waren er heel wat - werden later grondwettelijk 
toegedeeld aan a1le 37 nieuwe staten, waardoor het federale karak
ter van de grondwet eerder werd versterkt dan verz;wakt. Dat er 
nu velen in de Verenigde Staten zijn die zich bezorgd afvragen of 
allengs het federale karakter niet wordt uitgehold houdt dan ook 
zeker verband met het feit dat de Verenigde Staten na de aanslui
ting van Hawaii en Alaska hun maximum aantal deelstaten hebben 
bereikt. 

Volkssoevereiniteit 

Het derde op de voorgrond staande principe is dat van de volks
soevereiniteit. Met deze leer, afkomstig uit de staatkundige filoso
fie van John Locke, waren de Faunding Fathers als goede acht
tiende eeuwers natuurlijk goed bekend. Maar al zouden zij dat niet 
zijn geweest, dan zou alleen al hun afvaardiging naar Philadelphia 
hen duidelijk hebben doen beseffen dat de soevereiniteit lag bij 
degenen die hen afvaardigden, de deelstaten of zo men wil de be
volkingen van de deelstaten. Hoewel er aanvankelijk een nogal 
theoretische discussie was over de vraag of de soevereiniteit vol
gens de nieuwe grondwet bleef berusten bij de verschillende deel
staten dan wel werd overgenomen door de unie, kwam men lang
zamerhand op grond van logica en ervaring tot de conclusie dat 
niet de overheden, noch de federale noch die der deelstaten, soe
verein waren, maar dat de soevereiniteit berustte bij het volk achter 
deze overheden. Deze gedachte treft men reeds aan in de Ameri
kaanse onafhankelijkheidsverklaring: ... 'governments derive their 
just powers from the consent of the govemed'. Zij is terug te vin
den in de aanhef van de grondwet: 'We the people of the United 
States, ... do ordain and establish this constitution .. .'. Hieruit 
blijkt dat het laatste woord inzake de regeringsvorm berust bij het 
Amerikaanse volk. Het volk maakt uit hoe het bestuur zal zijn, 
welke macht het zal bezitten, hoe deze macht zal worden uitge
oefend, welke bevoegdheden zullen toekomen en zullen worden 
onthouden aan de verschillende overheden. Als het Amerikaanse 
volk zulks zou wensen zou het derhalve het federale bestuur kunnen 
afschaffen en er iets volslagen anders voor in de plaats kunnen 
stellen. 

Dat de Faunding Fathers het begrip volkssoevereiniteit in de 
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grondwet verwerkten wil niet zeggen dat de grondwet democra
tisch van opzet was. Naar onze huidige maatstaven was de wet 
- beter het staatkundige gebouw dat er op gegrondvest werd -
dat bepaald niet. Het was ruw gezegd een produkt van de bezit
tende klasse. Zij had als voornaamste doel de handhaving van de 
bestaande economische en sociale orde. Nimmer werd de grond
wet onderworpen aan de goedkeuring van een met algemeen kies
recht toegerust kiezersvolk. De conventies in de deelstaten die er 
hun goedkeuring aan hechtten waren samengesteld op grond van 
een zeer beperkt kiesrecht. Maar ondanks het nogal behoudende 
karakter van de grondwetgevende vergadering leverde het staat
kundig denken van haar leden nimmer belemmeringen op voor de 
groei van de Amerikaanse democratie. Zonder revoluties kon de 
Amerikaanse democratie zich ontwikkelen binnen het kader van de 
grondwet, binnen het door de grondwet ingestelde organisme. De 
democratie in het ·hedendaagse Amerika is een democratie ge
baseerd op de grondwet en binnen de grenzen die de Faunding 
Fathers indertijd trokken. 

Verticale verdeling 

Het Amerikaanse staatkundige stelsel kent niet alleen een horizon
tale verdeling - de verdeling tussen de bevoegdheden van de fede
rale overheid, van de deelstaten en van de plaatselijke overheden -
maar ook een verticale, meer functionele, verdeling volgens het 
principe van de scheiding der machten. De gedachte dat het over
heidsbestuur in drie taken uiteenvalt, het maken, het uitvoeren en 
het uitleggen van wetten en dat deze drie taken ter voorkoming 
van machtsmisbruik in drie verschillende handen gelegd behoren 
te worden is reeds biJ Aristoteles te vinden. Locke, Montesquieu, 
Blackstone en andere zeventiende en achttiende eeuwse denkers 
werkten deze gedachte uit. Waar kon deze leer beter aan de prak
tijk worden getoetst dan in het nieuwe land Amerika waar men 
zich minder dan ergens anders geremd voelde door gevestigde 
belangen en door eeuwenoude staatkundige organismen? De 
Faunding Fathers stonden allerminst vreemd tegenover de leer 
van de scheiding der machten. Velen van hen leefden in een deel 
staat waar men het principe reeds in een grondwet had uitgewerkt. 
Het schadelijke terzijdestellen van deze leer was hun ook bekend. 
In de Artioles of Confederation, waarmee de Amerikaanse staten 
hun zelfstandigheid na de Onafhankelijkheidsoorlog waren begon
nen werd geen aandacht besteed aan de scheiding der machten. 
In de Confederatie berustte alle macht die de deelstaten aan het 
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centrale apparaat wilden afstaan - en dat was heel weinig - bij het 
Congres. Het Congres, toen nog samengesteld uit afgevaardigden 
van de deelstaten, ging daardoor gebukt onder een groot tekort 
aan feitelijke uitvoerende macht. Als men naast deze permanente 
conferentie van gezanten der deelstaten - meer was het Congres 
toen niet - een apart uitvoerend orgaan met uitvoerende bevoegd
heden had ingesteld zou er wellicht nog iets van het centrale be
stuur zijn terecht gekomen. Toen dit niet geschiedde bleek het zo 
hoopvol opgezette geheel niets meer dan een bond van staten die 
een beperkt aantal gemeenschappelijke belangen nastreefden, maar 
een veel groter aantal tegenstrijdige eigenbelangen hadden - voor
al op het gebied van de handel en de belastingheffing. Het was 
niet verwonderlijk dat kritische Europeanen tijdens de eerste tien 
jaren van het zelfstandige Amerika een spoedige desintegratie voor
spelden. Het was evenmin verwonderlijk dat de Faunding Fathers 
naar het recente en trieste verleden verwezen door in de openings
zin van de grondwet te verklaren: ' ... in order to forma more per
fect union .. .' 

Checks and balances 

Bij nauwkeurige beschouwing van de grondwet zal het de lezer 
opvallen dat nergens met zoveel woorden naar de scheiding der 
machten wordt verwezen. Dat is in verschillende grondwetten van 
deelstaten wel het geval. In de federale grondwet heeft men zich 
beperkt tot de verklaring dat alle wetgevende bevoegdheden be
rusten bij ·het Congres (artikel I), dat alle uitvoerende bevoegd
heden berusten bij: de president (artikel 11) en dat alle rechterlijke 
macht berust bij het Hooggerechtshof en andere rechterlijke in
stanties welke door het Congres kunnen worden ingesteld (arti
kel lH). Maar als men zou menen dat deze artikelsgewijze onder
scheiding der drie machten niet betekent dat de drie machten in 
één macht zouden mogen worden samengebracht: het Hoogge
rechtshof heeft in 1935 de uitspraak gedaan dat combinatie ver
boden is. De scheiding der machten is niet ad absurdurn doorge
voerd. Om te voorkomen dat een van de drie machten op hol zou 
slaan en de werking van een van de andere :zou kunnen blokkeren 
is er in de grondwet hier en daar enig toezicht van de ene macht 
op de andere opgenomen - hier en daar is zelfs sprake van een 
beperkte verdeling van functies. Zo werd dus aan het principe van 
de scheiding der machten heet principe toegevoegd van de 'checks 
and balances' ter bereiking van eenheid en evenwicht. Derhalve 
deelt de president in de wetgevende macht door een recht van 
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veto en neemt de rechterlijke macht deel aan de wetgevende macht 
door het recht wetten aan de grondwet te toetsen. Het Congres 
neemt deel aan de uitvoerende macht door goedkeuring van be
noemingen en verdragen en aan de rechterlijke maoht door het 
recht lagere gerechtshoven in te stellen alsmede het aantal rechters 
en hun salariëring vast te stellen. !Deze bevoegdheden behoren ech
ter tot de uitzonderingen. Het beginsel van de scheiding der mach
ten is stellig het leidende beginsel in de Amerikaanse grondwet. 

De amendementen 

De brede stroom constitutioneel leven, waarvan hiervoor sprake 
was, bestaat in de eerste plaats uit de amendementen op de grond
wet. 

De Amerikanen anno 1787 hadden leergeld betaald met de Ar
ticles of Confederation die men onveranderlijk had vastgesteld. 
Men wilde deze fout niet herhalen, maar men wilde evenmin in een 
nieuwe vervallen: een grondwet die te makkelijk te wijzigen zou 
zijn. Vandaar dat in de grondwet (artikel V) een procedure voor 
amendering van de grondwet opgenomen werd. Waarschijnlijk was 
deze oplossing wel het juiste midden. Sinds 1787 is de grondwet 
met 24 amendementen uitgebreid waarin regels worden gesteld 
die over het geheel genomen in importantie niet onderdoen voor 
het gestelde in de grondwet zelf. 

Zonder de beperkende bepalingen vervat in artikel V zouden er 
heel wat meer amendementen aan de grondwet zijn toegevoegd. 
In de eerste honderd jaar van de grondwet werden er niet minder 
dan 1964 ontwerp-amendementen aan het Congres voorgelegd, 
voor de periode tussen 1889 en 1941 bedroeg dit aantal zelfs 
2056. Dit aantal staat wel in schril contrast met het aantal aan
genomen amendementen: 30. Van deze 30 zijn er tot op heden 
24 door de staten aanvaard en dus aan de grondwet toegevoegd. 
Het is eigenlijk niet eens juist om te stellen dat de Amerikaanse 
grondwet dus 24 maal geamendeerd is, want de eerste tien amen
dementen werden vrijwel tegclijk met de nieuwe grondwet van 
kracht, zodat er eigenlijk slechts sprake is van veertien werkelijke 
amenderingen in de zin zoals bedoeld in artikel V. 

De grondwet die in 1787 aan de deelstaten ter goedkeuring 
werd voorgelegd maakte geen melding van de bekende grondrech
ten, zoals de vrijheid van vergadering, petitie, drukpers en gods
dienst. Natuurlijk viel dit ontbreken juist in die tijd waarin men 
zo vol was van de rechten van de mens direct op. Er was geen 
sprake van een omissie door vergeetachtigheid. Een van de Found-
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ing Fathers, Hamilton, stelde dat elf van de dertien deelstaten 
in hun grondwetten 'biHs of rights' hadden opgenomen waarin deze 
grondrechten waren vastgelegd. Opsomming in de federale grond
wet zou dus een nodeloze doublure inhouden, vooral daar de fede
rale overheid vrijwel geen bevoegdheden zou krijgen, waarmee 
eventueel inbreuk gemaakt zou kunnen worden op deze rechten. 
Maar de meerderheid was het niet met :Hamilton eens. Sterker nog: 
zonder amendering van de grondwet met een soort 'hili of rights', 
bevattende een opsomming van de grondrechten, zouden een aan
tal staten de grondwet zeker niet ratificeren. Amendering kon dus 
niet uitblijven. In 1791 was het zover. Vooral door het optreden 
van Madison werd de grondwet uitgebreid met tien amendementen 
waarin de grondrechten werden omschreven en waarin elke moge
lijkheid van machtsmisbruik door de federale overheid werd uit
gesloten. 

Overige amendementen 

Het elfde amendement (1798) was het eerste 'echte' amendement. 
Het was het resultaat van heftige discussie over een uitspraak van 
het Hooggerechtshof waarin gesteld ·werd dat een burger van een 
staat een andere staat voor de federale rechter kon dagen. Deze 
uitspraak ging de voorstanders van de rechten der deelstaten veel 
te ver en het gevolg van hun actie was het amendement waarin 
de federale rechterlijke autoriteiten onbevoegd worden verklaard 
in geschillen tussen een van de staten en burgers van een andere 
staat of vreemde mogendheid. Over de waarde van dit amende
ment valt te discussiëren - het is immers de weerslag van een stuk 
politiek denken anno 1798. 

De waarde van het twaalfde amendement (1804) staat echter 
onbetwist vast. Het betekende een aanpassing van de grondwet aan 
de praktijk van de presidentsverkiezingen. Handhaving van het 
bepaalde in artikel 11 van de grondwet zou er toe kunnen leiden 
dat de winnende kandidaten voor het presidentschap en het vice
presidentschap op elkaars stoelen terecht zouden komen. Het amen
dement schrijft het gebruik voor van verschillende stembiljetten 
voor het presidentschap en het vice-presidentschap, waardoor ver
wisseling is uitgesloten. 

Bij de eerste twee presidentsverkiezingen had de regeling in de 
grondwet geen moeilijkheden opgeleverd, omdat er nog geen twee 
nationale partijen bestonden. De kandidaat die de meeste stemmen 
van kiesmannen op zich had verenigd werd tot president verkozen 
verklaard. De kandidaat die het op een na hoogste aantal stemmen 
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op zich verenigde werd vice-president. Toen tegen het jaar 1800 
de Amerikaanse politiek twee grote partijen rijk was en iedere kies
man zich àf voor de ene partij dan wel voor de andere partij uit
sprak, kreeg de winnende presidentskandidaat evenveel stemmen 
als de winnende kandidaat voor het vice-presidentschap. Natuurlijk 
was het voor iedereen duidelijk wie zich kandidaat gesteld had 
voor het presidentschap. Maar volgens de letter van de wet kon er 
ook sprake zijn van een staken van de stemmen der kiesmannen -
alsof er tussen beide mannen helemaal geen band bestond en alsof 
zij beiden dongen naar het presidentschap. Bij het staken der stem
men lag de beslissing bij het Congres waar wellicht de afgevaar
digden behorend tot de partij die de presidentsverkiezing had 
verloren een kans kreeg zo te manoeuvreren dat de man die door 
zijn partij als presidentskandidaat was aangewezen tot vice-presi
dent gekozen zou worden - en omgekeerd. Toen zulks in 1800 bij 
de verkiezing van Jefferson bijna gebeurde- hij werd bij de stem
ming in het Congres bijna verslagen door zijn eigen vice-presi
dentskandidaat - besloot men de grondwet zodanig te veranderen 
dat herhaling van dit risico onmogelijk werd. Het voorschrijven 
van verschillende biljetten vormde de oplossing. 

Amendementen na de Burgeroorlog 

Hoewel de eerste helft van de negentiende euw een periode was 
van opgewekt constitutioneel leven blijkt zulks niet uit het aantal 
amenderingen van de grondwet. De activiteit van de grondwet
makers speelde zich vooral af in de sfeer van de dedstaten. Voor 
nieuwe staten werden nieuwe grondwetten gemaakt. Die van de 
oude staten werden soms aanzienlijk veranderd. Het dertiende 
amendement op de grondwet kwam pas tot stand na de Burger
oorlog, evenals het veertiende en het vijftiende. Het dertiende heeft 
betrekking op de afsohaffing van de slavernij, het veertiende bevat 
definities van het staatsburgerschap, geeft de burgers garanties 
inzake gelijke rechtsbescherming en treft regelingen inzake de ver
kiesbaarheid van volksvertegenwoordigers en ambtenaren die tij
dens de Burgeroorlog aan de zijde der Zuidelijken hadden ge
vochten. Voorts wordt in dit amendement de staatsschuld van het 
opstandige zuiden verklaard als niet behorend tot die van de Ver
enigde Staten. In het vijftiende amendement (1870) wordt ver
klaard dat niemand het stemrecht kan worden ontzegd op grond 
van ras, huidskleur of vroegere positie van dienstbaarheid - waar
mee gedoeld wordt op de slavernij. Dit vijftiende artikel verleent 
voorts het Congres de macht deze bescherming van het kiesrecht 
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door passende wetgeving in praktijk te brengen. Zoals ieder weet is 
vooral dit laatste nog steeds een hoogst actuele zaak in de Ameri
kaanse binnenlandse politiek. De wetgeving inzake de burgerrech
ten is geheel en al gebaseerd op het vijftiende amendement, dat 
vooral hier en daar in het zuiden nog steeds wordt aangevochten. 

De snelle groei van de grondwet kort na de Burgeroorlog werd 
gevolgd door een lange periode van stilstand. Men begon zich dan 
ook af te vragen of de grondwet ooit nog wel eens zou worden 
geamendeerd. De bezwaren van hen die meenden dat het amen
deringsproces te stroef was werden steeds ernstiger genomen. Het 
probleem voor de vele hervormingsgezinden in de VS die vereen
voudiging van de procedure wensten was dat zulks alleen maar 
mogelijk was door middel van een amendement op de grondwet. 
Een vicieuze cirkel die nimmer doorbroken is. 

De bezwaren werden trouwens weer lichter genomen toen de 
grondwet in 1913 werd verrijkt met twee nieuwe amendementen. 
In het eerste- het zestiende amendement (1913)- werd de basis 
gelegd voor de inkomstenbelasting, in het tweede - het zeven
tiende amendement (eveneens van 1913)- werd in directe verkie
zing van de senatoren voorzien. 

De amendementen van 1913 bleken de eerste te zijn van een 
opmerkelijk aantal nieuwe uitbreidingen van de grondwet. De nieu
we amendementen kan men rzonder meer beschouwen als de expres
sie van de grote veranderingen die zich in het twintigste eeuwse 
Amerika voltrokken. De beide amendementen van 1913 brachten 
de democratisering van het staatkundige leven een flink stuk dich
ter bij de voltooiing en vormden de aanzet van een economische 
democratie. 

De democratisering van het staatkundige leven vond zijn grond
wettelijke voltooiing in het negentiende amendement {1920) waar 
het ontzeggen van kiesrechten op grond van geslacht verboden 
wordt verklaard. Dit amendement bekroonde de strijd voor de 
emancipatie van de vrouw in de politiek. De grote rol die de vrou
wen tijdens de oorlog in het economische proces waren gaan spelen 
heeft stellig aanzienlijk bijgedragen tot de totstandkoming en goed
keuring van dit amendement. 

Gigantische poging 

Een jaar tevoren was de grondwet uitgebreid met het merkwaardige 
achttiende amendement, dat de produktie, verkoop en transport 
van sterke drank in de gehele Verenigde Staten verbood. Het was 
een gigantische poging om langs grondwettelijke weg het con-
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sumptiepatroon van de bevolking te regelen - en zij faalde jam
merlijk. Het verbod had een lange voorgeschiedenis. In 1917 be
stond in elf staten een drooglegging gebaseerd op de grondwet, in 
tien staten was er een drooglegging op grond van de gewone wet, 
vijf staten stonden op het punt een soortgelijke drooglegging door 
te voeren. Bovendien kondigde de federale regering direct bij 
Amerika's intrede in de Eerste Wereldoorlog een drooglegging af 
voor de duur van de oorlog. Het achttiende amendement was dus 
zeker geen vondst van een aantal irreële afschaffers - het stoelde 
op de realiteit in een groot deel van de Verenigde Staten. Maar 
ondanks deze band met de werkelijkheid bleek de drooglegging een 
noodlottig besluit dat weinig goeds en veel kwaads opleverde zoals 
de schrikbarende smokkelhandel die tot de groei van machtige on
derwereld-organisaties leidde. Het is dan ook slechts veertien jaar 
van kracht geweest. De hele twintiger jaren door groeide de op
positie. 

De aankondiging van FrankJin D. Roosevelt dat hij na verkie
zing tot president intrekking van het amendement zou bevorderen 
oogstte vrij algemene instemming. Toen Roosevelt gekozen was 
ging men in opvallend korte tijd inderdaad akkoord met de in
trekking. Het resultaat van deze actie was het eenentwintigste 
amendement (1933) waarin kort en krachtig werd gesteld dat het 
achttiende amendement werd ingetrokken. Wel werd in het tweede 
lid de drooglegging op grond van wetten der deelstaten veilig ge
steld, maar met de wilde smokkelhandel door de Amerikaanse 
onderwereld was het na inb·ekking van het achttiende amendement 
snel gedaan. Geheel overeenkomstig de ontwikkeling op het fede
rale niveau verminderde ook in de deelstaten de belangstelling voor 
de drooglegging. De meeste staten die aanvankelijk zo enthousiast 
waren voor het nobele experiment trokken hun wetgeving in. 

Het twintigste amendement dat ook in 1933 van kracht werd 
was van een heel ander karakter dan het eenentwintigste. Het be
vatte een verandering van de termijnen voor het presidentschap 
en de zittingsduur van het Congres. Voor de aanvaarding van dit 
amendement trad een president na zijn verkiezing in november 
pas in maart van het daarop volgende jaar in functie. Ook de 'Zit
tingen van een in november gekozen congres vingen eerst in maart 
aan. Dit grote tijdsverschil werkte natuurlijk verlammend op de 
regeerkracht van president en Congres tijdens de interim-periode. 
In de tijd van de postkoets had men de lengte van de interim
periode niet als een bezwaar gevoeld. Maar in de twintiger en der
tiger jaren, toen de federale overheid meer en meer behoefte kreeg 
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aan mogelijkheden voor een slagvaardig beleid gingen de bezwaren 
steeds meer tellen. Het nieuwe amendement betekende dan ook een 
aanzienlijke tegemoetkoming aan de eisen van de staatkundige 
werkelijkheid. 

De laatste drie 

In 1951 werd de grondwet uitgebreid met het tweeëntwintigste 
amendement. In dit amendement wordt de mogelijkheid tot her
verkiezing van een president beperkt tot twee ambtstermijnen. 
De discussie over de lengte van de presidentiële ambtstermijn is zo 
oud als de Verenigde Staten zelf. In de negentiende eeuw waren 
er veel voorstanders voor een ambsttermijn van zes jaar in plaats 
van vier. Een amendement inhoudende een zesjarige ambtstermijn 
is zelfs door de Senaat aanvaard doch niet door het Huis van M
gevaardigden. De vier achtereenvolgende ambtstermijnen van 
Franklin D. Roosevelt maakte de discussie over dit onderwerp weer 
actueel. De bezwaren waren meer van principiële dan van prak
tische aard. Er was weinig verschil van mening over de goede 
kanten van het langdurige presidentschap van Roosevelt. Zijn drie 
herverkiezingen waarborgen een continuïteit van bewind in de 
moeilijke crisis- en oorlogsjaren. Maar wel kon men zich terecht 
afvragen of de drie herverkiezingen niet strijdig waren met de leer 
van de machtenscheiding. Het prestige van de steeds maar opnieuw 
gekozen president zou kunnen leiden tot een verstoring van het 
evenwicht en hield het gevaar van machtsuitholling van de twee 
andere machten in zich. Met de aanvaarding van het tweeëntwin
tigste amendement werd dus definitief gekozen voor maximaal twee 
ambtstermijnen van maximaal vier jaren elk. Alleen een vice-presi
dent die minder dan de halve ambtstermijn van een overleden 
president overneemt kan langer dan acht jaar als president aan het 
bewind zijn. Zulks is het geval met president Lyndon B. Johnson, 
die een jaar voor afloop van de termijn van president Kennedy het 
ambt overnam. Grondwettelijk gesproken kan president Johnson 
bij verkiezing in 1964 en herverkiezing in 1968 negen jaar aan het 
bewind 'Zijn. 

Het drieëntwintigste amendement werd in 1961 aan de grond
wet gehecht. Het regelt de presidentsverkiezingen in de federale 
hoofdstad Washington en heeft dus beperkte betekenis. 

Het vierentwintigste - en voorlopig laatste - amendement heeft 
een veel wijdere strekking. Het stelt uitdrukkelijk dat het stem
recht in federale verkiezingen niet afhankelijk gesteld mag worden 
van het betalen van kies- of andere belastingen. Het is een duide-
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lijke verwerping van bepaalde ondemocratische methoden om kie
zers -vooral negers- van de stembussen te weren. Het amende
ment werd in 1964 aan de grondwet gehecht. 

Bevordering van de democratie 

Als men de vierentwintig amendementen overziet vallen een aan
tal bijzonderheden op. In de eerste plaats komt het meer voor 
dat de amendementen bepaalde bevoegdheden ontzeggen dan toe
kennen. Soms - zoals in de eerste aoht amendementen - wordt al
leen of bijna alleen het federale gezag in zijn bevoegdheden be
perkt; soms - zoals in de amendementen van na de Burgeroorlog 
- wordt alleen of bijna alleen de bevoegdheid van de deelstaten 
beperkt. Hieruit reeds kan men de tweede bijzondm,heid afleiden: 
de amendementen zijn slechts in geringe mate verantwoordelijk 
voor de enorme uitbreiding van de overheidsbevoegdheden en ta
ken gedurende de laatste jaren. Zelfs de opmerkelijke machts
vergroting van de overheid in de periode van de New Deal en de 
Tweede Wereldoorlog bracht nauwelijks verandering in de tekst 
van de grondwet. Het is met enige nadruk gezegd: de tekst van 
de grondwet, want de uitlegging van de grondwet door het Hoog
gerechtshof en andere juridische instanties weerspiegelt de groei 
van de overheidssfeer wel. Men spreekt in Amerika dan ook wel 
over amendering van de grondwet zonder amendementen. 

Indirect hebben de amendementen wél bijgedragen tot de uit
breiding van bevoegdheden van de federale overheid en wel door 
beperking van de werkingssfeer van de overheden der deelstaten. 

Het voornaamste aspect van de amendementen als geheel is ge
legen in de bevordering van de democratie. De eerste acht amen
dementen definiëren en garanderen bepaalde grondrechten, het 
vijftiende, negentiende en vierentwintigste amendement verwijde
ren de obstakels op de weg naar het algemene kiesrecht, het zes
tiende verdeelt de kosten van het overheidsapparaat naar draag
kracht, het zeventiende legt de verkiezing van senatoren in handen 
van het volk. 
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P. Nijhoff 

Over de democratie 

Mr. ]. L. Heldring, Dr. Kwee Swan Liat, Prof. Dr. ]. M. G. 
Thurlings en Drs. P. Valkenburgh: Democratie in debat, ]. A 
Boom en Zn, Meppel, 1964 

Democratie in debat gaat niet over het debat :in de democratie, 
het is geen debat tussen democraten en ook wordt de demoera
He zelf niet in debat gesteld: de vier auteurs mochten kennelijk 
zonder meer over hun lievelingsonderwerp schrijven, mits het 
maar in vei'band werd gebracht met de democratie. Het boekje 
is dan wel 'samengesteld onder redactie van' P. Valkenburgh, 
maar diens rol als samensteller is toch wel uiterst bescheiden ge
weest: 'Het was voor de redacteur een wat wonderlijke maar 
plezierige ervaring te ontdekken hoe goed de vier stukken op elkaar 
bleken 'aan te sluiten. En dat zonder enige ruggespraaik !tussen de 
schrijvers, die overigens alle vrijheid hadden daltigene te zeggen 
wat zij kwijt wilden' (p. 9). Het was mijn (niet zo wonderlijke) 
ervaring dat de stukken hoegenaamd niet op elkaar aansloten en 
dat de bundeling van de onderwerpen (godsdienst, pers, koude 
oorlog en ontwikkelingslanden) wat willekeurig aandeed. 

Hiermee wil ik overigens niets onvriendelijks reggen over de 
bijdragen van Thurlings, Heldring en Kwee Swan Liat. Thurlings 
behandelt systematisch, bekwaam en met helder taalgebruik 
'Democratie en godsdienst'; zijn opstelloopt uit op een historisch
sociologische behandeling van de verhouding Katholieke Kerk en 
democratie. Na een seotarische periode ziet Thurlings (in na
volging van Troeltsch) een 'ke11k'-periode van de 4e tot de 16e 
eeuw en in sommige landen zelfs tot de 19e eeuw: in die periode 
heeft de religieuze gem'eenschap 'de krachtenconstehla:tie der 
profane gemeenschap . . . aanvaard en met de top dier samenle
ving een soort van compagnonschap ... gesloten' (p. 32). Dan 
volgt (in de 19e tot in de 20e eeuw) de 'denominationele' periode 
van kerkgenootschappen 'die op voet van gelijkheid naast elkaar 
bestaan binnen een nationale samenleving, en elkanders aanwe
zigheid op de een of andere manier hebben aanvaard' (p. 35); pas 
in de 20e eeuw breekt dan de periode aan, waarin deze onderlinge 
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aanvaarding onvoorwaardelijk is en dus waarlijk d6Illocratisch 
genoemd kan worden. Conclusie van Thurlings: 'De eerste teke
nen van de nieuwe periode, de werkelijke loote der democratie, 
zijn thans in het katholieke lantdschap waarneembaar' (p. 57 -58). 

Heldring schrijft over 'Democratie en pers' zoals de lezers van 
de N.R.C. dart: van hem gewend zijn: informatief, argumenterend 
en een beetje koket. Zoals altijd is hij kritisch over Holland en 
er toch wel tevreden mee - hij betreurt de 'fatsoenlijkheid' van 
de Nederlandse pers die het klimaat wat bedompter maakt dan 
gezond is voor de democratie, 'maar ja, een land heeft de pers 
die het verdient'. In ieder geval voldoet Heldring zelf aan de 
eisen die hij stelt aan de pers in een democratie: hij is fatsoenlijk 
en intelligent en beperkt zich tot opbouwende kritiek. 

Kwee Swan Liat hamert op een paar grondwaarheden \'an de 
'Democratie en de ontwikkelingslanden': 'Het grote werkelijke 
probleem is ... , hoe ... (de) loyaliteiten (in de ontwikkelings
landen) gebundeld kunnen worden in een nationale actie van so
ciale en ,economische hervormingen, die nodig zijn om een \'el'de
re democrwtisdhe emancipatie te realiseren. 'Democratische vrij
heden' kunnen in zo'n dynamische ontwikkelingsperiade eerder 
als belemmerend dan bevorderend worden gewaardeerd' (pp 
136-137). Onder enig voorbehoud kan men daar mee instemmen; 
dat voorbehoud wordt o.a. ingegeven door de onzekerheid wat 
de schrijver onder 'democratische emancipatie' verstaat - niet 
in abstraoto, maar in concreto. Hij plaatst de parlementaire de
mocr(lltieën en de volksdemocratieën zo dicht naast elkaar, dat 
hij kan zeggen: 'De grote massa's in de wereld kuilJllen zich in 
ieder geval niet verdiepen in de subtiele interpretwties van het 
begrip 'democratie' (p. 127). Het lijkt me normaal dat men in een 
toestand van absolute ondervoeding het verschil tussen democra
tie en dictatuur aan zijn laars lapt - maar laten we die twee 
systemen wél bij de naam blijven noemen en niet van het Afro
Aziatisch optiek gebruik maken om het onderscheid tot een 'sub
tiele interpretatie van begrippen' 1te reduceren. Ma'ar dit is voor
lopig nog kerkstrijd, vergeleken bij de overweldigende problemen 
die Kwee Swan Liat griezelig duidelijk maakt. 

Het enige stuk dwt ik ntet met plezier, af misschien met onbe
doeld plezier, heb gelezen was van P. Valkenburgh: 'Democratie 
en koude oorlog'. Het opstel gaat voornamelijk over koude 
oorlog en ontwapening, en daarbij wordt weinig schohl:ends ver
teld, maar eigenlijk zegt ValkenJburgh nog veel te veel over de-
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mocratie, want wát hij ervan zegt is voor het grootste deel irre
levant voor zijn betoog. Hij ontwikkelt moeizaam, zij het met lati
nismen en voetnoten, een t<heorie van de ideologie, de demo
cratie en de dictatuur en dat hele amdemische bouwsel wordt 
alleen gebruikt om te concluderen dat in een democratie de 
'beeldvorming' van situatie en tegenstander in de koude oor
log gema;kkelijker bij de veranderde werkelijkheid aangepast kan 
worden. 

Dat is alles - andere connecties tussen democratie en koude 
oorlog worden niet gelegd. Wel verontschuldigt de schrijver zich 
voortdurend dat hij ergens niet dieper op in kan gaan: 'deze be-. 
schouwing, die, gezien de mij toegemeten plaatsruimte wel erg 
beperkt moet blijven', 'zullen wij dus genoegen moeten nemen 
met wat minder strenge begripsbepalingen', 'wij zullen ... met 
enkele aanduidingen volstaan', 'het valt uiteraard buiten het ka
der dezer beknopte anruyse', 'zullen wij ons verder uitsluitend 
beperken', 'het zou mij in dit stuk rte ver voeren deze uitspraak 
ook theoretisch te rechtvaardigen', 'is een boeiend probleem dat 
ik helaas moet overslaan', 'zonder alweer uitvoerig op de gehele 
daar achterliggende sociaal-psychologische problematiek in te 
gaan', 'zonder overigens naar volledigheid te streven', die ik 
hier slechts even in 't kort heb kunnen aansnijden', 'een pro
bleem waaraan ik mij thans niet zal wagen', 'een punt dat 
aparte bespreking zou vereisen, maar dat buiten het bestek van 
dit stuk valt', 'om een en ander niet al te uitgebreid te maken', 
'volledigheidshalve zij hier vermeld dat deze staatsraison niet 
als een zuiver formele constructie moet worden opgevat, doch 
als een beginsel waarachter een gehele sociologische problema
tiek schuil gaat', 'raak ik wel heel ver van mijn onderwerp ver
wijderd. Daarom slechts deze opmerking', 'Doch dit is weer een 
probleem dat weer ver buiten het hder van mijn bespreking 
valt', 'En zo meer. Doch met deze vragen heb ik het probleem 
van democratie en koude oorlog reeds achter mij gelaten'. 

Jawel, al deze excuses in 30 pagina's - maar Va1kenburgh 
geefit geen verontschuldigingen voor het feit, dat hij de relatie de
mocratie-koude oorlog slechts op het punt van de 'beeldvorming' 
aanraakt. Hij is gewoon niet op het idee gekomen om belangrijke 
vragen te behandelen, zoals: Brengt de koude oorlog de democratie 
in gevaar?; is de democratie gehandicapt in het voeren van de 
koude oorlog?; is de koude oorlog een strijd tussen democratie en 
dictatuur?; mogen dicta,turen de bondgenoot zijn van de democra
tieën? 
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Ik ga zo uitgebreid op dit geval in - niet omdat het zo bijzon
der zou zijn - maar juist omdat er zo veel van dit soorll: artikelen 
worden geschreven. Iemand beschikt over technische vaardig
heid in onderzoek en rapporlteren, hij kiest zich een onderwerp en 
zet zich aan de produOOtie van informatie - zonder richting, zon
der doel en persoonlijke inzet. Want ValkenbW'gh wil eigenlijk 
nergens heen met zijn stuk; zijn gebrek aan persoonlijke betrok
kenheid blijkt uit het overslaan van belangrijke problemen. Hij 
schrijft gewoon maar aan, dat is te zeggen met behulp van de 
gebruikelijke wetenschappelijke omwegredeneringen. Als u en ik 
bij voorbeeld zouden schrijven: 'De toestand zal waarschijnlijk 
verder verbeteren of hetzelfde blijven,' dan doet Valkenburgh 
het zo: 

'Trekken we de orrtwikkelingslijn door, dan kunnen zich drie 
gevallen voordoen: 

a. de situatie blijft voorshands zoals die thans is, 
b. de siturutie verbetert verder, 
c. de situatie verslechtert weer. 
Zoals de zaken nu staan, lijken a. of b. het waarschijnlijkste' 

(p. 119). 
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I. van der Velde 

De schoolgrootte bij het VHMO 

Het probleem hierboven aangeduid is in de jaren 1951-1961 
in de onderwijspers, speciaal in die van het voortgezet hoger 
en middelbaar onderwijs, vele malen aan de orde gesteld. Er 
is met argumenten en zelf met enige hartstocht gepleit voor 
'grote' scholen, met even talrijke argumenten en evenzeer met 
enige bewogenheid voor 'kleine' scholen, waarbij als grens tussen 
'groot' en 'klein' vrijwel algemeen en vrijwel zonder discussie de 
zone van 500 tot 800 leerlingen werd aanvaard. Beneden 500 
leerlingen gold de school als 'klein', boven 800 leerlingen als 
'groot'. Na 1961 valt er een zwijgen. Dit zwijgen vond zijn oor
zaak in de instelling, bij beschikking van 5 juli 1961, no. 165172, 
hoofdafdeling v.h.m.o., van een staatscommissie, belast met be
studering van en rapportering over dit voor het v.h.m.o. der toe
komst toch wel zeer fundamentele probleem. Wijlen staatssecre
taris drs. G. C. Stubenrouch nam het initiatief. Tot voorzitter 
werd aangewezen de chef van de hoofdafdeling voornoemd, 
dr. J. A. A. Verlinden. De commissie bracht 27 november 1963 
rapport uit aan haar voormalig lid, de huidige staatssecretaris 
mr. J. H. Grosheide, het werd gepubliceerd 26 juni 1964, voor
zien van een voorwoord van mr. Grosheide, met de voorzichtige 
zinsnede: 'Uit de publikatie van het rapport mag niet worden 
afgeleid, dat de ondergetekende zich met de conclusies daarvan 
verenigt.' Aan deze woorden voegt de staatssecretaris toe: 'Ove
rigens wijst hij erop, dat een eventuele realisering van de in het 
rapport vermelde wensen mede afhankelijk is van de daaraan 
verbonden financiële consequenties, bezien in het kader van de 
door de regering vast te stellen prioriteiten.' Politieke betekenis 
heeft dit rapport voorlopig dus niet, het is een vrijlatend studie
object. De commissie zal niet meer hebben verwacht. Behalve 

1 Rapport van de commissie schoolgrootte v.h.m.o., uitgebracht 
aan de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
(Publikatie van het Ministerievan Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Uitgegeven door het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 's-Gravenhage 
1964, 148 blz. f 5,60.) 
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het eigenlijke rapport bevat de brochure een aantal bijlagen, 
waaronder het rapport-Dieperink, produkt van de commissie, in
gesteld door de Raad van Leraren v.h.m.o., met gelijke opdracht. 

Democratisering van het onderwijs 

Het probleem is urgent geworden door de sterke drang naar 
voortgezet onderwijs die allerwegen, niet alleen in Nederland, na 
de oorlog te constateren is geweest en die kinderen uit maat
schappelijke groepen waarin ~studeren' voor de oorlog individueel 
en incidenteel verschijnsel was, nu in groten getale, althans in 
groteren getale, tot pupil van de h.b.s. en van het lyceum, meer 
sporadisch tot pupil van het gymnasium, promoveerde. Het is het 
verschijnsel dat men democratisering van het voortgezet onder
wijs is gaan noemen, gestimuleerd door de sterke naoorlogse ex
pansie van het 'economisch leven, daJt steeds meer en steeds ho
ger geschoold personeel vraagt. Staatssecretaris Stubenrouch gaf 
in zijn installatierede reeds enkele cijfers. Het percentage van het 
aantal leerlingen dat de school voor gewoon lager onderwijs ver
liet en overging naar een school voor v.h.m.o., bedroeg in 1938 
6,5 pct. daarentegen in 1960 17,5 pct. 

Men zij echter bij de waardering van de intensiteit ®er de
mocratisering op zijn hoede. Drs. R. Ruiter constateert in Econo
misch-statistische Berichten van 8 april 1964, da1t het aantt:al 
leerlingen, voor het eerslt toegelaten tot het eerste leerjaar van 
het v.h.rn.o., in 1939 ongeveer 11.300 bedroeg, in 1962 gestegen 
tot 35.200, dat de relatieve deelname van het middelbare en lagere 
milieu sterk is toegenomen, doch daJt het doolnruneniveau van 
het lagere milieu, waartoe circa 55 pct. van alle kinderen be-
hoort, in 1960 nog steeds laag was vergeleken met dat van de an
dere milieus. Dit feit - waarschuwing tegen al te glorieuze ge
voelens - doet echter niets af aan heit ,ges~gnalee!l'de en niet te 
weerspreken verschijnsel van een in zekere zin riskante groei van 
het voortgezet onderwijs, dat het versdhijnsel van de 'grote' 
school in het leven riep. 

Taak der commissie 

De taak der commissie werd als volgt omschreven: 
a. na te gaan, welke voor- en nadelen aan een bepaalde grootte 
van de onderseheidene scholen voor voorbereidend hoger en mid
delbaar onderwijs zijn verbonden; 
b. na te gaan of voor de onder a bedbelde scholen een optimale 
grootte kan worden vastgesteld; 
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c. te onderzoeken, op welke wijze bij grotere scholen de nadelen 
kunnen worden vermeden of bij kleinere scholen de aan de gro
tere scholen verbonden voordelen kunnen worden verwezenlijkt; 
d. indien de behandeling van het onder a, h en c gestelde daar
toe aanleiding geeft een beschrijving te geven van de mogelijke 
inrichting van een grotere school met een beschouwing van 
onderscheidene functies daarin en van de kwaliteiten die de 
bekleders van deze functies dienen .te bezitten; 
e. een beschouwing rte geven omtrent de meest gewenste wijze 
van toepassing van de uitkomsten van het onderzoek in verband 
met de autonomie der gemeenten, de vrijheid van de schoolbe
sturen, een bevredigende spreiding van het voorbereidend hoger 
en middelbaar onderwijs over het gehele land en de voortschrij
dende ontwikkeling. 

De voorzitter der commissie zag in zijn beantwoording van de 
installatierede als uitgangspunt van haar werkwijze 'bezinning 
op de verschillende aspecten die het vraagstuk van de school
grootte heeft'. Dit is een juist uitgangspunt; het waarborgt bij 
een juiste keuze der aspecten een betrouwbare basis. V er heugend 
is het dat hij uitdrukkelijk vooropstelde 'dat daarbij het pedago
gische aspect wel het belangrijkste is, omdat de school nu een
maal als primaire doelstelling heeft het geven van onderwijs, het
geen een pedagogische activiteit is'. En om geen twijfel ,te laten 
aan zijn bedoelingen, voegt hij aan deze stelling toe: 'Bij het on
derwijs zal de leerling centraal moeten staan.' Dit is een bena
dering van het probleem die voor een ieder aanvaardbaar moet 
worden geacht. 

Het rapport 
Het eerste hoofdstuk geeft in een omvangrijke paragraaf een 
vrijwel volledig literatuuroverzicht, d.w.z. een gedetailleerd over
zicht van zestien studies en artikelen, rond 1960 verschenen,, met 
veelal knappe analyses. Deze paragraaf versohaft de niet-vakkun
dig geschoolde belangstellende lezer ruim voldoendie informatie. 
De uiteenlopende standpunten pro en contra de grote school ko
men in dit overzicht voortreffelijk tot hun recht. Op blz. 29 zijn 
twee tabellen opgenomen die de o.i. omineuze ontwikkeling naar 
steeds uitdijende scholen sinds 1951 illustreren, tabellen die wij 
hieronder overnemen. 
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Tabel1. V.h.m.o.-scholen, onderscheiden naar grootte, in procen
ten van het totaal, 1951-1962 

jaar 
1962 34,4 

1961 37,0 

1959 41,1 

1957 54,8 

1955 1,8 

1953 

1951 3,9 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

LEGENDb f:2:J ~ ~ . 
0-300 · 300-500 500-700 meer dan 700 leerlingen 

Tabel 2. De leerlingen bij het v.h.m.o., onderscheiden naar de 
grootte van de scholen, in procenten van het totaal, 1951-1962 

jaar 
17,1 ' 1962 

1961 19,1 

1959 21,5 

1957 

1955 38,5 

1953 46,0 0,8 

1951 47,3 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 9Ö 1 00 % 
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Veel toelichting vereisen deze tabellen niet; we geven slechts en
kele samenvattende vergelijkingen. 

Uit Tabel 1, dlie betrekking heeft op de scholen, blijkt dat het 
aantal scholen met 0-300 leerlingen van 1951 tot 1962 terugloopt 
van 69,1 pct. tot 34,4 pct., d.w.z. gehalveerd wordrt. In 1951 re1d!e 
slechts 3,9 pct. der scholen 500-700 leerlingen; geen enkele 
school telde meer dan 700 leerlingen; in 1962 was het aantal 
scholen met 500-700 leerlingen gestegen tot 20,1 pct. vervijf
voudigd, terwijl 9,6 pct. der scholen meer dan 700 leerlingen 
telde, tot ongeveer 1200 leerlingen toe. Het cursusjaar 1964-
1965 kent een lyceum met 1557 leerlingen; het aantal docenten 
bedraagt ongeveer 100, evenveel of meer docenten als voor de 
oorlag een aantal gymnasia leerlingen telde. 

Tabel 2 heeft betrekking op de leerlingen. We vergelijken 
volgens hetzelfdie systeem. Het aantal leerlingen, ingeschreven 
op schalen van 0-300 leerlingen bedroeg in 1951 47,3 pct. van het 
totazl, in 1962 slechts 17,1 pot., iets meer dus dan het derde deel. 
In 1951 was 9,4 pct. der leerlingen geplaatst op scholoo van 500-
700 leedingen; in 1962 was dit percentage gesregen tot 28,4 ver-, 
drievoudigd, en was 20,1 pct. geplaatst op scholen van meer dan 
700 leerlingen. Anders: in 1951 telden de scholen tot 500 leerlin
gen 90,6 pot. van het totaal, die boven 500 leerlingen 9,4 pot.; in 
1962 waren deze percentages verschoven naar respectievelijk 51,5 
en 48,5. De tabellen i.llu~eren duidlelijk - een enkele blik is vol
doende - hoe continu het proces verloopt; 'lllimmer stagnatie, al 
schijnt de laatste jaren het tempo 'trager te worden. 

Met grote zorgvuldigheid, gesteund door grote kennis van za
ken, heeft de commissie zich gezet aan de taak door de voorzit
ter gestipuleerd: het onderzoek naar de aspecten, bepalend voor 
een defilllitief standpunt. In de zes paragrafen van hoofdstuk 11 
worden deze aspecten kritisch onderzocht, achtereenvolgens: 

a. De schoolgrootte financieel-economisch bezien. 
b. De schoolgrootte in verband met de gunstigste mogelijkheden 
voor de ontwikkeling van het kind. 
c. De schoolgrootte met betrekking tot de taiken binnen de school, 
d.w.z. tot de taken van de leerling, de leraar, de schoolleiding, 
het bevoegd gezag. 
d. De schoolgrootte en de schoolaccommodatie. 
e. De schoolgrootte en de schoolsfeer. 
f. De schoolgrootte en de schoolorganisatie. 

Over deze aspecten maken we enkele opmerkingen. Het rap-
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port zelf geeft in hoofdstuk V, blz. 65-69 een samenvatting in 
veertien punten. 

De commissie is VOO!!' haar financieel-economische beschouwin
gen uitgegaan van een CBS-publikatie 1961: 'Schoolgrootte en 
kosten bij het v.h.m.o. 1958', waaruit zij onderstaand overzicht 
OVel'I]eemt: 
Een stijging van het aantal leerlingen tot ongeveer 500 heeft een 
duidelijk kostenverminderend effect; bij een stijgend lee!rlingenge
tal boven 500 à 600 is de kostendaling gering. Financiële over
wegingen dringen bepaald niet in de richting van de grote 
school. 

aantal leerlingen 
per school 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1200 

Standpuntbepaling 

kosten per leer-
ling (guldens) 

1488 
1186 
1085 
1035 
1005 
985 
970 
960 
951 
944 
939 
934 

verschil bij stijging 
met 100 leerlingen 

302 
101 
50 
30 
20 
15 
10 
9 
7 
5 
5 

Hoe staat het met het didactisch-pedagogisch aspect? Goed on
derwijs hetekent 'scholing van het intellect, het bijbrengen van 
nuttige kennis, het kweken van goede werkgewoonten, het ont
wiklkelen van het vermogen tot zelfstandig studeren en tot zelf
stand]g oordelen, het tot Ollltplooiing brengen van waardevolle in
dividuele kwaliteiten, daaronder tevens te begrijpen de lichame
lijke ontwikkeling. Daarbij komt dan de zorg voor een gunsage 
pedagogische situatie, waarmee de commissie bedoelt, dat zoveel 
mogelijk iedere leerling onderwijs ontvangt dat past bij zijn aan
leg en zijn belangstelling en dat het gegeven wordt in omstandig
heden die voor zijn ontwikkeling als indi\'idu en als lid van een 
gemeenschap zo gunstig mogelijk zijn. Binnen bepaalde gren
zen kunnen in dit verband de schoolleiding en het corps van 
docenten, de structuur van de school en haar organisatie van 
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meer betekenis zijn dan de grootte van de school als zodanig.' 
Ieder getallenautomaJtisme wijst de commissie teredht af. Er 

zijn, rudaotisch-pedagogisch gezien, benedenpeilse kleine scholen, 
menselijke factoren laten zich nimmer huitensluîten; er zijn grote 
scholen, bekwaam geleid, met verkwikkend humane arbeidssfeer, 
waar, om een term van Wielenga over te nemen, een sociaal-pe
dagogisch optimum bereikt wordt. Toch aanvaardt de commis
sie een grens naar boven. Uitgaand van de meest gewenste om
vang der klassen - bij klassikaal ondierwijs een klassebezetting 
van normaliter 15 à 20 leerlingen - van de verhouding tussen de 
bezetting der leerjaren en van de verhouding tussen de bezettin
gen van de verschillende afdelingen aan een school, komt zij tot 
de volgende getalnormen :ten aanzien van de omvang van de di
verse schooltypen (blz. 69): 

a. gymnasium: 275-350 leerlingen; 
b. h.b.s.: 350-450 leerlingen; 
c. middelbare school voor meisjes: 250-350 leerlingen; 
d. h.b.s. met afdeling middelbare school voor meisjes: 475-650 
leerlingen; 
e. lyceum zonder afdeling middelbare school voor meisjes: 600-
700 leerlingen; 
f. lyceum met afdeling middelbare sethooi voor meisjes: 650-800 
leerlingen. 

Het is duidelijk dat in deze normen, al hebben zij als gemiddelden 
slechts een beperkte waarde, tooh een standpuntbepaling ligt: 
voorkeur voor de 'kleine', afwijzing van de 'grote' school, met 
aanvaarding van de grenszone 500-800 als onvermijdelijke nood
zakelijkheid. Ieder rigoureus vasthouden aan a!bsolulte grensgetal
len op dit terrein zou onderwijsbelangen schaden. Dit standpunt 
van de commisie waarderem wij persoonlijk in hoge mate; het ligt 
geheel in de lijn van ons artikel in het speciale onderwijsnummer 
van Paraart 31 december 1960 en van ons betoog in Pedagogische 
Studiën 1961, aflevering 5. Het dekt ook blijkens een ingestelde 
enquête het oordeel van de meerderheid der docenten: 'Gevraagd 
naar hun oordeel over grote en kleine scholen, verklaart een meer
derheid van 65 pot. der Ieraren voorstander te zijn van een kleine 
school; 20 pot. is voorstander van een grote school; 15 pct. ver
klaart zich neutraal. OpvalJend is hierbij, dal!: de voorSII:aniders 
van een grote school ook aan zulk een school werkzaam zijn' 
(blz. 121). 
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De vraag rijst wat beslissend is voor dm:e voorkeur: de eigen 
persoonlijkheidsstnwtuur van de oudervraagde dooent:en of slechts 
het Siimpele feit van nu eenmaal aangepast zijn aan helt object van 
de dagelijkse arbeid. 

Vermoedelijk spelen beide factoren :hun rol. In de wenselijk ge
achte optimale schoolgmotfue zoals die hierboven is aangegeven lis 
ech~er, althans voor ons, helt beslisseUJde woo1•d gesproken. Wat 
over de overige aspecten gezegd wol:'dt, is merendeels terug te 
vinden in het reeds vermelde literatuuroverzicht. Dit betreftvoor
al de kwestie der schoolleiding. Grote en zeer grote scholen be
hoeven allereerst bekwame organisatoren, ook daar waar de lei
ding door een of meer conrectoren of adjunct-directeuren terzijde 
wordt gestaan en waar gegrepen wordt naar het instituut van 
s~tafdocenten voor de dagelijkse peda~gisch-didactlisohe begelei
ding van klassedocenten en leerlingen. Ook is reeds vaker gewe
zen op het feit dat de schoolaccommodatie bij de groei ten achter 
is gebleven, de bouwvoorschriften behoeven aanpassing, kwistiger 
terbeschikkingstelling van bouwvolume is nOO<kaikelijk. 

Toekomstkeuze 
Welke waarde dit rapport in de toekomst zal hebben is, zoals ge
zegd, nog niet duidelijk. De staatssecretaris heeft ZJich volledige 
vrijheid voorbehouden. Toch nadert het moment waarop de rege
ring voor een beslissing komt 1te staan. Dat moment wordt be
paald door het tempo waarin de wet op het voortgezet onder
wijs, de mammoell:wet, tot realisering komt. De ruimere differen
tiatlie, een harer grondbeginselen, de s1tiohtling vailli scholengemeen
schappen, een harer wenselijkheden, tenderen in de richting van 
grote scholen. Maar daar kan men tegenoversl!!ellen, dat verallit
woorde differentiatie 'grondige kennis van de individuele leerling 
vooronderstelt en dat de scholengemeenschap juist in die grondi
ge kennis van de individuele leerling haar bestaansrechtvaardi
ging vindt. De grote school kan alleen acceptabel geacht worden 
als zij in haar substructuren de ideale kleine school benadert, die 
de individuele leerling, als leerling én als persoon, recht doet. 

Daartoe zal de assistentie van schoolpsychologen, beroepsad
viseurs, contactpersonen tussen school en gezin, noodzakelijk zijn. 
Ogenschijnlijk een kwestie uitsthrltend van organisatie, ogenschijn
lijk. In wezen vermoedelijik veeleer een 'kwestie van mentaliteit, 
van ouders, leerlingen, docenten en leiding. Wat wensen de 
ouders, waar voelen de leerlingen zich het behaaglijkst, aan welk 
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type scholen wwken de docenten hij voorkeur, waar is de affini
teit tussen schooltype en schoolleiding het groots'~:? Nu het finan
cieel-economisch aspeot vrijwel indifferent js, dienen menselijke 
verhoudingen, naast pedagogisch-didactische wenselijkheden en 
mogelijkheden, te beslissen. 
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Boekbesprekingen 

Dr. R. H. Bredero: Welvaart en Woningbouw. Uitgave van Van Gorcum, 
Assen 1963. 

De schrijver geeft in deze zeer beknopt gehouden monografie een 
overzicht van de ontwikkeling van de woningbouw in ons land in de 
jaren 1950-1960. Hoewel de auteur zich daarbij beperkt tot die econo
mische aspecten van deze ontwikkeling die direct samenhangen met de 
wisselwerking tussen het bouwbeleid en de nationale economie, is hij 
er toch in geslaagd om vele uiteenlopende gegevens op een overzichte
lijke wijze in zijn boekje onder te brengen. 

Dit op zich zelf reeds maakt het boekje tot een waardevol bezit voor 
al diegenen die zijdelings of direct met het probleem van de woning
bouw te rnaken hebben. 

De betekenis van het vraagstuk kan worden onderstreept met het 
gegeven dat de bouwproduktie ongeveer de helft van de nationale inves
teringen in beslag neemt en dat van die totale bouwproduktie het aandeel 
van de woningbouw in de jaren vijftig is opgelopen van één vierde tot 
één derde deel. 

Op de basis van het vele feitenmateriaal komt dr. Bredero tot een 
aantal gevolgtrekkingen, waarvan er enkele van voldoende gewicht zijn 
om deze hier te herhalen. 

In de eerste plaats vindt de schrijver in zijn materiaal een bevestiging 
van het ook elders gesignaleerde verschijnsel, dat dit ver'oop van de 
woningbouw tegengesteld is aan de fluctuaties in de conjunctuur. Hierin 
ligt dan ook de rechtvaardiging van de door de schrijver gekozen titel, 
waarachter men dus stellig niet in de eerste plaats de suggestie van een 
positieve relatie moet zoeken. 

In de tweede plaats constateert dr. Bredero dat het aanbod van 
woningdiensten in de jaren vijftig ondanks de politiek van huurbeheer
sing op een te laag en onrendabel niveau in het algemeen bepaald niet 
is gestagneerd. Wel hebben de beide overbestedingsperloden van 1951 
en 1956 en de daaruit voortvloeiende kapitaalschaarste geleid tot dis
continuïteiten in de bouwproduktie, die hun negatieve uitwerking op de 
verbetering en de uitbreiding van het produktie-apparaat in de bouw niet 
hebben gemist. Deze van buiten opgelegde onregelmatigheid acht de 
schrijver niet de enige belemmerende factor in de groei van de bouw
produktie naar het evenwicht van vraag en aanbod op de woning 
'markt'. Van minstens even grote betekenis als autonoom remmende 
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factoren waren de ten opzichte van het industriële bedrijfsleven achter
blijvende verbrokkelde en ten dele nog ambachtelijke structuur van de 
bouwnijverheid en het wel zeer pluriforme karakter van de door de 
gemeentelijke diensten opgestelde bouwvoorschriften en het ontbreken 
van de standaardisatie van de plattegronden. In dit opzicht heeft het 
beleid van de overheid onvoldoende steun gegeven aan de zo nood
zakelijke rationalisatie van de bouwproduktie. 

De interesse van de schrijver gaat duidelijk uit naar de financiële en 
conjuncturele gevolgen van het gevoerde woningbouwbeleid. Daarbij 
komt hij op het terrein waar de politieke voetangels en klemmen liggen. 
Het is daarom niet verwonderlijk, dat bij de analyse van het vraagstuk 
van de financiering en de huurpolitiek de gevolgtrekkingen in een zeer 
voorzichtige en vragende vorm worden gesteld. De schrijver erkent de 
onvoldoende mogelijkheden van het marktmechanisme om in het 
bijzonder voor de lagere-inkomensgroepen in tijden van grote woning
nood tot een oploS'Sing te geraken, maar toont zich toch voorstander van 
een voorzichtige liberalisatie. Over de wijze waarop dat dan moet 
gebeuren, wordt de lezer in het onzekere gelaten. 

Dit is dan het wat onbevredigende slot van het boekje, waarvan de 
contraire werking van de fluctuaties in de conjunctuur op de woning
bouw de kern van het betoog vormt. 

DR. IR. A. P. OELE 

Prof. dr. I. Gadourek: Riskante gewoonten en zorg voor eigen welzijn. 
Een structureel sociologische analyse van het roken en het drinken 
alsmede van enkele maatschappelijke aspecten van het zich psychisch 
welbevinden bij een steekproef uit de Nederlandse bevolking. Uitgever 
]. B. Wolters-Groningen, 516 pag. 

Sedert 1953 beginnen in ons land berichten door te dringen over de 
resultaten van onderzoekingen in het buitenland m.b.t. de nadelige in
vloed van het roken. Enkele jaren daarna worden de verontrustende 
berichten ook bevestigd door deskundigen hier te lande. 

Van een onschuldige gewoonte die de meeste mannen overnemen in 
de adolescentie als één der kenmerken van rijpheid, werd het roken 
verklaard tot 'vijand'. Zelfs oudvaderlandse spreuken als: 'Het is 
geen man die niet roken kan' worden hier en daar uit de huiskamer 
verwijderd! 

De vele publikalles op dit gebied, de voorlichtingscampagnes en de 
pogingen het gewoontepatroon van de bevolking te wijzigen hebben 
ook de aandacht getrokken van de sociaal-wetenschappelijke onderzoe
kers. 

Zo werd in 1958 door het Ned. Instituut voor Praevenlieve Genees
kunde en het Sociologisch Instituut te Groningen begonnen met een 
onderzoek naar een tweetal riskante gewoonten bij een steekproef uit 
de Nederlandse bevolking. Men heeft bij dit onderzoek niet alleen ge
tracht verschillende aspecten m.b.t. de rookgewoonten te inventarise-
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ren, maar ook die t.a.v. de drinkgewoonten. Twee belangrijke elemen
ten in het persoonlijke, groeps- en openbare leven. 

De onderzoekers hebben zich bij deze studie niet beperkt tot het re
gistreren van de frequentie en spreiding van beide gewoonten in ons 
land. Over deze aspecten handelen ruim 100 pagina's in de publicatie. 
Veel meer aandacht wordt daarentegen besteed aan het roken en drin
ken in het licht van de sociale normativiteit, de materiële welvaart, 
bezorgdheid en onbehagen bij de mensen, en de integratie van de enke
ling in de samenleving. 

Vanuit sociaal-wetenschappelijk oogpunt moet waardering worden 
uitgesproken voor dit deel van de studie. Hierin is namelijk getracht 
na te gaan hoe zich al deze gedragsvormen, gewoonten, houdingen, 
maail:schappij-aspecten tot elkaar verhouden. Die registratie en inter
pretatie van de genoemde aspecten is, wetenschappelijk gezien, geen 
eenvoudige zaak. 

Het is dan ook toe te juichen dat aan de studie een uitvoerige me
thodologische beschouwing van 100 pagina's is toegevoegd. De schrij
vers hebben hierdoor niet alleen een verantwoording gegeven van de 
door hen gevolgde werkwijze bij het onderzoek, doch ook een bijdrage 
geleverd aan de ontwikkeling van de methodiek voor dit soort van 
onderzoekingen. 

Het eerste deel van de studie wordt besloten met een hoofdstuk over 
voorlichting en zorg voor het eigen welzijn. Dit hoofdstuk zou nog ver
dere uitwerking behoeven, zeker nu de laatste jaren meer ervaring is 
opgedaan met het effect van verschillende vormen van voorlichting. 
Uit het buitenland bereiken ons ook berichten waaruit blijkt, dat de 
resultaten van een bepaalde voorlichtingscampagne maar zeer betrek
kelijk zijn. Na een aanvankelijke wijziging van het gedragspatroon blijkt 
een belangrijke groep zich na ongeveer een jaar weer op dezelfde wijze 
als v66r de campagne te gedragen. 

DR. G. HENDRIKS 

Dr. Bernard Delfgaauw: Geschiedenis en vooruitgang, deel lll. De 
eeuwigheid van de mens. Uitg. Het Wereldvenster, Baam, 1964, 240 
blz. 

Het laatste deel van dit grote werk is thans verschenen. Het houdt 
zich bezig met de metafysica en de theologie der geschiedenis. 

De betekenis van dit boek zal voor de hoofdzakelijk politiek geïnte
resseerde lezer wel vooral daarin gelegen zijn, dat het geloof en niet
geloof confronteert en in scherpzinnige ontleding aantoont, hoezeer ge
sprek en samenwerking tussen gelovige en ongelovige mogelijk zijn. 
Weliswaar is er tussen geloven en niet-geloven als existentiële moge
lijkheden geen overgang, maar in de concrete mens is er wel degelijk 
een overgang, omdat niemand louter gelovige of louter ongelovig i~, 
In iedere mens zijn zowel geloof als ongeloof aanwezig. De ontdekking 
van dit feit, en verder het niet meer identiek stellen van zedelijkheid 
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en godsdienstig geloof, hebben in onze tijd de verhouding tussen gelovi
ge en ongelovige anders gemaakt dan voorheen. Intussen zijn er nog 
steeds in beide kampen personen met een fanatieke strijdhouding. Fa
natisme echter is geen bewijs van overtuigd-zijn, maar demonstreert 
juist een gebrek aan werkelijke, levende overtuiging. 

Is de overtuiging van gelovige en ongelovige echt, dan is er nog 
slechts één voorwaarde voor de mogelijkheid van hun samenwerken 
aan de vooruitgang, aan de vrijmaking der mensheid. Hun overtuiging 
moet nl. ook zuiver zijn, d.w.z. het geloof mag geen wereldvlucht zijn, 
het ongeloof mag het binnenwereldse niet verabsoluteren. 

Zelfs in de ethiek zullen gelovige en ongelovige elkaar kunnen vin
den, al zijn de moeilijkheden vaak groot. Historisch is elke vorm van 
religie samengegaan met een bepaalde ethiek, maar daarmee is nog 
niet gezegd dat er een onlosmakelijk verband is. Godsdienst is immers 
iet~ geheel anders dan ethiek. Ethiek heeft betrekking op de verhou
ding van de mensen tot elkaar, en ten slotte is hier de beslissing aan 
de mens zelf. Hoe meer de beslissing van de mens berust op eigen in
zicht in goed en kwaad, des te sterker is haar ethisch gehalte. In zich 
zelf genomen is ethiek geen religieuze aangelegenheid. Buiten de gods
dienst om is een authentieke moraal volkomen bestaanbaar. 

Er is geen christelijke ethiek, evenmin als er een christelijke econo
mie of een christelijke politiek is. Aan de ander kant is er ook geen 
ongelovige ethiek. 'Ethiek is zaak van alle mensen. Geen groepering 
heeft hierbij een definitieve voorrang op een andere.' Het gaat om het 
vinden van een menselijke ethiek, zoals het gaat om het vinden van 
een menselijke economie en een menselijke politiek. Gelovige en onge
lovige moeten in het zoeken van wat waarlijk menselijk is elkaar vin
den. Schrijver, die de kapitalistische economie onmenselijk noemt, 
stelt wel wat erg simplistisch dat de communistische economie 'men
selijk en daarom ook christelijk is'. Een omschrijving van wat hij hier 
dan onder communistische economie verstaat, had niet mogen ontbre
ken. 

Van de geopenbaarde godsdienst zijn velen vervreemd, zowel door 
een conservatisme, (dat de traditie bevriest en het onderscheid tussen 
inhoud en inkleding van het overgeleverde vergeet) als door een pro
gressisroe (dat aanpassing als zodanig ten doel stelt, zonder zich af 
te vragen of de maatschappij, waaraan men zich wil aanpassen, ge
zond is). 

Interessant is in dit verband de visie die schrijver geeft op de leer 
der erfzonde, die hij in hedendaagse vertaling wil verstaan als 'in 
goed en kwaad verbonden zijn met de medemens'. Zo vraagt de gehe
le christelijke leer om een vertaling die haar betekenis geeft voor het 
moderne wereldbeeld. Het is schrijvers overtuiging, dat het christen
dom transcendent is en zich dus in ieder wereldbeeld laat vertalen. 
Hij verwerpt de visie die het christendom ketent aan een bepaald we-
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reldbeeld, waarna men dan 6f verkondigt dat het tegelijk met dit we
reldbeeld gedoemd is te verdwijnen, óf zich uitput in krampachtig po
gen het oude wereldbeeld tot elke prijs overeind te houden. 

Prof. Delfgaauw handhaaft zijn in de vorige delen uiteengezette 
standpunt, dat de zin der geschiedenis is de vooruitgang, en dat deze 
vooruitgang bestaat in een groei van de vrijheid. Met Teilhard de 
Chardin bevestigt hij 'dat de scheiding in de hedendaagse wereld niet 
loopt tussen christenen en niet-christenen, maar tussen hen die de 
vooruitgang willen, en hen die deze niet willen.' 

Dit derde deel is de voortreffelijke afsluiting van een hoogst belang
rijke en inspirerende studie. 

DR. E. BRONGERSMA 

De onderneming in de branding. Uitgegeven door het gereformeerd 
sociaal en economisch verband, 1964. 

Deze publikatie bevat een aantal voordrachten gehouden op het twee
de Gereformeerde Sociaal en Economisch Congres in november 1962. 
Actuele problemen in verband met de onderneming stonden daarbij 
in het middelpunt. 

Mr. E. N. Nieboer behandelde Rechtsvragen omtrent medezeggen
schap in de onderneming. Hij legt daarbij grote nadruk op het verschil 
tussen onderneming en naamloze vennotschap (b.v. blz. 9). Naar 
zijn mening heeft de CNV-commissie in haar rapport van 1962 over 
de structuur en de rechtsvorm van de onderneming dit verschil ver
waarloosd. Dit verwijt is m.i. onjuist. De CNV-commissie is er terecht 
van uitgegaan dat een gewijzigde rechtsvorm van de NV een uitstekend 
juridisch kleed biedt voor een wijziging van de structuur der onder
neming. 

Het tweede referaat, afkomstig van mr. L. Roeleveld, is getiteld: 
Eigendomsvragen rondom de naamloze vennootschap. Roeleveld legt 
grote nadruk op de persoonlijke verantwoordelijkheid voor het ge
bruik van de eigendom (b.v. blz. 61). Ik zal natuurlijk de betekenis 
van dit aspect niet gering aanslaan. Maar daaruit volgt nog niet de 
consequentie dat het eigendomsrecht zo emstig moet worden ontzien. 
Juist op dit terrein zijn er zedelijke plichten die, ruimer of minder ruim, in 
rechtsplichten moeten worden gesanctioneerd. 

Een typische ontsporing van zijn eigendomsopvatting tref ik aan op 
blz. 46. Zo lees ik: 'Wat hebben Amerikaanse kapitalisten met hun 
geldinjecties niet de filantropie en de wetenschap gediend.' 

Daar wordt de Amerikaanse kapitalist in zijn enorme overvloed zo 
waar opnieuw gehuldigd, naar het beeld van Lassalle, als een heilige 
op een zuil! 

Daarna vervolgt de schrijver: 'welke dank zijn de arme volken niet 
aan de rijke volken verschuldigd.' 

Die dank zijn de arme volken dan blijkbaar aan de rijke volken 
verschuldigd voor de op hen toegepaste slavenjacht (Mrika), over-
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weldiging in koloniale oorlogen, voor allerlei vormen van economische 
uitbuiting e.d.! 

Ik kom thans tot het derde referaat. De heer P. Groen sprak over 
Sociale vragen omtrent medezeggenschap in de onderneming. Hij 
geeft overzichten van het rapport der CNV -commissie, van het be
kende WBS-rapport, van een brochure van het Nederlands r.-k. 
werkgeversverbond getiteld Medezeggenschap in de onderneming, 
van enkele passages uit de encycliek Mater et Magistra en van het 
rapport Open Ondernemerschap van de Teldersstichting. Voor wat 
betreft zijn eigen mening sluit de heer Groen zich in hoofdzaak aan 
bij dit laatste rapport. Er moet in de onderneming verticaal zijn een 
goed tweerichtingsverkeer, met delegatie en communicatie (b.v. blz. 
95). Voorts moet de ondernemingsraad goed functioneren (b.v. blz. 98). 
Gelet op dit voorstel heeft hier de berg een muis gebaard. 

Mijn grootste bezwaar tegen deze publikatie berust op het volstrekt on
juiste bijbelgebruik, dat de schrijvers toepassen. Terwijl de bijbels alles, 
in de gehele samenleving, onder de kritiek van God stelt, wordt hier een 
interpretatie gevolgd die leidt tot het handhaven van de huidige 
structuur der samenleving. Bijbelteksten doen dienst om de bestaan
de maatschappelijke verhoudingen te sanctioneren, terwijl zij juist 
moeten leiden tot het opsporen van fouten, tot het verontrusten der 
gewetens en tot het aansturen op veranderingen. Hier is geen dyna
miek, maar stabiliteit. Toch is de samenleving in voortdurende ont
wikkeling. Het gevolg is dat de aanhangers van het Gereformeerd 
Verband zich telkens met voldongen veranderingen verenigen, die tot 
voor kort werden verworpen als in strijd met Gods Woord. De voor
beelden daarvan liggen uit de tijd van hun geestelijke voorouders 
voor het grijpen. Ik noem alleen maar de leerplicht en het vrouwenkies
recht. Wie uit de bijbel willeren behoort in de voorhoede en niet in de 
trekschuit. 

Helaas dragen deze voordrachten alle nog te veel het karakter van 
de trekschuit. 

Mr. Dr. A. A. VAN RHIJN 
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REDACTIONEEL 

Biografische notities van enige medewerkers aan dit nummer: 

Mr. /. Le Poole is directeur van de Stichting Algemeen Centraal 
Bureau voor de Geestelijke Volksgezondheid. 

Drs. /ac. van Weringh is als socioloog werkzaam op het Crimi
nologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen. 

Dr. R. D. Barendsen is hoofd van een afdeling van het Ameri
kaanse ministerie van onderwijs, waar men zich bezig houdt met 
onderzoek naar opvoedkundige vraagstukken in communistisch 
China. Zijn artikel publiceerde hij in wat gewijzigde vorm reeds 
eerder in het tijdschrift 'Problems of Communism'. 

Dr. I van der Velde is oud-inspecteur van het Lager Onderwijs. 

Het ligt in de bedoeling van de redactie om in deze nieuwe 
jaargang aandacht te wijden aan de grondwet van verschillende 
landen. Een eerste artikel is in dit nummer reeds afgedrukt, over 
de Amerikaanse grondwet. Een volgend artikel zal zich bezig 
houden met de Franse grondwet. 
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H. I. Eijsink 

Verantwoordelijkheid in machte
loosheid 

'Unserer Bundesrepublik fehlt die Antenne in die Zukunft.' Met 
deze constatering begint Waldemar von Knoeringen een artikel 
in die Neue Gesellschaft, wam·in hij zijn bezorgdheid uit over 
de bloedam1oede in de Westduitse politiek. 1 

Nu meent van Knoeringen dat deze bloedarmoede een speci
fieke oorzaak heeft. De politk"i worden z.i. te veel in beslag 
genomen door de problemen van elke dag, door de groepsbelan
gen en door incidentele vraagstukken. Het zicht op de lange ter
mijn wordt hun hierdoor a.h.w. ontnomen. 

Hij denkt voor dit specifieke probleem een oplossing te kunnen 
\•inden in de instelling van een 'Deutsche Kommission', een 
groep van onafhankelijke figuren die boven alle partijen en be
langen staan. Deze commissie krijgt tot taak structurele vraag
stukken op te sporen en deze in politieke relevanties te vertalen . 
. \an het parlement blijft de taak om daarop het politieke ant
woord te geven. De commissie vormt het politiek geweten dat 
bij de politici aanklopt. Deze moeten dan wel gehoor geven en 
kunnen niet meer heen om de structurele vraagstukken. 

Von Knoeringen meent hier een oplossing te hebben gevonden 
voor een bijzonder ernstige kwaal. Een kwaal die zidh overigens 
in de meeste parlementaire democratieën openbaart, nl. gebrek 
aan bezieling. Met een kunstgeweten is een ontzielde politiek 
echter niet te helpen. 

Ook de Nederlandse politiek geeft vaak het beeld te zien van 
specialistendom, groepsbelang en pragmatisme. Wie de politiek 
in ons land volgt, krijgt lang niet altijd het gevoel dat wij deel 
uitmaken van 'een wereld in stroomversnelling', dat wij getuige 
zijn van 'een nieuwe en immense industriële revolutie' of iets 
van dien aard. 

De conclusie dringt zich dan ook op dat er óf niets aan de 

1 Von Knoeringen is opgenomen in het 'Schaduwkabinet' van de 
SPD. 

81 



hand is (geen stroomversnellingen, geen revoluties), 6f dat on
ze politiek slechts een flauwe afspiegeling vormt van werkelijke 
problemen. 

Het laatste lijkt de werkelijkheid dichter te benaderen. Von 
Knoeringen heeft gelijk als hij stelt, dat 'der gesellschaftliche 
Willensprozess an lebensnotwendigen Anforderungen vorbeigeht.' 

Belangrijke vraagstukken als de wereldwelvaartsverdeling, de 
ruimtelijke ordening, de automatisering, de inkomensverdeling, 
het cultuurprobleem e.d. worden wel aangeroerd. Maar tegelij
kertijd wekt het parlement de indruk, dat al deze problemen zijn 
op te lossen met behoud van de bestaande maatschappelijke orde 
en onder handhaving van historisch gegroeide maatschappelijke 
ver houdingen. 

Van een heroriëntering der denkbeelden over de maatschappe
lijke structuur, zulks in het licht van de nieuwe problemen, is 
vrijwel geen sprake. Intussen klinkt buiten de politiek steeds 
luider de verontrusting op velerlei terrein inzake het voortbe
staan van onze samenleving. 

Ongekend is de wetenschappelijke en economische potentie van 
de industrieel hoog ontwikkelde landen. Maar dit houdt tevens 
in, dat de politieke besluitvorming in deze landen beslissend zal 
zijn voor het antwoord op de vraag of het punt dat we thans in 
de geschiedenis naderen, keerpunt dan wel eindpunt zal zijn. 

Een keerpunt, indien het 'gesellschaftliche Willensprozess' in 
de hoogontwikkelde landen gericht wordt op de vraag hoe de 
enorme potenties kunnen worden aangewend om vrede, vrijheid, 
rechtvaardigheid en leefbaarheid in de wereld te verzekeren. 

Eindpunt, indien deze vraag niet centraal wordt gesteld of ver
keerd wordt beantwoord. 

Het zijn de politieke partijen en de politici die het besluitvor
mingsproces op deze vraag moeten richten. Deze verantwoorde
lijkheid kan niet op een of andere commissie worden afgescho
ven; excuses voor het niet beleven van deze verantwoordelijk
heid zijn onaanvaardbaar. 

Het trieste in het artikel van von Knoeringen is voor ons, dat 
zijn verwijt aan de politieke partijen inzake het niet-beleven van 
de veranwoordelijkheid voor de ontwikkeling op lange termijn 
zich ook richt tegen de socialistische partij. En daarbij rijst on
middellijk de vraag hoe het mogelijk is, dat socialistische par-
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tijen (want het is niet alleen een Duits probleem) op dit punt in 
gebreke blijven. 

De verklaring daarvoor moet waarschijnlijk vooral worden ge
zocht in het feit dat het merendeel der socialistische partijen de 
facto de bestaande maatschappelijke orde in de industriële sa
menlevingen heeft aanvaard. Deze maatschappelijke orde kan 
worden gekenmerkt als een humaan kapitalistische op een hoog 
niveau van technisch en economisch kunneq. Er is een redelijk 
welvaartspeil voor allen en onder druk van links zijn vele zwarte 
plekken als armoede, werkloosheid, sociale onzekerheid e.d. weg
genomen. 

De neiging om de verzorgingsmaatschappij van thans als een 
eindvorm van onze samenleving te accepteren en intussen te 
trachten nog verdere verbeteringen aan te brengen, is dan ook 
alleszins verklaarbaar en begrijpelijk. Desalniettemin blijft de 
vraag of de vroeger door socialisten gesignaleerde structuurge
breken van het kapitalisme nog aanwezig zijn en in hoeverre 
deze gebreken uiteindelijk het bouwwerk kunnen doen ineenstor
ten. 

• Het antwoord op deze vraag kan men langs verschillende wegen 
trachten te vinden. In dit artikel zal een economische benade
ring worden beproefd. 

Het testen en beproeven van de maatschappelijke orde is door 
socialisten altijd gebeurd aan de hand van de vraag of de pro
duktie geschiedde voor de winst dan wel voor de behoefte en bij 
wie de zeggenschap uiteindelijk berustte. Die vraag moeten we 
blijven stellen, omdat we willen weten of de ondernemingsgewij
ze georganiseerde produktie en het daarin verankerde winst
streven als belangrijkste structuurcomponent van onze samen
leving blijvend kan worden aanvaard. 

Het stellen van deze vraag betekent geen miskenning van het
geen door socialistisch denken en handelen is bereikt. Het bete
kent evenmin een ontkenning van velerlei mogelijkheden om 
nog een aantal verbeteringen in onze industriële samenleving tot 
stad te brengen die stuk voor stuk de moeite waard zijn. 

Deze vraag moet echter gezien worden in het licht van het 
probleem waarop von Knoeringen is gestoten. Als we de antenne 
op de toekomst richten, kunnen we ook dan nog gerust zijn? 
Kan een maatschappelijke orde, grotendeels gebaseerd op pro
duktie voor de winst en drijvend op de beslissingen van een be-
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perkt aantal, ongecontroleerde ondernemers, het juiste antwOO'I'd 
geven op de vraagstukken waarmee wij te maken zullen krijgen? 

Na al hetgeen er gezegd en geschreven is over het grote in
ternationale vraagstuk van de wereldwelvaartsverdeling, kan 
t.a.v. dit punt met een enkele opmerking warden volstaan. 

Een andere en betere welvaartsverdeling is mogelijk. De weten
schappelijke en industriële potentie van de hoogontwikkelde lan
den is toereikend om het probleem tot een oplossing te brengen. 
Maar we komen er niet uit als deze potenties geleid en gericht 
worden door het winststreven. De geschiedenis van het kapitalis- <l 

me vormt het overtuigende bewijs dat het winstkompas geen ar
moede en onrechtvaardigheid registreert. Het winstkompas geeft 
geen aanwijzing wat er geproducee1'd en waar geproduceerd 
zal moeten worden om het wereldwelvaartsprobleem op te los-
sen. Op dit veelgeprezen automatisme in onze maatschappelijke 
orde kunnen wij ons niet verlaten. Lucas Bols met zijn zorg voor 
de gezondheid in Afrika is ook in dit opzicht een teken aan de 
kapitalistische wand. 

De democmtische besluitvorming zal de rol van het winst-
mechanisme moeten overnemen. De gemeenschap moet kunnen e 
beslissen welk deel van het wetensdhappelijk en industrieel po
tentieel zal worden ingezet om dit wereldprobleem op te lossen 

De laatste stelling raakt de kern van het socialisme, nl. dat 
de gemeenschap in laatste instantie zal moeten kunnen uitma
ken wat er met de produktiemiddelen gebeurt. 2 Wat er zal wor
den geproduceerd, waar, voor wie en onder welke omstandighe
den, moet uiteindelijk ter beslissing blijven van de gemeenschap. 

In de bestaande maatschappelijke orde zijn de beslissingen op 
deze vragen grotendeels aan dit democratisch besluitvormings
proces onttrokken. De zeggenschap over de aanwending en het 
gebruik van de produktiemiddelen is toevertrouwd aan een orga
nisatorisch ingebouwd mechanisme, nl. een ondernemingsgewijs 
georganiseerd produktie- en winststreven. Deze zeggenschap kent 
wel een aantal beperkingen, waardoor niet alles meer moge
lijk is wat vroeger als normaal werd aanvaard. 

Het grot-e gevaar dat echter dreigt, is de verstarring van 
de verhoudingen. Iedere verdere inperking van particuliere be-

2 Tinbergen definieert het socialisme als de toestand waa11bij de 
gemeenschap het laatste woord heeft over de wijze waarop de produk
tiemiddelen worden gebruikt en waarbij het maximum van gelijkheid 
tussen de burgers is bereikt; ESB, 6 november 1963, pag. 1035. 
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schikkingsmacht over produktiemiddelen wordt als heiligschen
nis beschouwd. Het geloof in de 'free enterprise' is enorm 
groot. Een inbreuk op de thans bestaande ondernemingsmacht 
wordt niet getolereerd. Te weinig vraagt men zich af welke grote 
maatschappelijke belangen aan deze macht worden toevertrouwd. 
Het grootste deel van ons produktiepotentieel wo1.·dt door betrek
kelijk weinigen beheerd. Hun enige plicht is dit potentieel winst
gevend aan te wenden. 
De nog altijd zeer ongelijke inkomensverdeling, de armoede in 
de wereld, de technische revolutie, de automatisering, de toe
nemende vrije tijd, de armoede in de publieke sector, het zijn 
voor de ondernemingen slechts vaststaande gegevens. Voor de ge
meenschap, en dus voor ons allen, daarentegen zijn het vraagstuk
ken van de eerste orde, die door een juiste organisatie en rich
ting van de produktie tot een oplossing zijn te brengen. 

De particuliere sector heeft voor het grootste deel de zeggen
schap; de gemeenschap draagt de verantwoordelijkheid. Tot 
welke paradoxale situaties dit kan leiden, wordt van dag tot 
dag duidelijker. 

• Wat er wordt geproduceerd, stemt in genen dele overeen met de 
behoefte van de internationale en nationale samenleving. We
tenschap en techniek, kapitaal en mankracht worden ingezet 
voor de produktie van kleurentelevisie. Elders sterven mensen 
van de honger. Maar de hedendaagse produktie leidt onmisken
baar tot een private winst en voldoet dus aan de maatschap
pelijk ingebouwde normen. 

Dat de aanvaarding dezer normen tot grote maatschappelijke 
verliezen leidt, wordt over het hoofd gezien. 

Welke zijn deze verliezen? 
Internationaal door een steeds groter wordend verlies aan 

rechtvaardigheid, verlies aan stabiliteit en verlies aan kansen 
op een duurzame vrede. In de nationale samenleving een 
verlies door het niet benutten van ongekende mogelijkheden voor 
een menswaardig en leefbaar bestaan voor allen. Nemen we 
b.v. de ongelijke inkomensverdeling in eigen samenleving. Deze 
moge zijn scherp~'te kanten hebben verloren, dit mag echter niet 
doen vergeten dat grote groepen in permanentie achterop lopen 
bij de vooruitgang in welvaart. De armoedegrens schuift nl. op 
met de technische ontwikkeling. De dynamiek in de huidige wel· 
vaartsfase ontneemt het zicht op de nog altijd schrille inkomens
tegenstellingen. Een periode van stilstand of stagnatie zou deze 
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tegenstellingen met alle gevaren van dien aan de oppervlakte 
brengen. 

Het is misschien ook juist daarom, dat de welvaartsdynamiek 
zo sterk wordt nagestreefd. Het verdringt het vraagstuk van de 
inkomensverdeling. Maar deze dynamiek wordt toevertrouwd 
aan 'free enterprise'. De ondernemingsgewijze georganiseerde 
produktie heeft tot taak de vaart erin te houden. 

Er moet hoe dan ook en wat dan ook worden geproduceerd. 
Deze produktie ter wille van de produktie bergt schier eindeloze 
mogelijkheden in zich. De Amerikaanse samenleving behoeft in 
dit opzicht al niet meer als voorbeeld te gelden. Ook in Europa 
en in eigen land wordt steeds duidelijker hoe deze dynamiek in 
stand wordt gehouden. 

Maar intussen vervult 'free enterprise' zijn opdracht. Er wordt 
geproduceerd, steeds meer geproduceerd en dat alles met winst. 
Het onttrekken van produktiemiddelen aan de produktie van 
doldwaze zaken om daarmede te kunnen voorzien in essentiële 
menselijke behoeften wordt dan ook beschouwd als een onaan
vaardbare inbreuk op de produktie door vrije ondernemingen. 
In onze maatschappelijke orde ligt verankerd dat het merendeel 
der produktiemiddelen door particuliere ondernemingen zal wor
den beheerd. De gemeenschap heeft af te wachten welke goederen 
en diensten zullen worden voortgebracht en voor wie deze be
stemd zijn. De rechtstreekse zeggenschap van de gemeenschap 
over wat en voor wie er zal worden geproduceerd, is betrekkelijk 
gering. De produktie- en inkomensverhoudingen liggen vrijwel 
vast. Alleen het niveau schuift in opwaartse richting. 

Wel is er een indirecte zeggenschap, doordat gemeenschapsor
ganen middels belastingheffing een deel der produktie kunnen 
richten op essentiële zaken. Maar ook deze mogelijkheid is 
onder de kabinetten-De Quay en Marijnen nu afgegrensd. Het 
aandeel van de gemeenschap in de nationale produktie is bevro
ren via een vuistregel. Dit aandeel zal niet sterker mogen groei
en dan overeenkomt met de groei van het nationale inkomen en 
moest aanvankelijk daarbij zelfs achterblijven. 

Deze norm berust op een dogmatische willekeur. De dogma
tiek schuilt in het als vaststaand aannemen van de superioriteit der 
ondernemingsgewijze georganiseerde produktie. De willekeur be
treft het moment waarop deze regel wordt ingevoerd. De ontwik
keling der laatste 60 jaar heeft een steeds groeiend aandeel van 
de gemeenschap over de beschikking der produktiemiddelen laten 
zien (het kruipende gelijk van het socialisme). Om nu op een 
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gegeven moment te zeggen dat de verhouding overheidsaandeel/ 
particulier aandeel moet worden bevroren, is een daad van 
willekeur. 

Zijlstra, die als de geestelijke vader van deze norm mag wor
den beschouwd, heeM: de verdediging ervan inderdaad gebaseerd 
op de stelling, dat de produktiemiddelen in particuliere handen 
een beter maatschappelijk resultaat zullen opleveren dan bij 
zeggenschap der gemeenschap. 

Het invoeren van deze norm of vuistregel betekent een aan
zienlijke versteviging van de kapitalistische structuur. Immers, 
de gemeenschap kan op twee manieren de produktie aan de par
ticuliere sector, d.w.z. aan het winstmechanisme, onttrekken. 
Door socialisatie of door belastingheffing. De eerste mogelijkheid 
wordt niet meer overwogen, de tweede mogelijkheid is nu aan 
procentuele banden gelegd. 

Het resultaat van dit alles is, dat in de industrieel hoog ont
wikkelde gemeenschappen het 'gesellschaftliche Willensprozess' 
grotendeels is uitgeschakeld als het gaat om de vraag wat we 
met onze industriële potenties zullen doen. 

'The great society' ligt dichter binnen ons bereik, maar als ge
meenschap mogen we niet beschikken over de middelen die rea
lisering nabij kunnen brengen. De economische keuze, nl. beslis
sen of we de produktiemiddelen zullen aanwenden voor de pro
duktie van A of van B, is aan de gemeenschap onttrokken. 

Het parlement mag constateren dat er te weinig woningen, 
bejaardenhuizen, sportvelden, scholen en gymnastieklokalen wor
den gebouwd. Het beschikt niet over de middelen om voor deze 
tekorten meer produktiemiddelen in te zetten. 

Het bepalen van prioriteiten bij de aanwending van ons totale 
produktiepotentieel moet geschieden binnen grenzen die politici 
zich zelf hebben gesteld. Het parlement mag - in geld uitge
drukt - kiezen tussen verlaging van leerlingenschaal, hulp aan 
ontwikkelingsgebieden of verbetering van wegen. Maar niet alles 
mag tegelijk, hoe belangrijk deze zaken ook mogen zijn. 

Intussen zit de particuliere sector te broeden op nieuwe moge
lijkheden om de discrepantie tussen behoeften en middelen vol
doende groot te houden. Want dat het produktie- en afzetproces 
in deze fase is beland, kan niemand meer ontkennen. En ook 
al moge het slechts ten dele juist zijn dat de consumptie geschiedt 
ter wille van de produktie, en dat er dus slechts ten dele sprake 
is van het aankweken van behoeften, dan nog betekent de aan-
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wending van produktiemiddelen voor dit soort behoeften een 
enorme verspilling. 

Een verspilling die de tendens zal hebben steeds groter te 
worden. Wij morsen met onze produktiemiddelen, terwijl in inter
nationaal en nationaal verband gerechtvaardigde behoeften niet 
bevredigd worden. Op langere termijn gezien zou de prijs daar
voor wel eens hoger kunnen blijken te zijn dan het prijsgeven 
van een maatschappelijke orde die overigens niet alleen faalt in 
economisch opzicht. 

Want ook de andere door von Knoeringen aangestipte proble
men als de automatisering, het vrijetijdsvraagstuk, de cultum
problemen e.d. kunnen niet tot oplossing worden gebracht in een 
maatschappelijke orde waarvan de grondstructuur nog altijd 
vele niet weg te nemen belemmeringen inhoudt voor vrijheid en 
gelijkwaardigheid. 

Onze maatschappij beschikt over nimmer gekende middelen om 
vrede, vrijheid en gelijkwaardigheid te realiseren. De noodzaak 
tot deze realisering is groter dan ooit. Maar de middelen liggen 
besloten in een structuur die ons verhindert er ten volle gebmik 
van te maken. 

Het blijft de taak van de socialistische partij om deze structuur 
te doorbreken en de wegen aan te geven voor een fundamentele 
democratisering van onze samenleving. Die taak kan worden ver
vuld als we de moed opbrengen om ook betrekkelijk jonge vormen 
en gedachten te laten sterven. 
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A. C. A. Eertrand 

Atlantische partners 

Sinds generaal de Gaulle op 5 september 1960 in een persconfe
rentie zijn ideeën wereldkundig maakte over een politieke unie 
van de zes EEG-landen, heeft het meningsverschil tussen hem 
en zijn partners over de verhouding van Europa tot de Verenigde 
Staten van Amerika een hoofdrol gespeeld in alle crisissituaties 
in de Europese Gemeenschap. 

De supranationale integratie is door de Gaulle afgedaan met 
het argument, dat een politiek alleen door staten kan worden 
gevoerd. In de integratieopzet zou Europa, wegens de onmacht 
van de 'kunstmatige' supranationale instellingen, geen eigen poli
tiek meer kunnen hebben en weerloos opgaan in een groter At
lantisch geheel, waarin Washington de scepter zou zwaaien (15 
mei 1962). Hetzelfde vooruitzicht zou het gevolg zijn van 
een toetreding van Groot-Brittannië, dit 'Trojaanse paard' van 
Washington, (14 jan. 1963). Inmiddels waren de politiekc-unie
onderhandelingen in april1962 mislukt wegens de voorwaarde van 
Nederland en België, dat eerst Groot-Brittannië moest toetreden 
tot de EEG en door de onwil van de Gaulle om een perspectief 
van integratie te aanvaarden en om een gemeenschappelijk 
defensiebeleid 'in Atlantisch kader' te plaatsen. 

De tegenstrevende Franse houding ten aanzien van de Kenne
dy-onderlhandelingen en de volstrekte afwijzing van de bestaan
de NAVO-structuur en van de MLF, alsmede de dreigementen 
voor het geval de Bondsrepubliek een MLF -verdrag zou onder
tekenen, komen voort uit dezelfde weerzin om de EEG-combina
tie van Zes te zien opgaan in een groter Atlantisch verband. 
Vandaar het hameren op het aambeeld van het Europese Europa, 
dat zich zelf en dus onafhankelijk moet zijn, in het bijzonder waar 
het de verdediging betreft.' (Straatsburg, 24 november 1964.) 

Het verzet van de Gaulle tegen een begin van integratie in 
Atlantisch verband ligt echter in dezelfde lijn als zijn koppige 
weerstand tegen integratie binnen de EEG, dat Europese 
Europa waarvoor hij optreedt als kampioen. Een in Europa ge
integreerde FransP natie zou ophouden te bestaan, zou 'uitge-
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wist' (effacée) zijn. Evenals Europa nu Europees heet te moeten 
zijn, zo zijn er talloze gaullistische uitspraken uit het verleden, 
dat Frankrijk Frans moet zijn en blijven, d.w.z. onafhankelijk, 
met name de defensie (bij voorbeeld de befaamde toespraak van 
de Gaulle van 2 november 1959 in het 'Centre des hautes études 
militaires' in Straatsburg). Deze uitspraken waren soms tegen de 
NAVO en soms tegen de Europese Defensie Gemeenschap 
gericht, in het laatste geval dus tegen dat Europese eenheids
streven, waarop hij zich nu beroept. 

De Amerikaanse partner 

De Amerikanen hebben na Wereldoorlog II constant en conse
quent een politiek gevoerd van economisch herstel en van econo
mische en politieke aaneensluiting van Europa. Het doel van 
deze politiek was aanvankelijk zonder meer Europa te verster
ken tegenover de politieke en militaire bedreiging door de Sow
jet-Unie. Het succes van deze politiek, het op gang komen van 
de Gemeenschappen van de Zes en de vooral Franse 'derde 
macht'-tendentie in de Europese politiek, schiepen voor de VS 
het probleem van de verdere ontwikkeling der handelspolitieke 
en politieke betrekkingen met Europa. Amerika bleef daarin con
sequent. Het wilde niet dat Europa afhankelijk zou zijn van de 
VS, maar kon ook geen vertrouwen hebben in de gaullistische 
nadruk op een onafhankelijkheid die in deze wereld een leeg 
begrip is geworden. Zoals Frankrijk tegenover de afhankelijke 
gebieden in Afrika de 'interdependentie' had geproclameerd, zo 
erkende president John F. Kennedy in zijn historische rede in 
Philadelphia op 4 juli 1962 de 'interdependence', de wederzijdse 
afhankelijkheid van de V.S. en Europa en bood hij Europa een 
'equal partnership' aan, dat onomschreven, als een groot idee, 
als het ware bij acclamatie in Europa werd aanvaard. 

Frankrijk en de Gaulle hebben dit idee niet verworpen, maar 
zich er integendeel bij herhaling op beroepen en in feite moet 
erkend worden, dat een 'Europe européenne', geheel past in de 
conceptie van het gelijkwaardig deelgenootschap, mits het even
wel niet beperkt blijft tot de EEG en met name Groot-Brittan
nië opneemt, mits voorts het integratieproces voltooid wordt tot 
en met een federale regering van de Verenigde Staten van 
Europa en mits ten slotte dit Europa zich oriënteert op blijvende 
banden met de Verenigde Staten van Amerika. En dit nu zijn 
juist de doeleinden, die de Gaulle verwerpt, uit ·- naar hij zegt 
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- beduchtheid voor een blijvende Amerikaanse hegemonie 'de 
fait'. 

Paradoxen 
Het onwaarachtige en paradoxale van de positie van de Gaulle 
mag ons evenwel niet blind maken voor enkele feiten waarmee 
hij zijn subjectieve 'gelijk' voor gelovigen en potentiële gelovigen 
heeft kunnen stofferen. 

Allereerst wordt de gelijkwaardigheid van Europa vooralsnog 
gelogenstraft door de feitelijke situatie van economisch en militair 

._ (met name nucleair) overwicht van de VS. Voorts heeft de 
Kennedy-administratie misschien iets te veel Amerikaanse voortva
rendheid betracht in de uitvoering van haar Atlantische program. 
Men mag aannemen, dat ,toen Kennedy in april 1962 Macmillan 
heeft 'aangeraden' om voor Groot-Brittannië het lidmaatschap 
van de EEG aan te vragen, inderdaad de bedoeling voorzat, 
dat hiermee in de EEG een garantie zou worden ingebouwd tegen 
een mogelijke Europese overschatting van het begrip onafhanke
lijkheid. Dit is een objectieve manier om hetzelfde feit te con
stateren als de gaullisten deden met hun 'Trojaanse paard'. Het 

, lanceren van de Kennedy-ronde met een algemene 50 pct. ta
riefreductie deed denken a:m een halve nabootsing van de 
douane-unie der Europese Gemeenschap. Speciaal de Fransen, 
die aan het gemeenschappelijk buitentarief van de EEG een 
bijna mystieke waarde toekennen als symbool van communautaire 
saamhorigheid, moesten van dit initiatief wel nachtmerries krij
gen van een Atlantische of mondiale vrijhandelszone. 

Dit alles is nog geen rechtvaardiging van de Franse argwaan ten 
opzichte van de ongetwijfeld goede Amerikaanse bedoelingen, 
maar de opeenhoping in het kort tijdsbestek wekte de schijn, dat 
de generaal met zijn waarschuwingen geen wartaal sprak. 

Anders was het met de herhaalde aandrang van Kennedy, 
Rusk en MacNamara op de NAVO-bondgenoten, in de loop van 
1961 en 1962, om de nucleaire bewapening aan de VS over te 
laten en zich zelf te concentreren op conventionele bewapening, 
die beter binnen hun financiële bereik zou liggen en in de situa
tie van het 'nucleaire pat' ten opzichte van de Sowjet-Unie weer 
grotere betekenis zou hebben dan tevoren. Rationeel en volgens de 
computers van MacNamara was er geen speld tussen deze re
denering te krijgen, maar politiek en psychologisch moest zij op 
de Europeanen de indruk maken, dat het equal partnership de 
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inhoud had van: 'zij, Europeanen, de partner en wij, Amerikanen, 
het ship.' 

De gezaghebbende redaoteur van de 'Neue Zürcher Zeitung' 
Luchsinger schreef op 18 januari 1964 uit Washington: 'Men kan 
niet over het hoofd zien, dat in de formulering en tegelijk be
grenzing van het deelgenootschapsprogramma door Washington 
bepaalde inconsequenties en tegenspraken schuilen. Met de op
vatting van het 'volwassen' Europa en van de zelfstandige deel
genoot laat zich b.v. afhankelijkheid op nucleair gebied, d.w.z. op 
het gebied van de defensiepolitiek, op den duur niet goed rijmen. 
Deze tegenspraak komt blijkbaar voort uit de botsing met 
een andere politieke sfeer, waarin een poging wordt ondernomen 
om de verspreiding van atoomwapenbezit te verhinderen; voor 
alles ligt er de begrijpelijke wens van Washington aan ten grond
slag om zich de vrijheid van die allerernstigste beslissing zelf 
voor te behouden en deze in eigen handen te houden. 

Washington heeft het niet laten ontbreken aan pogingen om de 
kloof tussen de aanspraken van gelijkgerechtigd deelgenootschap 
en fundamentele eigen belangen in deze vraag van doorslagge
vende betekenis te overbme;gen: de kloof bestaat echter nog 
steeds.' 

Feitelifke en politieke, of formele geU;kwaardigheid 

De waarde van het 'gelijkwaardig deelgenootschap' moet uiter
aard niet worden beoordeeld naar de feitelijke economische en 
militaire krachtsverhouding van nu, zoals te onze1•t nogal eens 
gebeurt door oud-staatssecretaris van der Beugel en door de heer 
Heldring in de Rubriek 'Dezer dagen' van de NRC. Weliswaar 
-valt niet in te zien waarom Europa bij geografische uitbreiding 
èll. verdieping van 1het integratieproces binnen tien of twintig 
jaar economisch niet de gelijke van de VS zou kunnen zijn en 
waarom Amerika nucleair minder kwetsbaar zou blijven dan 
Europa, maar de feitelijke gelijkwaardigheid stond Kennedy in 
Philadelphia ook niet voor ogen. Zijn rede hr,d ten doel nu reeds 
de wens van Amerika uit te spreken, om Europa als politiek en 
formeel gelij,kwaardig partner te beschouwen en te behandelen 
en daarmee een stimulans te geven tot voortzetting van de 
integratie en uitbreiding tot andere Europese landen dan de Zes. 

De tegenspraak waarop Luchsinger in het bovenvermelde 
citaat doelde, moet geconstateerd worden tussen deze politieke 
gelijkwaardigheid en anderzijds de nadruk van dezelfde Kennedy-
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administratie op de noodzaak van integratie in de NAVO 
en in het bijzonder in de nucleaire verdediging, onder hand
having van de beslissingsmacht van de president der VS. 

Integratie 

Het begrip integratie heeft in de staatkundige sfeer een specifieke 
betekenis, die - bij gebrek aan andere precedenten - alleen 
kan worden geïllustreerd met hetgeen de integrationisten in de 
Europese Gemeenschappen voor ogen staat. Het gaat hierbij niet 
alleen om samensmelting van economische ruimten, door ge-

'- leidelijke afbraak van obstakels die het verkeer van goederen, 
personen, kapitaal en diensten belemmeren en door 'harmonisa
tie', coördinatie of unificatie van wetgeving en overheidsbeleid, 
maar tevens om het scheppen van gemeenschappelijke wetge
vende, uitvoerende en rechtsprekende instellingen of instituten. 

De institutionele integratie dient zodanig te geschieden, dat elk 
van de landen en volken zich adequaat vertegenwoordigd zal 
voelen in de gemeenschappelijke organen. Dit onderscheidt dit 
proces van bij voorbeeld de eenmaking van Duitsland na 1870, 
waarin de Pruisische staat het volstrekte overwicht had nadat 

' Oostenrijk, als enige kanshebbende mededinger, was buitenge
sloten en nadat de Rijksdag door Bismarck in een ondergeschik
te positie was gebracht, die sterk doet denken aan die van het 
Franse parlement onder generaal de Gaulle. 

In de huidige instellingen van de Europese Gemeenschappen 
is wel de adequate vertegenwoordiging van de zes landen en 
volken geregeld, maar er is nog een doorbraak van werkelijke 
supranationaliteit en werkelijke zeggenschap van het parlement 
nodig, om het integratieproces te voltooien. Dan zullen de Com
missies van EEG en Euratom en de Hoge Autoriteit van de 
KSG gefusioneerd uitgroeien tot federale regering en de 'verga
dering' in Straatsburg tot parlement. De Raad van Ministers zal 
dan waarschijnlijk de positie krijgen van een machtige Senaat. 

Bij integratie op militair gebied kan, gezien deze achter
grond, niet alleen worden gedacht aan de apparatuur en de man
schappen en officieren tot en met de opperbevelhebber, zoals 
in het plan voor een multilaterale kernmacht, MLF, waarbij 
alle nadruk wordt gelegd op gezamenlijk eigendom van schepen 
en gemengde bemanningen. Dit integratie-aspect is interessant, 
maar het hoofdprobleem is de vraag van de politieke instantie 
die de opperbevelhebber instructies geeft en aan welke deze 
verantwoordelijk is. Dit geldt in Atlantisch verband niet minder 
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dan in Europa en als bedoeld wordt, dat de president van 
de VS deze instantie moet zijn en blijven, of dat er een raad 
of directorium van alle of alleen van de grootste staten moet 
komen, waarin een of elk dezer grootste staten een veto zou 
hebben dan is het misleidend en onjuist om over integratie te 
spreken, zelfs al zouden schepen en wapens gezamenlijk eigen
dom en de bemanningen nog zo gemengd zijn. 

De Gaulle is uit nationale zelfhandhaving en geldingsdrang 
fundamenteel gekant tegen elke integratie, zowel in de EEG, 
als in NAVO of MLF, maar hij heeft in zijn argumentatie ge
makkelijk spel met het MLF-voorbeeld, zolang Amerikaanse 
en Europese beschouwingen culmineren in de plechtige eis, dat 
de president van de Verenigde Staten de hoogste beslissings
bevoegdheid, of een eeuwigdurend veto moet houden. Ook voor 
de principiële integrationist is deze eis onaanvaardbaar en - zij 
het uit volledig tegenovergestelde overwegingen en tandenknar
send - moet hij op dit punt de Gaulle gelijk geven. 

De president van de VS wordt immers door Amerikanen en 
niet door Europeanen gekozen en hij is alleen verantwoorde
lijk aan een Amerikaans Congres en aan geen enkele Europese 
instantie. De argumenten, dat de Amerikanen over het alge
meen keurige presidenten vol verantwoordelijkheidsgevoel kie
zen, dat ook overwegingen van eigen belang Amerika altijd voor 
Europa in de bres hebben doen springen en dat zullen blijven 
doen, zijn tot op zekere hoogte wel waar, maar doen niet ter zake 
tegenover dit fmmele en politieke bezwaar! 

Beperking kernwapenbezit en afzien van <massale vergelding'. 

Op zich zelf is voor de Amerikaanse en Russisohe politiek om 
het kernwapenbezit tot de twee groten te beperken bijzonder veel 
te zeggen. Het is al erg genoeg dat zowel de VS als de SU beschik
ken over <overkilling capacity' en dat hun opperste machthebbers 
het lot van de mensheid in handen hebben. Evenmin valt er ook 
veel aan te merken op de Amerikaanse strategische lijn om niet bij 
elk militair conflict meteen te reageren met massale vergelding, 
maar, al naar gelang van de ontwikkeling van het conflict, zonodig 
geleidelijk <op te klimmen' van conventionele naar zware nucleai
re wapenen. De tegenkant van deze zeer juiste inzichten is ech
ter, dat de bondgenoten van de VS zich zouden moeten schikken 
in een blijvende positie van onmondigheid en volstrekte afhan
kelijkheid voor hun verdediging en dat zij zich moeten vast
klampen aan het geloof, dat voor elke Amerikaanse president 
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de Europese rok even na is als het Amerikaanse hemd. Het 'ge
lijk' van de Gaulle is hier alweer het complement van het gelijk 
van Washington. 

Het heeft weinig zin hierop te antwoorden, dat de VS 'nu 
eenmaal' een onvoorstelbaar groot economisch potenltieel ter be
schikking hebben en 'ten slotte' hun nucleaire arsenaal zelf 
hebben betaald. De vraag behoort veeleer te zijn, hoe vorm 
gegeven moet worden aan het gelijkwaardige Atlantische 
deelgenootschap, zodat zowel de beperking van het kernwapen
bezit als de 'opklimming' behouden kunnen blijven, maar de 
Gaulle niet langer 'gelijk' heeft. 

Vormgeving Atlantisch Deelgenootschap 

Een Duitse deskundige, Joachim Schwelien, schreef aan het 
slot van een artikel in het weekblad 'Die Zeit' van 27 no
vember 1964: 'Het is het doel van de Gaulle voor Frankrijk 
de politieke rol van een atoommacht te verwerven, zonder mi
litair atoommacht te zijn. Dit is precies zo tegenstrijdig als 
het verlangen van de Verenigde Staten naar een militair ge
integreerde alliantie zonder de Amerikaanse nucleaire soeven:ini
teit met anderen te delen. Beide concepties zijn tot mislukking 
gedoemd - ook al zou dit inzicht nog enige tijd nodig hebben 
om zich door te zetten. De enige alternatieven zijn het werkelijke 
transatlantische nucleaire deelgenootschap of het ontstaan van 
een Europese atoommacht.' 

Uit het artikel valt overigens alleen maar te concluderen, 
dat het opbouwen van een Europese atoommacht- zelfs bij vol
ledige integratie van West-Europa in de ruimste zin - een ta
melijk uitzichtloze onderneming is en wel om technische en 
financieel-economische redenen, nog geheel afgezien van poli
tieke overwegingen. In feite opteert Schwelien dus voor een 
h·ansatlantische deelgenootschap, maar dan 'werkelijk'. 

Wat is nu een 'werkelijk nucleair deelgenootschap'? Hierop 
heeft nog niemand een duidelijk antwoord gegeven en toch is 
dit antwoord op korte termijn noodzakelijk. Volgens de pers
berichten is er sprake (geweest) van een 'double veto' bij een 
besluit tot inzetten van een MLF. Het ene veto is dan voor de pre
sident van de VS en het andere zou uitgebracht moeten worden 
door de deelnemende Europese landen in een collectieve stem
procedure, die vooruitloopt op hun volledige politieke inte
gratie. Hierbij rijzen vele vragen. Gesteld, dat de Europese 
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landen over hun veto gaan stemmen, is er dan een meerderheid 
nodig om het veto uit te brengen of om v6ór het inzetten van 
nucleaire wapens te stemmen? Hoe groot moet in het laatste ge
val de minderheid zijn die een veto kan afdwingen? Indien 
zowel de Amerikaanse president als een minderheid van Euro
pese landen een veto kan afdwingen, zal dan de MLF nog enige 
geloofwaardigheid bezitten en zijn de Amerikanen dan nog vol
ledig vrij om de 95 pct. van hun nucleaire bewapening die bui
ten de MLF blijven, alsnog in te zetten, eventueel boven het 
hoofd van de Europeanen? Inmiddels zijn er ook persberichten 
die aan Groot-Brittannië het srtreven naar een eigen, nationaal 
veto toeschrijven, welk voorbeeld ongetwijfeld navolging zou 
vinden bij andere groten en ... kleinen. 

Bij al deze mogelijkheden en vragen mag, in het bijzonder in 
de kleine landen, nooit vergeten worden dat de regeling van 
de politieke zeggenschap over een Atlantische kernmacht be
palend zal zijn voor een hervorming van de zeggenschap in de 
NAVO als geheel, die tegen 1969 aan de orde komt, en voor de 
politieke structuur van het Atlantische deelgenootschap. Gaat 
het de kant uit van een directorium van drie 'groten', zoals 
de Gaulle in september 1958 aan de regeringen van de VS 
en Groot-Britannië heeft voorgesteld, of van vijf 'groten', als 
de Bondsrepubliek en Italië dit afdwingen, en zou een derge
lijke 'Veiligheidsraadsconstructie' niet een belangrijke stap terug 
zijn vergeleken bij de opzet in de Europese Gemeenschappen? 

Wat zou er bovendien in een dergelijke constructie terechtko
men van het gelijkwaardig Europees-Amerikaans deelgenoot
schap, als alleen de Europeanen uit en namens de vier grote 
Europese landen een stem in het kapittel hebben? Of moeten zij 
gezien worden als mandatarissen van alle deelnemende lan
den? Een directorium van 3 of 5 groten kan niet anders wor
den beschouwd dan als een strikt intergouvernementele opzet, 
waarbij geen echte parlementaire zeggenschap denkbaar is. 
Midden in ons streven naar supranationale integratie en par
lementaire democratie op sociaal-economisch en politiek ge
bied in de Gemeenschap, is het een merkwaardige ervaring 
om ook vooraanstaande socialisten uit kleine landen, rustig 
te horen pleiten voor een directorium van groten aan het hoofd 
van een MLF en dus van de NAVO. 

Doordenkend over de twee alternatieven van Schwelien kan 
men zich voorstellen: 
a. Verdieping en verbreding van de Europese integratie tot-
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dat een Europese federatie tot stand is gekomen met een federale 
!'e~ering. Deze zal samen met de federale regering van de V er
enigde Staten overleggen en beslissen over alle gemeenschappe
lijk-Atlantischezaken o.a. over de nucleaire verdediging. 

Deze ontwikkeling zal nog heel wat voeten in de aarde heb
ben en nog vele jaren, zo niet decennia duren, en het probleem 
van MLF, NAVO en Atlantisch deelgenootschap vraagt op kor
te termijn om een oplossing omdat het anders als steeds zwaar
der wordende hypotheek juist deze verdieping en verbreding 
van de Europese integratie blijft belasten. Bovendien bestaat 
nu al bij velen - en niet ten omechte - de vrees, dat overleg 
tussen twee federale regeringen niet altijd en op tijd tot overeen
stemming zal voeren. Van der Beugel en Heldring voorspellen 
zelfs dat een zelfstandig Europa, alleen al om zijn zelfstandigheid 
te demonstreren, een andere politiek zal willen voeren dan de VS. 
b. De vorming van een Atlantische gemeenschap, eventueel be
perkt tot militaire en met name nucleaire aangelegenheden en 
b.v. de 'grote' buitenlandse politiek tegenover de Sowjet-Unie 
en Rood-China en de economische en technische hulp aan min
der-ontwikkelde gebieden. 

Een gemeenschap van twee continentale federaties, waar
van er één nog lang niet volledig en voltooid is, laat zich even
wel nauwelijks denken. Bij 'gemeenschap' moet men zich bo
vendien het institutionele patroon van de Europese Gemeen
schappen voorstellen, dat daar door de integrationisten is be
doeld als overgang naar een complete politieke integratie, maar 
in de tussentijd sterk intergouvernementale trekken en weinig 
besluitkracht vertoont, lang niet genoeg althans om de ver
antwoordelijkheid te dragen voor een 'geïntegreerde' kernmacht, 
die zijn enige zin moet vinden in zijn geloofwaardigheid. 
Zowel van Amerikaanse als van sommige Europese zijden neemt 
men vaak de term 'Atlantische Gemeenschap' in de mond, zon
der deze te definiëren. Men speelt hiermee het 'gelijk' van de 
Gaulle in de kaart, omdat de schijn wordt geweltt dat de hui
dige Europese staten, zonder voorafgaande onderlinge integra
tie, als even zoveel grote en kleine kleuters in een Raad van 
\1inisters dezer Gemeenschap moeten samenwerken met de 
Amerikaanse kolos, wiens permanente hegemonie in een derge
lijke constellatie verzekerd zou zijn. 

De vierde fase 
De impasse is hiermee volledig geschetst. De conceptie van 
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het Kennedy-team en die van Monnet en zijn Comité voor de 
Verenigde Staten van Europa, bevatte een chronologisch program 
in drie fasen: 1. Toetreding van Groot-Brittannië en andere 
Europese staten tot de EEG en associatie van de overige. 2. De 
grote verlaging van douanerechten tussen Amerika, Groot
West-Europa en andere landen van de vrije wereld. 3. Het At
lantisch deelgenootschap als kader en basis van een hervormde 
NAVO en voor andere gemeenschappelijke opgaven in de we
reld. 

Deze chronologische volgorde is verstoord. De eerste fase 
is mislukt door het veto van de Gaulle en voor de o~lossing van 
het kernmachtvraagstuk is het nu reeds nodig een duidelijk en 
overtuigend beeld te hebben van de vierde fase, dat wil zeg
gen datgene waarop het Atlantische deelgenootschap zal uit
lopen! 

De vierde fase kan niet officieel worden genoemd. Zij kan 
niet anders zijn dan Atlantische eenheid, te beginnen op deel
gebieden, maar logischerwijze voort te zetten ook op economisch 
terrein. 

'Mijn regering beschouwt de MLF niet maar als een sta
tisch concept, maar als een stap voorwaarts naar een volledige 
verwerkelijking van onze relaties en van een voortdurend ver
breed deelgenootschap tussen de naties van Noord-Amerika en 
van West-Europa, dat evolueert naar de eenheid. 

Het totale Atlantische deelgenootschap is noodzakelijk ge
worden, niet alleen door de imperatieven van onze wederzijdse 
verdediging, maar ook door de noodzaak om onze economische 
politiek te harmoniseren in een interdependente wereld.' Aldus 
George BaH, de onderminister van Buitenlandse Zaken van 
de VS, op 15 november 1964 in Berlijn. 

Waarom kan de vierde fase niet officieel worden genoemd, 
maar alleen vaaglijk worden aangeduid in deze en andere ver
klaringen? Omdat de Europeanen al ver genoeg moeten kijken 
naar het doel van economische en politieke integratie van hun 
continent en omdat zowel de nieuwbakken Europese nationalisten, 
die nog met een of met beide benen in hun nationale nationalis
me staan, als industrie en landbouw, die al zoveel te verwerken 
hebben, extra-weerstand zullen bieden of de moed zullen opge
ven, wanneer zij officieel en in scherpe contouren worden ge
confronteerd met een toekomstbeeld dat weliswaar voor be
paalde sectoren zeer dichtbij, maar voor andere nog heel ver 
weg is. 
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De Amerikanen en speciaal het oude Kennedy-team van Rusk, 
Bundy, Rostow, Bali en ook een man als Fulbright, zijn be
reid veel sneller te gaan op de weg naar Atlantische eenheid dan 
de Europeanen, en sommige van hun ideeën zijn zo verstrekkend, 
dat ze daarmee nog niet te veel naar buiten optreden, uit vrees 
dat de Europeanen daar in het huidige stadium alleen maar van 
zouden schrikken. In deze verstandige voorzichtigheid worden 
zij gesterkt door even vérziende Europeanen als Jean Mannet en 
door het feit, dat elke onvoorzichtigheid door de Gaulle wordt 
benut in de demonstratie van zijn 'gelijk'. 

Dit neemt niet weg dat een probleem uit de 'vierde fase', van 
Atlantische eenheid, hier en nu voor ons staat en dat hiervoor een 
oplossing moet worden gezocht die in die vierde fase zou passen. 

Het gaat om een oplossing voor een sector, terwijl de handel 
in industriële produkten, en nog veel meer in landbouwproduk
ten, voor onbepaalde tijd buiten beschouwing kan blijven. Voor
lopig gaan wij daar niet verder dan de Kennedy-ronde. Voor 
de sector van de verdediging en in het bijzonder van de 
nucleaire verdediging gaat het om een institutionele opzet, die de 
gelijkwaardigheid concretiseert tussen de VS (met Canada?) en 
Europa, om te beginnen bestaande uit de Zes van de EEG, Groot
Brittannië, Griekenland en Turkije. Een staatsgewijze represen
tatie in een ministerraad als die van de EEG leidt niet tot 
voldoende integratie, is te zeer intergouvernementeel en geeft 
de VS een te groot overwicht tegenover de niet-samenhangen
de groep van Europese staten. 

Welnu, wat ligt meer voor de hand dan terug te denken aan 
de 'naïeve' beginfase van de Europese integratie en het zwaar
tepunt te leggen bij een Atlantische Hoge Autoriteit, die paritair 
bestaat uit Amerikanen en Europeanen, persoonlijk en met 
eenstemmigheid te benoemen door de gezamenlijke regerin
gen van de VS (Canada) en genoemde Europese landen? Aan 
deze Hoge Autoriteit ware de souvereinHeit voor deze sector 
over te dragen, niet alleen door de Europese regeringen, maar 
eveneens door de president van de VS. Zij krijgt de politieke zeg
genschap over het totale, of over het totaal in te brengen, militaire 
en ook nucleaire potentieel en zij is verantwoordelijk tegenover 
een Atlantisch parlement, eveneens paritair samengesteld uit 
Amerikanen en Europeanen. De verantwoordelijkheid van deze 
Hoge Autoriteit en dit parlement zijn uit te breiden tot de 'grote' 
buitenlandse politiek, die het Atlantische bondgenootschap ge-
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zamenlijk aangaat, en tot de gemeenschappelijk ter hand te ne
men hulp aan minderontwikkelde gebieden. 

Deze opzet zou niet van Amerikaanse of Europese regerings
zijde als 'plan' gelanceerd moeten worden, maar zo mogelijk 
door Europeanen buiten de regeringssfeer moeten worden ge
propageerd, ten einde een conceptie te stellen tegenover de 
nationale en slechts in naam 'Europese' conceptie van de Gaulle 
en tegenover werkelijk gemeend Europese kernmachtconcepties. 
Slechts bij voldoende adhesie in de Europese en Amerikaanse 
publieke opinie zou deze structuur door de regeringen in studie 
kunnen worden genomen. 

Van de Gaulle en zijn aanhang valt geen bekering re ver
wachten, maar de waarde van deze conceptie is ook niet daarin 
gelegen, als wel in het Atlantische alternatief, dat in deze opzet 
niet mank gaat aan een Amerikaans monopolie of overwicht. 
Een Europese kernmacht valt alleen te voorkomen, indien Ame
rika en Europa beide bereid zijn de consequentie van 'integra
tie' te aanvaarden. 

De voortzetting en uitbreiding van de Europese integratie 
zou, van deze hypotheek bevrijd, ongehinderd kunnen plaats
vinden op de terreinen van economie en (overige) politiek, 
maar men dient zich ervan bewust te zijn dat 'un jour, peut
être', ook hier een Atlantische fusie aan de orde zal komen. 

Het is daarom voor Europeanen, zowel als voor Amerikanen 
zaak nu reeds 'to make their minds up' of zij bereid zijn om te 
zijner tijd op een breder vlak tot Atlantische samensmelting te 
komen, dan wel of zij eerst nog een historisch 'poosje' willen 
'genieten' van een zekere onafhankelijkheid ten opzichte van 
elkaar. Voor Europa heeft sedert 1945 gegolden, dat het zich 
moest aaneensluiten om nog iets voor te stellen tussen de VS en 
de Sowjet-Unie. Inmiddels is het tijd geworden dat de VS en 
Europa en ... de Sowjet-Unie zich moeten bezinnen op de 
opkomst van China, dat nu al atoombommen vervaardigt. Het 
heeft er de schijn van, dat de Sowjet-Unie en de VS zich in hun 
huidige politiek van onderlinge ontspanning en toenadering 
meer door de opkomst van China laten inspireren, dan het vrije 
Europa, dat wellicht te zeer bezig is met eigen interne een
wordingsproblemen. 
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H. Wallenburg 

De medezeggenschap in een ideolo
gische impasse 

Die Sozialpartner-ldeologie ist so viel beruhigen
der und verführt dazu als Gegenwart zu nehmen, 
tvas hestenfalls doch nur Zukrmftsmusik ist. 

Helmuf Gollu:itzer 1 

Over de medezeggenschap van de werknemers in de onderne
ming wordt nog steeds veel geschreven en gesproken. Een bruik
bare en alle partijen bevredigende oplossing is dus kem1elijk nog 
niet gevonden. Veeleer hebben wij de indruk dat het onbehagen 
ten aanzien van de vormgeving aan en het functioneren van de 
medezeggenschap ondanks de vele en goedbedoelde pogingen 
meer en meer toeneemt. Veel van wat er wordt gezegd, maakt 
de indruk de situatie te willen toedekken. Opvallend in ons land 

, is bij voorbeeld het voorbijgaan aan de kritische geluiden waarin 
verontrusting over de huidige gang van zaken doorklinkt. 2 

Onze naoorlogse verwachtingen waren hoog gespannen en het 
valt ons moeilijk toe te geven dat wij ondanks al onze goede 
bedoelingen met het doordenken van de positie van de werkne
mers in de onderneming op een doodlopende weg terecht zijn ge
komen. Spitsvondige onderscheidingen als die van mede-weten, 
mede-praten en mede-beslissen maken steeds minder ind!"uk. 
De hooggewaardeerde arbeidsvrede blijkt meer te berusten op 
frustrerende apathie dan op een daadwerkelijke en kritische par
ticipatie aan het bedrijfsgebeuren. De motieven, belangen en 
doeleinden die bij de medezeggenschap een rol spelen, blijken in 
theorie gemakkelijker met elkaar in overeenstemming te brengen 
dan in de feitelijke arbeidssitualtie. 

Vanzelfsprekend heeft men zich niet neergelegd bij de moei
lijkheden, en waar het onbehagen naar boven kwam, werd in 

1 Horst Symanowski/Fritz Vilmar, Die Welt des Arbeiters, junge 
Pfarrer berichten aus der Fabrik Geleitwort. 

2 Lode van Outrive, Nieuwe mogelijkheden tot creativiteit? Opgeno
men in Arbeid, vrije tijd, creativiteit, Servire Luxe-Pockets Den Haag. 
R. P. Haveman, De structuur van de onderneming, Ec.-Stat. Berichten 
10 en 17 juli 1963. 
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vele gevallen gepoogd de situatie in positieve zin te beïnvloeden. 
Zo werd aandacht besteed aan het bedrijfsklimaat en de 
aard van het leiderschap. De voorzitters van de ondernemingsra
den werd geleerd hoe een vergadering te leiden en het gesprek 
te voeren. De ondernemingsraadleden werd kennis bijgebracht 
over allerlei bedrijfsproblemen en bedrijfsregelingen. Men ver
beterde de communicatie in het bedrijf en de werkwijze van de 
ondernemingsraad door dit orgaan de steun te geven van spe
cialistische commissies. Wij willen geenszins de waarde en de 
noodzaak van dit soort pogingen ontkennen, omdat naar onze 
mening het vermenselijken van de arbeidssituatie in onze tijd een 
belangrijke opgave is. Het is echter niet voldoende de sociale en 
organisatorische vaardigheden welke nódig zijn om de positie 
van de arbeidende mens te verbeteren, van kritische kantteke
ningen te voorzien. 

Vanuit het toenemend onbehagen ten aanzien van de medezeg
genschap wordt het hoog tijd met onze kritiek dieper door te 
stoten en ons af te vragen of het bder waarin wij de mede
zeggenschap plaatsen, wel juist is. Anders gezegd, of wij het 
onbehagen niet moeten toeschrijven aan een verkeerde visie op 
de sociale werkelijkheid. Gezien de rustgevendheid van de 'So
zialpartner-Ideologie' is dit geen dankbare opgave, maar mis
schien desondanks een bijdrage aan een meer realistische discus
sie. Niet de vraag of onze organisatorische en sociale vaardighe
den voor verbeteringen vatbaar zijn, is belangrijk, althans niet 
in de eerste plaats, maar de vraag of onze achtergrondoverwe
gingen op de concrete situatie van toepassing zijn. 

Ideologische kritiek 

Het kenschetsen van de moeilijkheden rond de medezeggenschap 
als een ideologische impasse betekent het ter discussie stellen 
van de ideologieën die bij het verwerkelijken van de medezeg
genschap van de werknemers in de onderneming een rol spelen. 
Hoewel het woord ideologie veelal negatief wordt geladen, ont
komt een sociale groepering er niet aan vanuit haar positie de 
sociale werkelijkheid als veld van sociale actie te interpreteren. 
Een dergelijke interpretatie kan nooit zuiver wetenschappelijk 
zijn, is enerzijds door de mentaliteit van de betreffende sociale 
groepering sterk emotioneel gekleurd, anderzijds gericht op de 
doeleinden die voor deze groepering van belang zijn. Het misken
nen van de typische groepsbelangen gebeurt veelal door deze 
belangen wat al te voorbarig te plaatsen in het kader van het 

102 



algemeen belang. Op deze wijze probeert een sociale groepering 
de min of meer gerechtvaardigde eigenbelangen algemeen aan
vaardbaar te maken. 

Wanneer het geheel van opvattingen en ideeën waarmee een 
sociale groepering de sociale werkelijkheid als veld van socia
le actie voor de eigen belangen interpreteert, gericht is op het 
handhaven van de bestaande orde en machtsverhoudingen óf ge
richt is op de rechtvaardiging van het bestaan van de eigen 
groepering, spreekt men gewoonlijk van een ideologie. Is deze 
interpretatie daarentegen gericht op een andere en meer ideale 
sociale orde, dan hebben wij met een utopie te maken. De vraag 
wanneer een ideologie van de bij de medezeggenschap betrokken 
sociale groeperingen, in ons geval die van de ondernemingslei
ding en die van de werknemers, in een utopie verandert, laten 
wij nu buiten beschouwing. Het onderscheid tussen ideologie en 
utopie valt zeker niet altijd samen met het onderscheid tussen 
de gedachtenwerelden van de ondernemingsleiding en die van 
de werknemers. 

De erkenning van het feit dat een sociale groepering er nauwe
lijks aan ontkomt een ideologie te hebben en uit te dragen, bete
kent nog niet dat deze ideologieën in de conCI.'ete situatie effec
tief zijn. De tekening van de sociale werkelijkheid ,en de daarin 
te verdedigen of te bereiken doeleinden kunnen een ver-tekening 
inhouden, d.w.z. te ver van de sociale werkelijkheid afstaan. Bo
vendien kunnen de ideologieën van de ondernemingsleiding en de 
werknemers zo diametraal tegenover elkaar staan dat een ef
fectief beleid onmogelijk wordt. 

Wij hebben de overtuiging dat bovenstaande met de medezeg
genschap het geval is. Hoewel binnen de vage term algemeen 
belang de ondernemingsleiding en de werknemers ogenschijnlijk 
op dezelfde weg marcheren en dezelfde doeleinden nastreven, 
blijken bij nadere analyse de ideologische vooringenomenheden 
een zinvol beleid in de weg te staan. Beide groeperingen willen 
de medezeggenschap stimuleren en de ondernemingsraad tot een 
goed overlegorgaan maken, maar in de bedrijfSirealiteit komt 
hiervan slechts weinig terecht. 

De tweeslachtigheid van de ondernemingsraad 

Alvorens op de ideologieën van de ondernemingsleiding en de 
werknemersorganisaties in te gaan, willen wij eerst in het kort 
aangeven hoezeer de ondernemingsraad te lijden heeft onder het 
bestaan van niet parallel lopende belangen en doeleinden. Wij 
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willen daarmee niet beweren dat de belangen en doeleinden van 
de ondernemingsleiding enerzijds en die van de werknemers an
derzijds altijd en per definitie tegengesteld zijn. Het te snel har
moniseren van deze belangen en doeleinden, en het niet onder
kennen van het verschil in sociale positie en daanüt voortvloeien
de tegenstellingen, verhinderen echter het aangeven van wegen 
waarlangs de medezeggenschap vorm en inhoud kan krijgen. 

De ondernemingsraad is als overlegorgaan tot stand gebracht 
om de innerlijke gespletenheid van de onderneming, de tegen
stelling tussen ondernemingsleiding en uitvoerende werknemers, 
te overbruggen. Het historisch wantrouwen moest zowel omdat 
het historisch (Marx), als omdat het wantrouwen was, overwonnen 
worden. Vandaar dat in allerlei toelichtingen op de wet op de 
ondernemingsraden het gemeenschapskarakter van het bedrijf 
onophoudelijk wordt onderstreept. Samenwerking en uiteindelijke 
overeenstemming van belangen waren de stimulerende opvattin
gen achter de vormgeving van de medezeggenschap. Vragen als 
welke partijen moeten samenwerken, welke posities deze partijen 
innemen, hoe deze samenwerking vanuit deze posities het best 
gereguleerd kan worden, kwamen onvoldoende aan de orde. De 
belangen werden zo algemeen geformuleerd dat er nauwelijks 
mogelifkheden waren daarmede niet in te stemmen. 

Wij betwijfelen echter of de ondernemingsraad, gezien het 
onbehagen en gezien het moeizaam functioneren, zal slagen in het 
doen verdwijnen van de tegenstellingen. Juridische kunstgrepen. 
zelfs als deze worden uitgevoerd in een optimistisch gestemde 
naoorlogse opbouwperiode, zijn niet in staat gebleken de socia
le werkelijkheid de weerbarstigheid en de tegenstellingen te ont
nemen. Dit is zeker het geval wanneer men bovendien niet 
geneigd is de gehele maatschappelijke structuur te veranderen. 
De wet op de ondernemingsraden is ons inziens te weinig afge
stemd op de bedrijfsrealiteit, gaat van een situatie uit welke 
momenteel 2leker niet aanwezig is. 

Door de ondernemingsleiding wordt de ondernemingsraad ge
zien als een bijdrage aan het goed functioneren van. de onder
neming. Hierbij spelen niet alleen de technisch-organisatorische 
aspecten een rol, maar eveneens de problemen van de mens in 
zijn arbeidssituatie. Tegen de achtergrond van de ontwikkelin
gen van het moderne bedrijf met de noodzaak van goede samen
werking is de poging de ondernemingsraad dienstbaar te maken 
aan het goed functioneren van de onderneming een legitieme doel
stelling. Het is begrijpelijk dat deze doelstelling in de publikaties 
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van werkgeverszijde voortdurend naar voren wordt gebracht en 
in de wet op de ondernemingsraden uitdrukkelijk wordt genoemd. 
Hoogstens zou men zich kunnen afvragen of de mondigheid en 
de arbeidsvreugde van de werknemers niet te snel en te g&
makkelijk aan de werkzaamheden van de ondernemingsraad wor
den gekoppeld. In ieder geval is er een duidelijke behoefte aan 
horizontale en verticale communicatie in de vaak zeer gecompli
<·eerde ondernemingen. Vandaar het streven de ondernemings
raad te maken tot een orgaan van alle werknemers en niet al
leen van de georganiseerden. Vandaar het streven de onderne
mingsraad te beschouwen als een intern overlegorgaan met de 
vakbeweging als de al of niet wijze raadgever bij kandidaatstel
ling en scholing op de achtergrond, soms zelfs op veilige afstand. 

De ondernemingsraad is door de werknemers en met name 
door hun vakorganisaties gezien als een stap op de weg naar 
meer invloed van de werknemers op het beleid van de onderne
ming. Het goed functioneren van de ondernemingen het verkrij
gen van een menselijke positie van de werknemers in het produk
tieproces werden gezien als gevolgen van deze beperkte beleids
overname. In de trits med&-weten, mede-prraten, mede-beslissen 
zag men duidelijk een ontwikkeling, waarvan de voortgang wordt 
geremd door de kennis van de werknemer en de structuur van 
de onderneming. Tussen de vakorganisaties was hoogstens ver
sobil van mening ten aanzien van de vraag in hoeverre men de 
zelfstandige functie van de ondernemingsleiding moest aantasten 
en in hoeverre socialisatie een reële oplossing zou kunnen zijn. 
De ondernemingsraad werd beschouwd als verlengde arm van de 
vakbeweging. Het zonder meer aanvaarden van de zelfstandige 
functie van de ondernemer, ook al wordt ,dit in de wet op de 
ondernemingsraden duidelijk als uitgangspunt gekozen, bleef min 
of meer een steen des aanstoots. De geheimhouding welke aan 
de ondernemingsraadsleden dikwijls werd opgelegd, openlijk of 
in vergaderprocedures verborgen, werd beschouwd als een uit
schakeling van de vakbeweging uit het proces van beleidsbe
invloeding. 

De pogingen de raad van commissarissen anders samen te 
stellen, de ondernemingsraad meer bevoegdheden te geven, te 
komen tot een raad van beheer, zijn even zovele pogingen aan 
de frustrerende positie te ontkomen en de vakbeweging effectief 
een plaats te geven in het beleid. 

Bovenstaande kenschets is uiterst beknopt en bovendien een
zijdig. Bepaalde verworvenheden, zowel wat betreft het intern 
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()['ganisatorisch overleg, als wat betreft de werkzaamheden van 
de vakbeweging zijn buiten beschouwing gebleven. Ons was het 
er slechts om te doen het denken over de medezeggenschap op 
een ander spoor te zetten en om de ideologieën die bij de mede
zeggenschap een rol spelen, te kunnen plaatsen. 

Conflict een storing? 

Hoezeer de opvattingen en doeleinden van de ondernemingslei
ding ideologische elementen bevatten, blijkt wel uit het feit dat 
men enerzijds streeft naar het veilig stellen van de zelfstandige 
functie van de ondernemer, anderzijds naar een ideale en in zich 
zelf genoegzame bedrijfsgemeensohap. De belangen van de on
dernemingsleiding, het verzekeren van de autonome machtspositie 
worden zonder veel moeite gekoppeld aan de belangen van de 
ondergeschikte werknemers. Zonder meer gaat men ervan uit 
dat de ideale bedrijfsgemeenschap zowel voor het produktieproces 
als voor de werknemers dezelfde inhoud heeft. In 'Open Onder
nemersschap', een rapport van de liberaal georiënteerde Telders
stichting, lezen wij dat 'de ondernemer zelfstandig moet blijven, 
zoveel mogelijk vrij om zijn beleid naar eigen inzicht te voeren en 
om veelbelovende initiatieven te ontplooien, niet gebonden aan te 
veel regels en voorschriften.' 3 Het streven naar een bedrijfsge
meensohap komt door dergelijke uitspraken in een vreemd licht 
te staan. Een bedrijfsgemeenschap kan misschien ideaal zijn 
voor een vlot verlopend produktieproces, maar het is de vraag 
of men zich voldoende bewust maakt wat een gemeenschap is. 
De gezagsstructuur van de onderneming is op zijn minst een 
doorn in het vlees van een gemeenschap van mondige mensen. 
Kenmerkend voor deze ideologie is dat men de mogelijkheden 
in de huidige situatie overschat, het bedrijf zoals het reilt en zeilt 
idealiseert en dat men conflicten niet ziet of niet wil zien. 

Het gevolg van deze ideologie is dat men de ondernemer als 
kapitein op het schip de zorg toevertrouwt voor het welzijn van 
de werknemers. Men is er niet op uit de werknemers als on
mondigen te verzorgen, althans het blijkt niet uit de woorden. In 
het moderne bedrijf spelen mondigheid, overleg, communicatie, 
taakverruiming, arbeidsverdeling e.d. een belangrijke rol. De 
werknemer wordt echter beschouwd als individuele functionaris 
in het apparaat en kan alleen als zodanig een rol van betekenis 

3 Open Ondernemerschap - Geschriften van de prof. mr. B. M. 
Teldersstichting - 9 's-Gravenhage 1962. Blz. XVII. 
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spelen. 'Naarmate zijn functie van meer belang wordt, kan hij 
in een groter stuk verantwoordelijkheid en leiding delen.' 4 De 
afhankelijkheid van de werknemers wordt duidelijk onderkend, en 
zij zullen zich in het onvermijdelijke van deze afhankelijkheid 
moeten schikken, maar men trekt er geen consequenties uit ten 
aanzien van de vormgeving en inhoud van de medezeggenschap. 
De werkelijkheid wordt ideologisch vertekend en ongewild ver
sterkt men het verlangen van de werknemers een plaats te ver
overen in de leiding van de onderneming, onde'l"graaft men de 
positieve aspecten van een slagvaardig en deskundig beleid. 

De ideologie van de ondernemingsleiding vindt ongetwijfeld 
zijn oorsprong in de visie van Elton Maya op de maatschappij. 
Het is alleen merkwaardig dat men de opvattingen van deze gro
te sociaal-wetenschappelijke onderzoeker van de Western Electric 
Company in onze tijd klakkeloos blijft overnemen. Volgens Mayo 
is spontane samenwerking tussen de ondernemingsleiding en de 
werknemers de bestaansvoorwaarde voor de onderneming en con
flict een ziekte. Alleen coöperatie, en dan in de meest ideale be
tekenis van het woord, is sociaal gezond. Deze coöperatie is te 
verwezenlijken wanneer de ondernemingsleiding voldoende socia
le vaardigheden bezit. Het gezonde bedrijf is een gemeenschap 
waarin de werknemers spontaan de doeleinden van de leiding 
aanvaarden. Conflicten worden eigenlijk in leven gehouden dooc 
~frustreerde vakbondsleiders. Integratie, coöperatie, harmonie 
zijn de slagwoorden van de moderne managementsideologie. 
Wij onderstrepen ten overvloede dat het ons niet te doen is 
naar de kant van de tegenstellingen en belangenstrijd door te 
slaan. Het is wel onze opvatting dat de ideologie van de onder
nemingsleiding van de werkelijkheid slechts de halve waarheid 
aan het licht brengt en de structureel bepaalde tegenovergestelde 
posities van ondernemingsleiding en ondergeschikte werknemers 
uit het oog verliest, althans minstens gelooft deze posities door 
sociale vaardigheden en 'human relations' uit de weg te kunnen 
ruimen. 

De ondernemersideologie ziet voocbij aan het onmiskenbare feit 
dat de onderneming niet alleen een goed georganiseerd geheel 
is van in- en aangepaste functionarissen, maar tegelijkertijd een 
samenwerkingsverband waarin enkelen de wezenlijke beslissingen 
nemen en de ondergeschikte werknemers de daaruit voortvloeien
de bevelen hebben te gehoorzamen en de gevolgen te accepteren. 

4 T.A.P. blz. 9:< -tie ook blz. 76. 
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Eigenlijk moeten wij zeggen dat men niet kan en wil erkennen 
dat uit deze tegenovergestelde posities van het hebben van macht 
en van het onthouden zijn van macht, noodzakelijk divergerende 
belangen moeten voort:komen. De conflicten in een onderneming 
mogen niet worden ontkend en zijn zelfs niet op te lossen. De 
dynamiek van de onderneming en de mondigheid van d~ werk
nemers zijn meer gediend met een gezond antagonisme, met een 
doelmatige conflictregulering. Men kan geen effectief beleid voe
ren, wanneer dit bele1d uitsluitend is afgestemd op overeenstem
ming van belangen en waarden en op harmonische samenwer
king. In het beleid zal men tevens rekening moeten houden met 
confliotuerendie belangen en waarden, met disharmonie. Vele 
integratiegedachten en integratieplannen zijn meer uitingen van 
een streven de sociale werkelijkheid de onontkoombare prikkels 
te ontnemen, dan van een beleid dat het aandurft tegengestelde 
posities te erkennen en conflicten te reguleren. 

Het zou de moeite waard zijn het mensbeeld achter de onder
nemersideologie nader uit te werken, waarschijnlijk komen wij 
dan vrij snel terecht bij een technisch-rationalistisch getinte visie 
op die mens. Hoewel men de mens als sociaal wezen heeft her
ontdekt, past men het sociale kamkter van de mens eenzijdig 
toe op het interne functioneren van de onderneming en de zich 
daarin bevindende arbeidsgroepen. D:ü het sociale karakter van 
de mens ook inhoudt dat deze vanuit een specifiek sociale positie 
met anderen in dezelfde positie tot tegengestelde opvattingen, 
belangen en waarden komt, blijkt in de liberale visie op de mens 
slechts een marxistische denkfout te zijn. Wij laten dit aspect, 
althans in dit artikel, onuitgewerkt, evenals de belangrijke vraag, 
wa:t een onderneming in wezen is. Te zijner tijd hopen wij hierop 
uitvoeriger in te gaan. Wij willen slechts aantonen, dat bedrijfs
democratie. overigens een gevaarlijk woord, niet wordt gekenmerkt 
door harmonische tevredenheid, maar door een stimulerende en 
menselijke conflictsregulering. Medezeggenschap is niet alleen een 
oplossing voor intern-organisatorische problemen, maar tevens een 
zodanige organisatorische vormgeving, dat de aan het bedrijf 
inherente tegenstellingen tussen boven- en ondergeschikten aan de 
dag blijven treden en vanwege hun blijvend karakter worden ge
reguleerd. 

Deelname aan of toegang tot de macht? 
Wat opvalt in de publikaties van de vaokbeweging over de mede
zeggenschap van de werknemers in de onderneming is de geringe 
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aandacht voor de positie en de rol van de va:kbeweging. Of men 
het nu heeft over de raad van commissarissen, de raad van. be
heer of over de ondernemingsraad, de vakbeweging komt slechts 
uit de verf als verkiezingsmachine en opleidingsinstituut. Deze 
merkwaardige vaagheid en terughoudendheid is ongetwijfeld toe 
te schrijven aan de ideologie van de bedrijfsgemeenschap. Ook 
in het denken van de vakbeweging wordt de onderneming te kri
tiekloos aanvaard als een van de maatschappij geïsoleerde ge
meenschap. Er is geen rerulistische benadering van de arbeids
situatie en men komt onvoldoende toe aan het doordenken van 

• de industriële verhoudingen. Het regelen van de verhoudingen 
tussen de ondernemingsleiding en de georganisee,rde werknemers 
wordt verdrongen door het opbouwen van interne menselijke ver
houdingen. De door de ondernemingsleiding gesloten 'fabrieks
poort', het afsluiten van de onderneming voor in de maatschappij 
aanwezige organisaties wordt te gemakkelijk aanvaard en men 
is al tevreden wanneer er goede persoonlijke relaties bestaan. 

Toch blijkt uit de rapporten van de vakbeweging over de mede
zeggenschap dat het uiteindelijk gaat om een herziening van de 

~· machtsstructuur van de onderneming. Men wil óf de factoren 
kapitaal en arbeid dichter bij elkaar brengen, veelal als een reac
tie op de klassenstrijd, óf het produktiestelsel, gebaseerd op de 
particuliere eigendom, veranderen, omdat men geen vertrouwen 
heeft in een al te zelfstandige functie van de ondernemer. Zon
der het overigens te willen, leiden de voorstellen ertoe het vraag
stuk van de medezeggenschap te benaderen als een zuiver intern
organisatorisch probleem. De mogelijkheden van het werkover
leg voor het oplossen van sociale problemen worden te veel over
schat, evenals de mogelijkheden van de geïsoleerde werknemers
veitegenwoordigers in hun rol van representanten van de geor
ganiseerde ondergeschikte werknemers. Men onderkent onvol
doende dat zonder goed doordachte en goed gereguleerde in
dustriële verhoudingen de georganiseerde werknemers, en vooral 
hun vertegenwoordigers, in een onnodig loyaliteitsconflict komen. 
De ideologie van de bedrijfsgemeenschap is even eenzijdig als 
de ideologie van de klassenstrijd. De eerste ideologie maakt het 
onmogelijk in de onderneming de rol van vakbondslid te vervul
len, de tweede ideologie maakt een gereguleerde sa:menwerking 
onmogelijk. Buiten de 'fabriekspoort' kunnen de werknemérs lid 
zijn van een maatschappelijke organisatie met de bedoeling hun 
arbeidssituatie te verbeteren; zodra zij de onderneming binnen-
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komen, moeten zij volop en eenzijdig de rOl van afhankelijke 
functionaris vervullen. 

De autonomie van de onderneming is en blijft een belemmering 
voor het realiseren van industriële verhoudingen, waarin de on
dernemingsleiding en de vakbeweging hun plaats hebben en 
waarin het de werknemers is toegestaan voor het verledigen van 
hun belangen zich te orgarnseren. Dit laa:tste is thans wel formeel 
mogelijk, maar heeft betrekkelijk weinig consequenties voor het 
regelen van de medezeggenschap. De ideologie van de bedrijfs
gemeensohap kan een dergelijke georganiseerde positiebepaling 
niet verwerken. 

Wij hebben er reeds op gewezen hoezeer de ideologie van de 
afgesloten bedrijfsgemeenschap en van de autonome onderne
mingsleiding de vakbeweging ertoe dwingt, deze hinderpalen op
zij te zetten door, hetzij direct hetzij indirect, een plaats in de 
beleidsorganen te veroveren of de ondernemingsraad moeilijk te 
verwerkelijken bevoegdheden toe te kennen. Ook hier dus een mis 
kenning van de machtsstructuur van de onderneming. Hoe de lei
ding van een onderneming ook is samengesteld, er zullen altijd 
werknemers blijven d!ie aan deze leiding hebben te gehoorzamen. 

De ervaringen met de arbeiders-directeuren spreken boekde
len. Wanneer de vakbeweging stl'eeft naar deelname aan de 
macht in de onderneming, brengt zij ons inziens haar controleren
de functie in gevaar en is de kans groot dat de werknemers 
langs andere wegen deze controlerende functie trachten over te 
nemen. Er moet in dit verband duidelijk onderscheid gemaakt 
worden tussen de taak en de positie van de vakbeweging in de 
onderneming en de taak en de rol van de vakbeweging op hogere 
niveaus in onze samenleving. De bescherming van de belangen 
van de werknemers door representatie in de leiding van de on
derneming brengt zowel d!e interne als de externe vakbondsver
tegenwoordigers, vanwege de machtsstructuur van de onderne
ming, in een te moeilijke situatie. De ideologie van de vakbewe
ging wordt niet alleen beïnvloed door het sociale klimaat (be
drijfsgemeenschap, samenwerking), maar eveneens door de inter
ne problematiek (afstand leiding-leden). Het gerechtvaardigde 
verlangen een positie te veroveren van waaruit de belangen van 
de werknemers beschermd kunnen worden, heeft geleid tot een 
te sterke aandacht voor het deelnemen aan de macht. Ook 
wanneer de vakbeweging een plaats in het beleid veroverd zou 
hebben, zijn daarmede d!e tegenovergestelde posities van het heb-
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ben van macht en het uitgesloten zijn van macht geenszins op
geheven. 

In de onderneming is het derhalve reëler te streven naar toe
gang tot de macht, d.w.z. vanuit het onderkennen van verschillen
de machtsposities organen in te stellen en procedures in te voeren 
voor het bij de leiding aan de orde stellen van de belangen en 
gezichtspunten van de werknemers. Het opbouwen van verte
genwoordigend! overleg, met de bedoeling de toegang tot de 
machtsposities formeel te regelen, dient echter niet verward te 
worden met het interne werkoverleg. 

Slotopmerkingen 

In bovenstaande hebben wij niet meer gedaan dan te trachten 
ons denken over de medezeggenschap op een ander spoor te 
zetten. Het was daarvoor oodig de ideologie van de bedrijfsge
meenschap van vraagtekens te voorzien, omdat deze ideologie de 
onderneming te eenzijdig beschouwt als een harmonisch geheel. 

In onze visie zijn conflicten geen storingen, geen ziekteverschijn
selen, maar gevolgen van het feit dat binnen de onderneming 

, groeperingen aai!IWezig zijn die verschillen wat betreft het al of 
niet hebben van macht. 

• 

De ideologie van de vakbeweging vertekent eveneens de wer
kelijke situatie door te trachten via de deelname aan de macht 
het vraagstuk van de modezeggenschap op te lossen. De proble
matiek van de onderneming zal als gevolg daarvan nog meer 
op de interne problematiek van de vakbeweging inwerken. De 
vakbeweging kan namelijk de belangen van de werknemers al
leen goed verdedigen wanneer deze vakbeweging haar zelfstan
dige en kritische rol van tegenspeler blijft vervullen. Het streven 
naar deelname aan de macht opereert te veel vanuit de idee 
van de bedijfsgemeenschap, vanuit de gedachte van harmonië
rende belangen en waarden. 

Met het zetten van het denken over de medezeggenschap op een 
ander spoor zijn de problemen nog niet opgelost. Om te komen 
tot een conflictregulering die zowel voor de ondernemings
leiding als voor de werknemers positieve waarde heeft, zal inge
gaan moeten worden op het karakter van het bedrijf, de positie 
van de werknemers in hun arbeidssituatie, de aard van de laten
te of manifeste conflicten, de vormen van conflictregulering e.d. 
Eerst dan wordt het mogelijk aan te geven waarom de ondeme-
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mingsraad niet goed kan functioneren en welke andere mogelijk
heden ons ten dienste staan de onderneming te maken tot een 
arbeidsorganisatie waarin ondernemingsleiding en ondergeschikte 
werknemers, ondanks verschil in belang en sociale posities kun
nen samenwerken. 

NASCHRIFT: 
Na het schrijven van dit artikel is het rapport van de staats
commissie-Verdam verschenen. Vluchtige kennisneming van dit 
rapport geeft ons geen aanleiding de inhoud van dit artikel te 
wijzig ex. 

WALLENBURG. 
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1. G. H. 'l'ans 

Niet rijp voor de tweede klas 
Balans van het regeringsbeleid over het laatste haltiaar 

\fen herinnert zich nog wel, dat mr. Beemink, fractievoorzitter 
en tevens partijvoorzitter van de CRU - dat kan daar blijkbaar 
ctllemaal -. het huidige kabinet aan het eind van zijn eerste 
jaar beloonde met het cijfer 8. Marijnen mocht dus met vlag en 
wimpel naar de tweede klas! Maar voor mr. Roosjen moest de 
jonge man maar liever zitten blijven. Die mocht voor hem geen 
8 doch 'elfendertig' hebben, al was het alleen maar voor de 
<tllermiserabelse wijze, waarop dit Kabinet de zaken van radio en 
TV behandelde. Toch is ook de heer Roosjen een gezaghebbende 
en leidinggevende figuur in één der regeringspartijen. Hij was 
tot aan de jongste verkiezingen vele jaren lid van de antirevo
lutionaire kamerfractie. En hij vond met die afkeuring kennelijk 
vele KVP-ers aan zijn zijde in die dagen, zij het dan óók nog 
op andere gronden. Want de Irene-affaire heeft zulke bressen ge
slagen in de onderlinge verhoudingen, dat in de Gelderlander
pers een pleidooi kon verschijnen voor de verbreking van de 
politieke samenwerking met de protestanten en voor herstel van 
de coalitie met de socialisten. Zelfs zitten blijven was er niet bij. 

De waardering in eigen rijen was daarom bepaald niet on
verdeeld, al kwam dat dan in de Kamer bij de algemene beschou
wingen over de begroting voor 1965 niet tot uiting. Zoals ge
bruikelijk. Alleen in de ogen van de oppositie bleef het regerings
beleid, in zijn geheel gezien, onder de maat. 'Wij laken het ge
brek aan initiatieven op het terrein van de buitenlandse politiek,' 
zo vatte Vondeling zijn kritiek bij die gelegenheid samen: 'Wij 
betreuren het dat geen wezenlijke vorderingen gemaakt wor
den met die omvang van de ontwikkelingshulp. De plannen van 
minister Witteveen tot verhoging van een aantal lasten, ook die 
op onderwijsgebied, keuren wij af; evenzeer de in uitzicht ge
stelde tol- en weggelden. 

Wij kunnen geen begrip opbrengen voor het beleid dat aan de 
PTT wordt opgedrongen. Het nieuwe industriespreidingsbeleid 
is teleur~i:ellend. Wij vrezen, dat de bestedingsbeperking van 
cliit kabinet vooral de gemeenten, die toch dicht bij de burgers 
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staan, zal treffen. De verhoging van de AOW is te gering. Onaan
vaardbaar is voor ons in het huidige sociaal-economische kli
maat een loonstop. 

Wat wij missen is: een duidelijke, bezielende visie op de maat
schappij van morgen, en daardoor een alomvattende bestu
dering en afweging van de belangrijkste toekomstige taken. 
Het beleid is mede daardoor onvast en op velerlei punten op
portunistisch. Op menig terrein wordt geen leiding gegeven aan 
die feitelijke ontwikkeling, maar wordt pas gereageerd als harde 
feiten dit dicteren.' 

Hoe juist hiermee het beleid werd gekarakteriseerd, hoe onvast 
en opportunistisch het inderdaad was en is, zou in de komende 
maanden bij meer dan één gelegenheid in alle duidelijkheid 
naar buiten treden. Want wél gingen de regeringspartijen aan 
het begin van het tweedie jaar rond het kabinet staan als een 
beschermend kordon, maar dat nam niet weg, dat het uitge
stippelde beleid met name door de KVP toch niet zonder meer en 
voetstoots werd aanvaard. Vooral het feit, dat de reeds in het 
Akkoord van Wasserraar aangekondigde belastingverlaging in 
de vorm van neutralisering van het progressie-effect, telkens 
maar weer naar sint-juttemis werd verschoven, terwijl daar
naast belastingverhogingen in allerlei verpakking bijna aan de 
lopende band werden doorgevoerd, bleek een punt te zijn dat 
steeds moeilijker kon worden verteerd. 

Wat een wonder! Troonrede en miljoenennota vormden als 
het ware een etalagekast vol wrange verrassingen. V er hoging 
van schoolgeld voor de kleuterscholen. Verdubbeling der college
gelden. Verhoging van diverse betalingen aan de overheid, voor 
rij-examens, loodsgelden, gemeentelijke retributies, em:. Verho
ging van de cursusgelden bij het nijverheidsonderwijs. Omzetting 
van de tijdelijke belastingverhogingen van verleden jaar op si
garetten en benzine in blijvende verhogingen. Verhoging van de 
PTT ~tarieven. Invoering van tol- en weggelden. Stijging van 
de kosten van levensonderhoud in 1965 met een percent of vier, 
vijf als gevolg van de doorwerking van verschillende kostenstij
gingen in prijzen, tarieven en heffingen. Het betekende allemaal, 
met het uitstellen van de beloofde verlaging van de loon- en in
komstenbelasting, dat er van alle schone verkiezingsbeloften 
ten aanzien van de belastingdruk niet veel terechtkwam. Die 
bleef ook, tegen alle VVD-dreigementen in, een vrijwel voort
durende opwaartse beweging vertonen. De miljoenennota liet die 
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beweging duidelijk zien aan de hand van het volgende statis
tlekje van de belastingdruk in percenten van het nationale in
komen: 

]aar Belastingdruk in percenten 
van het natiO'Iuzle inkomen 

1956 25,1 
1957 24,2 
1958 24,9 
1959 25,1 
1960 25,1 
1961 25,9 
1962 26,0 
1963 25,5 
1964 26,8 
1965 27,2 

En dat, terwijl de socialisten - die de belastingverzwaringen 
altijd in de schoenen geschoven kregen - al sinds 1958 uit het 
regeringskasteel waren gewerkt! 

Dat verklaart voldoende de behoefte van de KVP om aan de 
datum van de invoering van de belastingverlaging te gaan han
gen en alle waarschuwingen van de conjunctuurtheorie in de 
wind te slaan. Wilde óók de regering dit al, in zoverre, dat uit
gekeken zou worden naar het minst ongunstige moment hiervoor 
in deze kabinetsperiode, voor de KVP kon de zondvloed niet gauw 
genoeg worden uitgedaagd. En om te laten zien wat voor lef men 
had, schoof de heer Schmelzer maar meteen een tijdbom onder 
de regeringstafel. 'De regering,' zo zei hij, 'stelt ons voor nieuwe 
lasten, heffingen en retributies, zij het dat deze niet in de sfeer 
der directe belastingen zijn gelegen. Toch wordt de totale belas
tingdruk op de particuliere sector aldus maar weer even met 200 
miljoen verhoogd. Wat het voorgenomen Wegenfonds betreft, 
hebben wij waardering voor de grote lijn - vooral wat de con
tinuïteit betreft - van de inhoud van het voorgenomen beleid 
dat nu wordt uitgestippeld. Wat de voorgestelde wijze van finan
cieren betreft, daarover willen wij nu nog geen uitspraak doen. 
Wij willen alle nieuwe voorgenomen lasten mede bezien in het 
licht van het standpunt dat de regering zal innemen ten aanzien 
van ons pleidooi voor de data 1 januari en desnoods 1 juli 1965 
voor een deel van de verlaging van loon- en inkomstenbelasting.' 

Zie zo. Minister Witteveen kon dreigen en pleiten wat hij 
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wilde. Hij schilderde in sombere kleuren de gevaren voor de 
werkgelegenheid, die een inflatoire ontwikkeling kan teweeg
brengen. En zo'n ontwikkeling is nu eenmaal aan de gang en 
wordt door iedere bestedingsinjectie bevorderd. Hij smeekte als 
het ware om de regering dat kleine beetje speelruimte dat zij 
maar heeft, bij de beïnvloeding van de conjunctuur toch vooral te 
laten. Doch het hielp allemaal niets. De bom bleef liggen waar 
zij lag. En de regering kon blijven zitten waar zij zat. W anrt zij 
ging schielijk door de knieën alle gejammer en bezweringen van 
de minister van Financiën ten spijt. De hoogleraar in de Eco
nomie is in prof. Witteveen blijkbaar al heel snel geheel door de 
politicus verdrongen, zulks in tegenstelling tot waJt wij bij zijn 
voorganger prof. Zijlstra hebben waargenomen. 

Maar dan voltrekt zich een merkwaardige, doch overigens ge-

GASBELREL 

Allen: 'Het is MIJN gas!' 
Uit: De Volkskrant 
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heel begrijpelijke ontwikkeling. Het doet denken aan wat zich 
zo vaak in het onderwijs afspeelt. Als een nieuwe onderwijzer 
of leraar voor de klas komt, begint altijd weer dat spel van we
gen en aftasten. Tot hoever zou het kunnen? En wee degene 
die door gebrek aan persoonlijkheid of onvoldoende ervaring 
in het begin de teugels te ver laat vieren. Hij loopt de kans ze 
al heel gauw helemaal niet meer in handen te hebben en door 
het lokaal te worden gedweild van de ene hoek naar de andere. 

Wat gebeurde er immers, toen de Kamer haar zin bleek te 
kunnen doorzetten zonder dat dit brokken gaf? Toen bleek zij 
tóoh niet bereid te zijn om al die andere narigheid maar zonder 
meer te slikken. Toen legde zij ook dáárbij de regering haar wil 
op. Het weggeld ging niet door. En evenmin de verhoging van 
kleuter- en collegegeld. Al moet erbij worden gezegd, dat er 
wat anders voor in de plaats kwam en dat men daardoor 
wellicht zelfs van de regen in de drup kwam. Maar dat doet 
niets af aan het feit, dat het zwaartepunt bij de beleidsbepaling 
steeds meer bij de Kamer kwam te liggen. 

Het bleef namelijk niet bij de reeds gesignaleerde feiten. Ook 
bij ándere zaken trok het parlement het initiatief aan zich en 
kreeg de regering een andere koers voorgeschreven dan die 
welke zij zelf had uitgezet. 

Ik denk hierbij uiteraard niet in de eerste plaa!ts aan het loon
beleid. Niettemin past ook de gehele gang van zaken bij de onder
handelingen tussen regering en bedrijfsleven over de hoogte 
van de lonen in 1965 geheel in het hier ontworpen beeld. In dit 
kader hoeft dit hele drama niet op de voet te worden gevolgd. 
Waar het hier op aan komt is dit, dat de regering ook in dit geval 
weer van haar uitgangspunten werd weggemanoeuvreerd. En nog 
wel meer dan één keer, terwijl het spel voor het kabinet in 
dit geval bovendien nog werd gespeeld met zijn sterkste man, 
de minister van Sociale Zaken, dr. Veldkamp, als spil. Het kan 
zijn, dat het in diens eigen tactiek t.o.v. zijn teamgenoten paste, 
dat de vakbeweging ten slotte zover werd gedreven, dat zij prompt 
voor de eer bedankte en de verdere medewerking opzegde. In 
elk geval bleek, toen het eenmaal zover was, het definitieve, het 
laatste woord van regeringszijde achteraf toch niet zo definitief 
te zijn bedoeld. Ook bleek toen, dat de situatie van de ene dag 
op de andere zo kon veranderen, dat het perspectief voor het 
komende jaar plotseling gunstiger ,kon worden geacht. Om kort 
te gaan, er kwam uiteindelijk heel wat meer uit de loonbus dan 
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aanvankelijk binnen de befaamde 'enge grenzen' voor mogelijk 
en verantwoord werd gehouden. 

En komt dat niet geheel overeen met wat zich in de Kamer 
afspeelde in de welhaast berucht geworden affaire-Bijlmer
meer? Alleen lagen de rollen nu omgekeerd. Nu werd van rege
ringszijde met de portefeuille gerammeld. Want dit was het wat 
minister Toxopeus in feite deed, toen hij verklaarde zijn wets
ontwerp te willen intrekken, als de Kamer hem wilde dwingen 
de Bijhnermeer, al was het maar tijdelijk, af te staan aan Am
sterdam. Men stelle zich ook eens voor, dat een minister zou 
moeten dben wat hij zelf bij herhaling als iets noodlottigs had 
gekarakteriseerd! Zelfs de fractievoorzitter van de VVD, zijn 
partijgenoot mr. Geertsema, verklaarde reeds op voorhand dat 
het voor de minister politiek onmogelijk zou zijn aan te blijven, 
als hij in deze zaak, waarin hij zijn prestige zozeer op het spel 
had gezet, een nederlaag zou lijden. Niettemin gebeurde het on
mogelijke! Dank zij een deel van de KVP leed de heer Toxo
peus inderdaad een nederlaag. Hij trok toen uiteraard zijn 
wetsontwerp in, maar ... kwam een tijd later doodgemoedereerd 
terug met een ander, waarin werd voorgesteld wa:t de Kamer 
min of meer had verlangd. Niet echter dan nadat de bewindsman 
eerst nog een tik van de kamerpresident had moeten krijgen, 
omdat hij tóch nog langs de kamerbeslissing probeerde heen te 
knoeien ... Over noodlottig gesproken! 

In dit verband dient eveneens te worden gememoreerd, dat 
ook de staatssecretaris van Economische Zaken verplicht werd 
zijn huiswerk dat handelde over het industriespreidingsbeleid, 
over te maken, waarbij rekening moest worden gehouden met 
wat de Kamer ter zake wilde. En dat de minister van Maat
schappelijk Werk een KVP-motie kreeg te slikken, toen zij niet 
voldoende aan bepaalde subsidieverlangens tegemoetkwam. Maar 
het meest spectaculaire was toch, dat de regering zich op het 
terrein van radio en TV door de Kamer op sleeptouw liet ne
men, ook alweer nadat haar een KVP-motie was gepresenteerd. 

Was het wellicht onder de indruk hiervan, dat minister Bot, ook 
zonder dat het parlement er aan te pas was gekomen, al tot nadere 
toezeggingen kwam inzake de investeringsmoeilijkheden van uni
versiteiten en hoge scholen, toen er nog slechts enig rumoer onder 
de naast betrokkenen was ontstaan over wat ter zake in eerste 
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TIJDELIJKE OPKLARINGEN 

Verolme: 'Ik gooi 't voor de Veiligheidsraad!' 
Uit: De Volkskrant 

aanleg bij het kabinetsbeleid was uitgestippeld? Of volgde hij 
wellicht slechts het voorbeeld van zijn collega Witteveen, die 
schielijk, maar achteraf, beloften deed ten aanzien van de bezits
vorming, toen de verkoop door de staat van aandelen-Breedband 
aan Hoogovens in de eerste reacties op meer verzet bleek te stuiten 
dan men kennelijk had verwacht? 
Overziet men dit alles, dan kan er weinig twijfel over bestaan, 
dat zij gelijk hadden die vonden dat Marijnen niet rijp was voor 
de tweede klas. Suurhoff moest reeds na het eerste halfjaar van 
het optreden van diens ploeg, waarin vooral het loon- en prijs
beleid aan de orde was geweest, constateren, dat zij een ontstel
lend gebrek aan regeerkracht had getoond. Nu wij een jaar ver-
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der zijn, kan men aan de hand van de hier weergegeven feiten 
moeilijk tot een andere conclusie komen dan dat zich dit gebrek 
intussen nog ontstellend veel ernstiger heeft gedemonstreerd. Dat 
dit niet in de laatste plaats dient geweten te worden aan de 
leider van het kabinet, wie zou dat willen betwisten? Of dat al
leen ligt aan de opvatting die de huidige premier heeft van zijn 
taak? Blijkens een interview met De Nieuwe Linie ziet hij zich 
immers niet als de eerste onder zijns gelijken, maar als de gelijke 
onder de eersten, die allen de kans moeten hebben zioh zelf 
te zijn. Maar daarnaast gaf de Volkskrant in een parlementaire 
rubriek de volgende typering van de heer Marijnen, uitgaande 
van zijn optreden in de Kamer bij het jongste radio- en TV ~debat: 

'De minister-president bewoog zich op een terrein, waarop 
hij zich het best thuis voelt. Hij is een deskundige in het niets 
zeggen. Hij praat wel een tijdje, zodat niemand ,beweren kan 
dat hij geen antwoord heeft gegeven, maar het zijn allemaal uit
latingen die ieder met een jaar of drie parlementaire ervaring 
van tevoren had kunnen opschrijven. Marijnens kracht zit in zijn 
onverstoorbaarheid. 

Een ander zou wellicht de ne1gmg hebben voelen opkomeu 
van "Ja, ik kan er tooh niet helemaal omheen draaien. Een 
beetje inhoud moet het toch wel hebben. Anders komen er weer 
klachten." Niet zo de Nederlandse minister-president. Hij is 
een goed luisteraar, maar een slecht spreker, schreef een Ame
rikaanse krant van hem. Zelfs bij het meest verschrikkelijke pro
bleem steekt hij rustig een goedkope sigaar op en laat de stor
men aan zich voorbijgaan. Hij lost de problemen op door ze te 
negeren. Gisteren modht d!e heer Marijnen niets zeggen en daar
om voldeed hij zo uitstekend.' 

Dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen, dat een individualis
tenclub als die van de heer Marijnen het zonder een werke
lijke aanvoerder tóch niet de volle vier jaren uitzingen kan. Ook 
het kabinet-De Quay heeft dat met vallen en opstaan klaar gekre
gen. Al is het gemis aan leiderschap een factor die men voor de 
lange termijn stellig in de gaten moet houden. Maar er is wel 
iets anders, waardoor het d!e huidige coalitie op dit ogenblik 
reeds moeilijker wordt ongestoord door te hobbelen. De onder
linge verhoudingen tussen de coalitiepartners zijn er namelijk. 
zeker buiten het kabinet, intussen beslist niet beter op geworden. 
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Ik wees er in het begin reeds op, dat de verwikkelingen rond 
prinses Irene aan de verstandhouding tussen KVP enerzijds en 
protestantse partijen anderzijds veel schade hebben berokkend. 
Maar het zijn toch vooral de strubbelingen met de VVD die tel
kens opnieuw de aandacht trekken. Nu eens is het de VVD die 
zich de vrijheid permitteert de andere partners in de steek te laten, 
zoals wij in de REM-kwestie konden zien. Dan weer is het een van 
de ándere partners die de VVD de voet dwars zet. In hoeverre hier 
van wisselwerking sprake is, laat ik nu maar in het midden. Het 
is voldoende te signaleren - men kan het uit het voorafgaande 
trouwens reeds afleiden - dat de VVD het nu eens aan de stok 
kreeg met de ARP, dan weer, en méér nog, met de KVP, soms ook 
met beide. Het gevolg was, dat de spanningen tegen Kerstmis 
zo hoog waren opgelopen, dat er dreigende wolken aan de hori
zon verschenen, toen de oplossing van het radio- en TV-probleem 
aan de orde was. 

Weliswaar zijn die toen weer verdwenen, doordat het kabinet 
de Kamer voor de zoveelste keer tegemoettrad. Maar het blijft 
vooralsnog de vraag, of dat ook voorgoed het geval is. 

Zoals men weet, gaat het hierbij om de uitvoering van de mo
tie-Baeten, waarin wordt gevraagd om vóór 1 maart de ziens
wijze van de regering te mogen vernemen over twee dingen: 
a. in hoeverre ook aan andere zendgemachtigden dan aan de hui
dige concessionarissen zendmachtiging kan worden gegeven nog 
vóór de inwerkingtreding van een nieuwe omroepwet, 
b. óf en hóé ook al vóór die tijd reclame kan worden toegelaten 
in radio en/ of TV. 

Nu was het opmerkelijke, dat de woordvoerders van ARP en 
VVD zich over de draagwijdte hiervan gladweg tegenspraken. 
De heer Geertsema sprak over een afwijking van het akkoord 
van Wassenaar. Maar de heer Smallenbroek liet niet na te 
verzekeren, dat voor hem dat akkoord nog volop van kracht was. 

Het klinkt wellicht gek, maar beiden hadden gelijk, omdat 
beiden niet hetzelfde bedoelden. Zolang er niet iets wordt uitge
voerd, op een andere wijze dan in Wassenaar werd overeengeko
men, is er met dat akkoord natuurlijk niets gebeurd. En daarop 
had de heer Smallenbroek het oog. Maar wat de regering vóór 1 
maart moet nagaan, is bepaald niet in overeenstemming met 
wat in de tekst van het akkoord is neergelegd. En dat was wat 
de heer Geertsema meende. 
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Dat betekent, dat de moeilijkheden nog helemaal niet zijn 
opgelost, doch alleen maar zijn verschoven. Maar het betekent 
ook, dat de VVD zich alvast de handen vrij heeft gemaakt voor 
het geval er iets wordt uitgebroed, dat tóch 'anders' is dan het 
'andere' van mevrouw Van Someren. En daar ziet het wel naar 
uit, als wij mogen afgaan op wat zojuist is uitgelekt over het 
plan, dat minister Bot voornemens is aan het Kabinet ter bespre~ 
king voor te leggen. Daaraan zal stellig nog heel wat moeten 
worden bijgevijld vóór het óók acceptabel is gemaakt voor de 
VVD. Dat men er in deze kring niet zo erg gerust op is dat het 
uiteindelijk zó ver komen zal, valt wel op te maken uit uitlatingen 
die wij de laatste tijd van mr. Geertsema vernomen hebben. Daar
uit blijkt tevens dat men er verwacht, dat de beslissing hierover 
reeds vallen zal in het Kabinet, hetgeen begrijpelijk is als men 
bedenkt, dat de Liberalen een veel sterker positie hebben in het 
Kabinet dan in de Tweede Kamer. Maar gezien de vrijheid die de 
VVD zich al bij voorbaat heeft gereserveerd voor haar houding 
in het Parlement, hoeft een liberale nederlaag bij het regerings
averleg op zich zelf nog geenszins tot een breuk in de bestaande 
coalitie te leiden. Dan zal het mede van de reactie der partners 
op de dan ontstane situatie afhangen, waarop dit alles uiteindelijk 
uitdraaien zal. Dat dient te worden afgewacht. 
Daarmee kom ik aan een laatste opmerking tot slot. Ik zou 
niet graag willen stellen, dat de wettelijke regeling van radio en 
TV geen belangrijke aangelegenheid is. Verre van dat. Maar ik 
dacht, dat wij daarnaast toch óók vandaag de dag met heel wat 
klemmender problemen worden geconfronteerd, problemen die 
liggen in de sfeer van ons sociaal-economische leven. Kijk maar 
naar de spanningen aan het loonfront, naar de steeds groter wor
dende nood bij gemeenten en provincies, om van vele andere 
problemen in dit vlak nog maar niet te spreken. Maar het 
tekent on:w huidige politieke constellatie, dat er wél gevaren 
dreigden voor het kabinet, toen het ging over de vraag of de 
Bijlmermeer al dan niet bij Amsterdam moest worden gevoegd 
en of er reclame moet worden toegelaten in radio 'en/of TV, ja 
dan neen. 

De vraag echter, of het, naast de noodzaak tot AOW-verhoging 
en tot reële loonsverhoging, wel verantwoord was min of meer 
tegelijk ook de belasting drastisch te verlagen, heeft onze politie-
ke vijver nauwelijks in beroering gebracht. Hoewel dit betekent, 
zoals een econoom dat op bijzonder karakteristieke wijze uit-
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drukte, dat wij bezig zijn 'de bok te melken'. De vOOI'Zitter van 
de SER, drs. De Pous, heeft dan ook niet voor niets de waar
schuwing laten horen, dat wij er in de jaren 1964 en 1965 niet in 
zullen slagen de drie bekende doelstellingen te verwezenlijken 
voor de meer korte termijn, nl. evenwicht op de arbeidsmarkt, 
stabiliteit van het prijsniveau en een sluitende betalingsbalans. 

Maar dat niet alleen. Door de omvang van het inflatieproces 
zal ook - en dat is bepaald erger - een terugslag op de doelstel
lingen op lange termijn en met name van de economische groei 
niet kunnen uitblijven. Tussen het al dan niet verwezenlijken 
van de korte termijn-doelstellingen van conjunctureel karakter en 
het realiseren van de meer-lange-termijn-doelstellingen van struc
turele aard bestaat immers een innig verband. 

Waar déze politiek uiteindelijk op uitdraaien zal, weten we dus. 
Dat hoeft niet te worden afgewacht. Doch om dát gevaar te 
keren, is beslist meer regeerkracht vereist. Dat wél! Is nodig, 
wat wij juist, - om het nog eens met Vondeling te zeggen - mis
sen: 'Een duidelijke, bezielende visie op de maatschappij van 
morgen, en daardoor een alomvattende bestudering en afweging 
van de belangrijkste toekomstige taken. Het beleid is mede daar
door onvast en op velerlei punten opportunistisch. Op menig 
terrein wordt geen leiding gegeven aan de feitelijke ontwikkeling, 
maar wordt pas gereageerd als harde feiten dit dicteren.' 

Maastricht, 15 februari 1965 
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J. Ilff 
Woord en Wederwoord 

De N. H. Synode heeft een klein boekje het licht doen. zien 
'Woord en Wederwoord, voootzetting van het gesprek over het 
warugstuk van de kernwapenen', waarin zij ingaart op de vele 
kritiek die is uitgeoefend op een eerder verschenen publikatie 
van de synode 'Het vraagstuk van· de kernwapenen'. Hierin was 
zij tot de conclusie gekomen dat oorlog in zeer bepaalde omstan
digheden gerechtvaardigd kan zijn, maar dat het gebruik van kern
wapenen ten enerunale ontoelaatlbaar is; dait daarom de kerk niet 
a.Illders kan doen dan een radicaal neen tegen de ketnwapenen 
uitspreken en dat men in de wereld nu reeds moet weten van de 
kerk dat zij aan een oorlog met kernwapenen haar medewerking 
niet kan verlenen. 

Ook de somijver van deze regelen heeft rot die kritiek bijge
dragen in een artikel in S en D van juni 1964, waarin betoogd 
werd dat de synode tot haar keuze voor het atoompacifisme 
is gekomen op grond van de politieke opvatting dat een kern
oorlog tot de reële mogelijkheden behoort. Bovendien betoogde ik 
dat de synode het principieel ethische probleem niet eerlijk 
gesteld had, doo1.1dat zij niet uitgegaan was van het fundamentele 
dilemma waarin iedere christen zich t.a.v. dit probleem bevindt 
maar dat zij eigenlijk zonder meer, uit politieke angst, voor een 
van beide mogelijkheden, nl. de pacifistische, had gekozen zonder 
dat deze keuze ook maar ergens werd waargemaakt. 

'Woord en Wederwoord' geeft mij de gelegenheid om deze 
kritiek te toetsen aan de nadere uiteenzetting van de synode. 
Bovendien kan wellicht worden nagegaan in hoeverre de mening 
van Wierenga, geuit in S & D van april 1963, dat het neen van 
de synode tegen de kernwapenen niet geldt zolang er geen gebruik 
van deze wapenen wordt gemaakt, in overeenstemming is met 
de opvalM:ingen van de synode, hetgeen ik in twijfel had getrok
ken. 

Een in het kort weergeven van de inhoud van 'Woord en Weder
woord' zal ons met al deze punten confronteren. 
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In de Inleiding wordt gewezen op enkele andere, later versohe
nen publikaties van kerkelijke zijde over ditZJelfde onderwerp. 
In de eerste plaats op de pauselijke encycliek 'Pacem in Terris' 
van 11 april 1963. Dan een geschrift van de Britse Raad van 
Kerken van oktober 1963, en ten slotte een verklaring van het 
uitvoerend comité van de Wereldraad van Kerken van februari 
1964. Wat opvalt bij deze drie publikaties is, dat ze het probleem 
zeer ernstig nemen, maar toch niet tot een 'neen' komen. Waar 
ze wel mee komen, zijn krachtige aanbevelingen voor gecon
troleerde wederzijdse ontwapening en nog zo'n reeks praktische 
rnarutregelen die voort:dureilld bij alle officiële bespvekingen over 
dit onderwerp ook indrn-daad op tafel komen. Dan blijkt ook dat 
het werkelijke probleem niet schuilt in het verzinnen van ·deze 
mogelijke maatregelen, maar wel in het realiseren ervan. 

Deze drie oproepen zijn echter zo realistisch om niet verder 
te gaan dan een kritisch begeleiden van de politieke werkelijk
heid en een stipuleren van de verdrn- liggende doeleinden die 
het christen"zijn meebrengt, en die veelal ook nog gedeeld wor
den door de politieke onderhandelaars. Zoals de synode zelf con
stateert, laat zij in het geheel van getuigenissen een afwijkende 
stem horen met haar 'neen' tegen de atoomwapenen. 

Omdat zeer vele reacties op het herderlijk sdhrijven ingegaan 
waren op de vraag wat het gezag is van het geschrift over de 
kernwapenen voor de individuele gelovige, wordt dit punt in 
hoofdstuk 11 behandeld. Er wordt gezegd dat het 'niet aangaat 
om hen die de beslissingen van een herderlijk schrijven niet 
kunnen aanvaarden, te bestempelen als mensen die het belijden 
van de kerk aantasten.' De synode neemt in een herderlijk schrij
ven beslissingen waarvan het slechts kan zeggen: Voor zover 
ons inzicht reikt is dit de beslissing die in deze concrete situatie 
beantwoordt aan wat de Heer ons heeft geopenbaard.' Dit lijkt 
voor geen tweeërlei uitleg vatbaar. Aangezien het inzicht van het 
gemiddelde synodelid in het onderhavige proheem z;eker niet 
verder zal reiken dan dat van welke andere, in de samenleving 
geïnteresseerde, groep intellectuelen, is het dus nog niet zo zeker 
wat de Heer werkeliik wil openbaren. 

Maar op de volgende bladzijde staat dan te midden van een 
pagina domineestaal ook weer een zin als deze: 'De Generale 
Synode sprak niet een willekeurige mening uit, zij sprak vanuit 
een besef van haar verantwoordelijkheid tegenover Hem die haar 
tot haar 1ambtelijke taak riep.' En 'Men mag niet volstaan 
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met te zeggen dat het slechts zou gaan om een mening van de 
synode.' De synode wil dlus toch wel met enig gezag gehoord 
worden. Dat zou m.i. ook inderdaad het geval moeten zijn. Maar 
dat kan i.v.m haar verantwoordelijkheid tegooover Hem alleen 
dan bewaarheid worden, wanneer mede alle intellectuele bagage 
die t.a.v. het onderhavige onderwerp voorhanden is, ook inderdaad 
wordt verwerkt. En omdat de synode dit in dit geval niet heeft 
gedaan, zal zij daarom moeten accepteren dat haar geen gezag 
zal worden toegekend. Terecht. 

In het derde hoofdistuk worrdt opnieuw het neen zonder ja uitge
sproken, ook al zegt de synode uitdrukkelijk dat zij de waarde 
van de kernwapenen als afschrikwekkend middel om de vrede 
te bewaren erkent. Volgens de synode gaat het om de vraag 'of 
het geoorloofd is ter wille van de zekerstelling van de "balance 
of deterrence"" het verschrikkelijke feit te verzwijgen dat het ge
bru.iken van kernwapenen in een totale oorlog zelfmoorrd betekent 
van alle leven op aarde.' 

Nee, da,t is niet geoorloofd en ik geloof ook niet dat dat nu de 
kernvraag is. Naar mijn overtuiging is de kernvraag of je al dan 
niet gelooft dat uit de 'balance of deterrencé een kernoorlog 
kan of zal voortkomen. De politicus en militair zullen menen 
dat dit niet het geval is en de synode kan menen dat dit wel het 
geval is. Dat het hierom gaat, beseft de synode eigenlijk ook 
wel, getuige het volgende citaat: 'Al mag dan misschien van hen 
die directe verantwoordelijkheid dragen voorr het internationale 
politieke en militaire beleid in de huidige situatie, niet verwacht 
en ,niet gevraagd worden dat zij openlijk zullen verklaren de 
wapenen waarmee zij nu dreigen als het er op aan komt toch 
met te zullen gebruiken, betekent dit dan dat ook de kerk maar 
moet zwijgen?' Nee natuurlijk niet, maar de krititke richt zich 
op wat de kerk zegt. 

Als de synode naast de ene waarheid, zoals zij zelf zegt, meent 
haar andere waarheid te moeten stellen, nl. dat het gebruik van 
kernwapenen ongeoorloofd is, dan denk ik dat velen die in de 'ba
lance of deterrence' geloven, het daar mee eens zullen zijn. Maar 
volgens hen is dat het kernprobleem ook niet. Zij geloven, en dat is 
hun kernvraag, dat er uit de 'balance of deterrence' geen kern
oorlog zal voortvloeien. Op dit verschil in probleemstelling gaat 
de synode ook in dit geval niet in, maar steeds komt weer die 
angst naar voren dat de bereidheid tot het gebruik ook tot het ge-
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brui:k van de kernwapenen zal leiden zonder daJt op de gerecht
vaardigdheid van die angst verder wordt ingegaan. Maar dat i~ 

ook een politiek vraagstuk en dus niets voor de synode. 
Op de kritiek dat dit neen van de synode op zich zelf al de 

vrede in gevaar kan brengen, wordt in het vierde hoofdstuk in
gegaan. Hierbij komt ook het verschil van inzicht aan de orde 
dat ik met Wierenga had t.a.v. de vraag of het neen niet zou 
gelden zolang de kernwapenen niet gebruikt zouden worden. De 
synode zegt hierover: 'Als een neen t.a.v. de kernwapenen wordt 
uitgesproken, heeft dit neen betrekking op vernietigingsmid
delen die in voorraad worden gehouden om desnoods gebruikt te 
worden als aanvals- c.q. verdedigingswapenen en die daarom 
tot nu toe, vanwege de uitwerking die zij dan zouden hebben, een 
van het vooren van een oorlog afschrikwekkende werking konden 
hebben. De aanwezigheid van kernwapenen kan dus m.a.w. wel 
van het gebruik van kernwapenen worden onderscheiden, doch 
niet daarvan worden losgemaakt.' 

Duidelijk zou je zo zeggen. Maar het moet toch weer wat min
der duidelijk worden, want enige alinea's verder staat: 'In zekere 
zin kunnen wij niet anders dan de aanwezigheid van deze wapenen 
en hun afschrikwekkende werking aanvaarden.' En 'Het radioale 
neen is dus primair tegen het gebruik van de kernwapenen ge
richt en strekt zich in zoverre ook tot hun aanwezigheid uit als zij 
in het perspectief moeten worden gezien van hun eventuele ge
bruik.' Wierengakrijgt dus toch weer enige benen om op te gaan 
staan. Ik ben benieuwd of hij wil gaan staan. 

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt ook nog ingegaan op 
de kritiek die beweert dat uit het neen moet volgen dat de synode 
voor eenzijdige ontwapening en dienstweigering is. Er wordt met 
nadruk op gewezen dat hiervan geen sprake kan zijn. De sy
node zegt letterlijk 'Dit betekent dat de synode van mening is dat 
christenen zich niettemin niet aan de verantwoordelijkheid die 
de aanwezigheid en daarmee de mogelijkheid van het gebruik van 
kernwapenen met zich meebrengt, mogen onttrekken. Niet alleen 
omdat de aanwezigheid van kernwapenen tot nu toe dan toch 
maar een, zij het uiterst betrekkelijke en hachelijke, veiligheid 
en vrede hebben in stand gehouden en eenzijdige afschaffing 
van kernwapenen en de daarmee noodzakelijkerwijs gepaard 
ga:ande ineenstorting van het westelijk defensiebeeld, menselijker
wijs gesproken, niet verantwoord zouden zijn.' 

Je knippert toch wel even met de ogen als je dit leest na alles 
wat er in beide rapporten aan vooraf gaat. Ik twijfel geen mo-
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ment aan de ernst en de oprecihtheid van de samenstellers van 
deze rapporten, maar ze maken het critici die zouden willen be
weren: 'Ja, ja, onder de veilige atoomparaplu van Uncle Sam 
lekker principieel doen met een beroep op God en gebod', wel 
erg makkelijk. lk behoor niet tot hen, te meer niet, omdat erop 
volgt: 'Achter deze 'terughoudendheid t.a.v. eenzijdige acties 
staat de overtuiging dat christenen en kerken zich niet kunnen en 
mogen, onttrekken aan de verantwoordelijkheid welke de situa
tie waarin de mensheid zich zelf heeft gebracht, met zich mee
brengt. Daaraan zijn wij medeplichtig en mede schuldig.' 'Het is 
juist vanuit het besef van deze solidariteit in schuld dat wij er 
bij moeten zijn als mensen te zamen willen proberen om een 
uitweg te vinden uit het dilemma waarin wij V1erkeren.' In dit 
uitgangspunt vinden wij elkaar. Maar daar ontleen ik ook het 
recht aan om het nog steeds oneens te zijn met de manier waar
op de synode het probleem stelt en haar neen meent te moeten 
toelichten, zoals in het voorgaande tot uiting is gekomen. 

De winSt van dit vervolgrapport lijkt mij, dat het vrij nadrukkelijk 
het trekken van allerlei extreme consequenties uit haar neen 
tegen de atoomwapenen afwijst. Omdat zij echter haar neen zelf 
integraal handhaaft, heeft zij er haar eigen positie niet duide
lijker en sterker mee gemaakt. 

Hoewel het rapport nog hoofdstukken bevat over 'De functie 
van de overheid' en over 'De grenzen van de persoonlijke ver
antwoordelijkheid' geloof ik niet dat deze nog nieuwe gezichtspun
ten opleveren. Ik hoop met het bovenstaande enerzijds een indruk 
gegeven te hebben van wat de synode in dit vervolgrapport heeft 
willen beweren en anderzijds welke kritiek m.i. hierop mogelijk 
is. 
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H. Wierenga 

Woord en Wederwoord 

Iedere man, vrouw of kind leeft onder een 
nucleair zwaard van Damocles, hangend aan de 
dunste draad, klaar om op ieder moment te wor
den doorgesneden door een ongeluk of een mis
rekening of door krankzinnigheid. De oorlogs
wapenen moeten worden vernietigd voordat zif 
ons vernietigen. 

]ohn F. Kennedy in de V.N. sept. 1961. 

Het in oktober 1962 gepubliceerde schrijven van de Generale 
Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk over het vraag
stuk van de kernwapenen heeft 2Jeer veel tongen en pennen in 
beweging gebracht. De door het schrijven veroorzaakte woorden
stroom, die zo nu en dan bijna de vorm van een vloedgolf aan
nam, vertoonde niet alleen vele schakeringen, maar ook felle 
contrasten veroorzaakt door grote meningsverschillen betreffen
de het door de synode behandelde en de menselijke existentie 
rakende probleem. Dat was niet verbazingwekkend, want het is 
voor ons, mensen, bepaald geen eenvoudige zaak om in een we
reld waarin een goede schepping van God, in de vorm van de 
nieuw ontdekte kernenergie, door ons, mensen, is gecombineerd 
met het meest zinloze en het meest ongeoorloofde wat er be
staat, namelijk het door ons in eigen hand nemen van. de vol
trekking van het 'laatste oordeel', om in die wereld de door het 
evangelie aangeduide goede weg te vinden, vooral als we bij 
het struikelend gaan van die weg dreigen verblind te wocden 
door het felle licht van een ontploffende A- of H-bom. 

De kritiek op het door de synode ingenomen standpunt was 
vaak bijzonder fel. Zij was helaas echter zelden religieus ge
fundeerde doch meestal politiek gefundeerde kritiek op de door 
de synode verdedigde zedelijke norm van een christen t.o.v. de 
strategische kemwapenen. De grootste stroom kritische geluiden 
betrof echter de politieke consequenties van het standpunt der 
synode. 

Bovendien waren misverstanden over wat er nu al of niet pre-
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cies in het schrijven stond en over wat er al of niet was bedoeld 
aan de orde van de dag. Over deze twijfelpunten diende de 
synode zoveel mogelijk klaarheid te verschaffen, terwijl ze tevens 
al de kritiek niet onbeantwoord kon laten. In de brochure Woord 
en Wederwoord (hierna te noemen: W en W) tracht ze die 
misverstanden weg te nemen en beantwoordt zij die kritiek. 

Ter verkrijging van een goed overzicht is het nuttig nog eens 
duidelijk te stellen dat het schrijven van de synode van 1962 
materieel in drie gedeelten was te splitsen, te weten: 

het eerste deel, waar zij gezocht heeft naar de zedelijke norm 
van een christen t.o.v. de bewapening in het algemeen en de 
kernwapenen in het bijzonder en deze norm heeft vastgesteld. 

het tweede gedeelte, waar de directe consequenties (o.a. politieke) 
van de door haar verdedigde zedelijke norm worden behandeld. 

het derde gedeelte, waar de synode enige wegen heeft aangewe
zen ten einde te helpen voorkomen, dat een strijd zal worden 
gestreden met zedelijk onaanvaardbare wapenen. 

Zedelijke norm 
De in het schrijven der synode vastgestelde zedelijke norm, 
door sommigen verkeerd begrepen, door anderen fel bestreden, 
wordt in W en W nog eens duidelijk gesteld en vel'dedigd, hierna 
door schrijver dezes kort samengevat en van enig commentaar 
voorzien. De zedelijke norm is als volgt verdedigd en gesteld: 

I. Het schrijven der synode is niet principieel pacifistisch, omdat 
de synode daarin stelt dat wapengeweld moet kunnen dienen als 
uiterste redmiddel tot handhaving en herstel van de gerechtigheid. 
Een uitgangspunt dat de synode nogmaals duidelijk stelt in W 
en W op pagina 32. 

11. Op grond van de aard der kernwapenen (o.a. inhoudende een 
kwalitatief verschil tussen deze wapenen en de zgn. conventionele 
wapenen, gelegen in de biologische gevolgen van een totale kern
wapenoorlog) en de uitwerking (totale vernietiging; in de eerste 
plaats dus een kwantitatief verschil met de conventionele wapenen, 
doch door de synode op pag. 17 van W en W ook aangemerkt 
als een kwalitatief verschil) merkt de synode in haar schrijven 
van 1962 op, dat deze wapenen onbruikbaar zijn voor het bereiken 
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van enig doel waarvoor wapengeweld legitiem zou kunnen wor
den toegepast. Haar conclusie is dan: 'Op grond van wat wij 
over de vredestaak van de kerk en over de aard van de kern
wapenen hebben gezegd, mag de kerk dan ook niet anders doen 
dan een radicaal neen tegen de kernwapenen uitspreken' (zie 
ook W en W pag. 20). 

Dit neen zonder ja's handhaaft de synode in WenWonverkort 
(pag. 21). Verwonderlijk is dat niet, want bij mijn weten heeft 
niemand ontkend, dat de kerk een positieve vredestaak heeft, 
terwijl ook de bijzondere aard der kernwapenen en haar uitwer
king (m.u.v. die van de tactische) geen bestrijding heeft gevon
den. Ik heb de bekende conclusie van de synode nog eens geci
teerd, omdat uit de formulering overduidelijk blijkt, dat dit neen 
zonder ja's een conclusie is die enkel en alleen is gebaseerd op 
praktisch onomstreden uitgangspunten en dat het ten enen male 
onjuist is om te beweren dat die conclusie uitsluitend gebaseerd 
is op een bepaalde politieke visie t.a.v. een wereldpolitiek pro
bleem (aldus ir. J. IJff inS & D juni 1964 pag. 446). 

In deze reactie van IJff op het schrijven van de synode, waar
op de synode - al zou ze gewild hebben - in W en W niet meer 
kon reageren, wordt daarna gesteld, dat de bedoelde politieke 
visie van de synode hierin bestaat: 'dat een kernoorlog niet auto
matisch door de balance of terror onmogelijk is geworden' De 
voor deze mening van de synode aangevoerde bewijzen acht IJff 
niet voldoende. Dat is ieders goed recht, maar het is bepaald 
ongeoorloofd om ten eerste de synode onjuiste motieven in de 
schoenen te schuiven voor haar conclusie en om ten tweede die 
conclusie enkel en alleen te verwerpen omdat men 'het zeer 
waarschijnlijk acht, dat dank zij de balance of terror ook in de 
toekomst een vreedzaam leven mogelijk is,' zonder het aanvoe
ren van meerdere gefundeerde bewijzen. 

Alleen wordt in bedoeld artikel gezegd: Ziet de Cuba-crisis 
k.-wam en de kernoorlog is uitgebleven. Dat Cuba hier onomsto
telijke bewijzen zou leveren, staat voor mij bepaald niet vast, 
maar hierover later. V aststaat alleen, dat de balance of terror 
een kernoorlog als een voortzetting van de politiek met andere 
middelen onmogelijk maa:kt. Maar meer doet zij ook niet. De 
boven dit artikel gestelde uitspraak van Kennedy blijft ook na 
de Cuba-clisis van kracht. IJH zegt, dat de synode het probleem 
niet eerlijk stelt. Ik betwijfel het ten zeerste of bij dit menings
verschil de oneerlijkheid aan de zijde van de synode gezocht 
moet worden. 

131 



' -

lil. In mijn artikel in S & D van april 1963 over het schrijven 
der synode stelde ik, dat het neen zonder ja's, mede i.v.m. de 
aard en uitwerking van de kernwapenen, alleen zou gelden voor 
strategische kernwapenen. Het schrijven der synode was op dit 
punt overigens niet duidelijk. Uit W en W blijkt dat de tactische 
kernwapenen ook worden getroffen door het neen zonder ja's. 
Mijn eerste conclusie was dus niet juist. 

De synode voelt wel, dat met betrekking tot een beperkt ge
bruik van kleinere tactische kernwapenen minder goed kan wor
den gesproken van een kwalitatief en/of een kwantitatief verschil 
met conventionele wapenen en voert voor haar veroordeling van 
de tactische kernwapenen dan ook onder meer het politieke 
motief aan, 'dat vrijwel algemeen wordt aangenomen, dat het 
gebruik van kernwapenen van kleiner kaliber, bijna onvermijdelijk 
moet leiden tot het gebruik van wapenen van de megaton-klasse' 
(W en W pag. 17). 

Door het aanhalen van dit politieke argument versterkt de sy
node haar betoog t.a.v. dit punt allerminst. Zij komt hiermede 
op militair technisch terrein, waar ze bepaald niet als deskundig 
mag gelden. Bovendien maakt de synode er zich op dit punt 
wel erg gemakkelijk vanaf door niet te spreken over de moderne 
politieke opvattingen betreffende wapenbeheersing (arms con
trol). Opvattingen die bij een ontwapening ook een grote rol 
zullen spelen. T.a.v. deze (politieke) argumentatie van de synode 
tegen de tactische kernwapenen (overigens slechts een 'extra
argument') zou de kritiek van IJff ten dele te rechtvaardigen zijn 
geweest. 

N. Het neen zonder ja's zou, aldus is indertijd ook door mij ge
steld, i.v.m. de, ook door de synode erkende, positieve functie 
van de kernwapenen niet gelden voor de enkele aanwezigheid 
der kernwapenen, indien deze aanwezigheid tenminste enkel en 
alleen een positieve functie heeft. De kernwapenen zouden dus wel 
te aanvaarden zijn als wapenen die hen die ze willen gebruiken, 
afschrilcl<en dit te doen. 

De synode handhaaft in W en W dit verschil, doch maakt het 
verschil nog wat subtieler, zodat deze kwestie er niet duidelijker 
op is geworden. Op pag. 23 van W en W schrijft ze: 'Het radicale 
neen is primair tegen het gebruik van de kernwapenen gericht 
en strekt zich in zoverre ook tot hun aanwezigheid uit als zij in 
het perspectief moeten worden gezien van hun eventuele ge
bruik.' Het 'neen' strekt zich dus niet tot iedere aanwezigheid 
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uit, zeker niet indien men de kernwapenen alleen accepteert als 
wapenen die hen die ze willen gebruiken, afschrikken dit te doen 
en men daarnaast de overtuiging is toegedaan, dat men de kern
wapenen niet mag gebruiken als vergeldingsmiddel en nog min
der 'als wapenen waartoe men zijn toevlucht neemt als ant
woord op iets dat minder is dan een aanval met kernwapenen.' 
De synode heeft hiermede deze kwestie nog theoretischer en nog 
moeilijker gemaakt. Wat moeten we ennee in de praktijk? Het 
nu volgende geeft gelukkig enige opheldering. 

C onseqtwnties 

Schrijvende over het in het begin van dit artikel bedoelde tweede 
gedeelte van het schrijven van de synode heb ik in mijn eerder 
genoemd artikel in S & D onder meer gesteld, dat m.i. de 
volgende politieke consequenties uit het standpunt en schrijven 
der synode konden worden getrokken. 

I. In het schrijven der synode wordt niet gepleit voor eenzijdige 
ontwapening, noch voor eenzijdige afschaffing der strategische 
kernwapenen. De synode onderstreept in W en W dit standpunt 
nogmaals en merkt daarbij zeer terecht op 'dat het niet zozeer 
overwegingen van utiliteit ,en opportuniteit zijn die achter deze 
terughoudendheid t.a.v. eenzijdige acties staan, als wel de over
tuiw.ng, dat christenen en kerken zich niet kunnen en mogen ont
trekken aan de verantwoordelijkheid welke de situatie waarin de 
mensheid zich zelf heeft gebracht, met zich meebrengt. Daaraan 
zijn zij medeplichtig en medeschuldig.' (pag. 28-29) 

ll. Uitgaande van het ook door de synode erkende verschil van 
taak en verantwoordelijkheid tussen een kerk en een politieke 
partij mocht men stellen, dat iemand die het neen zonder ja's 
onderstreept, toch het zgn. meerderheidsstandpunt van de PvdA 
als zijn politieke beleidslijn kon nemen. De synode toont hier 
duidelijk begrip voor. Zij schrijft op pag. 26 vanWen W nl., dat 
men er niet van uit mag gaan, dat er te allen tijde alleen 'een 
verantwoord beleid is te voeren zolang dit neen maar wordt 
verzwegen en men handelt alsof men bereid zou zijn desnoods 
de nucleaire catastrofe te ontketenen. Wij willen de solidariteit 
(echter) niet verbreken met hen die op grond van de politieke en 
militaire verantwoordelijkheid menen dat zulk een beleid in de 
huidige situatie vooralsnog de enige mogelijkheid is.' 
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Enige wegen 
W en W brengt op het punt van het zoeken en aanwijzen van 
wegen om een kernoorlog te voorkomen weinig nieuwe gezichts
punten naar voren. Wel is het zeer verheugend, dat de synode 
vurig pleit voor een internationale rechtsorde. Zij staat kennelijk 
zeer positief t.o.v. bondgenootschappelijke gezagsorganen die de 
beschermende functie van de nationale overheden overnemen. 
Dat is voor ons, socialisten, die beseffen te leven in een steeds 
kleiner wordende wereld, welhaast een vanzelfsprekende zaak, 
maar in reactionaire confessionele kringen is het dat niet en 
daarom vooral is deze duidelijke stellingname een nuttige zaak. 

Verbazingwekkend is het overigens, dat de synode er in deze 
brochure in is geslaagd om niet te spreken over de Cuba-crisis. 
Vele van haar critici hebben de crisis aangehaald als voorbeeld 
van een goede werking van de balance of terror, als voorbeeld 
van wat een 'arms control' (wapenbeheersing) vermag te doen 
bereiken ook in het nucleair tijdperk. De synode had daar, spre
kende in tweede instantie, niet over mogen zwijgen. Toegege
ven, de goede afloop van het Cuba-avontuur heeft weliswaar 
niets te maken met de zedelijke onaanvaardbaarheid van het 
gebruik van strategische kernwapenen, maar vaak alles met het 
niet uitspreken van het woordje 'neen' door vele nolitieke en 
militaire leiders. Over zo'n belangrijke zaak had de synode niet 
mogen zwijgen. 

Overigens bewijst de Cuba-crisis wel iets, maar bepaald niet 
alles. Want wij moeten bij de beoordeling van die crisis altijd 
goed voor ogen houden: 

dat het hier een conflict betrof tussen enerzijds de VS, die, 
dank zij een uitgebreid net van lanceerplaatsen en een grote scha
kering in raketten voor middelgrote afstand, een tweeledige nu
cleaire strategie konden ontwerpen, nl. de countercity-strategy 
en de counterforce-strategy, en Rusland, dat, door gebrek aan 
lanceerplaatsen en raketten voor middelgrote afstand, zijn ver
dediging slechts kon baseren op de countercity-strategy; 

dat Rusland deze achterstand in wilde ,halen, hoewel deze 
achterstand geen wezenlijke invloed had op zijn vergeldings
kracht bij een aanval van de NAVO omdat de countercity-stra
tegy daarvoor voldoende was; 

dat het inhalen van deze achterstand mitsdien geen levensbelang 
voor Rusland was, zodat Chroesjtsjow kon en moest retireren; 
dat de Cuba-crisis dus heeft bewezen, dat de balance of terror 
ons in dat speciale geval en om de hiervoor genoemde redenen 
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heeft behoed voor een totale oorlog, maar niet heeft bewezen en 
ook niet bewijzen kon, dat de balance of terror altijd evengOed 
zal werken. 

De aan het hoofd van dit artikel aangehaalde uitspraak van 
Kennedy geldt ook na de Cuba-crisis nog. Het was verstandiger 
geweest als de synode getracht had dit aan te tonen. Door zwij
gen toont men niets aan, wekt men eerder de indruk iets te ver
bergen en daarvoor was geen enkele reden. 
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R. Loewenthal 

Vrijheid en communisme 

Is het communisme waarmee we nu te maken hebben, nog de
zelfde vijand als die waartegen we in het begin ten strijde 
trokken? Vertegenwoordigt het communisme nog steeds hetzelfde 
systeem van totale onderdrukking, dezelfde lijnrechte tegenstel
ling met de menselijke vrijheid als in Stalins tijd? Er zijn drie 
verschijnselen die ons in het bijzonder ertoe brengen, deze vraag 
op te werpen. 

In de eerste plaats is er dat complex van veranderingen die 
in de Sowjet-Unie zelf hebben plaatsgevonden, evenals in de 
machtssfeer van de Sowjets en welke men kan vangen onder de 
term destalinisatie, de verandering in de methoden waarmee 
de economische en in zekere mate ook de politieke maoht wordt 
gehandhaafd, de afschaffing van het stalinistische schrikbewind 
en de poging om enkele van de oorspronkelijke socialistische idea
len te rehabiliteren tegen de stalinistische tradities in. 

In de tweede plaats hebben er een aantal gebeurtenissen plaats
gevonden die, hoewel ze misschien slechts van tijdelijke aard 
zijn, samengevat kunnen worden als détente in de internationale 
betrekkingen; de algemene indruk, dat het systeem aan de andere 
kant - onverschillig of het zich fundamenteel gewijzigd heeft 
of niet - niet meer op dezelfde wijze die direete dreiging inhoudt 
als vroeger, of in ieder geval die dreiging welke het in zekere 
crisisperioden, die niet eens alle zo ver achter ons liggen, iDhield. 

En te derde is er wat men de polycentrische ontbinding van 
het wereldcommunisme zou kunnen noemen, het conflict tussen 
de Sowjet-Unie en communistisch China, dus het feit dat er niet 
meer één enkele orthodoxe leer van Lenin bestaat en dat er niet 
meer één enkel centrum is waar de interpretatie vandaan komt 
en ook de groeiende autonomie, de steeds groter wordende onaf
hankelijkheid welke de regimes achter het ijzeren gordijn in 
Oost-Europa, die oorspronkelijk als satellietlanden ontstonden, nu 
in groeiende mate krijgen tegenover hun vroeger almachtige be
schermer, de Sowjet-Unie, met als achtergrond het Russisch
Chinese conflict. 
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Het ogenblik is nu gekomen waarop we ons moeten afvragen of 
een vijand die in steeds grotere mate concessies doet waar het de 
theorie betreft, en in beperkte mate zelfs waar het de praktijk 
betreft, aan de fundamentele ideeën over de menselijke waardig
heid die het socialisme heeft, een vijand die naar het ons toelijkt 
een minder directe oorlogsdreiging voor ons vormt, en een vij
and wiens bolwerk voor onze ogen uiteenvalt in elkaar vijandige 
of ten minste van elkaar tamelijk onafhankelijke delen, nog de
zelfde vijand is die eens de basis van onze vrijheid bedreigde 
en ons noodzaakte ons tegen hem te Wapenen. 

Met het oog gelicht op deze veranderingen zijn er in hetWesten 
heel wat stemmen opgegaan om openlijk te verklaren dat de 
hele tegenstelling tussen het communisme en op zijn minst die 
elementen in de democratische landen welke het begrip 'vrij
heid van de mens' ernstig nemen, nu verouderd is, en dat deze 
tegenstelling naarmate de tijd voortschlijdt steeds meer ver
oudert. Wat in werkelijkheid plaatsvindt is, naar zij zeggen, een 
verandering aan beide zijden in die zin dat we kunnen spreken 
van een toenadering, een naar elkaar toebuigen. De twee syste
men naderen elkaar en passen zich aan elkaar aan. 

Indien ik deze overtuiging eens opzettelijk op een primitieve 
en oppervlakkige manier onder woorden mag brengen, dan zeg 
ik, dat alles wat de communisten moeten doen is, zich een 
beetje liberaliseren, terwijl terzelfder tijd het Westen zich slechts 
een beetje meer naar het socialisme moet keren en voor wat 
meer sociale rechtvaardigheid moet zorgen en binnen afzienbare 
tijd zullen we bemerken, dat we ons afvragen waar dat geschil 
toch ook maar weer over ging. 

Mijn doel is te onderzoeken, in hoeverre deze overtuiging op 
goede gronden berust, wat de werkelijke inhoud van de veran
dering is, in welke mate de tegenstelling tussen ons en de com
munistische ideeën welke wij oorspronkelijk gemeenschappelijk 
hadden, aan het oog onttrekt en in welke mate deze gemeen
schappelijke ideeën voor ons in ons leven van nu nog van belang 
zijn. 

Laat ik het laatste vraagstuk het eerst behandelen. Als we te
ruggaan naar de dagen vóór de Hongaarse opstand van 1956, 
naar die maanden vol openbare discussies onder Hongarije's in
tellectuelen in de pers, in de Petöfi Club, enz., dan zien we dat 
vele van deze mannen, die als communisten waren begonnen en 
die nu de aanval op het stalinisme en de Hongaarse stalinistische 
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partijleiding leidden, zich beriepen op de fundamentele ideeën 
van het marxistisch socialisme over de menselijke waardigheid 
ten einde hun kritiek op de uitputtende en ondermijnende hande
lingen van het communistische regime te rechtvaardigen. 

Hiermee gingen zij terug naar iets dat eens ook de wortel van 
het Russisch communisme was geweest. Zij vergeleken de Sowjet, 
de stalinist, de ontaarde communisten van hun tijd met de oor
spronkelijke ideeën van Karl Marx, welke ook ten grondslag la
gen aan een humanitair Europees socialisme. Zij konden hun ver
zet op deze manier en volgens deze tactische methoden voeren, 
juist omdat eens deze gemeenschappelijke oorsprong had bestaan. 
Wij weten allen wat er daarna gebeurde. Deze mannen werden 
voor het ogenblik verslagen, maar zij hadden niet tevergeefs 
gevochten, een groot deel van de dingen waarvoor zij vochten, 
is sindsdien weer op de voorgrond gekomen, zij het ook via om
wegen en pas na verscheidene tegenslagen. 

De vraag die ik in verband hiermee ga stellen, is deze: Hoe 
kwam het, dat deze ideeën over de menselijke waardigheid als 
bron van het marxisme zo volledig verloren raakten in de Sowjet
Unie en de landen binnen de invloedssfeer van de Sowjets? 
Was dit werkelijk alleen maar veroorzaakt door Stalins persoon
lijkheid of waren er diepergaande, meer wezenlijke en altijd 
geldende redenen? 

Ik ben van mening, dat we voor het antwoord moeten kijken 
naar het feit, dat er in Marx' denkbeelden, in de idee van een so
cialistische hervorming zoals hij zich die voorstelde, een utopisch 
element school, al geloofde hij zelf, dat hij het utopisch socialis
me opzij had gezet en had vervangen door een wetenschappe
lijk socialisme. Het utopisch element was hierin gelegen dat 
Marx niet alleen streefde naar vooruitgang van de maatschappij 
in de richting van vrijheid en gelijkheid, in de richting van maat
schappelijk toezicht op de produktiemogelijkheden van de maat
schappij door de leden, maar ook daarin dat hij geloofde dat 
de historische ontwikkeling zou leiden naar een uiteindelijk klas
senloze maatschappij, waar er geen sprake zou zijn van over
heersing of strijd. 

Het komt mij voor, dat het in de aard van zulke utopieën, van 
zulke ideeën over een uiteindelijke klassenloze maatschappij 
zonder strijd, ligt, dat wanneer men ze wil realiseren met politieke 
middelen met de methoden van politieke macht, zij, ervan dro
mend iedere vorm van overheersing uit te bannen, de totale 
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overheersing van een dictatuur vestigen, om de eenvoudige re
den, dat het gewoon niet mogelijk is menselijke en sociale strijd 
geheel en al uit te bannen en wanneer men dit probeert te doen 
met de methoden van politieke macht, hebben deze pogingen 
steeds méér politieke macht nodig. 

Marx zelf heeft zich deze mogelijke consequentie van het uto
pisch element in zijn ideeën niet gerealiseerd. Marx zelf heeft 
zelfs geen theorie van de absolute macht ontwikkeld en nog veel 
minder een handleiding voor het hanteren ervan. Hij geloofde, 
dat wat hij noemde 'de dictatuur van het proletariaat', de over
heersing van de overgrote meerderheid in het belang van de 
overgrote meerderheid, tot stand zou komen in alle landen onder 
uiteenlopende politieke en historische omstandigheden, soms met 
geweld, soms zonder geweld. Zelfs geloofde hij, zoals Engels 
het uitdrukkelijk stelde, dat 'de dictatuur van het proletariaat' 
in het bijzonder de vorm van een democratische republiek zou 
kunnen aannemen. 

Maa:r terwijl Marx geloofde, dat de arbeidersklasse en de 
socialistische beweging in elk land hun eigen weg naar de macht 
en naar de verwerkelijking van hun doel met hun eigen ervaringen 
als grondslag zouden vinden, raakte dit idee volkomen veran
derd toen het van de landen met een sterk-ontwikkelde arbei
dersbeweging en sterk-ontwikkelde industrieën terechtkwam in 
Rusland, dat in die tijd een achterlijk land was, een land waar 
zowel de industrie als de arbeidersbeweging in de kinderschoe
nen stond, een land waar de voormannen en de oprichters van 
de socialistische beweging alleenstaande, wanhopige intellectuelen 
w:1ren, ontevreden met de gewone loop van de geschiedenis. 

Lenin drukte deze ontevredenheid van Ruslands socialistische 
intellectuelen uit in de theorie, dat het doel van het socialisme 
op één manier bereikt moet worden, één manier, onverschillig 
hoe de historische en economische toestanden zijn; dat het so
cialisme niet - zoals Marx zelf het in zijn leer had gesteld -
zou opkomen bij volledige economische ontwikkeling en in uit
eenlopende politieke vormen, maar dat het onafhankelijk van 
volledige economische ontwikkeling kon ontstaan en wanneer het 
ontstond, zou het slechts één politieke vorm kunnen aannemen, 
de vorm welke bij Lenin zich vervolgens ontwikkelde tot de 
overheersing van één enkele politieke partij. Lenin schiep zijn 
bolsjewistische partij als een werktuig voor het grijpen van de 
macht, en het in stand houden ervan, als een werktuig dat de 
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gebrekkige ontwikkeling van de maatschappelijke toestanden 
moest goedmaken door de bewuste en vastberaden wil om ach
teraf de ontbrekende voorwaarden voor het socialisme te schep
pen met de middelen die de politieke macht biedt en door de 
massa een nieuwe opvoeding te geven. 

Deze leninistische versie, waarvan de oorsprong in het utopi
sche karakter van het oorspronkelijke doel lag, maar die eigen
lijk alleen in het achterlijke Rusland in praktijk werd gebracht, 
bevatte reeds de kiem van de totalitaire geest, de neiging in de 
richting van die vorm van totalitaire partijdictatuur die later de 
absolute vijand van de vrijheid werd. De kenmerken van Stalins 
persoonlijkheid, de wijze waarop hij eerst zonder gewetensbe
zwaar hele lagen uit de maatschappij vernietigde om vervolgens 
deze zelfde onmenselijke methoden die hij tegen de vijand van de 
arbeidersklasse had gebruikt, aan te wenden tegen zijn eigen 
kameraden, konden alleen maar tot ontwikkeling komen doordat 
ze steunden op de partijdictatuur, welke Lenin zelf had beschre
ven als staatsmacht, onafhankelijk van enigerlei grondwettelijke 
beperking. 

Zodoende werd het oorspronkelijke vrijheidsstreven dat de com
munisten gemeen hadden met de socialisten van het Westen. 
niet alleen maar verwrongen, omdat zich toevallig een paranoïde 
figuur aan het hoofd van de Sowjet-Unie bevond, maar omdat 
die impuls zich ontwikkelde tot de politieke gestalte van de één
partijdictatuur. 

Op het ogenblik behoren die stalinistische excessen en het sta
linistisch schrikbewind natuurlijk tot het verleden, maar niette
min bestaan de fundamenten waarop zij in de Sowjet-Unie kon
den steunen, nog. Er werd in de Sowjet-Unie een systematische 
poging ondernomen (evenals daarna in alle andere landen waar 
de Sowjet-Unie aan de macht kwam) om de maatschappij te 
reorganiseren door middel van dergelijke methoden en op deze 
basis zijn er zeker enorme industriële prestaties geleverd en wer-
den achterlijke landen gemoderniseerd. Er kwamen echter geen 
daarmee gelijke tred houdende maatregelen, die de vrijheid 
van de mens en de sociale rechtvaardigheid zouden bevorderen. 
In het Westen ontwikkelden daarentegen de sociale democratie 
en de democratische arbeidersbeweging zich samen met de hele 
maatschappij in een geheel andere richting. Het tot volledige 
ontwikkeling komen van de maatschappij en de groei van de 
moderne industrie, zoals die door Marx verwacht werden, zijn 
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er gekomen en het feit dat deze maatschappelijke ontwikkeling, 
over het algemeen genomen, zich grotendeels en dat ondanks 
verschrikkelijke crises aangediend heeft in een democratische 
politieke gedaante in de meer ontwikkelde landen van Europa, 
betekent dat, zeer algemeen gezien, de maatschappelijke pro
blemen van de westelijke wereld aangepakt zijn met democrati
sche hervormingsmetboden en dat ze slechts geleidelijk en niet 
eens altijd ten volle opgelost zijn. 

De sociaal-democratische beweging 

De democTatische socialistische arbeidersbeweging heeft zeer ze
ker haar doel niet uit het oog verloren en heeft ook niet de taak 
om de maatschappij nog verder in deze richting te ontwikkelen 
opgegeven, maar heeft bepaald wel het utopisch element dat in 
zijn doelstellingen aanwezig was, opzij gezet. Steeds meer is de 
<lfbeidersbeweging zich als de stuwende kracht van een algemene 
maatschappelijke ontwikkeling naar groter welzijn, grotere so
ciale zekerheid, grotere persoonlijke vrijheid en democratischer 
bestel gaan voelen. 

De oude taken, zoals het tegengaan van werkloosheid, het op
bouwen van de welvaartsstaat en het sterker maken van de poli
tieke democratie, zijn ondanks deze ontwikkeling zeker nog niet 
voltooid en evenmin ontbreken er nieuwe taken. Juist omdat er 
geen uiteindelijke maatschappijvorm kan bestaan die geen strijd 
kent, omdat een utopia niet verwezenlijkt kan worden, eisen de 
strijd voor de vrijheid en gerechtigheid steeds nieuwe oplossingen 
voor steeds nieuwe problemen. 

Ieder van ons die in bij voorbeeld de economische sfeer te 
maken 'heeft met de problemen die voortkomen uit de technische 
<mtomatisering, of met de moeilijkheden die bij het coördineren 
van de vorderingen van een verscheidenheid van nationale econo
mieën op internationaal niveau opkomen, of zij die in de sfeer 
van het cultureel beleid te maken krijgen met de problemen van 
de vrije-tijdsbesteding bij ons huidig produktiepeil, of met de 
problemen die naar voren komen bij het aanpassen van ons op
voedkundig stelsel aan deze nieuwe wereld van welvaart en vrije 
tijd, of diegenen die al<; politici het hoofd moeten bieden aan de 
steeds groter wordende moeilijkheid het zich voortdurend uit
breidende en belangrijker wordende bureaucratisch en technisch 
apparaat van onze moderne samenleving aan enigerlei doeltref
fend toezicht te onderwerpen, kortom, iedereen die iets te maken 
heeft met de problemen van onze moderne samenleving, in 
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welke sector ook, weet, dat er aan de oplossing van deze proble
men nog heel wat gedaan moet worden en dat er in de tussen
tijd zidh steeds weer nieuwe problemen voordoen. 

Maar één ding waaraan we in de westelijke wereld in onze 
strijd voor het oplossen van de problemen van onze democra
tische samenlevingen niet het hoofd hoeven bieden, is het gevoel, 
dat we staan tegenover een fundamenteel onoverkomelijke 
machtsbarrière, tegenover een politiek instituut dat fundamenteel 
vijandig staat tegenover de verwerkelijking van ons doel. De 
ontwikkeling in het Westen- met zijn tegenslagen, zijn traagheid 
en zijn mislukkingen - is fundamenteel een geleidelijke ontwik
keling. 

Het Sowjet-blok na Stalins dood 

En nu wil ik tegen deze achtergrond de ontwikkeling die aan de 
andere kant heeft plaatsgevonden, in het bijzonder na Stalins 
dood, behandelen. 

De veranderingen die wij in de communistische wereld hebben 
waargenomen, zijn te danken aan een aantal verschillende oor
zaken. Afgezien van Stalins dood, die als een ontsteking werkte, 
is de eerste van deze oorzaken het feit, dat de Sowjet-samen
leving in haar moderne industriële ontwikkeling een vergevorderd 
stadium heeft bereikt. De methoden zoals die gebruikt werden 
door Stalin - en niet alleen door Stalin, maar door de commu
nistische partij van de Sowjet-Unie onder zijn leiding - om de 
Sowjet-maatschappij te veranderen in naam van het programma 
en de ideologie - de methoden van permanente revolutie van 
bovenaf, versterkt door massale terreur - zijn ondoelmatig ge
bleken, bij het huidige stadium van de industriële ontwikkeling 
van de Sowjets. Op den duur is het onmogelijk moderne fabrie
ken en mijnen te leiden met methoden die doeltreffend waren 
voor het bouwen van fabrieken, mijnen, spoorwegen en wegen 
in achterlijke gebieden in het verre noorden en oosten van de 
Sowjet-Unie. 

Deze methoden kwamen overigens neer op dezelfde vorm van 
staatsslavernij waarmee duizenden jaren geleden in Egypte de 
piramiden gebouwd werden. Nu moet naarmate de moderne in
dustrie zich ontwikkelt en derhalve volgens moderne richtlijnen 
moet werken, de lichamelijke dwang in toenemende mate afge
schaft worden en in plaats daarvan moet in steeds toenemende 
mate een economische stimulans komen. 

In de Sowjet-Unie is het heden tendage politiek nog mogelijk 

142 



het collectivisme nog iets verder door te voeren en door een 
combinatie van administratieve druk en partijpropaganda de g~ 
collectiviseerde boeren te dwingen hun nog steeds aanzienlijke 
veestapel te verkopen aan de collectieve boerderijen, maar dat 
slechts tegen een hoge prijs - namelijk de vermindering van 
de veestapel en een daarmee gepaard gaande verlaging van de 
levensstandaard voor de arbeiders in de steden, met een daaruit 
volgende daling van de industriële produktie. Omdat dit zo is, 
worden deze methoden, hoewel zij politiek nog tot de mogelijkhe
den behoren, niet meer toegepast. Met andere woorden, er is nu 
een stadium bereikt, in de economische ontwikkeling, dat on
vermijdelijk concurrentie met andere hoogontwikkelde industrie
landen met zich meebrengt en dat beperkingen oplegt aan het 
gebruik van massale terreur om enorme veranderingen te be
werkstelligen. Dit is de eerste en belangrijkste factor in het pro
ces van de destalinisatie. 

De massale angst is verdwenen. Maar dit is nog niet alles: 
iedereen weet, dat naarmate de angst verdwijnt ook de terreur 
als zodanig, welke in de Sowjet-Unie wordt beschouwd als een 
middel waarmee men kan regeren, zo hij niet helemaal verdwe
nen is, in ieder geval een marginaal verschijnsel wordt, een mo
gelijkheid die door de regering in reserve wordt gehouden en die 
zo nu en dan en slechts in enkele bepaalde gevallen wordt ge
bruikt. Men moet niet vergeten, dat zelfs vandaag de Sowjet-Unie 
niet een staat is die zijn basis vindt in het absoluut gezag van 
de wet en dat de Sowjet-regering de terreur nog als wapen achter 
de hand heeft, om die te gebruiken waar en wanneer het haar 
goed dunkt. 

In dezelfde mate als de angst opgehouden heeft een verschijn
sel in het dagelijks leven te zijn, is ook het staatsmonopolie van 
de controle over de communicatiemiddelen, de staatscontrole over 
de geest, onvermijdelijk minder effectief geworden. Het ontstaan 
van een brede laag van intellectuelen met een middelbare
schoolopleiding en de groter wordende gelegenheid contacten te 
leggen met andere landen op technisch, economisch en cultureel 
terrein, hebben ook hieraan het hunne bijgedragen. Zodoende 
heeft, naarmate de massale angst verdwenen is, ook het monopo
lie over de middelen voor massacommunicatie, dat in handen 
was van het regime een deel van zijn macht moeten prijsgeven 
en hiermee is de propaganda minder effectief geworden, al kan 
nog niemand zijn stem tegen het regime verheffen. 

Op het ogenblik kum1en we zien, dat deze gebeurtenissen de 
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Sowjet-regering dwingen aan de individuele Sowjet-burger mis
schien geen politieke vrijheid, maar in ieder geval toch een toe
nemende mate van vrijheid te verlenen, om hem een zeker ter
rein te laten waar hij enigermate vrij is van staatsbemoeienis. 
De Sowjet-regering vindt het bepaald niet prettig op deze wijze 
te handelen en doet dit ook met tegenzin. Het uitbreiden van het 
terrein dat vrij is van staatsbemoeienis, is het proces waar wij 
in deze tijd getuige van zijn in, bij voorbeeld, de geschillen tussen 
de Sowjet-regering en Sowjet-schrijvers en kunstenaars, in de 
steeds weer herhaalde pogingen van de zijde van de partijleiding 
om Sowjet-schrijvers en kunstenaars te dwingen zich te be
schouwen als instrumenten van de Sowjet-propaganda en in het 
herhaalde toegeven van deze zelfde partijleiding tegenover het 
hardnekkig verzet van de Sowjet-intellectuelen. De ontwikkeling 
aan alle zijden die wij waarnemen, is niet een opzettelijke libera
lisatie, maar een verzwa:kking van de absolute macht, welke te
gen de wil van de Sowjet-leiders plaatsvindt. Zeer duidelijk is het, 
dat deze verzwakking op vele manieren en in vele richtingen 
doorzet. 

Om een algemene indruk te geven van wat onze veranderingen 
in de Sowjet-economie en in het openbare en culturele leven in de 
Sowjet-Unie teweegbrengen, kunnen we zeggen, dat de greep 
van de dictatuur de neiging heeft te verslappen: de nieuwe 
produktieve en intellectuele krachten die het regime onvermijde
lijk heeft losgemaakt, krijgen langzamerhand de bovenhand in 
een moeilijke, volharding eisende strijd tegen de partij die aan de 
macht is. Terzelfder tijd is de partij nog steeds evenzeer gekant 
tegen zulk een ontwikkeling als voorheen. De partij aanvaardt 
tegen haar wil de terugtocht en alleen dan wanneer zij daartoe 
gedwongen wordt door een nederlaag. Zolang de partij blijft be
staan en voortgaat de absolute macht in de staat te hebben, 
zal de partij door allen als een duidelijke barrière op de weg 
naar de hervorming gezien worden. 

De polycentrische ontbinding in het communisme 

Nu zou ik graag iets zeggen over wat we de polycentrisohe 
nutbinding in het communisme kunnen noemen: over het opko
men van vernietigende conflicten binnen het wereldcommunisme. 
Ook hier was de dood van Stalin een van de beginpunten - het 
feit dat de 'vader der volken', de enige ware en orthodoxe hoge
priester van het marxistische leninisme er niet meer was en het 
feit dat zijn opvolgers in de Sowjet-Unie zich gedwongen voelden 
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de mythe van zijn onfeilbaarheid te vernietigen ten einde hun 
eigen regeringsmetboden te kunnen hervormen. Door dit te doen, 
veroorzaakten zij niet alleen een crisis in hun eigen machts
sfeer in Oost-Europa - denk maar aan de gebeurtenissen in 
Polen en Hongarije in 1956 - maar ook gaven zij de machtigste 
onafhankelijke communistische leider buiten de Sowjet-Unie, Mao 
Tse Toeng - die geen opvolger van een opvolger was, maar die 
zelf de zegevierende revolutionaire leider was - een kans zijn 
aanspraken op de rol van hoogste ideologische autoriteit voor 
het communisme naar voren te brengen. 

De Russische communistische leiders aanvaal.'dden Mao Tse 
Toengs hulp voor het herstellen van de eenheid van het Sowjet
rijk na de crisis van 1956, maar door dit te doen versterkten 
zij zijn positie in zo grote mate, dat hij, toen hij daarna steeds 
ontevredener werd over de hoeveelheid hulp van de Sowjet
Unie aan China op economisch, militair en diplomatiek terrein, 
zich sterk genoeg voelde om het wapen van het ideologisch ge
schil te gebruiken ten einde doeltreffende druk op zijn Sowjet
bondgenoten uit te oefenen. 

De twee voornaamste factoren die geleid hebben tot de bot
sing tussen Moskou en Peking waren enerzijds de ondermijning 
van het gezag van Stalins opvolger door de destalinisatie en an
derzijds het opkomen van een verschillende visie op het commu
nisme van onafhankelijke communistische machten, welke te
weeg werden gebracht door al te zeer uiteenlopende nationale 
belangen. En omdat deze geschillen steeds meer in ideologische 
vormen werden uitgevochten, als gold het een geschil over de 
leer, is de eenheid van het wereldcommunisme vernietigd. 

De hoop dat Stalins gecentraliseerde wereldpartij kon worden 
vervangen door een vrij verbond van onafhankelijke communis
tische parujen op basis van de gemeenschappelijke ideeën, een 
soort 'Socialistisch Gemenebest', zoals men het noemde, is 
niet in vervulling gegaan. In plaats daarvan hebben we kunnen 
zien dat de eenheid van het wereldcommunisme uiteenviel met 
openlijke botsingen, welke een verdeeldheid hebben veroorzaakt 
als bij een religieus schisma. 

Het geschil tussen Moskou en Peking heeft zijn uitwerking 
op de landen van Oost-Europa, welke staten ontstaan zijn als 
Sowjet-satellieten. Ik zeg 'ontstaan zijn', omdat ik geloof, dat 
we - met als uitzondering de Sowjet-zone van Duitsland - nu een 
proces van 'ont-satellitisering' kunnen waarnemen. Een satelliet 
is niet slechts een afhankelijke bondgenoot, een zwak land, dat 
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steunt op de bescherming door een ander land. Een satellietstaat 
is een staat waarvan de regering afhankelijk is van de sterkte 
van zijn beschermer voor het handhaven van zijn politieke macht 
in eigen land, zoals bij voorbeeld Ulbricht in Oost-Duitsland op 
het ogenblik, en zoals de Hongaarse communisten in 1956, en zo
als eigenlijk de gehele communistische organisatie in Oost-Europa 
op het einde van de oorlog, toen die pas was opgebouwd. 

Na de destalinisatie van 1956 veroorzaakten het in diskrediet 
raken van het Sowjet-gezag en het geloof in de Sowjet-onfeil
baarheid, en ook het in diskrediet raken van vele plaatselijke 
communistische leiders die werktuigen, 'Gauleiter' en medewer
kers in Oost-Europa waren geweest van Stalin, niet alleen een 
ernstige crisis, maar zij maakten het noodzakelijk dat de Sowjet
regering blijvende concessies deed aan deze Oosteuropese lan
den. Vroeg of laat kregen alle satellietlanden de concessies die 
Gomulka in oktober 1956 de Sawjets had afgedwongen: grotere 
zelfstandigheid in eigen land ten koste van onvermindeTde vrij
willige ancleTwerping aan de ideologie en de buitenlandse politiek 
van de Sowjet-leiding. 

Kort na 1956 leidde het in werking treden van deze autonomie 
tot een steeds groter wordend verschil in vonn onder de com
munistische staten in Oost-Europa. 

Aan het ene einde stond Albanië, een klein land waar geen 
enkele vorm van destalinisatie optrad. De Stalin-mythe werd 
volkomen gehandhaafd en men bleef Stalins methoden gebmiken. 
Aan het andere einde van de schaal stond Polen, een land waar 
de discussie over de misdaden van Stalin en zijn 'Ganleiter' 
veel openhartiger en ernstiger werden gevoerd dan in de Sowjet
Unie zelf. 

Ook was er Tsjechoslowakije, waar het collectiveren van de 
landbouw nog met enthousiasme werd nagestreefd en daartegen
over Polen, waar de meeste collectieve boerderijen werden ont
bonden en waar de boeren niet langer gedwongen konden worden 
deel te nemen in de collectieve bedrijven. 

Dergelijke verschillen waren wel zeer groot: in sommige landen 
waren de bestuursmethoden gematigder dan in de Sowjet-Unie en 
het terrein waar het individu in zekere mate vrij was van staats
bemoeienis groter, terwijl in andere landen strengere methoden 
werden gehandhaafd en de vrijheid daar minder groot was dan 
in de Sowjet-Unie na de destalinisatie. 
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Openlijk verzet tegen Moskou 

Onder de invloed van het China-Sowjet-schisma is sedertdien dit 
eerste stadium van groeiend zeldbestuur en groter wordende ver
schillen gevolgd door een tweede stadium en op het ogenblik 
heeft de situatie zich zover ontwikkeld, dat we zelfs een aantal 
landen achter het ijzeren gordijn zich openlijk hebben zien verzet
ten tegen Sowjet-instructies in het bijzonder in politiek-economi
mische zaken, maar zelfs zo nu en dan in zaken die de buiten
l::mdse politiek betroffen. 

De Sowjet-poging de Communistische Raad voor Wederzijdse 
Economische Hulp, de COMECON, te ontwikkelen tot een over
koepelend planbmeau voor het gehele Sowjet-blok, is ondanks 
veel energie en een grote publiciteitscampagne op veel verzet ge
stuit en hoewel men al sedert 1962 bezig is deze plannen tot uit
voering te brengen, wordt men van alle kanten tegengewerkt. Het 
verzet van Roemenië is wel bijzonder open geweest, en de Roe
meense regering heeft openlijk iedere vorm van internationale 
planning prindpieel verworpen en zich tegen de oprichting van 
supranationale ondernemingen, in welke vorn1 ook, verklaard. 

Een land dat zich zo kan gedragen, kan men niet langer als 
satellietstaat beschouwen in de oude betekenis van het woord, en 
de enige mogelijke verklaring is dat de Roemeense regering niet 
alleen meer tactische armslag heeft verworven dank zij het ge
schil tussen Moskou en Peking, met de mogelijkheid de één tegen 
de ander uit te spelen, maar ook haar grotere zelfstandigheid 
heeft gebruikt om zowel de toestanden in eigen land draag
lijker te maken als een bredere basis in de massa voor zich zelf 
te scheppen en zodoende zich een positie te verschaffen die sterk 
genoeg is om zich te kunnen veroorloven Moskous instructies zo 
nu en dan te trotseren. 

Wat we op het ogenblik zien, is de overgang van een toenemen
de autonomie naar een nog beperkte maar in wezen uitdagende 
onafhankelijkheid, en tegelijkertijd de ontbinding van wat eens 
een onverbrekelijk geheel vormde. 

Al deze veranderingen worden echter - zelfs in die landen 
waar ze het verst zijn gegr.an, zoals enkele jaren geleden in Po
len en, na de tegenslagen in Polen, op het ogenblik in Hongarije 
-· nog steeds binnen nauwkeurig vastgelegde grenzen gehouden. 

Zelfs die communistische regimes die nu een grotere onafhan
kelijkheid genieten en die plaatselijke partijleiders die niet langer 
Sowjet-'Gauleiter' willen zijn en die in feite al opgehouden zijn 
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'Gauleiter' te zijn, klemmen zich vast aan het principe van de 
één-partijdictatuur. De mate waarin vrije discussie is toegestaan 
en waarin het terrein dat vrij is van staatsbemoeienis vergroot 
wordt, hangt in laatste instantie nog af van het punt waarop zij 
verkiezen het voortgaan van dit proces een halt toe te roepen. 

Niettemin kunnen we een duidelijke verandering zien en de 
tendens is in de richting van een zwakker worden van de absolute 
macht en het gecentraliseerd bestuur, maar het proces blijft nog 
binnen de grenzen die vastgelegd zijn door een politiek lichaam. 
door hen die de politieke dictatuur van de communistische partij 
uitoefenen. 

Ten slotte beïnvloedt dit proces ook de communistische partijen 
buiten het Sowjet-blok, en het is bijzonder duidelijk in die landen 
waar de communistische partijen sterk zijn. Maar in landen 
waar ze slechts kleine sekten vormen, zonder enige werkelijke 
invloed, reageren zij begrijpelijkerwijs op de onrust binnen het 
Sowjet-blok door zich nog -.;erder terug te trekken in hun sek
tarisch isolement, waarbij ze terzelfder tijd trachten. hun ogen 
te sluiten voor wat er gebeurt en doen alsof het ene ondeelbare 
Sowjet-blok nog steeds bestaat en de leiding nog in handen van 
Stalin is. Dergelijke partijen zijn snel ook dat kleine beetje invloed 
dat ze nog hadden aan het verliezen. 

Maar in de landen waar de communistische partijen sterk ge
noeg zijn om een serieuze factor te vormen in het nationale po
litieke leven - in Europa bij voorbeeld geldt dit in het bijzonder 
voor de Italiaanse communistische partij - beschouwen deze 
de veranderingen binnen het Sowjet-blok als een gelegenheid om 
grotere autonomie te -.;erkrijgen. Tegelijkertijd zijn zij, dank zij de 
algemene democratische sfeer waarin zij leven, zelf gedwongen 
concessies te doen. Deze kunnen zelfs veel verder gaan dan de 
bedoeling is, omdat de grenzen die door een politiek lichaam vast
gesteld zijn, vastgelegd door de één-partijdictatuur, in het Westen 
niet bestaan, bij voorbeeld I·talië en de andere democratische 
landen en omdat het proces voortgaat binnen een demoeTatie en 
niet binnen een dictatuur. 

Werkelijke veranderingen - of slechts tactiek? 

Als ik nu na deze beschrijving van de veranderingen, de diffe
reDitiëring en de verschijnselen van ontbinding en uiteenvallen in 
het communistische kamp, terugga naar mijn oorspronkelijke 
vraag, namelijk of wat wij zien een automatische toenadering is 
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tussen de twee stelsels - communisme en democratie - de 
vraag of de verandering die aan de andere kant schijnt te 
hebben plaatsgevonden, een werkelijke verandering is of slechts 
een kwestie van taetiek, de vraag of onder de nieuwe omsrtan
digheden de grote wereldtegenstelling, de grote dreiging, er nog 
is, dan zult u nauwelijks verbaasd zijn als ik u niet een duidelijk, 
eenvoudig, ongecompliceerd antwoord kan geven. 

In de eerste plaats kan er geen twijfel bestaan dat de verande
ring die daarginds heeft plaatsgevonden, niet alleen een kwestie 
is van tactiek; het is niet alleen maar een manier waarop de 
communistische leiders nog sterker hopen te worden, door middel 
van nieuwe methoden, hoewel zij natuurlijk proberen en zullen 
blijven proberen hun macht te handhaven en zelfs te vergroten 
met iedere methode die zij maar kunnen vinden. Vanuit het 
standpunt van een totalitaire gecentraliseerde macht zijn veran
deringen ongewenste, uiteindelijk naar een niet te voorkomen 
ontbinding voerende verschijnselen. 

Anderzijds is het voor zover het de communisten betreft be
paald niet een bewusrte en opzettelijke toenadering en niet een 
poging om uiting te geven aan liberale opwellingen bij de com
munistische leiders. Integendeel, deze communistische leiders, 
die vastbesloten zijn hun macht te bestendigen, zullen altijd de 
grenzen van het proces van verandering vertegenwoordigen. Ter
zelfder tijd zijn zij erop gebrand de tegenstelling met de niet
communistische wereld te handhaven, omdat het bestaan daar
van een element is dat hen helpt hun eigen regime en hun eigen 
kamp in stand te houden. 

Wat wij zien is daarom noch een bewuste en opzettelijke pro
gressieve toenadering of een zwakker worden van de vijandschap 
volgens een besluit van de communistische leiders, noch alleen 
maar een kwestie van tactiek. \Ve maken een werkelijk ontbin
dingsproces mee. Maar de vijand blijft, ondanks hert feit dat hij 
deze ontbinding ondergaat, een bedreiging, omdat zijn vastbeslo
tenheid zijn dietatoriale stelsel te besrtendigen nog srteeds een be
slissende factor voor zijn houding uitmaakt en in het bijzonder 
zijn houding in de buitenlandse politiek. 

Omgekeerd blijven de vijandigheid in de buitenlandse politiek 
van dit partijregime tegenover alle niet-communistische staten 
en de ideologische overtuiging dat het noodzakelijk is de gehele 
wereld te onderwerpen aan soortgelijke stelsels, een wezenlijke 
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rechtvaardiging voor zijn vastbeslotenheid zich zelf aan de macht 
te houden in eigen land. 

De Sowjet-leiders voelen waarschijnlijk zelf hoe vreemd dit 
geloof in de wereldzege van het communisme moet schijnen, 
juist in deze dagen, waarin het communisme duidelijk uiteenvalt 
in de nationale delen die tevoren met zijn alle het geheel uitmaak
ten. Zij zijn daarom druk aan het zoeken naar andere zaken die 
een rechtvaardiging zouden kunnen vormen voor hun aan-de
maoht-blijven. Parallel en soms zelfs in plaats van, de constante 
drang om de maatschappij met geweld van binnen uit te reorga
niseren, beginnen zij het idee naar voren te brengen dat de wer
kelijke rechtvaardiging, de echte hoofdtaak van de communisti
sche partij, speciaal in de Sowjet-Unie, is het vergroten van de 
produktie en de materiële welstand, hetgeen een tamelijk een
voudige en alledaagse economische kwestie is. Maar zij kunnen 
zelf zien hoe slecht deze rechtvaardiging past bij hun doel, daar 
tot nu toe niemand in staat is geweest enig bewijs te leveren dat 
een bureaucratisch partijsysteem de meest geschikte VOlTil is 
voor een regering, bezien vanuit de behoefte aan een maximale 
economische prestatie. 

De communistische leiders zijn daarom gedwongen, indien zij 
zich willen handhaven, terug te vallen op de oude rechtvaardi
gingen, en in dezelfde mate waarin deze oude rechtvaardigingen 
niet meer geldig zijn, vermindert hun macht. 

Een verzwakte vijand, een vijand bedreigd door ontbinding, 
houdt echter niet zonder meer op een vijand te zijn. Daarom 
blijft het onze taak, in het bijzonder op weinig beschermde en 
open fronten, maar ook elders, doeltreffend weerstand te bieden 
aan een reële bedreiging en opgewekt de voorwaarden voor deze 
weerstand te handhaven. Maar dit is niet onze enige taak; het is 
zelfs niet onze enige taak waar het de communistische· wereld 
betreft. 

Door al deze jaren hebben we, behalve het beschermen van de 
vrijheid tegen de aanval van buitenaf, nog een taak gehad, na
melijk om deze vrijheid te gebruiken voor de oplossing van onze 
eigen problemen. Op het ogenblik hebben we naast deze twee 
taken nog een derde: gebruik maken van de zwakke plek van 
onze tegenstander, en ons best te doen die elementen te verster
ken die de ontbinding zullen bevorderen - bepaald niet in die 
zin dat we ons moeten aanpassen aan het vijandige regime, 
maar in de betekenis dat we moeten overwegen wat we kunnen 
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doen om dat onwillekeurige proces van verslapping dat onze 
vijand verzwakt, te bevorderen. 

Dit geldt in het bijzonder voor die landen in Oost-Europa die 
op het ogenblik een minder goede verhouding hebben met de 
Sowjet-Unie door hun pogingen grotere bewegingsvrijheid te ver
krijgen. Alles wat het Westen kan doen om zijn economische 
en culturele contacten met deze landen uit te breiden, zal onver
mijdelijk de veranderingen in de hand werken. En ook geldt dit 
voor de grote communistische partijen in de democratische lan
den, zoals de Italiaanse communistische partij. 

Voor het regime in de Sowjet-zone achter de Berlijnse muur 
geldt dit echter in slechts zeer beperkte mate. Deze muur is niet 
zo maar iets toevalligs, hij is het symbool voor een regime 
en dat niet in staat is zijn eigen positie te versterken door 
concessies aan de massa's die het onder zich heeft, omdat het -
anders dan de regeringen van de andere Oosteuropese staten -
niet alleen maar een ongewenst regime is in een reeds 
bestaande staat, maar een ongewenst regime in een onge
wenste staat, en dit is gebleven. Hier is er niet veel kans op 
verslapping en nog minder op enige verandering in het regime 
zelf, zolang de politiek van de Sowjet-Unie tegenover Duitsland 
niet verandert. 

Wat echter algemeen geldt en wat ik nogmaals zou willen 
onderstrepen, is dat de tegenstellingen tussen het communistische 
één-partijregime en de menselijke vrijheid blijven bestaan, zelfs 
daar waar we het veranderde communisme van onze tijd aan
treffen. De noodzaak ons te verdedigen tegen een bedreiging 
blijft, zelfs al is de bedreiging niet meer zo ernstig. Zolang het 
één-partijregime aan de andere kant blijft bestaan, zullen ook de 
fundamentele grenzen voor het veranderingsproces blijven be
staan. Maar te zmnen met de verplichting ons te verdedigen te-. 
gen een nog steeds bestaande bedreiging hebben we nog een 
verplichting: alles te doen wat we kunnen om het proces van 
verandering en ontbinding waaraan het wereldcommunisme bezig 
is ten onder te gaan, te bevorderen. 
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Boekbesprekingen 

Dr. L. van Gelder, Deelname en distantie, ]. B. Wolters, Groningen 
1964 (29 blz.) 

Bij de aanvaarding van zijn ambt van gewoon hoogleraar in de 
pedagogiek aan de Universiteit te Groningen, hield dr. L. van Gelder 
een oratie, getiteld 'Deelname en distantie'. Met deze titel wordt uit
gedrukt, dat voor een wetenschappelijke bestudering van de in aard 
en omvang toenemende onderwijsproblemen een nauwe samenwer
king tussen het onderwijs in de praktijk en de wetenschappelijke in
stituten vereist is. De noodzakelijke samenwerking wordt dan aange
toond ten behoeve van de opbouw van de pedagogische structuur 
van het onderwijs. De pedagogische stmctuur betreft zowel de externe 
vorm, t.w. het gedifferentieerde stelsel van de schoolsoorten, als de 
interne vorm, t.w. de pedagogisch-didactische situatie in de school. 
Behalve door maatschappelijke en politieke factoren werd, doordat het 
bij het opstellen van plannen tot onderwijsreorganisaties aan een 
wetenschappelijk pedagogisch uitgangspunt heeft ontbroken, in het 
verleden de samenhang tussen de externe en interne vormgeving niet 
steeds duidelijk onderkend. 

Thans is de belangstelling voor de pedagogische structuur van ons 
onderwijs groeiende. Daarbij spelen pedagogische en niet-pedagogische 
motieven een rol. De bestudering van deze problematiek moet dus een 
multidisciplinair karakter dragen. Als niet een duidelijk pedagogisch 
motief wordt gesteld, dreigt het onderwijs te zeer, en dan dus een
zijdig, bepaald te worden door psychologische, sociale, economische 
en bestuurlijke motieven. 

V oor wat de pedagogische motieven betreft dient de pedagogische 
structuur een zodanig pedagogisch-didactische situatie mogelijk te 
maken, dat een aantal basiseisen gerealiseerd kan worden. Deze ba
siseisen zijn de individualiteit, de socialiteit, de creativiteit en de huma
niteit. 

Wanneer nu de eisen van de onderscheiden disciplines met elkaar 
in verband gebracht worden, blijken er juist op het grensgebied tus
sen de pedagogiek en de andere wetenschappen over en weer veel 
onduidelijkheden en misverstanden aanwezig te zijn. Om tot relevante 
oplossingen te komen is goede samenwerking nodig. De noodzakelijke 
samenwerking wordt o.m. aangetoond in de relatie onderwijs en 
samenleving. In het verleden stond het onderwijs te los van dt: sociale 
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omgeving en omgekeerd hebben bij de bepaling van de pedagogische 
structuur 'Sociologische motieven te zeer overheerst, zoals b.v. bij 
Schelsky. 

Een andere relatie is die tussen het economisch en het pedagogisch 
denken. 

Aan de ene kant wordt door sonunige economen te gemakkelijk ge
steld, dat het onderwijs moet voldoen aan eisen die door de econo
mische ontwikkeling zouden worden verlangd, aan de andere kant 
behoeft het economisch denken niet een vermaterialisering van het 
onderwijs te betekenen, maar het efficiënt hanteren van de middelen 
om de pedagogische doeleinden te bereiken. In deze samenwerking 
van pedagoog en econoom kunnen vragen bestudeerd worden betref~ 
fende het opleidingsniveau, de bepaling van de opleidingstijd en ver
anderingen in de opleidingen door de gewijzigde beroepenstructuur. 

Een voorbeeld van goede samenwerking en verstandhouding tus
sen de disciplines heeft zich de laatste jaren gunstig ontwikkeld op 
het terrein van de hulpbiedende organen voor opvoeding en onder
wijs inzake de individuele geestelijke gezondheidszorg voor het school
kind. Daar wordt het pedagogische, het school-medische, het school
psychologische en het school-maatschappelijke aspect, meer en meer 
geïntegreerd. Alleen ontbreekt nog overeenstemming over de orga~ 
nisatievorm. 

Maar daarmee komt tevens voorbeeldsgewijs tot uiting, dat voor de 
opbouw van de pedagogische structuur het beleidsaspect te weinig 
bestudeerd is. Het is te meer het signaleren waard, aangezien de 
realisering van een nieuwe pedagogische structuur, ook al zijn alle 
pedagogische en niet-pedagogische vraagpunten in kaart gebracht, in 
laatste instantie een beleids- en daarmee een politiek probleem is. 

Van Gelder somt een drietal vraagstukken op, die in de eerstko
mende tijd in het raam van de opbouw van een verantwoorde pe~ 
dagob>ische structuur bestudeerd moeten worden. Dat zijn: 

a) vorm en inhoud van het basisonderwijs mede in verbanel met het 
getlifferentieerde voortgezet onderwijs; . 

b) het vinden van nieuwe onderwijsvormen voor jong-volwassenen 
als zgn. tweede en derde ontwikkelingsweg; 

e) de verhouding tussen het beroepsonderwijs en het wetenschap
pelijk onderwijs vooral in verband met de kadervorming voor het 
onderwijs. 

Voor dit alles geldt deelneming en distantie, t.w. in samenwerking 
met landelijke, regionale en lokale pedagogische centra in directe 
relatie met de school de bijdrage van de universitair gevmmde pe-: 
dagoog. 

In zijn rede noemt Van Gelder nu niet direct zaken die niet 
ergens, maar dan vooral ook door hem zelf, gezegd zouden zijn. Echter 
in beknopt bestek wordt een heldere inleiding in fundamentele pro-
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biemen voor de opbouw van ons onderwijs gegeven. Daarbij wordt 
overtuigend op de samenhang van de disciplines gewezen. De nieuwe 
hoogleraar betreedt hiermee een omvangrijk maar uiterst belang
wekkend werkterrein, naar de resultaten waarvan - niet in de laatste 
plaats door beleidsfiguren - met spanning kan worden uitgezien. 

MR. J. W. MASMAN 

Dr. H. ]. ]. van Beinum. Een organisatie in beweging. Een sociaal-psy
chologisch veld-experiment bij de Postchèque- en Girodienst. Met een 
nabeschouwing door G. F. ]. A. Groen. H.E. Stenfert Kroese N.V., Lei
den, 1963; Vll + 195 blz. 

Deze studie wordt gepresenteerd als verslag en analyse van een zgn. 
sociaal-psychologisch veldexperiment, d.w.z. een proefneming onder 
gecontroleerde omstandigheden met betrekking tot de samenhang tussen 
menselijke factoren en andere elementen in een werkelijkheidssituatie. 
Deze proefneming vond plaats bij de Postchèque- en Girodienst in de 
jaren 1957-1959, nadat de weg daarvoor in de jaren 1954-1956 was ge
effend door een diagnostisch onderzoek van Prof. Dr. H. A. Hutte. De 
uitvoering van het onderzoek berustte bij een sociaal-wetenschappelijk 
team, eerst onder leiding van Hutte, vanaf medio 1957 onder leiding 
van de schrijver, waarin ook enkele topfunctionarissen van de girodienst 
en de PTT in de personeelssector en de bedrijfseconomische sector zitting 
hadden. 

De proefneming had betrekking op enige wijzigingen in de organisatie 
van de rekening-courant-afdeling van genoemde dienst. 

De opzet van de proefneming was na te gaan of, en zo ja, hoe wijzi
gingen in de organisatie konden worden verwezenlijkt, en voorts hoe 
deze wijzigingen de houding van het uitvoerend personeel en de chefs 
ten opzichte van de werksituatie beïnvloedden. Deze houding was in het 
voorafgaande onderzoek van Hutte sterk negatief gebleken. De houding 
na het aanbrengen van de organisatorische wijzigingen werd onderzocht 
door middel van groepsinterviews. Deze groepsinterviews vonden plaats 
bijna een jaar na het begin van de proefneming. Daarnaast vonden ook 
schriftelijke individuele interviews plaats om de gewijzigde bevoegd
heidsregeling in de experimentele afdeling vast te leggen. 

De proefneming werd doorgevoerd bij een afdeling van vier burelen, 
elk bestaande uit twee tafelgroepen (eenheden van 21 uitvoerende per
soneelsleden). Dit deel van de afdeling rekening-courant werd bij het 
begin van de proefneming overgebracht naar een apart gebouw, een 
gebeurtenis die als een zelfstandige onafhankelijke variabele werd be
schouwd. 

Uit de andere burelen van de rekening-courant-afdeling werd een 
drietal als controlegroep aangewezen. Ook hier werden groepsinterviews 
gehouden. 
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Het in dit proefschrift beschreven onderzoek kan als geslaagd worden 
beschouwd, voor zover het een verslag betreft over een 'organisatie in be
weging' (vooral hoofdstuk V en, voor wat betreft de uiteindelijke re
organisatie, hoofdstuk VII). Het geeft een interessant, zij het hier en daar 
wat summier, beeld van de practische problemen die zich bij een der
gelijke reorganisatie voordoen. Het onderzoek heeft in zijn functie van 
'proeffabriek' zeker voldaan en dit komt in deze studie adaequaat tot 
uiting. 

Minder geslaagd is o.i. de auteur in zijn tweede, meer theoreti\SChe 
doelstelling, die het wetenschappelijk hoofddoel van de studie vormde, 
nl. de toetsing van de hypothese inzake de relatie tussen de doorge
voerde reorganisatie en de wijziging in de houding van chefs en uit
voerend personeel tegenover de werksituatie. Hij is van mening, dat zijn 
onderzoek volledig beantwoordt aan de eisen van een experimentele 
opzet, omdat de onafhankelijke variabelen de enige factoren waren die 
op de afhankelijke variabelen (houdingsvariabelen) invloed konden uit
oefenen en in feite werden gewijzigd. Het zgn. Hawthome effect ont
breekt (blz. 115). Dit nu is o.i. een miskenning van de situatie. Op één 
storende variabele wijst de schrijver zelf al, nl. de verhuizing van de 
experimentele afdeling naar een ander gebouw (blz. 28). Weliswaar 
poogt de schrijver deze factor ten tonele te voeren als 'onafhankelijke 
variabele', die welbewust is geïntroduceerd als een van de grootheden 
waarvan hij het effect wenst te meten, maar dit is toch niet de werke
lijke situatie, zoals hij trouwens zelf (blz. 15) stelt. 

De schrijver gaat bovendien geheel voorbij aan het feit, dat hetzelfde 
geldt ten aanzien van de voorlichting die aan de experimentele en con
trolegroepen is gegeven. De schrijver vermeldt (blz. 52), dat vóór de in
stallatie van de experimentele groep een uitgebreide voorlichting van 
toekomstig personeel en chefs van deze groep plaats vond over doeleinden 
en aard van het experiment. Het is duidelijk, dat deze voorlichtings
campagne een zelfstandige invloed kan hebben gehad op de houding en 
prestaties van de experimentele groep. Men dient voorts te bedenken, 
dat deze voorlichtingsactie ongetwijfeld ook is opgemerkt door leden 
van de controlegroepen, die op dat tijdstip nog in hetzelfde gebouw, en 
gedurende het gehele experiment in dezelfde stad, werkzaam waren. 
De schrijver kan daarom niet uitsluiten dat het verschil in attitude 
tussen experimentele en controlegroep is (mede-) veroorzaakt door 
beider kennis van de speciale positie van de experimentele groep 
in het bedrijf. Dit zou een Hawthorne-effect in optima forma zijn. 
Het ware in dit verband voor de hand liggend geweest als men had 
overwogen het experiment uit te voeren op het girokantoor te Arnhem. 
Het is vreemd dat de schrijver een dergelijke overweging nergens ter 
sprake brengt. 

Tenslotte is er nog een belangrijke reden om de waarde van de studie 
als experiment in twijfel te trekken. 

Het beste wat de studie kan opleveren is een verband tussen een 
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complex samenstel van wijzigingen in een deel van de organisatie en de 
prestaties en houdingen van de personeelsleden in dat deel van de or
ganisatie. Nergens blijkt: 

a. wat de betekenis voor het eindresultaat is van elk element in dat 
complex van wijzigingen afzonderlijk; 

b. wat het effect is van het experimentele karakter der wijzigingen, 
in tegenstelling tot dat van hun inherente eigenschappen. 

Met andere woorden: het onderzoek laat strikt genomen geen gevolg
trekkingen toe ten aanzien van de te verwachten resultaten, wanneer 
men dergelijke wijzigingen in de gehele organisatie doorvoert. Als expe
riment is het onderzoek daarmee mislukt. 

Drs. H. EMANUEL 

Prof. dr. B. de Goede: Aan de hand van de grondwet. Arnhem .1964 

Hoe populair is de grondwet? De Nederlanders hebben de laatste de
cennia, sinds in 1946 de grondwet in ere hersteld werd, niet van veel 
positieve of negatieve gevoelens blijk gegeven. Zij zijn zich nauwelijks 
bewust geweest, dat bijna alle kamerverkiezingen tevens een grond
wetswijziging tot inzet hadden. 

Sinds de koppelverkoop van algemeen kiesrecht en onderwijspacifi
catie in 1917 is er om de grondwet geen agitatie meer geweest. 
Professor De Goede constateert, dat de grondwet is 'geïntegreerd' in 
ons algemeen besef Nederlander te zijn. 'Wanneer de vraag rijst naar dl' 
betekenis van onze grondwet, ziet men vrijwel steed~ juristen, man
nen van het vak dus, aantreden ter beantwoording.' 

Dat was nog zo bij de jongste grondwetswijziging in 1963. Maar sinds
dien lijkt het, of de grondwet actueler wordt. Minister Toxopeus heeft 
een commissie aan het werk om een werkstuk ter discussie te stellen 
en een commissie van de Partij van de Arbeid bereidt een rapport 
voor, waarin zeker enige constitutionele desiderata aan de orde gt>
steld zullen worden. Wie weet, doet binnenkort de grondwet opnieuw 
haar intrede in de politieke arena. 

De grondwet moge clan thans een veilig en vn,edzaam rechtsgoed 
zijn, er is voor velen meer vreugde aan te beleven dan de gedachten
wisseling der juristen zou doen vermoeden. Dat heeft professor 
De Goede ons in een smakelijk boek willen doen beseffen. 

Hij heeft de flair van een goede journalist en hij is een gevot'lig au
teur en dus is hij geslaagd. Hij leidt ons 'aan de hand van de grondwet', 
dat wil zeggen, hij kiest een zestigtal artikelen in volgorde van hun 
nummering en vergast ons op een zelfde aantal belevenissen met de 
betrokken bepalingen, telkens geïllustreerd met een foto of tekening. 
We vinden een commentaar, een rechtbankverslag, een kranteknip
sel, een stukje belletrie (van hem zelf, G. K. van het Reve of Godfried 
Bomans), een stuk uit iemand"S memoires of een passage uit de 
Handelingen. Het resultaat is niet, dat de grondwet voor ons gaat 
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leven, maar ons wordt wel duidelijk gemaakt, dat het leven van ons 
gezamenlijk, in het verband van de staat zowel als ons persoonlijk 
leven, op de meest dramatische of op de gekste manier met de grond
wet kortsluiting kan maken. Dat we aldus tot een oordeel over de 
grondwet komen, is wat veel gezegd. De Goede meent, dat ons oor
deel door gevoelens wordt bepaald. Hem. moet in ieder geval worden 
toegegeven, dat onze gevoelens door zijn vondsten worden geprik
keld en wel positief. 

De auteur moet zelf wel een beetje van de grondwet houden, an
ders had hij er de inspiratie voor deze artistiek-journalistieke bena
dering niet in kunnen vinden. Maar zijn methode zou met vergelijk
haar resultaat kunnen worden toegepast op artikel 1401 B.W. 

Zou echter zo'n boek ooit zijn weg vinden naar 'studenten en hen die 
nimmer een collegebank hebben gezien, ambtenaren en geadministreer
den, bestuurders en bestuurden'? 

Het ligt niet voor de hand en daarin vind ik de bevestiging, dat de 
.~rondwet voor de auteur en zijn lezers een eigen emotionele werking 
heeft, die hem boven andere, toch ook fundamentele wetten verheft. 
Quod erat clemonstranclum, zal De Goede zeggen. 

MR. F. }. KRANENBURG 

Amaury de Riencourt: De geest van China. W. de Haan, Zeist. 

Amaury de Riencourt schrijft op blz. 19 van zijn boek: 'De 1-tsjing 
bleef de metafysische bijbel van China, een boek van zo'n enorm 
belang, dat Confucius genoodzaakt was het onder protest goed te 
keuren.' 

Dit is louter laster, Confucius las de 1-tsjing zo grondig, dat hij het 
koord dat de bamboebladzijden samenhield drie maal moest vernieu
wen. Hij zei, tegen het einde van zijn leven, zuchtend: 'Had ik nog 
slechts drie jaar om de 1-tsjing te bestuderen, dan zou ik de gesehiede
nis der mensheid begrijpen.' 

Deze en andere laster over Confucius dient om de vooropgestelde, 
foute, theorie te bewijzen, dat de leer van Confucius tegengesteld was 
aan die van Lau Tze. Dit alles dient weer om te bewijzen, dat Con
fucius en Lau Tze (500 voor Chr.) het einde en niet het begin der 
Chinese cultuur betekenen. Volgens de Riencourt ligt het hoogtepunt 
der Chinese cultuur in de Shang-periode (1500 voor Christus), en het 
tijdperk der Strijdende Staten (200 voor Chr.), dat 'historisch gelijk 
gesteld kan worden met het Victoriaanse tijdperk in Engeland'! Alles 
wat daarna volgt, is vervelende civilisatie, omdat men niet verder 
is gegaan op de weg van de Wet-school, waarvan de sinologen tot nog 
toe steeds meenden, dat ze een voorloper was van Hitler. 

Zover ging zelfs Spengler niet, hoewel het in wezen zîjn ondergangs
theorie is, die zonder deze te noemen, in dit boek herhaald wordt. 
:\maury de Riencourt is een door zijn theorieën bezetene, en het 
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komt hem op een paar onnauwkeurigheden niet aan, wanneer hij 
die theorieën wil bewijzen. De grootste verwarring ontstaat, wanneer 
hij de grondwoekeraars van de laatste halve eeuw, 'landadel' noemt, 
hoewel het feodalisme in China toen reeds eeuwen was verdwenen. 
En toch zegt hij over het karakter dier nieuwe grondbezitters din
gen die ons een geheel nieuw inzicht geven in het gebeuren. 

Hij spreekt over 'de Rus Maring', zonder te weten dat dit 'de, Ne
derlander Sneevliet' was, maar wat hij over hem en zijn conflict met 
Trotski vermeldt, geeft on'S toch wel een heel nieuwe kijk op de 
rol die deze figuur in China gespeeld heeft. Kortom, dit boek, dat he
laas dezelfde titel draagt als een der klassieken van onze sinologische 
literatuur: 'De Geest van China' van Henri Borel, kan bij leken 
enkel verwarring wekken. 

Toch is Amaury de Riencourt, die ook reeds enkele belangrijke 
boeken over Tibet schreef, geen dwaas. Sinologen zullen zich telkens 
weer doodergeren aan zijn doordrijverij, maar evenzeer zullen zij 
telkens getroffen worden door het volkomen nieuwe licht dat hij op 
allerlei kwesties werpt. Met Holmes Welch (The parting of the 
way), is hij een der heel heel weinige sinologen die voortdurend dwingt 
tot herdenken en herwaarderen. En de stelling waar het hem om te 
doen is: dat het modem Chinese communisme beter uit de Chinese 
klassieken dan uit Marx verklaard kan worden heeft hij, hoewel vaak 
met zonderlinge argumenten, toch wel zeer degelijk bewezen. 

Om het in de katholieke terminologie te zeggen, het boek kan, 
met groot voorbehoud voor leken, aan sinologen sterk aanbevolen 
worden. 

DR. JEF LAST 

College van Advies der Antirevolutionaire Partij: Rapport: Toekomst 
voor het midden- en kleinbedrijf. 

De titel van dit rapport geeft wel de geest aan waarin het geschreven 
is. Er is een toekomst voor het midden- en kleinbedrijf mits de onder
nemer zijn tijd verstaat en mits de overheid een op gelijke kansen ge
richt beleid voert. Over dit mits gaat het in dit vlot geschreven boekje 
van 70 bladzijden. Over het mits van de algemene en toenemende wel
vaart vinden we weinig of niets. 

Het rapport draagt vooral een beschrijvend karakter, hoewel over 
een aantal punten een oordeel wordt gegeven. Soms gebeurt dat in 
zeer algemene termen, bij voorbeeld: 'In grote kringen in het midden
en kleinbedrijf is men het erover eens dat het geven van cadeaus 
en kortingen bestreden moet worden.' 

In andere gevallen is het oordeel zeer concreet en op de man af 
zoals we van antirevolutionairen vaak gewend zijn. Zo vinden we 
een pleidooi voor ruimere activiteiten door consumentenorganisaties. 
Men hoort wel eens een ander geluid in kringen van het bedrijfsleven! 

In de inleiding staat een korte uiteenzetting over de achtergronden 
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waartegen de naar voren gebrachte opvattingen zijn geprojecteerd. 
Meer sociologisch dan economisch. We lezen dat in a.r. kring een 
sterke voorkeur is voor de zellstandige,' risicodragende, ondernemer 
als onmisbaar element in een samenleving zonder grote maatschap
pelijke verschillen. Op het karakter van die zelfstandigheid in onze tijd 
wordt uitgebreid ingegaan. 

De vier hoofdstukken behandelen achtereenvolgens het algemene 
beeld, de vraagstukken rond de vestiging, de keuzevrijheid met be
trekking tot prijs en kwaliteit en ten slotte volgt dan een uiteenzetting 
over de toekomst van het midden- en kleinbedrijf. 

Om een enkel punt te noemen: over de opleiding zijn de gedachten 
nog algemeen en vaag. In verband met de Mammoetwet waren meer 
concrete denkbeelden zeer welkom geweest. Dat de verticale prijsbin
ding op één lijn gesteld wordt met c.a.o.'s en andere ondernemersaf
spraken lijkt mij een ongemotiveerde sprong, maar erger vind ik dat 
dit allemaal valt onder het hoofd 'samenwerking' en dat een negatief 
opstellen niet strookt met een protestant-christelijke visie op de maat
schappij. Deze passage is gelukkig uitzondering. 

Over de reclame een halve bladzijde, terwijl de discussie in brede 
kring aan de gang is. Duidelijk is de passage dat het huidige loon
en prijsbeleid de middenstanders niet in alle opzichten aanspreekt, 
met name de prijszetting in de voedselvoorzieningssector en de ver
rekening van hogere arbeidskosten in het ambacht. 

Al met al een lezenswaardig boekje, waar echter het specifiek anti
revolutionaire niet zo gemakkelijk is uit te halen. Dat zou mogelijk wel 
het geval geweest zijn, als ingegaan was op het loon- en prijsbeleid, 
op sociale verzekeringen, op belastingen e.d. Deze onderwerpen - zo 
lezen wij - zijn stuk voor stuk van een te technisch karakter om hier 
behandeld te worden. Maar in de parlementaire praktijk blijken dik
wijls hier de verschillen te liggen en niet zozeer ten aanzien van het 
specifieke middenstandsbeleid. 

]. REEHORST 
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REDACTIONEEL 

Ongeveer een jaar geleden hebben de heren IJff en Wierenga in 
S & D hun visie gegeven op het schrijven van de Generale Synode 
van de N.H. Kerk over het vraagstuk van de kernwapens. Op ver
zoek van de redactie hebben beide scribenten gereageerd op het 
antwoord van de synode op de geuite kritiek: Woord en Weder
woord. 

Het artikel van R. Locwenthal is de enigszins bekorte en ver
taalde tekst van zijn bijdrage aan het blad 'Berliner Stimme'. De 
redactie is van mening, dat de hier gegeven visie van deze voor
aanstaande expert in de betrekkingen tussen socialsme en commu
nisme nog steeds van zo grote actualiteit is, dat afdrukken van deze 
tekst voor de lezers van S & D van belang is. 

Enige biografische notities: 

Drs. H. ]. Eijsink is econoom en adjunct-directeur van de Dr. 
Wiardi Beekman Stichting. 

Drs. A. C. A. Eertrand is het pseudoniem voor een medewerker 
aan een grote internationale organisatie, waar hij belast is met 
vraagstukken van de europese integratie. 

Drs. H. Wallenburg was tot voor kort verbonden aan de Algemene 
Nederlandse Metaal Bedrijfsbond. Sinds kort werkzaam bij het 
sociologisch instituut van de Leidse Universiteit. 

Dr. ]. G. H. Tans is lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. 

Ir.]. l]ff is vliegtuigbouwkundig ingenieur. 

H. Wierenga is kandidaat-notaris. 
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Ten geleide 

Bijna zou men zich schamen om een betoog op te zetten dat 
wetenschap, en daarmee ook wetenschappelijk onderwijs, van een 
steeds groeiend belang zijn voor de ontwikkeling van de moderne 
maatschappï; en de moderne staat. En wel op grond van het feit, 
dat zulk een betoog allesbehalve oorspronkelijk wordt, daar ieder
een het er van tevoren al mee eens is. Moet nu ons maandblad, dat 
zich niet uitsluitend, maar wel in sterke mate met politiek bezig 
houdt, dit 'doodgeprate' onderwerp gaan herkauwen? 

Hier ligt nu juist een paradox: Iedereen is van de problemen op 
dit gebied overtuigd; er is gepraat, gestudeerd, geschreven, maar 
uiteindelijk moet er gehandeld worden, en dan komt men in de 
sfeer van de politiek terecht. 

Wat het (wetenschappelijk) onderwijs betreft, hier heeft oud
minister Cals zeker gehandeld. Zie het tot stand brengen van 
de Mammoetwet en de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs. 
Maar nu moet deze arbeid door anderen uitgewerkt worden, nu 
moeten offers worden gebracht, ontwikkelingsplannen worden op
gesteld en uitgevoerd, begroot op korte en lange termijn en niet, 
nauwelijks begonnen, weer geschrapt. 

De lezer verwachte in dit speciale nummer nu niet zulk een 
plan. Dit nummer behandelt prealabele vragen of achtergrondas
pecten betreffende het wetenschappelijk onderwijs. De eerste bij
drage bespreekt een aantal van deze aspecten kort, de volgende 
bijdragen werken dit gedeeltelijk uit. 

Onze oorspronkelijke opzet was omvangrijker dan hier uitein
delijk wordt gegeven. Niet alle, in het eerste artïkel genoemde as
pecten, konden tijdig worden behandeld door de aangezochte 
scribenten. In volgende nummers zullen wij aan de niet-behandel
de onderwerpen en eventuele reacties op de bijdragen in dit num
mer, graag plaatsruimte verlenen. 
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1. P. Kruijt 

De universiteit 
in versnelde beweging 

Wanneer men zou zeggen, dat het wetenschappelijk onderwijs in 
ons land op drift is, of zich in de branding bevindt, zou men fei
telijk beweren, dat het stuurloos rondzwalkt of gestrand is en dit 
zou onjuist zijn. Daarvoor ligt het te vast verankerd aan wet, tra
ditie en bestaande structuren en instituties. Maar juist dit laatste 
kan gevaarlijk zijn, wanneer de maatschappij buiten de muren 
van de universiteit grondig verandert en de invloeden van die ver
anderingen duidelijk voelbaar zijn ook op haar territorium. Som
migen spreken dan ook van een noodtoestand of van 'beklemde 
universiteiten en benarde wetenschap' (Van Arkel en Glastra 
van Loon). In elk geval is de universiteit in beweging, en die 
beweging zal waarschijnlijk (en hopelijk!) nog de vereiste ver
snelling ondergaan. 

Zo is de wettelijke basis nog niet lang geleden gewijzigd (Wet 
op het Wetenschappelijk Onderwijs 1960). Dat zette faculteiten, 
senaten en curatoren reeds voor dien in beweging, voor het geven 
van adviezen, en daarna in nog sterkere mate voor uitwerking 
en toepassing, ook voor het opstellen van studieprogramma's voor 
de vernieuwing van het Academisch Statuut. Voor het eerst wer
den ook de wetenschappelijke staven bij het beleid ingeschakeld. 
De Academische Raad werd opgericht, die het interuniversitair 
overleg intensiveerde. Talloze nota's, grotendeels intern, werden 
gewisseld over nieuwe bestuursvormen, maar ook over de vele 
problemen die met name na de oorlog in het brandpunt kwamen 
te staan: over studierendement, -duur, -verkorting, -begeleiding, 
-voorlichting en -toelagen. Problemen als selectie, nihilisme, werk
studenten, het studentenhuwelijk, kamernood, spoorstudenten, 
studentenflats, baccalaureaat, promoties, postacademiaal onder
wijs, de gezondheidszorg voor de studenten (ook de geestelijke!), 
de studentenpers, studievrijheid, numerus ciausus werden meer 
acuut. 

Behalve in de studentenpers, in dagbladen en in verschillende 
tijdschriften vloeit een rijkdom aan kopij naar het 2-maandelijkse 
tijdschrift 'Universiteit en Hogeschool', dat nu reeds zijn elfde 
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jaargang vult. Er is dus een overvloed van problemen, die brein en 
pen in beweging zetten van allen die bij het wetenschappelijk on
derwijs zijn betrokken, maar ook van geïnteresseerde buiten
staanders. Niet gering is ook het aantal congressen, conferenties 
en jaarvergaderingen dat zich geheel of gedeeltelijk met deze 
materie heeft beziggehouden. 

Lang niet alle van bovengenoemde problemen, en van andere niet 
genoemde, zullen in de bijdragen van dit nummer worden behan
deld. De ruimte zou het trouwens niet toelaten. De meer interne 
problemen, bv. studiebegeleiding en -voorlichting, studieprogram
ma's, bestuursreglementen hebben wij er buiten gelaten, al be
tekent dat niet dat de buitenwereld zich daar niet mee zou mogen 
bemoeien. Ons interesseerden met name de achter de vele pro
blemen liggende prealabele vragen, die aspeoten betreffen van 
macro-universitaire of macro-maatschappelijke aard. Want van 
het standpunt dat men inzake deze achtergrondaspecten inneemt, 
hangt veelal het antwoord af dat men geeft t.a.v. de vragen over 
meer praktische details. 

Voor we een paar van deze aspecten op de achtergrond kort 
behandelen, gaan wij in op de vraag wat nu toch wel de oorzaak 
is van al die beweging en al die nieuwe problemen. 

Toename van het aantal studenten 

De voornaamste oorzaak is zeker de zeer sterke vermeerdering 
van het aantal studenten. In 1850 waren er 1100 studenten, in 
1900 bijna 3800, in 1950 ruim 28.000, in 1955 30.000, in 1964 
(april) ruim 52.000. 

Men heeft ook ramingen voor de toekomst opgesteld. Het CBS 
schatte in 1956 het aantal studenten voor 1970 op 56.000 1, en 
wel op basis van een doorberekening van de ontwikkeling van 
het onde1wijs in de jaren vóór 1956, zonder rekening te houden 
met de maatschappelijke behoefte aan academici. Voor 1964 
schatte deze zelfde raming een aantal studenten van 43.000; 
hierboven ziet men, dat dit aantal reeds verre is overschreden. 

Behoefte aan academici 

Een prognose uit 1959 2 houdt wel rekening met deze behoefte. 

1 CBS Berekeningen omtrent de toekomstige omvang v.h. Ned. 
Hoger Onderwijs en de aantallen afstuderenden. (1956-1970). 

2 De ontwikkeling van het aantal academici tot 1980. Aanbod en 
behoefte. Rapport van de Commissie voor Statistiek (Commissie Dal
mulder) van het Interuniversitair Contactorgaan, Zeist 1959. 
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De groei van het aantal studenten hangt niet uitsluitend, maar 
wel in belangrijke mate samen met de groeiende behoefte aan 
academici. Bij de verschillende volkstellingen zien wij ook hiervan 
(academici met beroep) een sterke toeneming: in 1900 10.000, in 
1930 23.000, in 1960 69.000. Laatstgenoemd rapport schat deze 
behoefte voor 1970 op 79.000 en voor 1980 op 105.000. Maar 
voor alle studierichtingen ligt dat niet gelijk. In 1970 zullen naar 
de behoefteraming de tekorten van 1960 in overschotten zijn 
omgeslagen o.a. bij letteren en wijsbegeerte en aardrijkskunde 
(leraren!), sociale wetenschappen en psychologie, maar nog steeds 
zullen andere studierichtingen, zoals o.a. wis- en natuurkunde, 
economische en technische wetenschappen en tandheelkunde 
tekorten, en meest nog grotere vertonen. Dat heeft uiteraard weer 
invloed, zij het vertraagd, op de spreiding van het aanbod over 
verschillende studierichtingen. Met dit alles zoveel mogelijk re
kening houdend, schat dit rapport het aantal studenten voor 1975 
op 60.000 à 66.000, dus een verdubbeling van dat van 1955. 

Dat dit alles samengaat met een sterke groei van het aantal stu
dierichtingen, instellingen van wetenschappelijk onderwijs (in 1830 
3, nu 12!) en hoogleraren, eveneens met een toeneming, maar 
verre van voldoende, van het aantal stafleden en gebouwen, ver
klaart al het een en ander van een deel der bovenvermelde pro
blemen (tekort aan huisvesting voor studenten, aan ruimte en 
personeel voor onderzoek, de 'braindrain' of 'hersenemigratie': het 
wegtrekken van hoogleraren of veelbelovende jonge academici 
naar overzeese landen e.d.) De geraamde verdubbeling van de 
behoefte van 1955 tot 1975 klinkt al indrukwekkend genoeg; hoe 
groot zullen echter de problemen zijn, als de raming aan de lage 
kant zal blijken te zijn! 

Om alle misverstanden te voorkomen zij nog opgemerkt, dat het 
aantal academici en studenten sterker groeit dan de bevolking van 
ons land. Per 10.000 van de bevolking waren er in 1900 20 aca
demici met beroep, in 1980 wordt de behoefte geraamd op 76 
academici per 10.000 van de bevolking, aldus het rapport van de 
commissie Dalmulder (p. 11), dat eveneens becijfert, dat in de 
10-jarige periode 1900-1910 er 97 eerstejaarsstudenten waren 
per 10.000 19-jarigen, tegen 277 in de periode 1947-57 (p. 26). 
Ook in West-Duitsland ligt nu het aantal op ongeveer 3% per 
jaargang 3• 

3 Ralph Dahrendorf, Starre und Offenheit der deutschen Univer
sität: die Chancen der Reform. In: Europäisches Archiv für Soziologie, 
III/2, 1962, p. 290. 
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De vermaatschappeli;king van de wetenschap 
Wanneer wij nu overgaan tot de bespreking van enkele prealabele 
vragen, dan betreft de eerste die van het veranderde karakter van 
de wetenschap, wat tevens de voornaamste factor vormt voor de 
hierboven genoemde sterke groei van het aantal studenten en de 
crisisgevoelens, althans die van onbehagen, met name bespeurbaar 
in de oudere faculteiten. 

De vroegere universiteiten (buiten ons land terugreikend tot in 
de middeleeuwen) waren de dragers - hoewel niet de enige -
van de wetenschap en wel in hoofdzaak de geesteswetenschappen 
(theologie, wijsbegeerte, recht, Ietteren inclusief geschiedenis); 
daarnaast ook al vroeg medicijnen. Wetenschap was eruditie; 
wetenschappelijk vorswerk was in hoofdzaak onderzoek met be
hulp van materiaal uit boeken, en naast de gehoorzaal waren een 
of meer bibliotheekzalen voldoende, al had Leiden dan reeds in 
de 16de eeuw een hortus botanicus en een snijkamer, in de 17de 
eeuw een (nog primitieve) 'sterretoren' en begonnen er in de 18de 
eeuw wat meer (optische) instrumentaria te komen 4 • Met of 
zonder deze toevoegingen waren de universiteiten behoeders van 
de cultuur en wel een soort esoterische cultuur van een dunne 
bovenlaag, en was de wetenschapsbeoefening er één in de ivoren 
toren'. 

Pas in de 19de eeuw begint dit radicaal te veranderen. Dan ko
men pas goed de natuurwetenschappen opzetten, en daarmee de 
verwetenschappelijking van de techniek, uiteraard in de eeuwen 
daarvoor al voorbereid. En waar deze techniek op steeds grotere 
schaal in de maatschappij wordt gebruikt, krijgt de techniek als 
toegepaste wetenschap groot nut. Het zijn echter niet alleen de 
exacte wetenschappen die deze 'nuttigheid' hebben (wiskunde, 
fysica, chemie, biologie, geologie, technische wetenschappen), 
maar ook de later tot bloei komende maatschappijwetenschappen 
(economie, psychologie, sociologie, politieke wetenschap), uiter
aard ook de reeds oudere disciplines, recht en medicijnen. 

Deze omslag in de wetenschap schiep eerst, in de 2de helft van 
de 19de eeuw, een sterk optimistisch gevoel. De mens had nu 
zijn lot in eigen handen! Toen bleek, met name in onze eeuw, 
hoe destructief diezelfde techniek kon zijn, door de perfectionering 
van de oorlogswapens, en hoe de techniek als alles overheer
sende dynamische kracht miljoenen in de geïndustrialiseerde 

4 Dr. A. C. J. de Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlandsch Studenten
leven, z.j. p. 26,29. 
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maatschappij aan zich onderwierp, toen week dit optimisme terug 
voor een zwart cultuurpessimisme en ondergangsbewustzijn. En 
nu kreeg de 'nieuwe' wetenschap vaak de schuld van deze cul
tuurcrisis: men denke bv. aan Spengler. Op meer bezonnen wijze 
hebben cultuursociologen deze tegenstelling of zo men wil strijd 
tussen cultuur en techniek behandeld, te onzent o.a. prof. dr. F. 
L. Polak 5• Een dergelijke diepgaande bespreking is in dit korte 
artikel niet op haar plaats, maar zo'n strijd speelt zich ook af op 
het terrein van de universiteit. 

Naarmate de nieuwe wetenschappen oprukten, steeg het on
behagen van de oudere, de geesteswetenschappen, ook in ons 
land 6• Het Latijn is na 1876 niet meer de officiële taal van de 
universiteit, hoe lang ook nog gehandhaafd op series en in 
ceremonieel. Hogere burgerscholen worden opgericht en hun 
diploma's gaven later ook toegang tot bepaalde academische 
studierichtingen, waarmee het gymnasium het monopolie van 
'voorbereidend hoger onderwijs' verloor. Waren vroeger alleen 
de universiteiten 'hoge scholen', nu kwamen er nieuwe 'hoge
scholen': voor techniek, economie, landbouwkunde. Die disciplines 
moesten, als toegepaste wetenschappen, buiten de universiteiten 
gehouden worden, die zich alleen met zuivere wetenschappen 
zouden mogen bezighouden. 

Bezwaren tegen de vermaatschappelijking van de wetenschap 

Naar de bezwaren tegen deze nieuwe ontwikkeling moet onge
twijfeld met ernst geluisterd worden, hoezeer ze soms emotioneel 
en krampachtig naar voren zijn gebracht en hier en daar in het 
ongelijk zijn gesteld. Daarom ga ik er wat dieper op in. 

Daar is in de eerste plaats de vrees voor de overheersing van 
de 'nuttigheid', van de praktische behoeften. De Nederlandse 
universiteiten van vóór 1876 zagen, naar het voorbeeld van de 
Duitse sedert Wilhelm von Humboldt, wetenschap als dienst aan 
de waarheid 7 • Men kan natuurlijk opmerken, dat verschillenden 
onder het toenmalige handjevol studenten allereerst voor ogen 
stond, een plaats te verwerven in de dunne 'elite'-laag, evenals 

s Zie o.a. zijn bijdrage tot het Symposium 'Wetenschap en Maat
schappij' 1952 en 'Om het behoud van ons bestaan', 1951. 

6 Goed geschetst door dr. Ph. J. Idenburg, Schets van het Neder
landse schoolwezen, 1960, waaraan bovenstaande is ontleend. Zie p. 
156, 160, 416 - 424. 

7 Idenburg p. 417 e.v. 
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dat nu nog bij velen het geval is, al is die laag dan nu veel om
vangrijker geworden. Dat neemt niet weg, dat het ideaal in die 
tijd was: wetenschap om haar zelf en in vrijheid te beoefenen. 

De geesteswetenschappen hebben sterk dit karakter, hebben wei
nig rechtstreeks sociaal of economisch nut - los van de opleiding 
van predikanten, rechters, leraren - en zij hadden het primaat. 
Dat hebben zij verloren, althans kwantitatief, en zij voelen zich 
bedreigd. Zal de verantwoordelijkheid voor het alledaagse leven, 
via de nieuwe wetenschappen, niet die voor de Cultuur - met 
een hoofdletter - doen verminderen? 

Want die nieuwe wetenschappen hebben een rechtstreeks aan
toonbaar nut voor de maatschappij; zij monden uit in techniek, 
voor grotere produktie, grotere welvaart, meer gezondheid, lan
ger leven, meer efficiency, meer beheersing van de natuur, betere 
'human relations'. Zij krijgen dus in die maatschappij meer 
aandacht, meer prestige en ... meer geld. Wordt de wetenschap 
zo niet langer om wille van haar zelf beoefend? Erger nog: wordt 
zij dan niet dienstbaar aan belangen? Zal de zo duur - op de 
kerken, op de staat - bevochten vrijheid van de wetenschap ver
anderen in een ideologische slavernij aan bedrijfsleven of politiek? 

De bezwaren zijn althans ten dele begrijpelijk, al kan men t.a.v. 
het laatste punt direct opmerken, dat filosofie, theologie of ge
schiedwetenschap ook vroeger belangen of rechten of opvattingen 
van standen, klassen, kerken hebben verdedigd, soms ook, maar 
in mindere mate, aangevallen. 

Maar de kern van het eerste bezwaar is, dat er altijd het gevaar 
bestaat, dat - om er eens enige te noemen - vakken als wijs
begeerte, de verschillende godsdienstwetenschappen, geschiede
nis, oude talen, letterkunde, kunstgeschiedenis, prehistorie en ar
cheologie, muziekwetenschap, rechtsgeschiedenis, rechtsfilosofie 
- als 'luxe' vakken zullen worden beschouwd. Men stelle zich 
eens voor, dat deze en soortgelijke disciplines aan de universiteiten 
zouden gaan kwijnen door gebrek aan voldoende steun: onze 
welvaart zou er niet onder lijden, maar de Cultuur zou 
verarmen! 8• 

Men kan natuurlijk opmerken, en Thiel doet het ook, dat 
juist voor verschillende van die takken van wetenschap grote 
belangstelling is bij een deel van het publiek, dat zich daaraan 

s Zie de eerlijke cri de coeur van de historicus prof. dr. J. H. Thiel, 
in zijn rede, gehouden ter gelegenheid van de Universiteitsdag der 
Utrechtse universiteit 1948 en gepubliceerd in 'De Gids' 1948, p. ll1-
126. 
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kan laven in volksuniversiteiten, radio- en tegenwoordig ook 
televisieprogramma's, en in tijdschriftartikelen of populair-weten
schappelijke boeken. Maar op deze basis van popularisatie kunnen 
deze wetenschappen niet gedijen; de schaarse hoogleraar zou een 
'handelsreiziger' in voordrachten worden, maar het vorswerk in 
de rust van de studeerkamer zou eronder lijden. 'Men moet ook 
neen kunnen zeggen,' geeft Thiel, terecht, als een oplossing; ik 
zou eraan toe willen voegen, dat dit gemakkelijker is als ook 
deze vakken meer wetenschappelijke medewerkers hebben, om 
zo de verzwaarde last, allereerst van de opleiding van het toege
nomen aantal studenten, over meer personen te kunnen verdelen. 

Een tweede bezwaar- vooral vroeger geuit-, dat van de toe
lating van toegepaste wetenschap op de universiteit, is al door de 
verdere ontwikkeling achterhaald 9• Hogescholen interesseren zich 
ook voor zuivere wetenschap, en de universiteiten voor toegepaste: 
men denke t.a.v. het laatste aan een groot deel van de medische 
vakken, aan de diergeneeskunde, de tandheelkunde, de econo
mische faculteiten, verschillende studierichtingen in de sociale 
faculteiten en in de faculteiten der wiskunde en natuurweten
schappen. De technische hogescholen hebben een afdeling 'alge
mene wetenschappen', (rechten, wijsbegeerte, economie, sociolo
gie), die bij de propaedeuse een belangrijke rol speelt. De eco
nomische hogescholen leiden ook op in de sociale wetenschappen. 
Zo blijkt de tegenstelling tussen zuivere en toegepaste (natuur) 
wetenschap geringer te zijn dan vroeger werd gedacht en zien 
wij nu duidelijk, dat zij elkaar nodig hebben. 

Veel meer dan deze controverse dringt zich nu, als derde bezwaar 
tegen de nieuwe ontwikkeling, de vraag op: moeten de univer
siteiten steeds verder gaan met een beroepsopleiding. Dit punt 
behandel ik verderop afzonderlijk. 

Een laatste bezwaar hangt samen met de specialisatie, die bij alle 
wetenschappen voorkomt, maar toch veel sterker bij natuur-, 
maatschappij- en technische wetenschappen. Dat betekent tevens 
de opbouw van laboratoria en instituten met vele medewerkers. 
Onderzoek en leiding van de instituten betekenen dan: organisatie, 
vergaderingen, nog meer wanneer het onderzoek interdisciplinair 
is. De hoogleraar wordt een manager, aldus Thiel. Wanneer hij 
dan ook nog gevraagd wordt in commissies zitting te nemen -

9 Idenburg, p. 423. 
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want maatschappij, staat en bedrijfsleven hebben zijn inzichten 
nodig - is concentratie op creatieve studie niet meer aanwezig. 

De klacht is algemeen. Hier bestaat natuurlijk een groot verschil 
tussen echte geestes- en de nieuwe wetenschappen. Een experi
menteel fysicus, chemicus, geneticus, farmaceut of psycholoog 
kan niet zonder een laboratorium, een staf van veel medewerkers 
en veel teamwerk. Daarentegen kan in wijsbegeerte, theologie, 
geschiedenis e.d. nog veel vorswerk door één geleerde worden 
verricht, die met een goede bibliotheek al een heel eind geholpen 
is. Dan is er nog een groot aantal disciplines die in dit opzicht 
tussen beide uitersten inliggen. 

Hoe kan dit bezwaar uit de weg worden geruimd? Het antwoord 
kan eenvoudig worden geformuleerd, zij het niet even eenvoudig 
gerealiseerd. De noodzaak van een beetje organisatie heeft de last 
veroorzaakt: men meende nl. dat men het zelf nog wel doen kon. 
De noodzaak van veel meer organisatie zal juist de last verlichten: 
want dan dringt het pas goed door, dat men een deel van de 
arbeid aan anderen moet delegeren. Ik geef slechts een enkel 
voorbeeld, en dan ga ik hier niet verder op in. 

Vele hoogleraren zijn nog directeur van hun instituut. Neemt het 
aantal studenten sterk toe, dan zuchten zij onder de administra
tieve en organisatorische rompslomp. Maar dat behoeft niet! Zij 
kunnen een beheerder nemen: uiteraard een medewerker die dit 
kan en wil. Dit betreft dan materiële en financiële zaken. Maar 
ook onderzoek en opleiding moeten verdeeld worden over hoog
leraren en medewerkers. Besprekingen zijn nodig, maar kunnen 
bij een behoorlijk samenspel over velen worden verdeeld en be
hoeven dan niet zo uit te dijen dat ieders agenda er zwart van 
wordt. Nog komt het soms voor, dat een hoogleraar alles zelf 
wil bedisselen. Maar dat is geen leiding geven, d.w.z. de samen 
besproken grote richtlijnen in het oog houden en zorgen dat die 
- gezamenlijk! - worden uitgevoerd. 'Mede'werkers heten niet 
voor niets zo! 

Uiteraard komt het helaas vaak voor, dat een instituut jarenlang 
'understaffed' is. Dat is dan wel om er moedeloos van te worden. 
Maar de schuld ligt dan niet bij de vermaatschappelijking van de 
wetenschap, maar bij de autoriteiten die niet of onvoldoende de 
consequenties daarvan willen zien. 

Een aristocratische of een democratische universiteitvisieP 

Met dit nieuwe achtergrondaspect bedoel ik nu niet de inscha
keling van de medewerkers - waarover al iets is gezegd - in 
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stafvergaderingen, instituuts- of conventsraden. Hier en daar be
stonden die reeds, nu zijn zij, terecht, bij de nieuwe wet ver
plicht. Ook de studenten moeten ingeschakeld worden: die zijn 
niet alleen object van zorg, maar ook subject van de universitaire 
gemeenschap. Wat ik nu op het oog heb, is iets anders. 

Vroeger, in de vorige eeuw, was er slechts een klein aantal stu
denten, overwegend uit de 'gegoede' standen. Reeds voor 1940, 
maar in versterkte mate na 1945, neemt dit aantal snel toe. Het 
kon niet anders: de maatschappij schreeuwt immers om vele 
wetenschappelijk gevormden, op allerlei gebied. De basis van de 
rekrutering moet dus verbeterd worden zonder dat de kwaliteit 
achteruit gaat. Niet alleen dat er geen begaafdheid verloren mag 
gaan - dat is de maatschappelijke kant - maar ook: iedere be
gaafde moet gelijke kansen hebben: deze eis van rechtvaardigheid 
wordt nu wel algemeen aanvaard. Maar de realisering van deze 
democratisering van het wetenschappelijk onderwijs is nog niet 
ver gevorderd in ons land 10• In de jaren dertig kwam ongeveer 
6 pct. van de mannelijke studenten uit het lagere milieu (land- en 
industriearbeiders en laagste employés); na de oorlog steeg dit tot 
9 pct. en dit percentage handhaaft zich nu al verscheidene ja
ren 11, Uit het hoogste milieu komt 45 pct., uit het middelbare 
46 pct. Zoals prof. Van Heek heeft berekend: de kansen om 
academicus te worden voor kinderen resp. uit de hogere, de 
middelbare en de lagere milieus verhouden zich als 89 : 15 : 2. 
Dat het anders kan, bewijst Engeland, waar 26 pct. der studen
ten uit arbeidersgezinnen afkomstig is, tegen in ons land 5 pct. Nu 
is het beurzensysteem in Engeland sterker ontwikkeld dan bij 
ons. Maar ook in Nederland is dit de laatste jaren omvangrijker 
geworden, zonder dat het percentage studenten uit lagere milieus 
relatief stijgt. Er moeten dus ook niet-financiële aanpassingsmoei
lijkheden zijn. Het Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit 
te Leiden is nu met een groot 'talentenonderzoek' bezig, dat dit 
probleem analyseert. Wanneer de resultaten hiervan bekend zijn, 
hopen wij erop terug te komen. 

10 Gelijke kansen. Rapport dr. Wiardi Beekman Stichting 1959. 
Prof. dr. F. van Heek. Soziale Faktoren in den Niederlanden die einer 
optimalen Nachwuchsauslese für Akademische Berufe irn Wege stehen. 
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 1961, Souder
heft 5. p. 243-258. 

11 Wel is het bij de ondergroep land- en industriearbeiders ook 
relatief toegenomen: 1936/37: 0,4 pct.; 1947/48: 2,1 pct.; 1954/55: 
4 pct. en nu 5 pct. van alle studenten. 
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De grote vraag is: hoe selecteren wij naar begaafdheid voor we
tenschappelijk onderwijs? Levert de huidige zeef, het VHMO, 
een juiste selectie op? Komen allen die daarvoor geschikt zijn, op 
die zeef terecht, en laat die zeef alle geschikten door, en alleen 
maar de geschikten? Op enige van deze vragen tracht één der 
volgende bijdragen: 'Het selectieprobleem bij het hoger onderwijs' 
een antwoord te geven. 

Studieduur en differentiatie 

Het aantal studenten is sedert 1945 sterk toegenomen, en die toe
name gaat ongetwijfeld door. Bovendien is de studieduur ver
lengd. Als reactie op beide verschijnselen is weer de roep gekomen 
om te streven naar verkorting van de studieduur. De redenen 
daarvoor zijn wel duidelijk: wij noemen alleen maar de bezwaren 
van de afgestudeerden zelf, die op te late leeftijd klaarkomen, 
daarnaast de bezwaren van het bedrijfsleven. Maar tegen ver
korting van de studieduur zijn ook argumenten aan te voeren. 
Het voornaamste is wel: als dit gebeurt, kan dat over de gehele 
linie? 

Al vanouds leidt de universiteit op voor een bepaald beroep (arts, 
rechterlijke macht, advocaat, predikant), later: dierenarts, tand
arts, apotheker, notaris, leraar, gedifferentieerde ingenieurs en 
economen, accountants, pedagogen. Het lijkt haast onvermijdelijk, 
bij de toenemende specialisering, dat dit proces verder om zich 
heen grijpt: bestuurswetenschappen, planoloog, beroepskeuze-ad
viseur, sociaal geneeskundige, bedrijfspsycholoog of econoom of 
socioloog, marktanalyse, deskundige maatschappelijk werk of 'com
munity organisation', enz., enz. 

Zou men de speciale beroepskennis en -kunde - voor zover dat 
niet kan gebeuren na de voltooüng van de studie bij een 'in 
service training' - ook nog in de studie willen opnemen en 
toch de duur niet opvoeren, dan zou men zich moeten beperken 
tot een niet te omvangrijke studie van één of enkele basisweten
schappen. 

Het is dus best te begrijpen, dat men in universitaire kringen in 
het algemeen sterk gekant is tegen een nog verder opdringen 
van een beroepsopleiding. Weliswaar noemt art. 1 van de Wet 
op het wetenschappelijk onderwijs van 1960 als één der doel
einden van dit onderwijs: 'de voorbereiding tot het bekleden 
van maatschappelijke betrekkingen, waarvoor een wetenschap
pelijke opleiding vereist is of dienstig kan zijn.' Maar zulk een 
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voorbereiding vereist niet, dat de afgestudeerde reeds alle 
'weetjes' kent van zijn nieuwe beroep, wel echter dat hij de weg 
kent om zich snel in te werken. Daarvoor is nodig een grondige 
kennis van de basisvakken, plus een niet te ver gaande differentia
tie tijdens de doctoraal-studie. Voorop sta inzicht in de weten
schappelijke methoden en resultaten van deze basisvakken, naast 
enige kennis van gespecialiseerde disciplines. Veel van wat men 
dan nog meer in het latere beroep moet kennen en kunnen, leert 
men in de praktijk of bij voortgaande eigen studie. 

Over de wijze waarop de studieprogramma's moeten worden in
gericht, bestaat zeker in universitaire kringen nog geen consensus. 
Maar er wordt op het ogenblik hard aan gewerkt, en geleidelijk 
aan kristalliseren zich nu een aantal opinies, waarvan boven
staande er één is. Overigens kan de uitwerking bij de onder
scheidene studierichtingen nogal verschillen. Prof. Schermerhom 
geeft in een der volgende bijdragen zijn visie, gebaseerd op 
jarenlange praktijk, uiteraard toegespitst op de ingenieursop
leiding. 

De weerstand tegen het verder doordringen van een beroeps
opleiding wordt nog versterkt door andere overwegingen. De 
universiteit bereidt niet alleen voor tot het bekleden van be
paalde maatschappelijke beroepen. Zij moet ook de nieuwe 
generatie vormen, die zelfstandig wetenschappelijk onderzoek 
verricht! En daarvoor is een grondige kennis van de basis
wetenschappen en van de methoden van onderzoek helemaal 
onmisbaar. Maar nu rijst weer een andere vraag. Wanneer de 
universiteit opleidt én voor praktische beroepen én voor weten
schappelijk onderzoek, kunnen dan beide taken op dezelfde wijze 
en binnen een zelfde tijdsduur geschieden? M.a.w.: is er geen 
differentiatie nodig naar opleiding, examens en duur? En als een 
daarbij aansluitende vraag: moet die differentiatie plaatsvinden 
na het kandidaats- of na het doctoraal examen? Het geringe succes 
met de invoering van baccalaureaatsprogramma's, vaak ook door 
studenten afgewezen op grond van statusoverwegingen, hangt 
met deze vragen sa.nen, die ook in laatstgenoemde bijdrage 
worden bekeken, en ten dele ook in de bijdrage van dr. Oele, die 
een pleidooi houdt voor een ruimere inschakeling van buiten
universitaire speurwerkinstituten bij de opleiding tot natuurweten
schappelijk research van kandidaten en promovendi. 

Opleiding en onderzoek. 
Eén van de beginselen van de 19de eeuwse Duitse universiteit 
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die door Wilhelm von Humboldt waren opgesteld, was 'die 
Einheit von Forschung und Lehre'. Dat betekende, wat de do
centen betreft, dat zij zowel aan het onderzoek als aan de op
leiding leiding geven, en t.a.v. de studenten, dat zij mede door 
het deelhebben aan onderzoek hun vak zullen leren, en dus bij 
dit leren reeds aan het onderzoek moeten deelnemen. 12 

Ook in ons land is dit beginsel overgenomen. Bij het opmaken 
van een voordracht voor een leerstoel of lectoraat spelen kwaliteit 
en aantal van de wetenschappelijke publikaties de belangrijkste 
rol. Ook in de Hogeronderwijswet van 1876 staat deze eenheid 
direct al in de doelstelling aangegeven, en de redactie daarvan 
is, met enige straks te noemen toevoegingen, opnieuw in de 
Wet op het wetenschappelijk onderwijs van 1960 opgenomen. 
Art. 1 daarvan zegt, naast de reeds veimelde 'voorbereiding tot 
het bekleden van maatschappelijke betrekkingen", allereerst, dat 
'wetenschappelijk onderwijs omvat de vorming tot zelfstandige 
beoefening der wetenschap', terwijl art. 2 lid 2 er o.a. aan toe
voegt: 'De universiteiten en hogescholen beogen in ieder geval, 
naast het geven van onderwijs, de beoefening van de weten
schap.' 

Los van de vraag, in hoeverre het in de vorige eeuw gelukt is 
deze eenheid van onderzoek en opleiding volledig te verwezen
lijken - vooral wat betreft het betrekken van de studenten bij 
het onderzoek - staat wel vast, dat in onze tijd die verwezen
lijking grote moeilijkheden oplevert. De toestroming van grote 
aantallen studenten, de onderbezetting met stafleden en de 
toenemende studiebegeleiding vergroten voortdurend de tijd en 
energie, door hoogleraren en staf besteed aan de opleiding. Hoe 
noodzakelijk dit alles is, er blijft daardoor te weinig tijd en 
energie over voor wetenschappelijk onderzoek. 

Bovendien is in onze eeuw sterk opgekomen het onderzoek in 
laboratoria, verbonden aan grote industriële ondernemiHgen, en 
dat van andere buiten universiteiten en hogescholen staande 
speurwerkinstituten. Zo vond in 1959 12 pct. van het in ons 
land verrichte speur- en ontwikkelingswerk (voor natuur-, medi
sche, technische en landbouwwetenschappen) plaats bij univer
siteiten en hogescholen, 13 pct. bij TNO-instellingen, ruim 10 
pct. bij andere speurwerkinstituten, en 64 pct. bij ondernemingen, 
dat is dus bijna 2/3 deel! 

12 Zie het reeds aangehaalde artikel van Dahrendorf p. 278 e.v. 
OOk Idenburg p. 417 e.v. 
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Het is duidelijk, dat een verdere daling van dit aandeel in het 
onderzoek bij het wetenschappelijk onderwijs onwenselijk is. 
Een docent die in het geheel niet bij onderzoek is betrokken, 
loopt het gevaar, dat zijn kennis veroudert, en de studenten 
zouden het contact missen met de levende, werkende wetenschap. 
Men zou natuurlijk een aantal hoogleraren en wetenschappelijke 
medewerkers uitsluitend research kunnen opdragen en omgekeerd 
anderen alleen maar de opleiding in handen geven, maar een 
radicale doorvoering van deze differentiatie zou leiden tot een 
ongewenste totale scheiding van onderzoek en opleiding. Voor 
een deel van hoogleraren of staf, of voor een zekere tijd - bv. 
het vaker verlenen van een 'sabbatical year' ten behoeve van 
onderzoek - kan het wel, en dat gebeurt ook reeds. 

Uit het reeds geciteerde artikel van Dahrendorf blijkt, dat ook 
in de Bondsrepubliek dezelfde problemen bestaan en dat ook daar 
een oplossing wordt gezien in de inschakeling bij de research
opleiding van speurwerkinstituten, zoals dr. Oele dat in zijn 
bijdrage bepleit, waarnaar ik nu verder verwijs. 

De geesteliike en maatschappeliike vorming der studenten. 

Na de reeds geciteerde passages uit de artikelen 1 en 2 van de 
Wet op het wetenschappelijk onderwijs moeten nog de nieuwe 
gedeelten worden vermeld, die er in 1960 bij zijn gekomen. In 
artikel 2 lid 2 staat nog: de universiteiten en hogescholen 'schen
ken mede aandacht aan de bevordering van maatschappelijk ver
antwoordelijkheidsbesef' en in artikel 1: wetenschappelijk onder
wijs 'bevordert het inzicht in de samenhang van de weten
schappen.' Voor dit laatste denken wij o.a. aan het studium 
generale. 

Deze toevoegingen, die nog onvoldoende zijn, want over de 
persoonlijkheids- en geestelijke vorming wordt bij dit aangeven 
van de doelstelling gezwegen, zijn niettemin een bewijs dat 
men, anders dan in de vorige eeuw, behoefte had, expliciet te 
laten uitkomen dat wetenschappelijke studie wel het voornaamste, 
maar niet het enige moet zijn. 

In de 19de-eeuwse Duitse universiteitsvisie werd als vanzelf
sprekend verondersteld, dat het dienen van de wetenschap tevens 
de hoogste persoonlijkheids- en geestelijke vorming gaf. Fichte 
heeft zelfs gezegd: 'Also der Gelehrte ... soli der sittlich beste 
Mensch seines Zeitalters sein.' 13 

13 Geciteerd in: Schelsky, Einsamkeit und Freitheit. Idee und 
Gestalt der deutschen Universität und ihrer Reformen, 1963, p. 67. 
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Deze nieuwhumanistische-idealistische universiteiten isoleerden 
zich opzettelijk van de buitenwereld tot een soort wetenschap
pelijke kloosters. Hier werd de geleerde stand gevormd, beter: 
daartoe vormden zich de studenten zelf, in vrije omgang en 
socratische dialoog met de hoogleraren en door studie in een
zaamheid, aldus de conceptie. Maar ondanks dit isolement twij
felden deze universiteiten er niet aan dat zij die daar gevormd 
zijn, de geestelijke leiders zijn van het volk, d.w.z. alle niet op 
deze wijze wetenschappelijk gevormden. Daarvoor past zeker 
niet het meer moderne begrip: 'maatschappelijk verantwoordelijk
heidsbesef'. 

Aan de 19de-eeuwse Nederlandse universiteiten, zeker tot 1850, 
was het niet anders, slechts minder hooggestemd, meer burgerlijk 
zwaarwichtig en doortrokken van de jan saliegeest, met als reactie 
daarop bij de studenten een geforceerde branieachtige bravoure. 
Maar ook hier was de opvatting, dat de universiteit opleidde tot 
de kleine toplaag van de geleerde stand. De hbs van Thorbecke 
was voor de opleiding van de 'middenstand', niet, als het gym
nasium, voor die van de 'geleerde' stand, al zou later dit verschil 
geringer worden. 

Dan komen in het laatste kwart van de vorige eeuw het econo
misch leven, de industrialisering en urbanisering op gang, met de 
daarmee gepaard gaande verschijnselen van sociale onrust en 
van geestelijke en sociale emancipatiebewegingen. Tegelijkertijd 
ziet men ook een nieuwe geest bij het hoger onderwijs, meer elan, 
meer frisheid, minder geslotenheid, en het eerste begin van het zo 
langzame proces van de afbraak van verstarde vormen. Een deel 
van de hoogleraren en studenten toonde een duidelijke toe
nadering tot de maatschappij en een zich bewust worden van 
sociale problemen, waar men vroeger eenvoudig blind voor was. 
Dat gebeurde bv. in Amsterdam, maar ook sterk in Delft, waar 
de studenten van de hbs kwamen en minder doordrenkt waren 
van de gymnasiale tradities die bij die van de oude universiteiten 
aansloten. En bovendien lag daar in Delft het accent op de 
moderne technische wetenschappen 14 • 

De studentenverenigingen 

Na 1900 lijkt het wel, wat de studentenverenigingen betreft, of 
de vaart van de laatste decennia der vorige eeuw eruit is. Komt 
dit door de almacht van de traditionele studentenmoresP Ten 

14 De Vrankrijker IJ. 344 e.v. 
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dele, want het corps krijgt nu pas blijvende tegenspelers in andere 
gezelligheidsverenigingen. Wel is al vaak en terecht opgemerkt, 
dat ook in die nieuwe verenigingen, ondanks verschillen in opzet 
en werkwijze, toch veel van de oude mores bleven voortbestaan. 
En vooral bleef ook daar het isolement van de buitenwereld en 
het zich daartegen afzetten gehandhaafd. 

Dan: het nihilisme, het niet lid zijn van een gezelligheidsver
eniging, al begonnen in de 19de eeuw, zet zich in onze eeuw 
door. In 1954 was dit reeds met bijna de helft (47 pct.) van de 
studenten het geval. Overigens betekent dit volstrekt niet, dat dit 
nu allen studenten zijn zonder sociale binding. Zij kunnen die 
hebben in een universitaire niet-gezelligheidsvereniging: facul
teits-, levensbeschouwelijke of politieke studentenvereniging. Een 
deel der werkstudenten, vooral de oudere, hebben die wellicht 
in hun werksituatie, gehuwde studenten (10 pct. in 1954) in 
hun gezin, spoorstudenten in de studentenvereniging in hun 
woonplaats, thuis wonenden (zo pct. in 1954) in het ouderlijk 
gezin 15• Genoemde percentage van 47 met zijn formeel criterium 
is dus te hoog wat het werkelijke probleem betreft. 

Zo veranderde er veel van 1900 tot 1940: meer studenten, grotere 
heterogeniteit, meer verenigingen, nihilisme. Maar de grondtoon 
bleef. De georganiseerde studenten, vooral die in de corpora, zaten r 
in een 'ludieke ivoren toren'. De wereld daarbuiten werd speels 
benaderd. 'Op ludieke wijze onderdrukt de traditie van het 
studentenleven de aandrang in de maatschappij de plaats in te 
nemen, waarop men op grond van volwassenheid gevoelt recht 
te hebben" 16• 

Zulk een studentikoos spel kan karaktervormende waarde bezit
ten: het is vaak betoogd en moet voor een deel beaamd worden. 
Men zie daarvoor de bijdrage in dit nummer van drs. E. H. van 
der Beugel. Waar twijfel rijst, gaat het om de vraag in hoeverre 
dit spel is gebaseerd op het aankweken van superioriteitsgevoelens 
die verband houden met standsbewustzijn. Zo was het vroeger 
zeker: is het daarvan nu geheel losgemaakt? 

In en na de laatste oorlog veranderde er weer veel in het 
studentenleven. Het studentenverzet toonde, dat vele studenten 
één der beste kwaliteiten van ons volk bezaten: sterke afkeer 

15 Zie uitvoeriger: dr. W. A. 't Hart. Het student-zijn als apart 
maatschappelijk verschijnsel. In: Studenten van haver tot gort, 1954 
p. 83 e.v. 

16 Prof. dr. G. C. Heringa. Problemen van de student en van de 
studentenmaatschappij. In: Studenten van haver tot gort, p. 218 e.v. 
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van geestelijke en politieke dwingelandij, en daarvoor ook offers 
over te hebben. De regionale en levensbeschouwelijke verbrok
keldbeid werd overkoepeld door een federatie, de Nederlandse 
Studenten Raad. 

Toch bleef er een zekere ambivalentie bestaan: prof. Heringa 
wijst daarop in het reeds geciteerde artikel. Enerzijds moest de 
NSR - naast andere studentenorganisaties - wel aandringen op 
betere behartiging van de belangen der studenten, op het gebied 
van het woonprobleem, de gezondheidszorg, de studententoelagen 
en vele andere noden; anderzijds kwam ook vaak naar voren de 
vrees, dat al deze zorg de zelfstandigheid en het isolement van 
de studentenmaatschappij zou verkleinen. Ook plaatselijk poog
de men tot een hechtere integratie te komen. Met de oprichting 
van de ASV A in Amsterdam en de bundeling van alle studenten 
in het corps te Leiden leek dit te slagen. Formeel zou daar dan 
het nihilisme zijn opgelost, maar in werkelijkheid is de oude 
structuur niet veranderd: de oude kernen blijven de lakens uit
delen, de toegevoegden doen niet, of onvoldoende mee. 

Nu is, kort geleden, plotseling wel een volkomen nieuw ver
schijnsel als een bom uit de lucht komen vallen: de studenten
vakbeweging. Het is duidelijk, dat hier een totaal andere visie, 
wil men ideologie, achter ligt: de scheiding tussen studenten en 
maatschappij moet juist verdwijnen, evenzo die tussen studenten 
en andere jeugd, of tussen studerenden en afgestudeerden. Het 
studeren van de student is een maatschappelijke functie, die 
evenzeer als andere functies rechten geeft en plichten oplegt. 

Dat deze nieuwe visie niet zo maar uit het niets opduikt, maar 
samenhangt met de sterke veranderingen in de maatschappij en 
in de studentenwereld, wordt op indringende wijze betoogd door 
drs. C. E. Vervoort in zijn artikel. 

Of deze SVB een belangrijke en groeiende aanhang zal krijgen, 
moeten wij afwachten. In elk geval zal de reeds begonnen dis
cussie studentikoos heftig en. . . interessant zijn. Dat een der
gelijke beweging het 'maatschappelijk verantwoordelijkheids
besef' recht zal laten wedervaren, is waarschijnlijk, mits zij niet 
uitsluitend als pressiegroep optreedt. Maar hoe moet het met de 
geestelijke vorming? Zou zij die ook op zich willen nemen -
wat onmogelijk lijkt in Nederland - of laat zij dat aan de studen
tenpastores en levensbeschouwelijke verenigingen over en dan met 
vriendschappelijke betrekkingen? En zal het spelelement geheel 
verschralen? Dit zijn vragen die hier nog niet aan de orde zijn 
gesteld, maar die wellicht spoedig van betekenis zullen worden. 
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]. C. Spitz 

Het selectie probleem bij het 
hoger onderwijs 

Onder de beschouwingen over het hoger onderwijs in Nederland 
nemen die over het vraagstuk van de seleotie •tegenwoordig een 
belangrijke plaats in. Dil!t is begrijpelijk. Een aantal van de pro
blemen in deze tak van onderwijs die de gemoederen bezighou
den, is - zeker voor een deel - terug te voeren op vragen om
trent de seleotie: 

a. Van degenen die op een bepaald moment een academische 
studie beginnen, volbrengt slechts een teleurste1lend laag percen
tage de studie. 

b. De tijd die deze succesvolle studenten gemiddeld vooc hun 
studie gebruiken, is verontrustl:end lang. 

c. Er zijn duidelijke aanwijzingen voor de overtuiging, dat er 
onder de jeugd een niet onaanzienlijk deel van de begaafdheid, 
geschikt voor het hoger onderwijs, voor deze vorm van onder
wijs verloren gaa:t. Er bevindt zich een begaafdheidsreserve in 
het zg. lagere milieu, onder de vrouwelijke jeugd en in agrari
sche kringen. 

Enerzijds zijn er die teveel tijd of zonder succes enige tijd in 
een academische studie steken. Anderzijds zijn er die - ten on
rechte - niet aan de academische studie toekomen. Vanuit twee 
gezichtspunten is dit onaanvaardbaar. Nederland kan zich niet de 
weelde veroorloven, hogere begaafdheid te verspillen in een te 
lang durende of in een niet-passende opleiding. Het ideaal van de 
sociale rechtvaardigheid eist, dat elk kind dat over de nodige 
capaciteiten beschikt, zoveel mogelijk een zelfde kans krijgt om 
tot het hoger onderwijs 'te worden toegelaten en het met succes 
te doot'lopen. Hoewel aan de zg. democratisering van het hoger 
onderwijs wordt gewerM, is er zelfs bij de huidige snelle groei 
van het aantal studeDiten nog maar weinig voortgang op dit punt 
te bespeuren. 

De discussie, die vooral in de jaren vijftig op gang is geko
men, heeft duidelijk gemaakt dat er sprake is van een complex 
vraagstuk. Men ·kan slechts hopen oplossingen te vinden, wanneer 
men de problemen van meer dan één kant benadert. Een van de 
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benaderingswijzen wordt ongetwijfeld gevormd door het ontwer
pen van een goed overdachte selectieprocedure. Nodig is een 
effectieve positieve selectie die voor alle geschikten de deur naar 
het doctoraalexamen wijd open zet. Nodig is een werkzame nega
tieve selectie welke diezelfde deur voor de werkelijk-ongeseliJk
ten sluit. Vooral het probleem van de negatieve selectie schijnt 
een urgente zaak te worden, nu de belangstelling voor het hoger 
onderwijs onder de v.h.m.o.-abituriënten zo sterk groeiende is. 

Duidelijk is dat de selectie niet is samengeperst in het moment 
van overgang tussen het v.h.m.o. en het hoger onderwijs. De 
selectieprocedure strekt zich tevens uit over de daaraan vooraf
gaande periode (het v.h.m.o. en zelfs een deel van het lager 
onderwijs) en over de tijd die de academische studie zelf 
beslaat. Hierbij kan worden opgemerkt dat ook de differentiatie 
der studenten over de verschillende studierichtingen - nog 
steeds hoofdzakelijk een kwestie van zelfselectie op grond van 
min of meer toevallige omstandigheden - op den duur wellicht 
deel zal gaan uitmaken van een algemene selectieprocedure 
binnen de muren van universiteit en hogeschool. 

Deze selectie, aldus omschreven, zal het onderwerp zijn voor 
navolgende beschouwing. Dit geschiedt niet vanuit de pretentie 
veel nieuwe gezichtspunten te kunnen bieden. Het doel is een 
overzicht van de huidige stand van zaken te geven en te pogen 
de samenhangen tussen de daarbij betrokken problemen aan te 
duiden. Daarbij zal de aandacht vooral gericht worden op de se
lectiemogelijkheden na het v.h.m.o.-eindexamen. 

De vraag naar selectie voor en in het hoger onderwijs kan uiter
aard niet betekenen., dat er nu in het verleden geen selectie be
stond. Men wenst betere selectie en bedoelt daarmee drieërlei: 

a. De in te voeren selectieprocedure moet het mogelijk maken 
het aantal fouten tot een onvermijdelijk minimum te beperken. 
Slechts zij die de studie op een verantwoorde wijze kunnen vol
brengen, mogen in het hoger onderwijs kunnen doordringen c.q. 
zich daar kunnen handhaven. Anderzijds dient elk kind dat tot die 
prestatie in staat kan worden geacht, een reële mogelijkheid tot 
het aanvangen en voltooien van een academische studie te wor
den geboden. 

b. De procedure moet aanmerkelijk sneller leiden tot de gewen
ste beslissing in het alternatief wel of niet hoger onderwijs. 

c. Factoren die de selectie doorkruisen, dienen zo veel mogelijk 
te worden uitgeschakeld. 
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Niet alleen leidt het huidige selectiemechanisme tot een twee
deling van de Nederlandse jeugd met betrekking tot het hoger 
onderwijs op een wijze waarbij aan weerszijden van de scheidslijn 
een niet onbelangrijk deel 'Zich aan de verkeerde kant bevindt. 
Het is evenzeer onaanvaardbaar dat de selectie gedurende het 
grootste deel van de academische studie blijft voortduren, dat het 
geenszins tot de uitzonderingen behoort, wanneer een student 
kort voor het doctoraalexamen voorgoed struikelt. Ten slotte 
wordt de beste selectieprocedure een farce, indien financiële he" 
lemmeringen, milieutekorten, aanpassingsmoeilijkheden, e.d. ten 
dele verantwoordelijk moeten worden ge!>teld voor het falen van 
begaafde studenten. 

Vooral de fouten bij de negatieve selectie in het hoger onderwijs 
wegen zwaar. Wanneer een leerling in het middelbaar onderwijs 
ten onrechte voor een bepaalde vorm wmdt afgewezen, bestaat 
er meestal wel een omweg waarlangs hij ten slotte zijn uiteinde
lijk doel toch bereikt als hij opvallende prestaties levert. Hoger 
onderwijs echter is een vorm van afsluitend onderwijs, waarin af
wijzing onherroepelijke gevolgen heeft. 

Op twee punten heeft men na de tweede were1doorlog de seleotie
problemen bij het hoger onderwijs in Nederland aangevat. De fi
nanciële barrières heeft men getracht te slechten door het stelsel 
van rijksstudietoelagen uit te breiden, aanvankelijk in bescheiden 
mate, geleidelijk in steeds grotere omvang. Voorts zijn aan een 
aantal instituten voor hoger onderwijs onderzoekingen opgezet 
naar de waag of het door middel van een psychologische selectie
procedure mogelijk is tot een bewedigende zifting van v.h.m.o.
abituriënten bij de toelating tot het hoger onderwijs te komen. 

Over de verdiensten en de gebreken van het geëxpandeerde 
systeem van de studietoelage is het laatste woord blijke11s de in 
gang zijnde discussies nog steeds niet gezegd. Toch kan niet wor
den ontkend dat de storende invloed van de financiële faotor op 
het selectieproces sterk is teruggedrongen. Het feit dat het mo
menteel moeilijk is om candidaat-assistenten te vinden, kan men 
als één der symptomen daarvan beschouwen: het is vrij eenvou
dig een beurs te verkrijgen, die ongeveer hetzelfde oplevert als 
een assistentschap, maar dan zonder het offer van de helft van 
de beschikbare tijd. 

Minder tevreden kan men zijn over de resultaten van de psy
chologische research. Weliswaar is het mogelijk gebleken om 
met behulp van een testbatterij met een testduur van een dag in 

180 

t 



zekere mate een voorspelling te doen over de studieprestaties van 
een aankomend student in het hoger onderwijs. En ook is geble
ken dat de verdeling van positieve en negatieve adviezen op basis 
van zulk een psychologisch onderzoek onder bepaalde omstandig
heden meer in overeenstemming met het gemiddelde niveau van 
alle studieprestaties is dan de uiteindelijke verdeling over het al 
of niet gehaald hebben van het doctoraalexamen wanneer men 
geen gebruik heeft gemaakt van psychologische selectiemiddelen. 
Maar uit alle onderzoekingen schijnt te moeten worden geconclu
deerd, dat men langs testpsychologische weg niet meer dan 50 pct 
van de factoren die beslissen over de vraag of een studellll: zijn 
studie met succes voltooit, in zijn greep krijgt. Men moet er reke
ning mee houden dat men op deze wijze 15 à 20 pct. der ge
schikten afwijst en 15 à 20 pct. der ongeschikten doorlaat. 
Buitenlandse onderzoekingen geven weinig hoop op de mogelijk
heid van een belangrijke verhetering bij verdere research - ook 
al gaat men ervan uit dat de resultaten van die onderzoekingen 
zonder restricties naar de situatie van ons land kunnen worden 
gegeneraliseerd. 

Het heeft zin wat dieper in te gaan op mogelijke oorzaken van het 
uitblijven van een bevredigend resultaat van de psychologische 
research. Het blijkt dan een waarlijk niet geringe ambitie te zijn 
om een testbatterij te willen samenstellen die de functie van een 
betrouwbare voorspeHer van het resultaat van een academische 
studie kan venullen. 

Een inventarisatie van de eisen die men aan de student moet 
stellen, geeft weliswaar een aantal eigenschappen te zien, waar
mee de psychologische wetenschap bij de huidige stand van za
ken wel raad weet: een hoog intelligentie:ruiveau, een ruime al
gemene ontwikkeling, opvallende nauwkeurigheid, e.d. Moeilijker 
is het gesteld met de emotionele factoren, de strevingen, de in
stelling tegenover de studie en facetten ervan, enz.; kan men 
stellen dat ze invloed uitoefenen op het verloop van de studie, 
onduidelijk is het veelal op welke wijze zij dat doen. Aan welke 
eigenschappen kan men b.v. afmeten, of de student in staat zal 
zijn mondelinge tentamens en examens af te leggen zodanig, dat 
de uitslag in overeenstemming is met de mate waarin hij de stof 
beheerst? En als men al antwoord op dergelijke vragen kan 
geven, dan nog zal het verre van eenvoudig zijn een adequaat 
psychologisch testmiddel te constmeren. 

Soortgelijke problemen rijzen bij de beantwoording van de 
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vraag, welke invloed in het algemeen milieufactoren op studie
prestaties hebben en bij het ontwerpen van een objectieve 
schattingsmetbode voor de individuele milieuconstellatie van een 
aankomend student. Het gaat immers bepaald niet alleen om ge
makkelijk vast i'e stellen feitelijkheden. Van minstens even groot 
belang zijn de attituden in het milieu, zoals de bereidheid tot het 
brengen van offers, tot het geven van morele steun, maar ook tot 
het in zekere mate loslaten c.q. het losstoten van het groot 
geworden kind, dat nog niet kan bogen op zelfstandigheid 
gebaseerd op eigen arbeidsinkomen, maar dat wel een geheel 
eigen koers gaat of moet volgen. 

Een vraagstuk op zich zelf is dat van de studiemethoden in 
ruimste zin van het woord. Steeds meer beseft men het belang 
van juiste methoden voor een succesvolle studie. Er is echter 
nog weinig inzicht over de vraag wat in dit verband juist ge
noemd kan worden. Dit impliceert dat de psycholoog niet eens 
toekomt aan de opgave een voorspeller te orntwilckelen voor de 
studiemethoden die door de student zullen worden gehanteerd. 
Overigens zou het op het moment dat men voldoende kennis 
over de beste vmmen van sh1die heeft verzameld, adequater zijn 
wanneer men deze kennis zou gebruiken om de student op dit 
punt te trainen. 

Bij het opstellen van bovenstaande inventaris van persoonlijk
heids- en milieu-aspecten welke invloed uitoefenen op het studie
verloop van de individuele student, heeft op de achtergrond een 
globaal beeld van de opgaven waarvuor de academische studie 
de student stelt, meegespeeld. Vanzelfsprekend zal de psycho
loog dit geheel van opgaven nader moeten analyseren en in dé
tail O'ffischrijven, om tot een concrete seleotieprocedure te ko
men. Wanneer hij die analyse tracht uit te voeren blijkt eerst 
recht in welk wespennet hij zich heeft gestoken. 

Voor welke opgaven in concreto moet de aankomende student 
geschikt zijn, luidt de vraag. Dat daarbij het blikveld niet reikt 
tot voorbij het doctoraalexamen, is duidelijk. De scala van beroe
pen, van functies, waaruit de pas-afgestudeerde kan kiezen, is zo 
breed en geeft zoveel variatie te zien, dat de vraag naar de ge
schiktheid voor de uitoefening van één of meer van deze beroepen 
of functies zinloos is. Bij de aanvang van de Situdie dient men 
zich te beperken tot de poging een prognose op te stellen voor 
de studie. Eventuele selectie voor de beroepsuitoefening zal 
moeten worden uitgesteld tot een later tijdstip. 
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Zal de psycholoog dan hebben uit te maken hoeveel kans een 
aankomend student heeft om het doctoraalexamen in een be
paalde studierichting met gunstig gevolg af te leggen? De vraag 
is simpel. Maar de implicaties bij positieve beantwoording zijn 
talrijk! Rekening moet worden gehouden met het feit dat er vele 
docenten zijn waarmee de student te maken krijgt. Docenten met 
in het algemeen sterk divergerende onderwijsmethoden en -ge
woonten, met uiteenlopende beoordelingssystemen, met vele be
oordelingsnormen. En iedere docent kan er de oorzaak van zijn, 
dat de student genoodzaakt wordt zijn studie op te geven, de 
laatste beoordelaar zo goed als de eerste . 

Daarbij komt dat de aard en het niveau van eisen van studie
onderdeel tot studieonderdeel bij vele studierichtingen in hoge 
mate variëren. Een psychologiestudent b.v. komt slechts aan zijn 
doctoraalexamen toe nadat hij bewezen heeft goed contact met 
kleine kinderen tot stand te kunnen brengen, met ingewikkelde 
statistische methoden en mathematische modellen te kunnen wer
ken, in complexe situaties tot scherpe zelfwaarneming in sta«t 
te zijn, over uitgebreide kennis van de psychologische vaklite
ratuur te beschikken uiteraard, enz. Kortom, een goede student 
loopt nog vele kwade kansen definitief op één der barrières te 
struikelen. 

Aan de andere kant heeft de organisatie van het hoger onder
wijs er schuld aan, dat de slechte student een niet geringe kans 
heeft zijn studie toch met succes te bekronen. Dit hangt nauw 
samen met de genoemde én verguisde studievrijheid. Elders 
heb ik de academische studie wel genoemd een hordenloop 
met de merkwaardige spelregel dat men, als men een horde om
ver loopt, eenvoudig op zijn schreden terugkeert om deze weer 
overeind te zetten en opnieuw een poging te doen. Men mag een 
horde zo vaak herhalen als nodig blijkt. Maar heeft men haar een
maal volgens de regels gepasseerd, dan geldt bijna steeds het 
'vergeten en vergeven'. De student richt zich met frisse moed op 
de volgende horde. Ook met veel struikelen en opstaan verovert 
men de dootoraaJbul. En is het doctoraalexamen plezierig ver
lopen dan herinnert niets zelfs er meer aan welk een zwak stu
dent de doctorandus is geweest. 

De volhouder wint! En daar zou men nog vrede mee kunnen 
hebben, als dat volhouden zonder meer een weersp:egeling was 
van een waardevolle persoonlijkheidsstructuur. Helaas spelen met 
name financiële factoren een zeer voorname rol, temeer waar 
het verlenen van studietoelagen bij herhaald zakken voor tenta-
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mens e.d. wordt stopgezet. Volhouden zonder financieel uithou
dingsvermogen is niet goed denkbaar. En dit laatste valt uiter
aard buiten het arbeidsterrein van de psycholoog. 

De slotsom is dat de psychaloloog in concreto niet weet waar
voor hij moet testen. En dit betekent evenzeer, dat hij niet weet 
waaraan hij de praktische waarde van de door hem ontworpen 
testprocedure kan toetsen. Er is geen concreet selectiedoel, er is 
geen ondubbelzinnig toetsingscriterium; een onoverkomelijk strui
kelblok voor elke selectiemethode, al of niet op psychologische 
basis. 

Het zal duidelijk zijn dat alleen de academische wereld zelf in 
staat is deze lacune te vullen. Het doel van hoger onderwijs zal 
exact en concreet dienen te worden omschreven. Daarbij is on
voldoende de stelling, dat het hoger onderwijs studen1ten be
kwaamt in wetenschapsbeoefening, ze opleidt voor hogere beroe
pen en functies en dat het - zo men wil - wezenlijk bijdraagt 
tot hun algemene vorming 1). Men zal verder dienen te gaan. Uit
eindelijk per afzonderlijke studierichting moet worden vastgelegd 
- tot bepaalde grenzen van détaillering - welke stof en welke 
vaardigheden de student zioh eigen moet maken, welke doceer
methoden zullen worden gehanteerd, op welke wijze zaJ worden 
getoetst, wat de beoordelingscriteria zullen zijn, welke beoorde
lingsnormen zullen gelden, welke studievormen mogelijk zullen 
zijn, enz., enz. Dat men voor gelijke studierichtingen aan ver
schillende universiteiten of hogescholen tot ui~eenlopende formule
ringen zou komen, ligt in de lijn der verwachtingen. 

Wanneer op deze wijze de doelen vastliggen en wanneer het 
academische onderwijs in overeenstemming daarmee wordt geor
ganiseerd, eerst dan kan men hopen dat het wellicht mogelijk 
zal blijken, een aanvaardbare selectiemethode te ontwerpen. 

A11icht heeft zulks onder meer tot consequentie, dat inbreuk 
zal moeten worden gemaakt op de traditionele studie- respectie
velijk doceervrijheid. 

Tooh is het op grond van vele ervaringen langzamerhand dui
delijk geworden, dat het verstandig is om geen hooggespannen 

1 Wordt het overigens niet langzamerhand tijd het hoger onderwijs 
expliciet ook de taak van het opleiden van docenten voor universiteit en 
hogeschool zelf toe te kennen? Misschien kan men de toekomstige docent 
de plicht opleggen gedurende een zekere tijd de functie van cadidaats
assistent te vervullen; hierdoor zou wellicht het huidige tekort aan candi
daat-assistenten kunnen worden weggewerkt. 
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verwachltingen te koesteren ten aanzien van de mogelijkheden 
van een psychologische selectie, nadat men erin geslaagd zou 
zijn doelstellingen en organisatie van het hoger onderwijs in he~ 
vredigende mate en in nauwe onderlinge samenhang te concre
tiseren. Een academische studie is en blijft een complexe aange
legenheid, van begin- tot eindpunt. Als het selectiemechanisme 
binnen universiteit en hogeschool zich veelal tot aan het docto
raalexamen uitstrekt, kan men moeilijk verwachten dat psycho
logen dit door een onderzoek van één dag vervangen - zelfs al 
menen sommigen onder hen zelf, dat dit doel nog steeds moet 
worden nagestreefd. Men zal andere oplossingen dienen te vinden . 
Echter, welke selectiemethode men ook zal willen hanteren, voor
waarde blijft dat men de doelen concreet en exact onder woorden 
brengt en dat men de organisatie van het hoger onderwijs daar
mee in overeenstemming brengt. 

In twee richtingen is er na die teleurstellende resultaten van de 
psychologische research geprobeerd een oplossing van het se
lectieprobleem te vinden, richtingen die men logisch kan verbin
den aan twee conclusies. 

Allereerst volgt uit de constatering dat het prognostisch ver
mogen van een selectieprocedure te gering is, dat het onverant
woord is de beslissing die voor de individuele student daaruit zou 
voortvloeien, dwingend aan hem voor te schrijven. Men kan hem 
de uitkomst meedelen, opmerken dat daaraan een zekere mate 
van onbetrouwbaarheid (maar dan ook niet meer dan een zekere 
mate) inherent is, en aan hemzelf het definitieve besluit overla
ten. Daarmee is de weg gewezen naar de zelfselectie. 

De andere conclusie is dat men in het hoger onderwijs zelf zal 
moeten proberen om, met eigen middelen, een adequate selectie 
tot stand te brengen. In dit verband betekent adequaat: met 
minder fouten en binnen een korter tijdsbestek. 

Beide conclusies schijnen hun consequenties te hebben in de 
huidige ontwikkeling der propaedeuseregelingen. Als de wetgever 
de propaedeuse aanwijst als een redelijk bruikbare selectiem~ 
thode, dan is dat met het argmnent dat ze de studoot de gel~ 
genlheid biedt zelf uit te maken of de aangevangen studie wel 
de juiste keuze is. In de bondige formulering van A. D. de Groot 
heeft hij twee vragen op grond van zijn propaedeuse-ervaringen te 
beantwoorden: Wil ik dit? Kan ik dit? 

Tot een antwoord op de eerste vraag wordt een student in staat 
gesteld, indien het programma van de propaedeuse een represen-
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tatieve steekproef uit de inhoud van de studie tot aan het doc
toraalexamen is. In het algemeen impliceert dit echter een 
moeiHjke opgave voor het faculteitsbestuur. Het 'leerplan' van 
een academische studie wordt gekenmerkt door een stn.Ictuur, 
een opbouw. Men kan b.v. studie-onderdelen die een plaats na 
het kandidaatsexamen hebben, niet straffeloos in het eerste studie
jaar onderbrengen. Aan de andere kant bereikt men het doel van 
bevordering wm een adequate zelfselectie niet met een propae
deuse die bestaat uit een kaleidoscopische verzameling van mu
serieën, een encyclopedie van de voornaamste onderdelen van 
het vak of iets dergelijks. Integendeel zouden de wezenlijke as
pecten van de studierichting alle in het propaedeutisch jaar goed 
aan bod moeten komen. 

\Vij zijn de mening toegedaan, dat een representatief beeld van 
de hele studie slechts kan worden gegeven, wanneer meer dan één 
jaar daarvoor beschikbaar is. Voor de hand ligt het om de kan
did,tatss1tudie - de studie vóór het kandidaatsexamen - deze 
functie (onder meer) te geven. 

Tot dezelfde mening leidt een analyse naar aanleiding van de 
tweede vraag waarvoor de student zich geplaatst ziet: Kan ik 
dit? Ook deze vraag kan in een propaedeutisch jaar slechts wor
den beantwoord, wanneer het programma voldoet aan de eis van 
representativiteit voor de hele studie, echter nu niet ten aanzien 
van de studie-inhoud in het algemeen maar met betrekking tot 
de moeilijke onderdelen, de struikelblokken. En dit zal in het al
gemeen een verdm·e verzwaring van het probleem, hoe de pro
paedeuse samen te stellen, betekenen. Men dient trouwens te be
seffen, dat voor menig studenrt de situatie van het mondelinge 
examen een nachtmerrie is of kan worden; niemand kan zeker 
weten dat hij een academische studie zal volbrengen voordat hij 
een mondeling tentamen of examen heeft afgelegd. 

Deze bezwaren betekenen geenszins dat het nut van een goed 
samengestelde propaedeuse m::>et worden betwijfeld. Velen van de 
studenten die ten onrechte aan een academische studie zijn be
gonnen of die een verkeerde studiekeuze hebben gedaan, zullen 
in de loop van het eerste jaar reeds tot het juiste inzicht komen. 
Men dient echter de illusie te laten varen dat het mogelijk zou 
zijn het hele zelfselectieproces in één jaar zijn beslag te doen krij
gen. Eer moet men aannemen dat dit proces pas bij het kandi
daatsexamen zijn afsluiting kan vinden. Steun hiervoor levert de 
h·aditie in sommige faculteiten, volgens welke de beoordelen
de docent er geen been in ziet een candidandus - dat is een student 
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die het kandidaatsexamen nog niet heeft afgelegd - af te 
wijzen ook wanneer dit het definitief afbreken van een studie be
tekent, terwijl bij een falende kandidaat - iemand die het kan
didaatsexamen reeds achter de rug heeft - allereerst de over
weging geldt dat men iemand na zijn kandidaatsexamen norma
liter toch niet meer kan tegenhouden. 

Het voorstel om de kandidaatsstudie als selectieperiode te be
schouwen, leidt tot drie vragen: 

a. Op welke wijze kan deze periode die functie het best vervul
len? 

b. Wat is het lot van degenen die in deze periode niet tot een be
vredigende prestatie komen? 

c. Treden er na het kandidaatsexamen ook selectie-activiteiten 
op en, zo ja, van welke aard zijn ze? 

De eerste vraag is verwant aan één in de testpsychologie, nl.: 
hoe bereik ik een ideale testsituatie? In de kandidaatsstudie zal 
men moeten trachten alles te vermijden wat het selectieproces 
kan doorkruisen, echter daarnaast al datgene te doen wat het 
proces kan bevorderen. De student moet geen zware zorgen heb
ben op het terrein van de financiën en dat van de huisvesting. 
Van overheidswege moet aandacht worden besteed aan zijn alge
mene lichamelijke en psychische conditie, kwesties die anders 
gemakkelijk in de verdrukking plegen te komen bij de plotseling 
zelfstandig maar nog niet wijs geworden student. Het is zaak 
hem op efficiënte wijze studiemethoden en -gewoonten bij te bren
gen. In het studieprogramma dient een duidelijke structuur te 
zijn aangebracht. De gehanteerde didactieken moeten zijn aan
gepast o.m. aan de omstandigheid, dat de candidandus zojuist het 
v.h.m.o. heeft verlaten. Bij de beoordeling van de gezamenlijke 
studieprestaties dient elke studie-onderdeel een gewicht in de 
schaal te leggen dat evenredig is aan zijn relevantie in het geheel. 
In ruime mate moet gebruik worden gemaakt van objectieve be
oordelingsmethoden - welke overigens n:iet identiek moeten wor
den gesteld met de in Amerika zo populaire toetsen van het mul
tiple choice type. 

Een effectieve zelfselectie vereist niet alleen inzicht in eigen 
prestatievermogen maar f'Veneens de overtuiging dat een tekort 
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onafwendbare consequenties heeft. Ook tot het ontstaan van deze 
overtuiging, waar nodig, zal de universiteit, de hogeschool moeten 
bijdragen door een vast beoordelingsbeleid. Als een student met 
zijn prestaties onder de maat blijft, zal dat duidelijk moeten blij
ken uit het oordeel en de daaraan verbonden gevolgen. Als studie
prestaties het afwijzen rechtvaardigen, zal de student ook moe
ten worden afgewezen, desnoods definitief. Geen student zal zich 
met de hoop mogen vleien, dat elke volhouder ten slotte wint. 

Een antwoord op de tweede vraag kan eerst wol'den gegeven 
wanneer is omschreven wat men onder een bevredigende presta
tie dient te verSitaan. Zonder een definitie te geven zouden we 
als mening willen poneren, dat aan het eind van de voorgestelde 
selectieperiode, bij het kandidaatsexamen dus, een samenvattend 
oordeel moet worden geformuleerd op grond van alle geleverde 
prestaties. Een student die met het nog toelaatbare maximum 
aantal keren zakken uiteindelijk toch het kadidaatsexamen weet 
re passeren, heeft géén bevredigende totaalprestatie geleverd! 
Voorts is het vanzelfsprekend, dat ook aan de duur van de kan
didaatsstudie eisen zullen moeten worden gesteld. 

Wat dient er nu te gebeuren met sh1denten met onbevredigen
de prestaties? Voor zover zij zich uit de srudie terugtrekken, is er 
geen moeilijkheid, althans niet voor de betrokken faculteit. Een 
probleem vormen de overigen, die zich niet terugtrekken. Het 
standpunt dat zij de srudie mogen voortzetten onder voorwaa!'de 
dat zij de werkelijke studiekosten hetalen, is ondemocratisch; 
slechts welgesrtelde ouders kunnen een dergelijke financiële laSit 
op zich nemen. Men kan echter wel de opvatting verdedigen dat 
studenten met ol1bevredigende resultaten vóór het kandidaatsexa
men de Situdie verder geheel op eigen verantwoordelijikheid mo
gen voo'l'tzetten. Dit zou impliceren dat voldoende prestaties door 
de faculteit worden gehonoreerd doordat zij zich voor het ver
loop van de doctoraalsrtudie mede verantwoordelijk stelt. 

Op deze wijze zou de selectie dus niet een negatief maar een 
posHief karakter hebben. Doel is het, de student met voldoende 
mogelijkheden te identificeren, om hem met alle ter beschikking 
staande middelen naar het doctoraalexamen 'te geleiden. Met dit 
geleiden wordt overigens niet bedoeld dat hij in de watten zal 
worden gelegd, dat hij niet in zekere mate zijn eigen weg zal 
mogen, zal moeten kiezen. 

De consequenties van voorgaande beschouwingen voor de derde 
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vraag zijn duidelijk. In wezen zou er na. het kandidaatsexamen 
niet meer geselecteerd moeten worden onder degenen die de kan
didaatsstudie op bevredigende wijze hebben volbracht. Als uit
gangspunt moet steeds gelden dat zij in staat zijn het doctoraal
examen te halen. Uiteraard behouden tentamens en het examen 
de functie, de student indien nodig te dwingen zich opnieuw in 
een studie-onderdeel te verdiepen. Maar bij falen voor een toets 
kan men niet meer zijn toevlucht nemen tot de conclusie, dat de 
student voor de studie ongeschikt is. Integendeel heeft de betrokken 
docent de plicht om na te gaan, bij de student en bij zich zelf, 
welke de oorzaken van het falen zouden kunnen zijn en om even
tueel adequate maatregelen te nemen. Uiteraard vervalt die 
plicht, wanneer blijkt dat de student zonder geldige redenen zich 
in onvoldoende mate heeft voorbereid. 'Geen selectie na het kan
didaatsexamen' betekent geenszins dat een 'uitverkoren' kandidaat 
niet in zijn academische studie zou kunnen mislukken. Zolang 
dit echter niet tot de grote uitzonderingen behoort, kan men nog 
niet tevreden zijn met de selectieprooedure vóór het kandidaats
examen. Wat de onvoldoende geachte studenten die toch hun stu
die na het kandidaatsexamen voortzetten, betreft: zij zullen ge
heel op eigen kracht maar moeten zien te bewijzen, dat ze gelijk 
hadden. Steeds moet duidelijk blijken dat het bij de totaalbeoor
deling bij het kandidaatsexamen ernst was. Enerzijds mag er 
uiteraard geen discriminatie in de beoordeling van uitverkoren 
en niet-uitverkoren kandidaten zijn, aan de andere kant moeten 
laatstgenoemden de gevolgen van eventueel falen geheel zelf dra
gen. 

In het kader van deze selectieprocedure kan de universiteitspsy
choloog een belangrijke plaats innemen. Zonder diep op de détails 
in te gaan willen we enkele opmerkingen maken. In de eerste 
plaats kan hij door psychologisch onderzoek desgewenst extra in
formatie aan de student verschaffen indien op grol1id van de stu
dieprestaties geen duidelijk oordeel over zijn studiegeschiktheid 
kan worden uitgesproken. Voorts dient een student die ervan 
overtuigd is geraakt, dat hij de studie niet zal kunnen voltooien,, 
hulp bij de psycholoog te kunnen vragen. Mogelijk kan deze hem 
adviseren ten aanzien van de vraag, wat hij in plaats van de aan
gevangen studie zou kunnen ondernemen; in ieder geval moet 
de psycholoog hem wijzen langs welke weg hij antwoo!l1d op die 
vraag kan krijgen. Ten slotte is het juist in de selectieperiode 
van belang, dat een student bij eventuele studie- en andere moei-
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lijkheden de veTeiste psychologische steun kan vinden; ook in dit 
kadeT kan de psycholoog, indien noodzakelijk, als bemiddelaar 
voor verdeTe hulpverlening optreden. 

Bij het vervullen van eerstgenoemde taak zou de psycholoog 
wellicht gebmik kunnen maken van beschikbare gegevens over 
de schoolcarrière van de student in het v.h.m.o. Hoewel in de bui
tenlandse literatuur blijkt, dat zulke gegevens in belangrijke mate 
kunnen bijdragen tot een prognose ten aanzien van een acade
mische studie, is eT over deze kwestie in de Nederlandse ver
houdingen nog te weinig bekend. Het CBS heeft reeds belangrijk 
werk verricht, maar dit kan slechts beschouwd worden als een 
begin van meer uitgebreide research. 

In het voorafgaande is voomarnelijk gespmken over selectie in 
de periode die begint ná het v.h.m.o.-eindexamen. Tot slot volgen 
thans nog enige woorden over het tijdvak dat daaraan vooraf
gaat. Om de omvang van dit artikel binnen redelijke grenzen te 
houden, zal het selectie-mechanisme in dit tijdvak slechts sum
mier in beschouwing worden genomen. Bovendien beperken we 
ons tot de positieve selectieprocessen. 

Wanneer de overheid een zo groot mogelijk deel van het poten
tieel aan hogere begaafdheid in ons volk wil activeren, zal ze 
zich reeds hebben te bemoeien met het jonge kind. Wat immers 
op 18-jarige leeftijd aan manifeste begaafdheid aan de dag treedt, 
is een produkt van aanleg en milieu. Het kind heeft, zo kan men 
stellen, een bepaald intelligentieniveau bij de geboorte meegekre
gen. Wat zich daamit ontplooit is echter in hoge mate afhanke
lijk van wat het milieu daarvan maa:kt respeotievelijk tolereert. 
Kritische instelling, taalbeheersing, studiezin, geneigdheid tot 
relativeren, toekomstvisie - om voor de vuist weg een aantal 
voor het hoger onderwijs belangrijke zaken te noemen - wor
den voor e3n belangrijk deel door het milieu gewekt, of niet ge
wekt. Men kan ze wellicht rekenen te behoren tot het begrip 
culturele achtergrond in het milieu. Waar zulke achtergronden 
ontbreken, waar het gezin en/ of het onderwijs op dit punt tekort 
schieten, zal het kind later een onnodig versmalde basis hebben, 
waarop een academische studie zou komen te msten. 

Aotivering van talent impliceert dus compensering van milieu
tekorten. Daamaast betekent het een positieve beïnvloeding van 
het milieu, daar waar nodig. Men zal het v.h.m.o. en het hoger 
onderwijs binnen de gezichtskring van de ouders moeten brengen. 
Men zal ze bereid moeten maken tot het brengen van offers. Het 
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moet hun duidelijk worden gemaakt, hoe ze morele steun aan het 
studerende kind kunnen bieden. Ze moeten worden voorbereid op 
een zekere scheiding der wegen. 

Genoeg reeds is er geschreven over de voorwaarde, dat het de 
ouders - indien nodig - in materieel opzicht zonder restrioties 
mogelijk gemaakt moet worden, hw1 begaafd(e) kind(eren) te 
laten studeren, en wel vanaf het moment dat zulk een studie een 
extra, niet te dragen last voor hen zou worden. 

Soms zal blijken, dat de ouders niet overtuigd zijn van de mo
gelijkheid of de noodzaak, hun kind naar een school voor v.h.m.o. 
te sturen. Een moeilijke vraag is het dan of de overheid in zo'n 
geval het recht heeft te pogen zulke ouders tot die overtuiging te 
brengen. Tegenover het argument van een tekort aan academici 
kan men gemakkelijk stellen daJt van een teko~t aan middenkader. 
En wie kan de verantwoordelijkheid op zich nemen van een even
tueel falen van het kind later? Het lijkt niet juist, een algemene 
regel op deze plaats te formuleren. Men dient echter slechts met 
grote voorzichtigheid dtuk op ouders uit te oefenen. 

Overigens raakt deze opmerking slechts één van de vele moge
lijkheden tot verbetering van de pos:tieve selectie van begaafdheid 
voor het hoger onderwijs. Als voorbeelden van andere mogelijk
heden kunnen worden genoemd: systematisch psychologisch on
derzoek in alle 6e klassen van de lagere school, systematische en 
deskundige schoolkeuzevoorlichting, belangrijke verbetering van 
de overstapmogelijkheden in het voortgezet onderwijs. Een bij
zonder interessant experiment is op voorstel van Prof. Langeveld 
in Rotterdam aan de gang. Men heeft daar een aantal begaafde 

. arbeiderskinderen reeds in de 4e klas van de lagere school in een 
afzonderlijk onderwijsinstituut bijeengebracht, met de bedoeling 
pas omstreeks het 14e levensjaar aan het v.h.m.o. diegenen over 
te dragen, die daarvoor geschikt zijn. Maar bespreking van dit 
experiment zou ons brengen op het terrein van fundamentele reor
ganisaties in het onderwijs. Bij deze losse opmerkingen over de po
sitieve selectie in de periode die aan het hoger onderwijs vooraf
ga~t, willen we het laten. 
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A.P. Oele 

Universiteit en hogeschool, 
bruggehoofd of achterland? 

Pas in de latere jaren van zijn wetenschappelijke opleiding 
maakt de student kennis met de praktijk en de gedachtenwereld 
van het wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt aanvankelijk 
door het aanhoren van voordrachten en deelneming aan ge
sprekken, waarin hoogleraren en wetenschappelijke ambtenaren 
iets vertellen over de aanpak en de resultaten van het door hen 
verrichte speurwerk. Daarnaast geven de practica hem gelegen
heid om zich in een aantal voor zijn studierichting belangrijke 
maar elementaire onderzoekingstechnieken te bekwamen. 

Het is echter voornamelijk het onder leiding te bewerken af
studeer-onderwerp dat de kandidaat-doctorandus of kandidaat
ingenieur in direct contact brengt met de methodiek en de ups 
en downs van een enigszins afgerond stuk onderzoek. Over het 
algemeen is er voor dit onderzoek te weinig tijd om daarbij een 
mooi afgerond stuk werk te leveren en blijft het aan de promo
vendi voorbehouden om een meer compleet rondje te WDrstelen 
met de materie. Van de resultaten van deze activiteiten moet 
men zich geen overdreven voorstelling maken. 

Het hoofdprodukt is een moeilijk meetbaar ontwikkelingspro
ces van de ouderejaarsstudent. De nevenprodukten zijn in volg
orde van belangrijkheid de toenemende ervaring van de docent, 
een mogelijk kleine vooruitgang van de wetenschap en misschien 
een enkele publikatie. Aldus een uitspraak van een hoogleraar op 
zijn afscheidscollege, die het weten kon. 

Het is vanzelfsprekend, dat onze instituten van wetenschappe· 
lijk onderwijs een grote en onmisbare rol vervullen in de weten
schapsbeoefening in dit land en zelfs ook daarbuiten. Zij leveren 
namelijk de kleine groep aankomende wetenschapsbeoefenaren 
en de grote groep praktijkmensen die met de tijdens hun oplei
ding verworven inzichten die wetenschapsbeoefening kunnen sti
muleren. Voor zover dit echter buiten de sfeer van universiteiten 
of hogeschool geschiedt, blijft de rol van de academie beperkt tot 
die van het opleidingsinstituut in het achterland. Ons interes-
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seert hier in het bijzonder de meer directe bijdrage van diegenen 
die zich na hun opleiding in het kader van universiteit en hoge
school bezighouden met onderzoekingswerk. 

Men kan die bijdrage nooit helemaal losmaken van het be
langrijke stuk opleiding en scholing in het wetenschappelijk on
derwijs. Voor de student is het directe contact met inspirerend 
en origineel wetenschappelijk onderzoek van niet te onderschat
ten betekenis. Ook bij de voorlichting en selectie bij het kiezen 
van de loopbaan van de afgestudeerde student kan de omgang 
met mensen, die het onderzoekingswerk uit eigen ervaring ken
nen, niet worden gemist. Het zijn deze mensen die weten, dat 
vele examens een volk dom kunnen maken. Hun oordeel kan bij 
het signaleren van veelbelovende sh1denten moeilijk worden 
gemist. Zij laten de studenten zwemmen in hun speurwerkvijvers 
en zien beter dan welke examinator ook wie zonder te verdrinken 
ver van de kant weet te komen. 

Dit vooropstellende, blijft de vraag of het wetenschappelijk 
onderzoek aan onze universiteiten en daarmede gelijk te stellen 
hogescholen in het licht van de huidige maatschappelijke ont
wikkeling een grotere plaats moet worden ingeruimd dan mini
maal noodzakelijk is voor de voorbereiding tot het wetenschap
pelijk onderzoek. 

Men kan deze vraag ook anders formuleren en daarbij meer 
de nadruk leggen op de niet-onderwijskundige kant van de zaak. 
Moet het wetenschappelijk onderzoek aan onze universiteiten 
en hogescholen de ruimte krijgen, niet slechts om bij te dragen 
tot het scheppen van een kritisch-wetenschappelijke sfeer voor 
het onderwijs, maar ook om tot resultaten te komen die van di
recte betekenis zijn voor de vooruitgang van de wetenschap? 

Voor de wetgever in Nederland is dit geen vraag; de wet op 
het wetenschappelijk onderwijs stelt expliciet dat de Nederlandse 
instellingen van hoger wetenschappelijk onderwijs ook een ver
antwoordelijke taak hebben op het terrein van de wetenschap. 
Dit houdt in, dat onze universiteiten hun taak slecht zouden ver
vullen, wanneer zij zich uitsluitend tevreden zouden stellen met 
het afleveren van goed opgeleide en soms zeer veelbelovende 
jonge academici. Ook indien men in de kring van de afnemers 
in bedrijfsleven en andere sectoren van de maatschappij geen 
klachten heeft over het aantal en het peil van de afgestudeerden. 

Hier en d2.ar bestaat de vrees, dat onze wetgever hier 
een dode letter heeft neergeschreven. Aanleiding tot deze vrees 
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is dan onder andere de duidelijke en regelmatige daling van het 
aantal Nobelprijswinnaars onder de Nederlandse hoogleraren na 
het veelbelovende begin bij de eeuwwisseling. Men kan zich van 
deze zaak niet afmaken met de opmerking, dat onze universitei
ten en hogescholen hun steentje aan de wetenschap wel zullen 
bijdragen, maar daar nu voor een groot deel in gehinderd worden 
door de grote expansie die het wetenschappelijk onderwijs sinds 
de jaren vijftig moet doormaken; hoe juist dit laatste ook moge 
zijn. Nagegaan zal moeten worden aan de hand van de beschik
bare gegevens en maatstaven wat er nu op wetenschappelijk ge
biedgepresteerd is en hoe de trend is. 

Een goed uitgangspunt is daarbij de publikatie van het Cen
traal Bureau voor de Statistiek over het speurwerk en ontwikke
lingswerk in Nederland in 1959. In deze publikatie worden de 
hogescholen en universiteiten apart onder de loep genomen en 
wordt het totale beeld vergeleken met dat van de voornaamste 
Angelsaksische landen. Daar worden deze zaken al enige jaren 
op de voet gevolgd. In de Verenigde Staten geschiedt dit b.v. 
door de 'National Science Foundation'. 

Een dergelijke statistische begeleiding bestaat er niet in ons 
land. Wel wordt er nu overwogen om het in 1959 verrichte on
derzoek voor 1964 te herhalen. Het is dus niet wel mogelijk om 
voor ons land een trend vast te stellen en daaruit conclusies te 
trekken. Toch kunnen we uit de nu beschikbare gegevens wel het 
een en ander leren. 

In 1959 werd in de Nederlandse volkshuishouding 560 miljoen gul
den uitgegeven voor speur- en ontwikkelingswerk (in het vervolg 
gemakshalve afgekort tot S en 0). Dit komt overeen met 1,6 pct. 
van het nationale inkomen in dat jaar. Van deze 1,6 percent na
men de universiteiten en hogescholen er bijna 0,2 percent voor 
hun rekening, overeenkomende met 65 miljoen gulden. De 
overige half miljard gulden w~rd uitgegeven door de in com
mercieel verband werkende bedrijfslaboratoria en de vele dienst
verlenende en taakstellende onderzoekingsinstituten die ons land 
kent. Het bedrijfsleven droeg bijna vierhonderd miljoen gulden 
(1,1 percent van het nationale inkomen) bij in de kosten van S en 
0. De rest kwam voor rekening van de overheid, die de helft of 
meer van de kosten van de instituten betaalt. 

De schaarse gegevens over het verloop van de jaren vijftig le
ren, dat in ons land de totale S en 0 uitgaven aanvankelijk op 
het niveau van 1 percent van het nationale inkomen zijn gebleven 
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en pas in de tweede helft van het afgelopen decennium zijn op
gelopen tot 1,6 percent. 

In de Verenigde Staten is dit percentage in dezelfde periode 
van 1950 tot 1960 opgelopen van 1,2 tot 2,7 van het bruto na
tionale produkt, dat aldaar per hoofd van de bevolking niet on
belangrijk groter is dan in Nederland. Bij de vergelijking van deze 
cijfers mag niet over het hoofd worden gezien, dat in de Neder
landse inspanning de militaire research nauwelijks een rol speel
de, terwijl dat type research samen met het wel enigszins ver
wante ruimte-onderzoek in de Verenigde Staten wel een flink 
stuk van de koek zal hebben opgeëist. Wanneer men deze voor
sprong van de Amerikanen niet al te zwaar laat wegen, dan ko
men we er in de vergelijking niet al te slecht af. Het beeld wordt 
echter in ons land voor een groot deel (de helft) bepaald door de 
speurwerkactiviteiten van een vijftal grote internationaal georiën
teerde ondernemingen. 

In de Verenigde Staten is de rol van de overheid echter dui
delijk groter: de federale regering neemt daar twee derde van 
de kosten van het S en 0 werk voor haar rekening. Daarvan gaat 
maar een relatief klein deel naar de instellingen van hoger on
derwijs, nl. slechts 8 tot 9 percent. In ons land is dit aandeel ruim 
12 percent. Terwijl de groei in de Verenigde Staten veel meer 
dan in ons land het karakter had van een door de overheid op 
grote schaal bedreven injectie met opdrachten en gelden, hebben 
de instellingen van hoger onderwijs in de Verenigde Staten daar 
slechts in zoverre van kunnen profiteren, dat zij hun bescheiden 
aandeel van 8 tot 9 percent van de totale S en 0 uitgaven heb
ben kunnen handhaven. 

In 1959 werd het speurwerk aan de Nederlandse instellingen 
van wetenschappelijk onderwijs verricht door: 

185 afgestudeerden met een volledige dagtaak; 
2331 afgestudeerden met een gedeeltelijke dagtaak; 

41 niet-academici met een volledige dagtaak; 
383 niet-afgestudeerden met een gedeeltelijke dagtaak. 

Indien we de speurwerkkosten toerekenen aan de afgestudeer
den en als ruwe schatting aannemen, dat diegenen onder hen met 
een gedeeltelijke dagtaak in de research daaraan 25 percent van 
hun tijd wijden, dan worden de kosten van het in 1959 aan onze 
universiteiten en hogescholen verrichte S en 0 werk 85.000 gul-
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den per academicus-manjaar. Omgerekend op de nu geldende 
loon- en prijsverhoudingen worden deze kosten honderd tien tot 
honderd twintigduizend gulden per academicus-manjaar. 

Deze bedragen krijgen wat meer reliëf, indien we ze gaan ver
gelijken met de overeenkomstige bedragen in de speurwerkinsti
tuten en in de laboratoria en proeffabrieken van het bedrijfsleven. 
Daar komt men tot een kostencijfer van ca. honderdduizend gul
den voor de speurwerkinstituten en tweehonderd twintigduizend 
gulden voor industrieel S en 0 werk. 

De opvallend grotere kosten in de industrie zijn een gevolg van 
het daar voor een groot deel geconcentreerde ontwikkelingswerk, 
dat in de meeste gevallen meer geld kost dan het op laborato
riumschaal te verrichten meer fundamentele speurwerk. Deze 
cijfers geven nog geen aanleiding om te spreken van een kwali
tatieve achterstand bij onze instellingen van wetenschappelijk 
onderwijs. Er zijn echter een groot aantal zaken op de ruwe wijze 
van de globale statistiek op één hoop gegooid en daarom is het 
de moeite waard om de situatie voor de verschillende takken van 
wetenschap afzonderlijk te bekijken. 

Op de regel, dat onze universiteiten en hogescholen bij uitstek 
de plaats zijn waar het speurwerk als een gedeeltelijke dagtaak 
wordt beoefend, zijn een aantal uitzonderingen. In de sector 
rechtsgeleerdheid tellen de speurwerkinstituten vijf maal zoveel 
part time speurwerkers, terwijl bij de beoefening van de ec-onomi
sche wetenschap juist de industrie een ten opzichte van de instel
lingen van wetenschappelijk onderwijs overweldigend aantal wer
kers met een gedeeltelijke speurwerk-dagtaak telt. Merkwaardig is 
dat ook in de werktuigbouwkunde, de vliegtuigbouwkunde en in de 
technische scheikunde de industrie het wint van de instellingen 
van hoger onderwijs wat het aantal afgestudeerde krachten betreft 
met een gedeeltelijke dagtaak in het speurwerk en ontwikkelings
werk. Onze hoogleraren en wetenschappelijke ambtenaren stonden 
(althans in 1959) niet geheel alleen in hun dubbele taak. 

Het beeld wordt geheel anders, wanneer we kijken naar de 
speurwerkers met een volledige dagtaak. Die ontbraken b.v. ge
heel in 1959 in de bouwkunde, de economische wetenschap en 
in de rechtskundige wetenschap, bien étonnées de se trouver en
semble! 

In de overige takken van wetenschap lopen de speurwerkinsti
tuten en de industrie voorop wat het aantal krachten met een 
volledige dagtaak betreft. Daarbij is de industrie duidelijk in de 
meerderheid met meer dan twee maal zoveel krachten dan de 
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speurwerkinstituten in de werktuigbouwkunde, de scheikunde, de 
farmacie en de elektrotechniek. De speurwerkinstituten winnen 
het van de industrie met minstens twee maal zoveel krachten in 
de vakrichtingen theoretische natuurkunde, biologie, geologie, 
wiskunde en sterrenkunde, landbouwkunde, diergeneeskunde, 
scheepsbouwkunde en weg- en waterbouwkunde. Tot zover de 
cijfers van 1959. Reeds toen waren de speurwerkinstituten be
langrijk geworden en in een aantal voor het fundamentele onder
zoek zeer belangrijke richtingen beter bezet dan de andere in
stellingen. 

De tijd heeft inmiddels niet stilgestaan. De grote industriële 
ondernemingen zijn vertrouwd geraakt met de gedachte, dat men 
enkele percenten van de omzet besteedt aan S en 0. In de elek
tronische en farmaceutische industrie zelfs acht tot tien percent. 
Daarbij zijn vooral de ondernemingen met grote S en 0 labora
toria sterk gegroeid: bij een gemiddelde jaarlijkse toeneming van 
de Nederlandse industriële produktie met 4 tot 5 percent bedroeg 
de expansie van deze ondernemingen in de afgelopen vijf jaar 
minstens tien percent per jaar. 

Het is niet onmogelijk, dat de uitgaven van de grote indus
triële ondernemingen voor S en 0 in de afgelopen vijf jaar meer 
dan twee maal zo groot zijn geworden. Op deze wijze zou Ne
derland een achterstand inlopen, omdat in de Angelsaksische lan
den de waarneembare trend in deze uitgaven een verdubbeling 
per tien tot vijftien jaar laat zien. 

Een vraag, waarop nu moeilijk een goed antwoord kan wor
den gegeven, is die naar de mate waarin het fundamentele on
derzoek aan universiteiten, hogescholen en speurwerkinstituten 
deze groei kan bijhouden. Enig houvast geven de uitgaven van 
het departement van 0. K. en W. De vanwege dit departement 
verstrekte subsidies voor het in internationaal verband verrichte 
wetenschappelijke onderzoek vertonen een zeer grote stijging van 
164 percent in de periode 1961-1964. 

Over dezelfde periode gemeten stegen de subsidies voor 
het buiten-universitaire wetenschappelijk onderzoek met 55 per
cent en namen de uitgaven voor het wetenschappelijk onderwijs 
en het daaraan verbonden onderzoek toe met circa vijftig percent. 
Wanneer we rekening houden met de in de afgelopen jaren opge
treden kostenstijging van 8 percent en loonstijging van circa 21 
percent, dan is het duidelijk dat in het bijzonder de internationale 
speurwerkinstituten in de lift zitten. 
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In 1959 kostte de opleiding van een afgestudeerde academicus 
65 duizend gulden, wat bij het huidige kostenniveau bijna 90 
duizend gulden wordt. Hierbij zijn de in 1959 apart opgegeven 
speurwerkkosten aan de universiteiten en hogescholen ten be
drage van 65 miljoen gulden buiten de kosten van de opleiding 
gehouden. In 1959 slaagden circa 2700 studenten voor hun laat
ste examen en werkten er in het totaal 3200 afgestudeerden met 
een volledige dagtaak in het speurwerk en ontwikkelingswerk. 
Dit lijkt weinig en is inderdaad niet veel meer dan één jaargang 
afgestudeerden. Voor de jaren zeventig raamt men de behoefte 
aan academici op 5000 per jaar en het lijkt niet erg gewaagd te 
stellen dat daarvan minstens twee jaargangen een vvlledige dagtaak 
zullen hebbeninS en 0. 

Rekening houdend met het gegeven, dat veel afgestudeerden 
slechts een deel van hun loopbaan zullen besteden aan het be
drijven van S en 0, komt men tot de slotsom dat van de vijf
duizend afgestudeerden in de jaren zeventig minstens tien, waar
schijnlijk vijftien en misschien zelfs twintig percent zal moeten 
zijn opgeleid als wetenschappelijk onderzoeker. Hoewel deze per
centages voor de B-vakken apart genomen wel wat hoger zullen 
zijn, blijkt toch wel de duidelijke aanwezige mogelijkheid om 
door het aanbrengen van een scheiding tussen een op de praktijk 
gerichte opleiding en een op het wetenschappelijk onderzoek ge
richte opleiding het studierendement te verhogen en de kosten 
van deze grote expansie binnen enigszins redelijke grenzen te 
houden. 

Deze expansie zal zich echter voltrekken onder de zuigkracht 
van de in omvang groeiende speurwerkinstellingen van het be
drijfsleven en de nationale en internationale instituten. Het zal de 
universiteiten moeilijk vallen om hun goede mensen vast te houden, 
te meer, omdat bij die uitbreiding in vele faculteiten en afdelingen 
de nadruk zal vallen op de verhoging van het studierendement en 
op het onderwijskundige aspect. 

Welke mogelijkheden nu heeft men in de aanpassing van 
ons wetenschappelijk onderwijs om het wetenschappelijk onder
zoek naar de bedoelingen van de wetgever ook in de toekomst 
tot zijn recht te laten komen? De eerste mogelijkheid is die van 
de vereenvoudiging van de onderwijstaak, waardoor er voor de 
docenten en de overige leden van de staf meer tijd vrijkomt voor 
het speurwerk. We zagen boven, dat die vereenvoudiging al ge
boden was door de te verwachten toeneming van het aantal 
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studenten en het is de vraag of men de vele extra-besognes die 
het gevolg zullen zijn van deze toeneming, wel zal kunnen op
vangen met een verbeterd selectiesysteem, iets minder studie
vrijheid en de versnelde doorvoering van de baccalaureaats- (op de 
praktijk gerichte) studie. 

Ook aan de voet van het studieprogramma is er een mogelijk
heid tot vereenvoudiging, door namelijk een groot deel van de 
theorievakken in de propaedeuse te verleggen naar de hoogste 
klassen van de scholen voor het voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs. Daarmede verlegt men ook een stuk van het aan de 
propaedeuse verbonden selectieproces naar de VWO-school. Men 
heeft bij deze verschuiving het systeem van de Engelse grammar
schools in gedachten. Het is een mogelijkheid waar men in het 
huidige stadium van de uitvoering van de mammoetwet nog niet 
aan toe is. 

Bovendien vraagt het van het lerarenkorps, zoals het dat nu 
reeds vraagt van de hoogleraren, om het lesgeven te zien als 
de kunst om alles weg te laten wat te veel is. Dit nu blijkt in 
ons goede land allerminst eenvoudig te zijn. 

Ook aan de interne organisatie en aan de taakverdeling van de 
instituten van wetenschappelijk onderwijs zal het één en ander 
moeten veranderen. In een rapport van de Academische Raad, 
samengesteld door een kleine commissie onder voorzitterschap 
van prof. Kronig, zijn interessante voorstellen gedaan. De commis
sie-Kranig denkt aan een verdergaande specialisatie in de taak 
van de binnen een afdeling werkzame hoogleraren. Naast de alzij
dig belasten zou men ruimte moeten maken voor hoogleraren met 
respectievelijk een onderwijstaak, een opdracht tot het uitsluitend 
verrichten van speurwerk en een administratieve en besturende 
taak. Daarnaast acht deze commissie het gewenst om de leden van 
de wetenschappelijke staf inspraak te geven in de besluitvorming 
van faculteit en senaat. Verbetering van de beloning en de status 
van de leden van de wetenschappelijke staf acht de commissie 
gewenst. Zij ziet voor de toekomst nog grote mogelijkheden voor 
de fundamentele wetenschapsbeoefening in universitair verband. 
Een voorwaarde echter is, dat men binnen de universiteiten en 
hogescholen een zeker hierarchisch principe vrijwillig aanvaardt. 
De wet op het wetenschappelijk onderwijs biedt daarvoor enkele 
aanknopingspunten. 

Inmiddels is er in het bijzonder op het rerrein van de natuur
wetenschappen een ontwikkeling gaande, die niet kan worden ge
negeerd. Ook de hierboven genoemde commissie wil de ogen voor 
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deze ontwikkeling niet sluiten. Het gaat hier om de enorme groei, 
die het natuurwetenschappelijke onderzoek hier te lande vertoont 
in het grensgebied tussen de universiteiten en hogescholen enerzijds 
en de speurwerk-instituten van overheid en bedrijfsleven ander
zijds. 

Onlangs is er op gewezen (door prof. Gerritsen in het blad 
Maatschappijbelangen), dat niet alleen er geen principeel verschil 
is tussen zuivere en toegepaste research, maar dat ook technische 
toepassingen evenzeer leiden tot vragen die voor de in volledige 
vrijheid werkende onderzoeker interessant zijn, als omgekeerd de 
aanpak van allerlei fundamentele vragen zonder nuttigheidsoog
merken kan leiden tot technische toepassingen. De vele vrije 
I"'esearch-afdelingen in de grote taakstellende speurwerkinstituten 
zijn er om dit te bewijzen. 

Ook het feit dat reeds in 1957 de contacten tussen de univer
siteiten en de chemische industrie in absolute omvang belangrijk 
groter waren dan alle contacten tussen de Delftse TH en de che
mische industrie, spreekt boekdelen. In het voetspoor van de 
commissie Kronig zou de schrijver van dit artikel daarom een lans 
willen breken voor een poging om dit niet te negeren verschijnsel 
in te passen in een stelsel waarin het wetenschappelijk onderwek 
kan worden uitgebouwd op een breed fundament van mensen, 
middelf'n en maatschappelijke impulsen. 

Ons land telt reeds vele van deze instituten die geheel of gro
tendeels door de overheid worden gefinancierd. Zo zijn er nu aan 
de FOM (Stichting voor het fundamenteel onderzoek van de ma
terie) reeds tachtig universiteitsstudenten verbonden en zijn er in 
het kader van het werk van deze stichting honderd en zeventig 
dissertaties bewerkt. Kandidaten en promovendi die zich voor
bereiden op de taak van wetenschappelijk onderzoeker, zouden 
meer bij wijze van regel dan als uitzondering de gelegenheid 
moeten krijgen om hun laboratoriumwerkzaamheden onder lei
ding van hun hoogleraren en docenten te verrichten in een speur
werkinstituut. Het zal afhankelijk zijn van de vakrichting in welke 
mate de aldus ondergebrachte academische research fundamenteel 
of toegepast zal zijn. Hoewel er voor dit speurwerk een grote 
mate van vrijheid moet worden nagestreefd, moet toch het daar 
verrichte werk vatbaar zijn voor een kritische inspraak van de lei
ding van het instituut. Daarmede zal de speurwerkhoogleraar 
iets van de vrijheid verliezen, maar daar staat dan tegenover dat 
hij kan profiteren van het contact van de verschillende disciplines 
en de daarmede samenhangende faciliteiten van het instituut. 
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Voor de student-speurwerker zijn er geen nadelen; hij kan 
worden betaald naar rato van zijn niveau als speurwerk-assistent 
en hij zal eerder voordeel dan nadeel ondervinden van het con
tact met de sfeer van een speurwerkinstituut Voor het instituut 
kan de op deze wijze gevraagde bijdrage op het eerste gezicht 
een belasting betekenen. Daar staat dan tegenover, dat het meer 
dan tot nu toe een beroep kan doen op de overheid voor uitge
breide financiële steun en bij voorbeeld in staat kan worden ge
steld om eventueel zelfs op grote schaal ontwikkelingswerk te 
bedrijven. Een bijkomstig en niet te onderschatten voordeel is 
het contact met de jonge creatief denkende afstuderenden en de 
mogelijkheid om de veelbelovenden onder hen aan het instituut 
te verbinden na beëindiging van de studie. 

Voor de gemeenschap, die de gelden voteert, snijdt het mes 
aan twee kanten. Er is via de inspraak van de ervaren krachten 
van het instituut een extra garantie, dat de vele gelden voor 
de academische research naar beste weten en kunnen worden 
besteed en men .krijgt tevens de beschikking over meer en beter 
geëquipeerde centra voor onderzoekingswerk, waarin ook de met 
de technische revolutie samenhangende grote problemen voor de 
overheid de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen. 

Ook in een wat ruimer verband gezien, is een doelbewuste 
bundeling van allerlei researchactiviteiten een goede zaak. Het 
samenbrengen van vele verwante en soms minder verwante tak
ken van wetenschap onder het dak van een veelzijdige speurwerk
organisatie zal het werk boeiender maken. De bij de onderzoe
kers van nature aanwezige nieuwsgierigheid zal zich richten op 
de vaak nog maar gedeeltelijk verkende overgangsgebieden tus
sen de verschillende, meer gecultiveerde terreinen van weten
schappelijk specialisme. Daarmede kan iets worden terugge
wonnen op de middelpuntvliedende krachten, die de opleiding 
aan de universiteit zo ver hebben verwijderd van het oorspron
kelijke universele karakter. 
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~.Scherrnerhorn 

Verkorting van de studieduur, 
maar hoe? 

Nadat minister Cals als een testament betreffende het weten
schappelijk onderwijs zijn bekende brief via de Academische Raad 
aan alle universiteiten en hogescholen had gericht, waarin de 
noodzaak tot verkorting van de studieduur werd geproclameerd, is 
dit onderwerp in de universitaire wereld niet meer buiten de aan
dachtsfeer gekomen. Ook zijn ambtsopvolger heeft in november 
1963 in een schrijven aan de Academische Raad eveneens de na
druk gelegd op dezelfde wenselijkheid. Het tijdschrift 'Universiteit 
en Hogeschool' heeft in de jaargang 1963-1964 grote aandacht 
aan dit onderwerp gewijd. 

Intussen is het een vergissing te menen, dat men hierbij met 
een volstrekt nieuwe gedachte te maken heeft. Ik herinner mij 
uit de tijd toen ik v66r de oorlog nog aan de TH verbonden was, 
dezelfde aandrang uit de industrie om de academici op jeugdige 
leeftijd in de bedrijven te ontvangen, zoals thans weer geschiedt 
in een schrijven van enkele van de grote internationale concerns 
aan de minister. 

Evenmin is het juist aan te nemen, dat er in de universitaire 
wereld zelve niet reeds geruime tijd incidentele pogingen wor
den gedaan tot beperking van het studieprogramma, zij het ook 
met schepping van de mogelijkheid hieraan een1 verlenging t.b.v. 
zuiver wetenschappelijk onderzoek te verbinden. Ik denk hierbij 
aan de reorganisatie van de studie door de afdeling werktuig
bouwkunde van de TH, hetgeen weliswaar leidde tot verkorting 
van de tijd nodig voor het behalen van het kandidaatsexamen 
(nominaal na 4 jaar studie), doch op de ·tijd, nodig voor het inge
nieursexamen weinig uitwerking had. 

Een volgende algemene opmerking is dat men te gemakkelijk 
aanneemt, dat de studieduur regelmatig langer wordt. De mij ter 
beschikking staande gegevens tonen dat b.v. in de gehele naoor
logse periode in Delft daarvan geen sprake is. Belangrijker is 
echter ook nog dat het verschil met de periode voor de oorlog, 
toen het aantal studenten zoveel geringer was, evenmin van enige 
betekenis kan worden genoemd. Ik ben dus geneigd te spreken 
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van een in beginsel permanente toestand, waartegen op het ogen
blik in toenemende mate bezwaren worden geopperd. 

De regering doet dit vanzelfsprekend uit algemeen maatschap
pelijk gezichtspunt, waarbij de zware financiële lasten voor het 
wetenschappelijk onderwijs een belangrijke rol spelen. Ook de te 
verwaehten sterke toeneming van het aantal studenten tot 1970 
zou minder ruimtegebrek ten gevolge kunnen hebben, indien de 
studieduur zou kunnen worden beperkt. 

De vraag is intussen of men van een wezenlijke verlenging van 
de studieduur kan spreken. Voor zover eijfers te mijner beschik
king staan, moet men vaststellen dat dit voor de naoorlogse 
periode niet met een redelijke zekerheid valt aan te tonen. Be
langrijker is nog de vergelijking met de periode vóór de oorlog. 
In dit opzicht geeft het gedenkboek 190.5-1955 van de TH te 
DeHt enig uitsluitsel. 

Het blijkt dan dat de mediaanwaarde voor de shrdietijd in 
Delft volgens de rectorale rede van prof. Kist in 1927 voor de 
lichting 1918 precies 7 jaar was. (De mediaanwaarde is die 
waarbij 50 pct. in kortere tijd afstudeerde en 50 pct. er langer 
ov:er deed.) 

Vergelijkt men dit getal met de 7,3 jaar voor de generaties 
van 1948-1953, dan is het duidelijk dat men van een wezenlijke 
verandering van de toestand, althans voor Delft, niet kan spreken. 

Even stabiel als de studieduur is het koor der klachten. 
Reeds meer dan een halve eeuw heeft men telkens aan examen
regelingen gedokterd in het vertrouwen daarmee iets te bereiken. 
Het lijkt erop dat men moet vaststellen, dat met betrekking tot 
de studieduur de hogeschool onmachtig is tegenover de opeenvol
gende studentengenerat:ies. Moet men misschien aannemen dat in 
de studentenwereld in het algemeen de gedachte leeft dat, indien 
men niet meer dan B~ keer de nominale tijd voor een examen 
gebruikt, men het er lang niet sledht afbrengt? Slechts degenen 
die behoren tot de 50 pct. die boven de mediaanwaarde liggen, 
zouden dan het gevoel moeten hebben, dat zij het er minder goed 
afbrengen. Ik ben geneigd aan deze theorie enige waarde toe te 
kennen. Ik word daarin gesterkt door het feit dat zij die uit de 
laagste maatschappelijke milieus student worden, een hoger 
studierendement hebben dan die uit de hogere milieus (54 tegen
over 38 pct.). Nu is weliswaar studierendement niet identiek met 
studieduur, maar de relatie maakt bovenstaande conclusie toch 
niet al te gewaagd. 
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Deze beschouwing roept dus een vrij triest beeld op. Waarom 
zouden alle discussies die op het ogenblik weer gevoerd worden, 
méér invloed op de studieduur hebben dan zulks in het verleden 
het geval was? Is er toch een wezenlijke verandering v:an de 
situatie, die een geleidelijke verkorting van de studieduur meer 
urgent maakt dan vroeger? Wij denken aan de gestegen kosten 
en aan het enorm veel grotere aantal studenten. 

Men zou daaraan toe kunnen voegen een gewijzigde situatie 
in de wereld waarin de afgestudeeTde terechtkomt. Vóór de 
oorlog was voor de Nederlandse academicus, en in het bijzonder 
voor de ingenieur, het buitenland eigenlijk vrijwel alleen Neder
lands-Indië. Alleen voor geologen en mijningenieurs was het an
ders door de ontmoeting die zij in dienst van de Bataafse Petro
leum Maatschappij met buitenlandse collega's hadden. Ik her
inner mij uit die tijd nog de opschudding die de toenmalige 
directeur-generaal van de 'Koninklijke', de heer De Kok, in Delft 
veroorzaakte met de uitspraak, dat hij de Engelse opleiding 
boven de Nederlandse prefereerde. 

Op het ogenblik treden veel meer academici in dienst van 
grote internationale ondernemingen en zij moeten de concurren
tiestrijd met andere nationaliteiten aanvaarden. In de toekomst 
zal dit nog veel sterker worden. Dan worden niet alleen de pro
dukten van de diverse wetenschappelijke opleidingen met elkaar 
geconfronteerd, maar zal dit ook het geval worden met de op
leidingen zelf en wordt de vraag op welke leefitijd een hogeschool 
of universiteit zijn alumni aan de maatschappij aflevert en 
welke hun kwaliteit is, een onderwerp van internationale gedach
tenwisseling en in de toekomst misschien zelfs van internationale 
regelingen. 

Nu is er op het ogenblik met een tekort aan afgestudeerden op 
velerlei gebied nog niet veel kans dat de studentenwereld zelve 
gaat beseffen, dat het toch wel bedenkelijk is, indien, zoals mr. 
Meynen het uitdrukt in zijn voordracht voor de Academische 
Raad (U en H, '63-'64), de afgestudeerde in het bedrijf komt 
op een ogenblik waarop 'zijn praktisch gevormde collega niet 
alleen circa IO harde praktijkjaren met avondcursussen en diplo
ma's halen op hem voor heeft, doch bovendien 10 jaren van ge
zond streven naar promotie, van een zich inwerken in de sfeer· 
en de belangen van zijn maatschappij en vooral van een zich aan
passen aan en inzetten voor het maatschappijbelang.' Meynen 
zoekt het dus niet alleen in de concurrentie met de Engelse aca
demici, die bovendien de 2 jaar dienstplicht missen en korter 
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studeren, maar hier zelfs ook met de mensen die door het bedrijf 
zelve gevormd zijn. 

Natuurlijk is deze vergelijking aanvechtbaar, toch, het is geen 
fantasie en de jonge amdemicus ontmoet in het bedrijfsleven 
vaak zulk een conflictsituatie. Het is een extreem voorbeeld om 
daarmee te verklaren waarom het bedrijfsleven verlangt ook de 
academicus op jongere leeftijd in het bedrijfsleven te zien bin
nentreden en zich aan het klimaat daarvan aan te passen. 

Het zou kunnen zijn, wanneer straks de nadelen van deze posi
tie voor de academicus in bredere maatschappelijke lagen voel
baar gaan worden, ook de geest in de studentenwereld daardoor 
beïnvloed wordt in dier voege, dat men niet langer de verme
nigvuldiging van de nominale studietijd met H als een normale 
zaak beschouwt. 

Men kan natuurlijk naar allerlei oorzaken speuren. Men rekent 
daartoe de verzwaring van de studie, die men kan verwachten 
door de vervanging van één aftredende hoogleraar door twee 
opvolgers. 

Het is dan weinig waarschijnlijk dat ieder van deze twee 
nieuwe hoogleraren niet meer dan de helft van de oude last aan de 
studentengeneraties te torsen zal geven. Toch is dit waarschijnlijk 
niet een primair element in de studieduur. Men heeft dit veel 
meer te zoeken in de werkelijke verdieping van de wetenschap. 
Prof. Overbeek, in een rede voor de Academische Raad, (Hen U, 
1963-'64 pag. 163) beschouwt dit als het belangrijkste en toont 
met een aantal voorbeelden aan hoeveel nieuwe en niet eenvoudi
ge onderwerpen geleidelijk aan onvermijdelijk zijn geworden. Hij 
noemt als voorbeelden van de studieverzwaring dat de quanturn
mechanica zich zover ontwikkeld heeft, dat de chemici die nu 
kunnen en dus moeten gebruiken, en dat kan alleen als ze meer 
wiskunde en natuu.I'kunde leren. De medici moeten het gebied 
der antibiotica en een groot stuk biochemie erbij kennen, enz. 
Dit gaat dus niet om bijkomende franje, maar om een ver
zwaring in de kern van het vak. 

Op 'het gebied van de ingenieurswetenschappen kan men met 
dezelfde voorbeelden komen. Ik werd nog civiel ingenieur zonder 
enigerlei serieuze kennis van het gewapend beton, en vloeistof
mechanica was ook nog heel iets anders dan vandaag. 

Bedenkt men dit, dan stuit men echter des te meer op het 
verschijnsel dat de studieduur, althans voor de ingenieurs, in we
zen in een halve eeuw nauwelijks verlengd is, ondanks alle weten-
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schap en alle verdieping daarvan die in die halve eeuw is ge
groeid. Is de didactiek van het wetenschappelijk onderwijs dan 
soms evenredig aan de mate van deze verdieping meegegroeid? 
Heeft men inderdaad zoveel oude onderwerpen van het studie
programma afgevoerd dat de som toch ongeveer gelijk is 
gebleven, in de wetenschap dat men anders de stabiliteit van de 
toestand, die kennelijk een halve eeuw als ideaal werd beschouwd, 
in gevaar zou brengen? 

Waarschijnlijk heeft da't wel een rol gespee1d. Men zou zelfs 
de enigszins kwaadaardige vraag kunnen stellen in hoeverre 
de beoordeling van de kwaliteit van de opleriding voor dat schrap
pen een rol heeft gespeeld of dat toch de noodzaak om te komen 
tot een constante belasting bepalend was. 

Het rekening 'houden intussen met de eisen van de maatschappij 
is in menige academische sfeer een hachelijk onderwerp. W elis
waar is de ivoren toren niet meer zo glanzend gepolijst als in het 
verleden, toch ontbreekt bij velen het besef, dat het wetenschap
pelijk onderwijs pas wezenlijk een culturele taak kan vervullen, 
indien het rekening houdt met hetgeen in deze onrustige wereld 
gebeurt. Dat is wat anders dan domme aanpassing aan allerlei 
pragmatische eisen. Het verlangt echter wel het nauwkeurig ob
serveren van de maatschappelijke ontwikkeling en de bereidheid 
de gang die daarin zit, mede in het gehele universitaire systeem 
te incorporeren. Daarom is het vraagstuk van de studieduur 
niet anders dan slechts één aspect van een vraagstuk dat het 
gehele bestel van ons wetenschappelijk onderwijs raakt. 

Dat ervaart men ook direct wanneer men de middelen tot be
korting van de studieduur eens de revue laat passeren. Ik noem
de reeds de examenregelingen. Daarnaast echter ziet men veel 
fundamenteler wijzigingen aanbevolen, zoals de instelling van 
een baccalaureaat. Ook de studiebegeleiding is een begrip dat 
tegenwoordig graag wordt gehanteerd. Ook wordt de vraag ge
steld in hoeverre de universiteiten en hogescholen bepaalde toe
latingseisen moeten stellen, afwijkend van de tot heden toe ge
bruikelijke. Daarnaast is ook de mogelijkheid in de eerste paar 
jaren, studenten de verdere toegang tot de universiteit of hoge
school te ontzeggen op grond van slechte studieresultaten, een 
veel besproken onderwerp. Ten slotte blijft dan het studiepro
gramma zelve en de gehele didactiek van het wetenschappelijk 
onderwijs een probleem van de eerste orde. 

Wij wiJlen enige aandacht wijden aan ieder van deze aspecten. 

207 



Het baccalaureaat, dat denkbaar is met verschillende program
ma's. is in de Nederlandse universitaire wereld niet populair. 
Veel belangrijker is nog, drut het in het maatschappelijk leven 
niet populair is. Het baccalaureaat zoals het in Nederland b.v. in 
Leiden is ontworpen, behoort tot de familie van het einddiploma 
hogere technische school in de technische sfeer. Het bij gebleken 
geschiktheid doorstudm-en voor een doctoraal of ingenieursexa
men levert dan onherroepelijk aanpassingsmoeilijkheden. 

In Rotterdam is dit anders en m.i. beter. Daar volgt na het 
normale kandidaatsexamen, dat nominaal 3 jaar vergt, een 
speciale cursus van 3-4 maanden ter afsluiting van de baccalau
reaatsstudie. De praktijk is echter dat de animo daarvoor bij
zonder gering is. De meesten geven er verre de voorkeur aan 
een doctoraal examen te doen. Dat is natuurlijk door de officiële 
erkenning van de titel, drs., in de hand gewerkt. Gezien het feit, 
dat de uniV"ersitaire graad ook een element van het statussymbool 
in zich draagt, niet alleen voor het individu, maar ook voor de 
werkgever, en zelfs voor de overheid als werkgever, is het be
grijpelijk dat het baccalaureaat een soort noodsprong is, maar 
niet gauw een einddoel, waarop een student bewust van de begin 
af op aanstuurt, zolang de maatschappij dit diploma niet beter 
waardeert dan tot heden. 

Hoe moeilijk deze zaak ligt, blijkt ook in de sfeer van de onder
wijsbevoegdheden. Ik heb in de Eerste Kamer eens de stelling 
verdedigd, dat het Nederlandse volk op den duur bij het enorm 
groeiend voortgezet onderwijs de drainage op zijn intellect door 
het handhaven van de eis van een doctoraal studie voor v.h.m.o.
leraren niet dan tot schade zou kunnen vrn-dragen. 

Het verwonderde mij niet al te zeer, dat deze opmerking mij een 
sneer bezorgde in een van de leraren-vakbladen. Toch ben ik ook 
nu nog overtuigd dat een differentiatie in deze bevoegdheidseisen 
bepaald wel zinvol is. 

Men kan de differentiatie in studieprogramma's ook in andere 
richting zoeken, nl. naar boven. Men heeft dan een beperkt 
programma voor doctoraal en ingenieursstudie, met daarnaast 
de mogelijkheid van V"erdiepte sh1die voor studenten met weten
schappelijke aanleg, die dan ook door de faculteit tot een der
gelijke studie uitdrukkelijk moeten worden toegelaten. 

Glastra van Loon en Van Arkel, in hun artikel 'Beklemde uni
versiteiten, benarde wetenschap' in Universiteit en Hogeschool 
1962-1963, erkennen wel de noodzaak van het beginsel van dif
ferentiatie in studieprogramma's en al vermijden zij het bezwaar 
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dat aan het Leidse baccalaureaatsplan verbonden is, hun plan is 
in de grond van de zaak gelijk aan de Rotterdamse praktijk, die 
van bijzonder weinig invloed is op de studie aan de Economische 
Hogeschool. 

De gedachte van ondergetekende is dat men de differentiatie 
niet aan de onderkant maar naar de bovenkant moet zoeken 
op de wijze als hiervoor werd gesteld. Ik kom daar in een 
ander verband nog op terug. 

Kom ik nu tot het geheel van examenregelingen, toelatingseisen, 
verwijdering van de universiteit, dan meen ik, dat op dit 
vlak niet zoveel wezenlijks moor is te bereiken. Het experimente
ren met examenregelingen van allerlei soorten in Delft heeft 
geleid tot een vrij stabiel systeem, waarin de jaarexamens het 
essentiële element vormen. Men kan dan nog discussiëren over 
de vraag, hoeveel herhalingen toelaatbaar zijn. Eén examen vóór 
de vakantie, een tweede mogelijkheid in september met eventueel 
een nader onderzoek na ieder examen, is thans gangbare praktijk. 
De vraag is alleen in hoeverre deze examens als selectiemethode 
voor de studie verantwoord zijn. 

Hoeveel garanties zijn er in dit opzicht, vooral bij het nader on
derzoek voor een redelijke objectiviteit? In dit opzicht verdient 
ook het artikel van A. D. de Groot in nummer 10 van 'Pedago
gische Studiën' van 1964 wel enige aandacht ook bij het weten
schappelijke onderwijs, vooral overal waar men met grote aan
tallen kandidaten heeft te maken. 

Verder acht ik het waarschijnlijk,, dat het oordeel over de toe
passing van het beruchte artikel 61 bis van de wet op het weten
schappelijk onderwijs, door de Tweede Kamer aan minister Cals 
niet gegund, op het ogenblik anders uit zou vallen. Toch moet men 
ook hiervan de invloed op de totale studieduur niet overschatten. 
Het is slechts een beperkt aantal dat, na 4 jaar zonder succes 
voor het propaedeutisch examen te hebben gewerkt, koppig vol
houdt en ten tijde x toch het eindpunt bereikt. Diegenen namelijk 
die dan na 5, 6 of 7 jaar toch verdwijnen, hebben wel plaatsen 
ingenomen in de hogeschool, maar zij tellen voor de gemiddelde 
studieduur niet mee, omdat zij de eindpaal niet behaald hebben. 

Ook op het studierendement zoals dat thans berekend wordt, 
zou dit aantal afgewezenen geen invloed uitoefenen, immers, 
of zij weggestuurd worden of ten slotte eigener beweging weg
gaan: alleen zij die slagen, beïnvloeden het zgn .studierendement 
en wel in gunstige zin, ongeacht de tijd die zij daarvoor ge-
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hruikten. (Daarom is het begdp studierendemenil:, zoals ge
woonlijk berekend, niet e!'g zinvol). 

Aan de andere kant schaar ik mij ook volstrekt Illiet aan de 
zijde van hen die lawaai maakten tegen de plannen van Cals, 
omdat zij daarin een bedreiging van de persoonlijkheidsvor
ming in het studentenleven en daardoor cultuurverlies vrezen. 
Dat zijn m.i. grote woorden, die in dit verband alleen maar 
hol klinken. Men heeft trouwens al bij verschillende instellin
gen en faculteiten op dit ogenblik de mogelijkheid om studenten 
de verdere toegang tot de examens te ontzeggen. 

Concluderend beschouw ik artikel 61 bis wel als een middel 
om het aantal stud!enten te beperken, maar niet om de studie
duur te bekorten, en t.a.v. het zgn. studierendement is het een 
uiterst twijfelachtige factor, ook al vanwege de kwaliteit van 
hen die al worstelend toch de eindpaa1 bereiken. 

T.a.v. de kwaliteit van de studenten die toegang tot de univer
siteit vragen, zijn de klachten eveneens van een bijna klassiek 
karakter. 

Reeds voor men met de produkten ervan kennis heeft kunnen 
nemen, wordt het ergste gevreesdl van de invoering van de 
mammoetwet. De niet meer heterogene eindexamens zouden 
echter misschien ook een mogelijkheid geven in dit opzicht een 
verbetering te bereiken, indien men namelijk voor bepaalde 
faculteiten een combinatie van vakken zou verlangen. Zou dit 
dan niet ten gevolge kunnen hebben, dat zij die b.v. wis- en 
natuurkunde, scheikunde of techniek gaan studeren, zich extra 
gaan toeleggen op alle bèta-vakken met verwaarlozing van enkele 
andere? 

Zou in een dergelijke regeling niet een mogelijkheid voor ver
hetering liggen, zij het ook, dat men die jonge generatie ertoe 
dwingt eerder tot een zekere beroepskeuze te komen dan op het 
moment van hun eindexamen? Is dat echter reeds thans bij gym
nasium a en B niet evenzeer het geval, en is de marge voor de 
beroepskeuze voor de B-kant niet ruim genoeg om zulk een 
toelatingseis te mogen stellen? Ik geloof, dat de moeilijkheden en 
misschien ook het kleine kwaad dat in zulk een regeling schuilt, 
in ieder geval veel geringer zijn dan van het klassieke eind
examen, dlat weinig mogelijkheid biedt om speciale aandacht 
te wijden aan die vakken die een leerling voor zich zelf belangrijk 
acht. 

Dit is echter een onderwerp dat slechts zijdelings met de 
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studieduur te maken heeft en dat ik slechts aanroer met het 
oog op de vrees die van verschillende universitaire kanten wordt 
uitgesproken. 

Een volgend element dat de stucliedluur beïnvloedt, is dat van 
de specialisatie. Het houdt eigenlijk nauw verband met hetgeen 
hiervoor werd gezegd over de moderne eindexamens. Er is 
zonder twijfel in ons hoger onderwijs in toenemende mate spe
cialisatie te constateren. Niet alleen dat het uniforme diploma 
van de Land!bouwhogeschool als landbouwkundig ingenieur 22 
specialismen kan dekken, ook aan de TH heeft men voor ieder 
van de diploma's reeds lang mogelijkheid tot specialiseren in 
verschillende richting. 
De gedachte die daaraan ten grondslag ligt is, dat het voldoen
de is indien een student in één onderwerp dat hem ligt, in het 
laatste jaar heeft kunnen tonen wat hij waard is. Men gaat dan 
van de onderstelling uit dat hij, ook wanneer hij in de praktijk 
in een ander gebied werkzaam zal zijn, zich ook daarin zal kun
nen redden door op de juiste wijze gebruik te maken van de 
kwalitetten die hij bij zijn specialistische stud!ie heeft getoond. 

Hiertegen is bijzonder weinig in te brengen. 
Er zit echter ook nog een ander element in, nl. dat dit spe

cialiseren de enige kans is voor diverse hoogleraren in hun 
onderwijs dieper ,te graven dan in een algemene cursus mogelijk 
is. Het toenemen van het aantal leerstoelen en specialismen 
brengt onherroepelijk een gedrang in het leerprogramma met zich 
mee, waarbij de conflicten alleen vermeden kunnen worden door 
de invoering van specialisatie in de studie. Ik bedoel hiermee 
bepaald niet verwijten te maken aan hoogleraren, want die spe
cialismen zijn bepaald nodig en zij moeten aan een universiteit of 
hogeschool vertegenwoordigd zijn en tot de volle diepte beoefend 
kunnen worden. 

Aan de <mdere kant mogen zij niet de hele studentengeneratie 
met dat specialisme belasten. Men vindt aldus in de specialisering 
in de studie een alleszins aanvaardbare uitweg. 

Uitstekend, maar dat het op de studieduur enige betekenende 
invloed zou kunnen hebben, waag ik te ontkennen. Alleen wie 
uit zou gaan van de noodzaak alle specialismen die een faculteit 
kan bieden, in het leerprogramma op te nemen en daardoor 
tot een studieduur te komen die volstrekt onaanvaardbaar is, 
kan beweren dat de specialisering als zodanig verkorting van de 
studieduur ten gevolge heeft. 
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Nogmaals 7.0 jaar in Delft na de Eerste Wereldoorlog en 7.3 
na de Tweede Wereldoorlog, de ene vrijwel zonder specialisatie, 
de laatste met heel veel specialisatie, tonen aan dat bij deze 
tijdsbepaling heel andere krachten in het spel zijn d:an die van 
de specialisatie. 

Nu ten slotte enkele opmerkingen over hetgeen ik wel essen
tieel acht, hoewel niet van vandaag op morgen volledig be
reikbaar, nl. studieprogramma en didactiek bij het weten
schappelijk onderwijs. 

In de eerste plaats is het een algemeen bekend feit, dat van 
de hele trits van het onderwijs, van de kleuterschool via de 
lagere school en het voortgezet onderwijs naar het universitai
re, wetenschappelijke studie van de didaktiek van het onderwijs 
en van de kennisoverdracht minder en slechter wordt naar
mate men hoger stijgt. Er wordt wel getwijfeld aan het nut van 
massa-colleges. Men spreekt over werkgroepen, maar hoe dat 
precies moet en wat daarbij essentieel is, is nog allerminst dui
delijk. 

Dat het moeilijk is, heb ik persoonlijk ervaren. Nadat ik in 
1926 tot hoogleraar in het landmeten en waterpassen, een bijvak 
voor civiel en mijnbouwkundig ingenieurs, was benoemd, heb 
ik na enige tijd gemeend de studie te kunnen verlichten door het 
instellen van kleine werkcolleges. vragenuren met groepen van 
ca. 15 studenten. Daarbij liet ik als compensatie de helft van 
de 2 college-uren die ik gaf in dat vak, vallen. Ik kreeg daar vol
doende indruk van de studenten om te weten wie examen moest 
doen en wie niet. 

DM was de grote aantrekkingskracht en dat sloot ook tegelijk 
in, dat dit niet kon worden toevertrouwd aan een ondergeschikte, 
maar moest geschieden door de man die ten slotte ook de exa
mens afnam en beooJ'deelde. Het heeft ongeveer 9 jaar goed ge
functioneerd, echter tegen de bezwaren van de afdeling weg- en 
waterbouwkunde in. Men meende terecht dat de studenten op 
deze wijze aan een dergelijk bijvak veel meer tijd besteedden in 
de loop van het jaar, als met de betekenis ervan in overeenstem
ming was. Een bijdrage tot de verkorting van de studietijd zal 
mijn methode beslist wel niet opgeleverd hebben, tenzij ik aan
neem dat de extra-tijd niet ging ten koste van studie van andere 
vakken, maar van hun vrije tijd. 

Uit dit verhaal blijkt wel, dat intensief werken met de studen
ten, zoals het eigenHjk hoort, in de grond van de zaak extra-tijd 
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kost aan beide partijen, ook aan de hoogleraar, die ten slotte na 
1935, toen hij voor zijn technisch werk emge maanden in het 
buitenland zat, ermee moest ophouden en dus niet alleen ten ge
volge van de kritiek van zijn collega's. 

Dit verhaacl brengt mij nu op een ander spoor, namelijk, dat het 
bepaald niet alleen een kwestie is van studiebegeleiding zoals 
men die tegenwoordig noemt, maar wel degelijk van het studie
programma zelf. De eisen die ik voor een bijvak stelde, waren 
in verhouding tot de rest, indien ik de mensen tot degelijk studeren 
bracht, veel te zwaar en ongemotiveerd. 

Het zit dus primair in het studieprogramma zelve en niet 
uitsluitend in het probleem van studiebegeleiding, dat op zich 
zelf ook geen middel tegen alle kwalen is. (Dat er ergens een 
grens ligt, blijkt uit een betoog op blz. 131 van december 1964 
van 'Universiteit en Hogeschool' inzake een proef in Eindhoven 
met en zonder studiebegeleiding, waarbij de groep met studie
begeleiding er in geen enkel opzicht beter afkwam dan de an
dere). 

Het probleem is van fundamenteler aard. Wij moeten de con
sequentie durven trekken van het feit dat een universiteit in 
geen geval, maar ook een hogeschool, geen vakschool is. Het we
tenschappelijk onderwijs heeft geen andere taak dan in de alum
ni een zeker potentieel te investeren, dat later bij verschillende 
functievervulling kan worden geëxploiteerd. Dit betekent m.i.z. 
dat het zwaartepunt van alle studies in de bèta-richting moet 
komen te liggen op de fundamentele vakken. Bij civiel inge
nieurs gaat dat om wiskunde, natuurkunde, toegepaste mecha
nica en vloeistofmechanica, gericht op de problematiek die 
men in de praktijk kan ontmoeten. 

Ook voor de geodeet gaat het om wiskunde, stukken uit de 
natuurkunde, theoretische statistiek, foutentheorie en vereffe
ningsmethoden, onderwerpen uit het recht (voor zover die bij
dragen tot begripsvorming). 

Hiernaast zal men bij een feitelijk 5-jarig studieprogramma 
zeker nog voldoende tijd overhouden voor een aantal onder
werpen, waarbij men echter zich heeft te hoeden voor een al te 
sterke diepgang. Immers, de genoemde fundamentele vakken 
dienen zodanig te worden gedoceerd, dat de student daarmee 
wezenlijk leert werken aan de hand van voorbeelden van de 
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oplossing van problemen uit de praktijk. Daarbij krijgt hij im
mers toch al een kijk op wat er in deze praktijk te koop is. 

Het moet voor veel studierichtingen mogelijk zijn langs deze 
weg de feitelijke studieduur met ten minste een heel jaar, en 
de nominale studieduur met ten mins·te een half jaar te be
korten. 

Daarbij dient echter aan nog een voorwaarde te worden vol
daan, nl. de gelegenheid voor door de universiteiten of door 
speciale instituten georganiseerde post-doctorale cursussen moet 
bestaan. Ik heb in dit opzicht enige ervaring opgedaan in het In
ternationaal Opleidingscentrum voor Luchtkartering, dat een 
hoog gespecialiseerd instituut is, waar onderwijs wordt gegeven 
in alle toepassingen van de luchtfotografie tot een niveau als in 
normale hoge scholen niet wordt bereikt. 

Daar leerde de ervaring, dat alumni van geodetische opleidin
gen aan Europese hogescholen in een periode van 6 tot 10 maan
den zich de kennis eigen konden maken die voor hun beroeps
uitoefening noodzakelijk was. Hier gebeurt op een smal gebied 
met slechts een beperkt aantal beoefenaren, hetgeen in de 
grote concerns in eigen bedrijf op vergelijkbare manier ge
schiedt. Het is waarschijnlijk dat in deze richting nog veel valt te 
bereiken en consequenter moet worden gedacht. 

Hoe weinig intussen de gedachte van dit post-academiale onder
wijs als integrerend deel van ons wetenschappelijk onderwijs 
in de gedachten leeft, bleek mij uit een rapport van een studie
groep van de 'Nederlandse Landmeetkundige Federatie', die 
de organisatie van een dergelijke post-academiale cursus voor
stelt en uitgewerkt heeft. 

Het trof mij daarin, dat de taak in dit post-academiale onderwijs 
blijkbaar niet gerekend wordt tot d!e normale taken van de 
hoogleraren. Immers, er werd daarvoor een afzonderlijke 
salariëring uitgetrokken. 

Dit nu past geenszins in de gedachtengang die ik zou willen 
verdedigen, nl. beperking van de taken in het normale leerpro
gramma en de hoogleraar de •kans geven zich, om zo te zeggen, 
uit te leven in het post-academiale onderwijs. Men zal er niet in 
slagen de studieduur wezenlijk te verkorten wanneer men niet 
op veel ruimer schaal dan op dit ogenblik mogelijk is, het zo
genaamd post-academiale onderwijs inschakelt als normaal ele
ment in de wetenschappelijke wereld van ons land. 
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Het andere correctief op een gereduceerd normaal programma 
zou moeten liggen in de mogelijkheid die hierboven reeds werd 
aangeroerd, nl. de toelating van de besten, die daarvoor animo 
hebben tot oon voortgezette studie van b.v. nog 2 jaar, die dan 
kan worden bekroond met een ph. d. of, indien het langer doorge
zet wordt, met een normale doctorsgraad. 

Het betekent het invoeren van een andersoortig doctoraat, 
dat echter de mogelijkheid biedt, wie aan de eisen voldeed, zon
der een volledige dissertatie te schrijven een dergelijke titel te 
geven. Men zou dan dr. op de gebruikelijke wijze voor de 
naam schrijven en ph. d. erachter zoals ook het verschil tussen 
ir. en ing. Deze laatste mogelijkheid is dus niet gericht op de 
eisen van de praktijk, zoals het geval is met de post-academia
le cursus, maar gericht op de eisen van de wetenschapsbeoe
fening zelve. Men zou langs deze weg een categorie van weten
schapsbeoefenaren scheppen waaruit later ook weer de staf en 
docenten voor het wetelliSchappelijk onderwijs kunnen worden 
gerekruteerd. 

Ook nadat zo iemand zijn ph. d. heeft behaald en in de praktijk 
is terechtgekomen, waarbij hij waarschijnlijk bij voorkeur naar 
speurwerkfuncties zal zoeken, is zo iemand in de wereld van 
het wetenschappelijk onderwijs bekend en behoort hij tot een 
groot reservoir. 

Nu zit er nog een ander voordeel aan een dergelijke opzet 
met postacademical cursussen met het oog op de eisen van de 
praktijk en verlengde wetenschappelijke studie voor speurwerk 
door de besten. 

Hierboven werd de moeilijkheid gememoreerd dat een specia
listisch hoogleraar toch eigenlijk niet zonder toepassing van 
een specialisatie op een voor hem zelf bevredigend niveau in 
universitair verband kan werken. Immers, weliswaar is het 
wetenschappelijk werk van een docent niet afhankelijk van zijn 
onderwijsprogramma, maar het valt niet te ontkennen, dat er in 
veel gevallen een stimulerende werking van uitgaat. Ik zie 
d'us dat hoogleraren in dat post-academiale onderwijs voor de 
beperkte groep die het wezenlijk nodig heeft, tot aan de grenzen 
van zijn mogelijkheid kan gaan. 

Deze specialistische instituten, liefst in interuniversitair ver
band, kunnen dus niet alleen op het vlak van het onderwijs, 
maar ook op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek, een 
functie vervullen die naar beide richtingen van betekenis is. 
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Ik acht deze beide correcties op een gereduceerd algemeen 
studieprogramma meer voor verwerkelijking vatbaar en ook 
beter aangepast aan de praktijk dan de pogingen voor een bac
calaureaat. Dat tweederangs doctoraal of hoe men dat ook ver
der noemen wil, heeft in ons maatschappelijk leven vrijwel geen 
plaats. Indien men al gelooft schade aan te brengen aan de al
gemene opleiding door de reductie, dan geloof ik dat daarvoor 
in deze beide uitwegen naar boven, de ene in de postacademiale 
cursus gericht op de praktijk en de andere in het interuniversi
taire instituut of in de universiteit zelve op de wetenschap, een 
ruime compensatie wordt gegeven. 

Bovendien ben ik er nog niet van overtuigd, dat bij de hui
dige ontwikkeling van wetenschap en techniek een zich terug
trekken op een verdiepte studie van de basisvakken wezenlijk 
een kwalitatieve vermindering betekent. Jik zie in een dergelijke 
oplossing meer heil voor de verkorting van de algemene studieduur 
voor de grote massa dan in welke van de andere aangeprezen 
mellhoden ook. 
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C. E. Vervoort 

Heroriëntatie in de studentenwereld 

Veronderstel dat iemand een pamflet in de handen geduwd krijgt 
en op grond van de aanhef van dat pamflet moet trachten uit te 
maJ<,en uit welke hoek het afkomstig is. Er bestaan ongetwijfeld 
groeperingen in Nederland, die zich van een zo specifiek taal
eigen bedienen dat deze identificatie niet de mi.nste moeilijkheid 
zou opleveren. Wanneer echter die aanhef luidt 'Van corporatis
me naar syndicalisme,' dan kan men zich voorstellen dat zelfs 
doorgewinterde kenners van de splintergroeperingen, die aan onze 
democratie zoveel luister bijzetten, met de handen in het haar 
zitten. Tien tegen één d111t zij nooit zullen zoeken in de hoek, waar 
in dit geval gezocht moet worden: de Nederlandse universitaire 
wereld. Het is de Nederlandse studen~envakbeweging, die onder 
de zoëven geciteerde leuze aandacht vraagt voor haar ideeën, 
daarmee geheel trouw blijvend aan het beginsel dat, wat er ook 
veranderen mag, althans deze verplichting blijft bestaan dat de 
student de mensheid voor verrassingen dient te plaatsen. 

In dit geval is de verrassing komen overwaaien uit Franmjk. 
Daar tekenen zich in de studentenwereld, met name binnen de 
grootste studentenorganisatie, de Union Nationale des Etudiants 
de France (UNEF), twee stromingen af, die aangeduid worden 
als 'syndicaliste' en 'corpocatiste'. Waarover deze stromingen 
het oneens zijn is niet altijd even duidelijk, maar zeker is dat de 
syndicalistische zich als de progressieve richting beschouwt, ter
wijl de corporatistische als conservatief te boek staat. Zoekt men 
naar verschilpunten, die achter deze etiketten schuilgaan, dan 
blijken de sy~dicalistische studenten meer geporteerd te zijn voor 
een actieve politieke rol van de georganiseerde studenten en, in 
samenhang hiermee, voor een radicale herziening van de positie 
van de student binnen de universiteit en in de samenleving.1) 

1 Over het studentensyndicalisme ontstaat langzamerhand een uitge
breide literatuur. Veel informatie geven: M. de la Fournière en F. Borel
la, Le syndicalisme étudiant, Parijs 1957; P. Gaudez, Les étudiants, 
Parijs 1961; J.-P. Amalric, Le syndicalisme étudiant et la nation, in: 
Revue de l'Action Populaire, juli-aug. 1961, no. 150, p. 819-832. 
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Dat zich ook in Nederland een heroriënrtatie zou gaan voltrekken 
in de studentenwereld was alleen maar te verwachten. Wat voor 
de gehele Nederlandse samenleving geldt, geldt - men kan zelfs 
zonder enige overdrijving zeggen: in versterkte mate - voor de 
universiteiten en hogescholen: enerzijds een alle sectoren van 
het maatschappelijk leven doordringend besef van verandering, 
anderzijds een niet minder levendig besef dat de vormen, waarin 
het maatschappelijk leven is neergeslagen, door de vloedgolf van 
veranderingen dreigen te wo!'den ov>erspoeld, en voor hun voort
bestaan afhankelijk zijn van de mogelijkheid en de bereidheid, 
zich op de gewijzigde omstandigheden in te stellen. 

Dat dit besef tot de studentenwereld betrekkelijk laat is door
gedrongen is zeker niet alleen een gevolg van haar traditionele 
isolement. Da:t isolement was reeds vóór de Tweede Wereld
oorlog grondig aangetast; daarna werd het door een minderheid 
nog wel zorgvuldig gecul1iveerd, maar dit neemt niet weg dat 
de feitelijke ontwikkeling een tegenovergestelde tendens vertoon
de. Het 'eigen gezicht' van de student heeft sinds 1945 steeds 
meer aan herkenbaarheid ingeboet, zowel als gevolg van het wel
bewust prijsgeven door het merendeel van de studenten van al
oude, onderscheidendie kenmerken als door het ontstaan van ho
gere, niet- of semi-academische opleidingsvormen, die de stu
dent van zijn unieke positie beroofden. 

Daarmee rijst echter wel de vraag, hoe het komt dat het in ons 
land zo lang geduurd heeft voor de veranderingen, die zich in de 
Nederlandse studentenwereld voltrokken, aanleiding gaven tot ge
heel nieuwe organisatievormen. Hieraan kan dan tevens de vraag 
vastgeknoopt worden, welke factoren ertoe meegewerkt kunnen 
hebben dat het initiatief tot de vernieuwingsbeweging, die de 
studentenvakbeweging ongetwijfeld is, uitgerekend daar ontstond, 
waar men dit wellicht het minst zou verwachten, nl. aan de 
Nijmeegse universiteit. 

Het naoorlogse studentenleven in Frankrijk en in Nederland 

Zowel voor de Franse als voor de Nederlandse studerutenwereld 
geldt, dat de grondslagen voor de naoorlogse vormgeving aan 
het studentenleven tijdens de bezetting werden gelegd. In beide 
landen namen studente;n actief deel aan het verzet tegen de be
zetter. De Franse studenten beschikten, in tegenstelling tot de 
Nederlandse, over een overkoepelende organisatie, de reeds ge
noemde UNEF, die zich, zich beroepend op de noodzaak de een
heid onder de studenten te bewaren, afzijdig hield. 
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Deze houding leidde in 1946 tot een machtsovername door de 
groep, die zich in het verzet actief geweerd had; op een in dat
zelfde jaar te Grenoble gehouden congres werd een beginselver
klaring aanvaard, die een breuk betekende met de traditionele 
kijk op de student en de grondslag legde voor het 'syndicalisme 
étudiant'. 

'De student is een jong intellectueel werker', zo heet het in dit 
tot Nederland vrijwel niet doorgedrongen Charter van Grenoble, 
'in zoverre de student jong is heeft hij recht op speciale sociale 
zorg op fysiek, intellectueel en moreel gebied en heeft hij de 
plicht zich op één lijn te stellen met de jeugd van Frankrijk en 
van de gehele wereld; in zoverre hij werker is, heeft de student 
recht, zowel voor zijn werk als voor zijn vrije tijd, op zo gunstig 
mogelijke omstandigheden en op materiële onafhankelijkheid, en 
heeft hij de plicht zich naar beste vermogen in het vak van zijn 
keuze te bekwamen ... ; in zoverre hij inteUeotueel is heeft de 
student het recht de waarheid te zoeken en heeft hij recht op vrij
heid, die er de eerste voorwaarde voor is; hij heeft de plicht de 
waarheid te zoeken, naar voren te brengen en ·te verdedigen, het
geen de plicht inhoudt actief deel te nemen aan de verspreiding 
en het vooruitbrengen van de cultuur . . . en de vrijheid te ver
dedigen tegen elke vorm van onderdrukking, hetgeen als de hei
ligste opdracht van de intellectueel gezien moet worden.' 2) 

In hoeverre dit alles na 1946 voldoende uit de verf gekomen 
is, is aanzienlijk minder belangrijk dan het radicalisme, waarmee 
met het verleden gebroken werd, een radicalisme evenwel, dat 
zeker niet uitsluitend negatief gericht was maar erin slaagde tot 
een geheel nieuwe visie op de student te komen, volledig aanslui
tend bij de gewijzigde positie van de student in de naoorlogse sa
menJeving, zonder zich daaraan zonder meer aan te passen. 

Het vooroorlogse Nederlandse studentenleven kende andere or
ganisatievormen dan het Franse en gedurende de bezetting was 
er geen sprake van een serieus te nemen, overkoepelende, re
presentatieve studentenorganisatie, waarvan het beleid tegen
over de bezetter om een stellingname vroeg. In overeenstemming 
hiermee stonden in de bezinning op de organisatorische vorm
geving aan het naoorlogse studentenleven de afzonderlijke univer
siteiten centraal, en niet de idee van een alomvattende, nationale 
studentenorganisatie. Per universiteit werden hervormingsplan
nen uitgewerkt, die onderling sterk verschilden, in sommige op-

2 Gaudez, aldaar, p. 19-20. Mijn vertaling. 
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zichten tot diepgaandie structuurwijzigingen kwamen (het Am
sterdamse plan voor een belangenbehartigende algemene stu
dentenvereniging, de Leidse ideeën over oon Civitas Academica), 
maar die in één opzicht overeenstemden: zij waren erop gericht 
de 'twee grote misstanden' in de vooroorlogse studentenmaat
schappij te bestrijden, t.w. 'het niliilisme en het sektarisme.' 3 

Van oon nieuwe visie op de student was geen sprake; het doel 
was sanering van vroegere misstanden op basis van een voor de 
oorlog onvoldoende gerealiseerd ideaalbeeld van de student: de 
student die zich zo volledig mogelijk betrokken voelt op de uni
versitaire samenleving, waarbinnen hij zijn bindingen zoeM, waar
tegenover hij loyaliteit in acht neemt. Het meest pregnanrt wordt 
dit geformuleerd in het Leidse reconstructieplan, waarin de wen
selijkheid wordt uitgesproken 'dat er een duidelijke grens bestaat 
tussen de maatschappij en het studerutenleven ... de samenleving 
in de civitas academica behoude een besloten karakter en zij juist 
door haar eigen aard vormend voor het wachtende leven.' 4 

Als men als belangrijk verschilpunt tussen 'corporatisme' en 
'syndicalisme' ziet, dat de eerste stroming de rol van student 
definieert vanuit de universiteit, terwijl de tweede de positie van 
de student in de samenleving centraal stelt en van daaruit zijn 
plaats aan de universiteit bepaalt, dan kan er weinig twijfel over 
bestaan dat de Nederlandse studentenwereld van na 1945 een 
duidelijk 'corporatistische' inslag vertoonde. 

Dit was echter slechts tot op zekere hoogte het geval. Het is 
juist, in zoverre (aan de ene universiteit of hogeschool meer dan 
aan de andere) de gezelligheidsverenigingen, ondanlks alle heel 
of half gerealiseerde pogingen tot nieuwe organisatievOlmen voor 
het studentenleven te komen, direct of indirect een belangrijke 
vinger in de pap hielden; in ieder geval gold dit in sterke mate 
voor het lichaam, dat de studentenorganisaties naar buiten ver
tegenwoordigde, de Nederlandse Studenten Raad. Het is bon ton 
van studentengezelligheidsverenigingen, vooral van de corpora, 
te ZJeggen dat zij conservatief zijn; daar is echter bijzonder wei
nig mee gezegd ·en daarom kan dit etiket beter achterwege blij
ven. Waar het om gaat is dat zij zich baseren, en vermoedelijk 
ook moeten baseren, op een 'corporatistische' opvatting van de 
student: studenltengezelligheidsleven, in de vorm waarin wij dit 
in Nederland kennen, is gebonden aan de aanwezigheid van een 

a De Geus onder studenten, no. 23, 7-12-1943, p. 7. 
4 De Geus, aldaar, p. 7. 
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groep jongelieden, die aan het student-aan-een-bepaalde-univer
siteit-of-hogeschool-zijn bepaalde daaraan aangepaste vormen van 
onderling contact willen ontlenen. Wordt aan dit student-zijn een 
geheel andere inhoud gegeven, b.v. die van 'jeune travailleur in
tel1eotuel', dan ligt het voor de hand dat andere doelstellingen 
en daaraan aangepaste courtactvormen gaan overheersen. 

Maar ondanks het voortduren van de dominerende positie van 
vertegenwoordigers van de studentengezelligheidsverenigingen in 
tal van organen van de Nederlandse studentenwereld waren er, 
ook vóór de oprichting van de studentenvakbeweging, al tenden
sen die wezen naar een ontwikkeling in meer 'syndicalistische' 
richting. Een dergelijke ontwikkeling was onvermijdelijk, naar
mate de naoorlogse sociaal-economische ontwikkeling afrekende 
met de (ook toen al verouderde) ivoren-toren-conceptie van vóór 
de oorlog en de universiteiten en hogescholen zioh in een snel 
toenemende publieke belangstelling mochten gaan verheugen. 
Het 'besloten karakter' van de universitaire samenleving werd op
geblazen en de 'duidelijke grens' tussen maatschappij en studen
tenleven uitgewist. De politiek ging zich steeds meer met de 
student bemoeien en daardoor had ook de student geen keus 
meer: hij moest zich met de politiek gaan bemoeien. Steeds 
vaker werd de Nederlandse studentenwereld tot stellingname 
uitgedaagd en men kan bepaald niet zeggen dat zij zich onbe
tuigd heeft gelaten - al is hiermee niets gezegd over de mérites 
van in het verleden ingenomen standpunten. 

Daarbij rtraden echiter twee zaken duidelijk aan het licht: in de 
eerste plaats rees enige gerechtvaardigde rl:wijfel aan de mate, 
waarin de officiële representanten van hert Nederlandse studen
tendom inderdaad het recht voor zich konden opeisen namens de 
Nederlandse studenten te spreken, in de tweede plaats bleek een 
tekort aan achtergrond, zo men wil: aan een min of meer consis
tente ideologie van waaruit stelling kon worden genomen wanneer 
de posities van de student dreigden te worden aangetast. Op beide 
pulll!:en heeft men in de laatste jaren getrachit zo snel mogelijk bij 
te spijkeren, in het eerstgenoemde opzichrt door democratisering 
van de studentenvertegenwoordiging op plaatselijk en op natio
naal niveau, in hert tweede door - hert bloed kruipt uiteindelijk 
toch waar het niet komen mag - een steeds nadrukkelijker cul
tivering van een beeld van de student met onmiskenbaar 'syndi
calistische' gelaatstrekken, ook al gaat daar vaak nog steeds een 
even onmiskenbaar 'corporatistisch' achterhoofd achter schuil. 

Met andere woorden: het zelfbeeld van de student verandert, 
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naarmate hij aangesproken wordt in facetten van zijn bestaan 
die een andeTe visie op zijn zelfbeeld noodzakelijk maken. De 
vraag, in hoeverre de studentenvakbeweging zijn sChaduwen 
vooruitgeworpen heeft, evenals de vraag naar de mate, waarin 
zij na haar oprichting tot de versnelling van het bovengeschetste 
proces heeft bijgedragen, willen wij laten rusten: er moel!: ten 
slotte iets oveTblijven waarover studenten elkaar, voor het 
front van de publieke opinie, in de haren kunnen zitten. 

In ieder geval is duidelijk dat én de organisatorische struoh1ur 
van de Nederlandse studentenwereld én de, ondanks excursies op 
'syndicalistisch' gebied toch overwegend 'corporatistische' inslag 
van het studentenleven, ook na 1945 aanvankelijk weinig moge
lijkheden bood voor een radicale vernieuwing in 'syndicalistische' 
zin. Deze mogelijkheden werden groter, naarmate het element 
van belangenbehartiging op na:tionaal niveau een grotere rol ging 
spelen en de officiële studentenrepmsentanten vaker gedwongen 
werden tot een positiekeuze, waarbij een afweging gevraagd werd 
van de betekenis van bepaalde facetten van het sh1dentenbestaan 
tegenover andere, buiten de universiteit en de studentenwereld ge
legen belangen. Daarbij traden in veler ogen eenzijdigheden aan 
het licht, die als uitvloeisels werden gezien zowel van een onbe
vredigende vertegenwoordigingsprooodure als van een oriëntatie 
op een als verouderd beschouwd beeld van de huidige student. 

Het laatste was misschien wel het belangrijkste: bij vele stu
denten ontbrak het vertrouwen dat de eisen die, onder 'ten opzich
te van de vooroorlogse situatie volkomen verandeTde verhoudin
gen, aan de vertegenwoordigers van de Nederlandse studenten 
gesteld werden, op een adequate wijze beantwoord konden wor
den door representanten, die - terecht of ten onrechte - geacht 
werden niet alle studenten te vertegeil!Woordigen, maar slechts een 
minderheid: 'The tiny minority elite which still follows the be
havior patterns characteristic of the 'jeunesse dorée of the turn 
of r!:'he century'. 5) En daardoor waren de velden voor een studen
tenbeweging op uitgesproken 'syndicalistische' grondslag wit om 
te oogsten. 

Het ontstaan van een Nederlands studentensyndicalisme 

Wie een jaar of 'tien geleden voorspeld had, dat in 1963 het bonte 
mozaïok van het studentenverenigings,Jeven verrijkt zou worden 

5 F. A. Pinner, Student Trade-Unionism in France, Belgium and 
Holland: Anticipatory Socialization and Role-Seeking, in: Sociology of 
Education, Vol. 37, no. 3, Spring 1964, p. 188. 

222 



met een studentenvakbeweging en dat deze nieuwe ster aan dit 
al zo rijk voorziene firmament zou oplichten boven de goede stad 
Nijmegen, zou vermoedelijk niet geheel serieus genomen zijn. 
Immers, van alle Nederlandse universiteiten en hogescholen leek 
de Nijmeegse wel het minst voorbestemd om als kweekplaats te 
dienen voor de - naar Nederlandse begrippen - revolutionaire 
ideeën, die aan het studentensyndicalisme ten grondslag liggen. 

Men vergeet dan echter, dat er in die tien jaar veel veranderd 
is. Het stereotype, dat de rooms-katholieke studenten ziet als 
brave gezagstrouwe borsten, die veilig in eigen milieu opgebor
gen worden om zelfs niet in de verleiding gebracht te worden de 
verleiding te moeten weerstaan, deed het een decennium geleden 
al niet zo best meer, het kan nu beter verwezen worden naar 
diezelfde rommelzolder waar zoveel andere relikwieën uit de tijd 
van het rijke Roomsche Leven stoffig staan te worden. 

Er is meer. Zoals bekend kent Nederland in hoofdzaak twee 
soorten. studenten: echte bursalen, d.w.z. studenten die een rijks
studietoelage ontvangen, en onechte bursalen, d.w.z. studenten 
waarvan de schatkist een deel van de studie financiert door mid
del van kinderbijslag en belastingaftrek. Het verschil tussen beide 
categorieën bestaat daarin, dat de eerste een van staatswege be
perkte studievrijheid genieten, terwijl de tweede slechts die be
perkingen ondervindt, welke door de ouders worden opgelegd. In 
de tijd, dat de rijksstudietoelagen IlJOg gezien konden worden als 
vervanging van een tekort schietende filantropie en beursstuden
ten rarae aves vormden aan de universiteiten, was er niemand 
die hierover viel. Maar naarmate én de stu•diesteun van karak
ter veranderde én het aantal door middel van studietoelagen ge
steunde studenten toenam, rezen er sternmen die wezen op het 
merkwaardige van deze uiteenlopende behandeling, waartegen 
van de kant van de officiële representanten van het Nederlandse 
studentendom opvallend weinig verzet is gerezen. 

Wanneer men. bedenkt, dat van alle Nederlandse universiteiten 
en hogescholen de Nijmeegse universiteit het grootste aantal 
beursstudenten kent (ongeveer de helft), dan is dit niet alleen een 
indicatie voor hun sociaal-economische status, het maakt ook be
grijpelijk dat hier het klimaat gunstig was voor het ontkiemen 
van verzet tegen de groep, die in de studentenwereld de touw
tjes in handen had, vooral gerekruteerd werd uit de kring der 
bevoorrechte 'onechte bursalen' en onvoldoende het vertrouwen 
genoot van de groeiende groep der 'echte bursalen'. Dat in Nij
megen de victorie begon, en niet, zoals men wellicht verwacht 
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zou hebben, in Amsterdam, is dus niet zo verwonderHjk. Het 
maakt het voor velen vermoedelijk wel wat moeilijker de stu
dentenvakbeweging politiek te 'plaa,tsen'. De terminologie, waar
van zij zich bedient, alsmede de te1m 'vakbeweging' zelf, werkt 
onbetwistbaar 'linkse' associaties. 6 

Voorzover hieruit geconcludeerd zou wol:'den, dait er dus wel 
voornamelijk socialistische of, nog erger, communistische adder
tjes onder het gras zullen schuilen, moet genegd worden, dat 
deze gevolgtrekking onjuist is. Vat men de term 'links' in een 
ruimere zin op en is men in overeenstemming hiermee bereid te 
erkennen dat tal van politieke en religieuze groeperingen er te
genwoordig een linkervleugel op na houden, dan is het niet te 
vermetel aan te nemen dat een groot deel van het kader van de 
studentenvakbeweging gerekruteerd wordt uit studenten, die tot 
uiteenlopende linkervleugels gerekend kunnen worden. 

Instructief is in dit verband de bakermat van het studenten
syndicalisme, Frankrijk. Onder de nieuwe leiders, die op het 
congres te Grenoble in 1946 het bestuur over de UNEF in han
den kregen, bevonden zich zowel communisten en socialisten als 
links~katholieken en nationaal-gezinde studenten, behorend tot de 
radicale en andere partijen. Sindsdien heeft de links-katholieke 
groep de grootste invloed uitgeoefend; juist deze groep is het die 
binnen de UNEF het 'syndicalisme' het meest enel:'g:iek verde
digt tegenover de meer 'corporatistisch' georiënteerde factie, 
die van 1950 tot 1956 het heft in handen had. 7) 

Uit tal van reacties op het ontstaan van de studentenvakbewe
ging in ons land krijgt men de indruk dat jongelieden, die het in 
hun hoofd halen 'studenten' :in verband te brengen met 'vakbe
weging', uiterst gevaadijke eè'i:tremisten moeten zijn. Nu zijn ex
tremistische elementen in iedere beweging wel te vinden, maar 
daarmee is nog .niets gezegd over de beweging zelf. Het zou jam
mer zijn, wanne€!:' het studentensyndicalisme in een hoek gezet 
werd, waar het niet thuishoort, vooral ook omdat daardoor het 
gevaar bestaat dat de mentaliteit, die men nu eenmaal vei:'Wacht, 
ook inderdaad wordt opgel:'oepen, en het ressenltiment, dat ook 
een woordje meespreekt, aangewakkerd. 

Dat, juist ook in ons land, een studentenvakbeweging is ont
staan, heeft niets abnormaals en kan gezien worden als het lo
gisch sluitstuk op nationaal niveau van een ontwikkeling, die op 

6 Vgl. W. ]. Noordhoek, Vakbeweging waarheen?, in: Demokrater, 
2de jaarg. no. 3, 14-11-1964, p. 3. 

7 Pinner, aldaar, p. 179, 181. 
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plaatselijk vlak met de oprichting van de ASV A te Amsterdam 
was ingezet. Dat de vlag de lading niet in ieder opzicht dekt is 
een formeel bezwaar en een kwestie van wennen. Belangrijker 
is, dat uit de studentenwereld zelf een initiatief is opgekomen tot 
organisatorische vormgeving aan de gewijzigde positie van de 
student, zowel binnen als buiten de universiteit. Het is gewenst, 
voor een goed begrip van de sociologische achtergrornd van het 
studentensyndicalisme, met name aan dit laatste aspect nog 
enige aandacht te schenken. 

De sociologische achtergrond van de veranderingen in de studen
tenwereld 

De sociale vormen, die het studentenverenigingsleven in ons land 
geruime tijd beheerst hebben, de gezelligheidsveremdgingen, zijn 
in de vorige eeuw ontstaan in een tijd, waarin de sociaal-eco
nomische ontwikkeling stagneerde en de Nederlandse samenle
ving in hoge mate een statisch kara:kter vertoonde. Het aantal 
studenten was uiterst gering - gedurende een groot deel van de 
19e eeuw in geheel Nederland niet veel meer dan duizend - en 
de studentenbevolking was in sociaal opzicht vrijwel homogeen: 
de 'geleerde standen' (predikanten, juristen, medici), waarvoor 
de universiteit in hoofdzaak voorbereidde, vormden tevens de 
maatschappelijke groeperingen, waaruit een groot deel van de 
studenten gerecruteerd werd. Zowel de toekomstige beroepsposi
tie als de daarmee verbonden maatschappelijke status lagen voor 
het merendeel der studenten, voorzover zich geen bijzondere om
standigheden voordeden, vast. 

Gaat men ervan uit, dat de wijze waarop aan de in principe 
steeds tijdelijke rol van student inhoud wordt gegeven, vooral 
bepaald wordt door het toekomstperspectief, door de verwach
tingen die met betrekking tot het toekomstige beroep en de daar
mee verbonden maatschappelijke positie gekoesterd worden, dan 
is de functie van de studentengezelligheidsverenigingen in de tijd 
waarin zij opkwamen, duidelijk: het gaat erom de student op een 
gestyleerde wijze vertrouwd te maken met de gedragskenmerken 
van de maatschappelijke bovenlaag, waartoe hij eens zal behoren. 

Een adequate vervulling van deze functie is gebonden aan een 
aantal voorwaarden: er moet inderdaad sprake zijn van een her
kenbare, naar beneden afgegrensde zij het niet hermetisch ge
sloten bovenlaag, er moet een duidelijk beeld bestaan van de 
eisen, die het behoren tot deze maatschappelijke laag stelt, er 
moet enige zekeTheid aanwezig zijn dat men daarin wordt geac-
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ceptee1u, hetgeen betekent dat de maart:schappelijke en de eco
nomische achtergrond van de student niet geheel onverschillig 
zijn. 

Aan deze voorwaarden was voldaan, zolang er in de Nederland
se samenleving betrekkelijk weinig veranderde, het rekruterings
gebied van de studenten zich bleef beperken tot milieus met een 
hoog sociaal prestige en een 'academische vorming' van even
veel, zo niet meer betekenis kon worden geacht dan professio
nele competentie. Wanneer, reeds in de tweede helft van de vo
rige eeuw, de Nederlandse economie op gang gaat komen en de 
samenleving in de greep raakt van de maatschappelijke dyna
miek, heeft dit onmiddellijk COIIJSequenties voor de universiteiten: 
het aantal studenten neemt toe en er vindt een geleidelijke ver
breding plaats van de rekruteringsbasis. Van een voor alle stu
denten ongeveer gelijkluidend toekomSII:perspectief kan dan niet 
meer gesproken worden, en in overeenstemming hiermee wordt 
de mon..opoliepositie van de traditionele gezelligheidsverenigin
gen doorbroken. Daardoor oiJJtstaat ruimte voor nieuwe groeps
vormen binnen de studentenwereld, voor een deel op de oude 
geënt, waarbinnen aan één of meer aspecten van het studenten
bestaan inhoud wordt gegeven. 

Het is in dit bestek niet mogelijk de samenhang tussen maat
schappelijke ontwikkeling en groepsvormen in de s'tudentenwe
reld diepgaand te analyseren. Volstaan moet worden met een po
ging, het studentensyndicalisme in verband te bl'engen met het 
toekomstperspectief van althans een deel van de huidige studen
tengeneratie. 8 

In de eerste plaa:ts kan dan opgemerkt worden, dat voor tal van 
studenten geldt, dat de relatie tussen de studiekeuze en het latere 
beroep allerminst duidelijk is, waardoor ook het element van 
voorbereiding op de latere maatschappelijke positie en de daar
aan verbonden eisen aan betekenis heeft ingeboet. Een academi
cus behoort: niet meer automatisch tot 'de' élite, wel heeft hij een 
redelijke kans te gaan behoren tot één van de vele éliten, die 
een pluralistische samenleving voor de versohiliende en sterk 
uiteenlopende sectoren van het maatschappelijk leven kent. Dat 
elk van deze éliten bepaalde eisen steLt aan hen, die ervan deel 
zullen gaan uitmaken, is duidelijk, maar deze eisen zijn in hoge 
mate vloeiend en monden veel minder ondubbelzinnig dan vroeger 
het geval was uit in bepaalde gedragsverwachtingen, waarop het 

8 Een uitvoeriger uiteenzetting geeft het reeds genoemde artikel van 
Pinner. 
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studenten groepsleven reeds kan inspelen. Dit betekent dat een 
student weliswaar iemand blijft die zic:h prepareert, maar tevens 
dat het vaak volmaakt onduidelijk is waarvoor hij zich predes 
prepareert. 

Daar komt bij, dat het element van voorbereiding ook al lang 
niet meer specifiek is voor de student: enerzijds zijn er tal van 
alternatieve opleidingsmogelijkheden ontstaan, waar eveneens, en 
soms op een niveau dat tegen het lll1liversitaire aan ligt, wordt 
voorbereid, anderzijds is één van de kenmerken van onze ver
wetenschappelijkte wereld dat niet langer van een afgeronde voor
bereidingsperiode voor een bepaald beroep kan worden gespro
ken: het 'bijblijven' na formele afsluiting van de studie wol"dt 
steeds belangrijker en raakt steeds meer geïnstitutionaliseerd. 
Maar daarmee wordt tevens de grens tussen voorbereiding op 
een beroep en beroepsuitoefening voortdurend vager; men zou 
kunnen zeggen dat het deze ontwikkelingstendens is, die in de 
term 'studentenvakbeweging' tot uitdrukking komt. 

Er is nog een andere tendens, die in dezelfde richting wijst: 
het traditionele model, waarbij na afsluiting van de universitaire 
studie een in het verlengde van die studie gelegen beroep wordt 
gekozen, dat vervolgens levenslang wordt uitgeoefend, gaat 
steeds meer - uÏiteraard afhankelijk van de studierichting - tot 
het verleden behoren. De steeds verder uitdijende beroepenwe
reld en de enorme beroepsmobiliteit hebben tot gevolg, dat de 
term 'beroep' langzamerhand een volkomen gewijzigde inhoud 
krijgt: men kiest vaak niet meer een 'beroep' voor het leven, 
maar binnen het gebied, aangegeven door de gekozen specialisa
tierichting, wisselt men, met een door een veekl gunstige markt
positie gestimuleerd gemak, van werkkring, als daar om welke 
reden dan ook brood in gezien wordt. Daardoor valt steeds moei
lijker vol te houden dat de positie van student zich van na de 
studie te betrekken beroepsposities onderscheidt door zijn bij uit
stek tijdelijk karakter: ook in dit opzicht is er sprake van een ni
vellering, die de student dichter bij de beroepsuitoefenaar brengt. 

Ten slotte behoeft het nauwelijks betoog, dat de waardering van 
de studenten als groepe1ing binnen de Nederland se samenleving 
fundamenteel veranderd is. Tegen sommige uitingen van bepaal
de groepjes mag dan wel eens bezwaar gemaakt worden, wat 
studenten tegenwoordig het meest te horen krijgen is dat ze zo 
ontzettend hard nodig zijn en dat ze in de toekomst nog veel har
der nodig zullen zijn. Wie geen hand heeft kan ook geen vuist 
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maken. Studenten hebhen in het verleden eigenlijk nooit een hand 
gehad: ze waren afhankelijk, pocifeer, impopulair, kwantitatief 
van geen betekenis. Maar in on2le dagen wordt hun het aangrij
pingspunt voor een eigen 'studeni!:ikoos' zelfbewustzijn aangereilkt: 
de maatschappij zit om ihen te springen. Moet men zich erover 
verwonderen dat én deze gewijzigde waardering én de enorme 
toename in aantal leidt tot pretenties, tot meegeteld willen wor
den, zowel waar het de organisatie van het wetenschappelijk on
derwijs als de inrichting van de samenleving betreft? 

De genoemde tendensen hebben dit gemeen, dat zij veel, van 
wat tot nu toe specifiek kon heten voor de rol van student, in 
de wortel aantasten. Een natuurlijke reactie hierop is, dal!: gezocht 
wordt naar een nieuwe inhoud voor de geleidelijk leeglopende 
vorm. Het meest kenmerkende van de richting, waarin gezocht 
wordt, is, dat niet het steeds onduidelijker wordend toekomst
perspectief gezien wordt als bepalend voor de wijze, waarop de 
vorm gevuld wordt, maar dat geprobeerd wordt de student te 
definiëren als iemand met een eigen functie, een eigen opdracht, 
een eigen vorm van engagement, en de studenten als categorie 
als een autonome groep, met eigen belangen en opvattingen. De 
term 'studentensyndicalisme' is in dit verband in zoverre be
driegelijk, dat zij slechts één kant van de medaille weergeeft: 
wat zich hier voltrekt is niet alleen een proces van 'unionise
ring', maar everuzeer van 'professionalisering'. De mate, waar
in men erin slaagt ook dit laatste element tot zijn recht te doen 
komen, kan als een belangrijke toetssteen gezien worden voor de 
vraag, in hoeverre hier van een werkelijke verndeuwin.gsbeweging 
sprake is. 

De mogelijkheden voor de Nederlandse studentenvakbeweging 

In Frankrijk bleek het in 1946 voor de voormannen van het stu
dentensyn.dicalisme mogelijk, de leiding van een bestaande natio
nale organisatie over te nemen. Sindsdien hebben zich andere 
landelijke studentenorganisaties bij de UNEF aangesloten. De 
prijs, die voor dit eenheidsstreven betaald moest worden, was 
uiteraard de erkenning van het bestaan van verschillende rich
tingen, maar: binnen dezelfde organisatie. Zoals reeds vermeld 
zijn de meest op de voorgrond tredende stromingen de 'syndica
listische', aangeduid als 'mino's', en de 'corporatistische', de 
'majo's'. 

In ons land, waar 'het lokaal chauvinisme, anaohmnistisch ken
merk van het Nederlands studenrtendom' - om ook even iets 
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van het studentenvakbewegingsjargon te laten proeven - sinds 
jaar en dag overheerst, kon van het overnemen van een bestaan
de orga;ruisatie geen sprake zijn. Dat neemt niet weg dat er een 
veelheid van organen en organisaties reeds werkzaam is op het 
terrein, waarop ook een studentenvakbeweging moet opereren. 

In deze situatie stonden twee mogelijkheden open: het van bin
nen uit vernieuwen van reeds bestaande instellingen door infil
tratie van een kleine, maar overtuigde groep, of het creëren van 
een massabeweging in concurrentie met de reeds bestaande, 
veelal plaatselijk functionerende groeperingen. De Nederlandse 
studentenvakbeweging heeft - al ziet zij zich zelf ook graag als 
pressiegroep - kennelijk voor het laatste alternatief ·!!!ekozen. 
Daarbij doet zich vanzelfsprekend de noodzaak voor, veel aan
dacht en energie te besteden aan het zich afzetten tegen andere, 
om de gunst van de student wervende groeperingen, en aan het 
aantonen, dat die groeperingen tot nu toe tekort geschoten zijn 
in de behartiging van de belangen van de student. Dat is niet al
tijd even gemakkelijk, want er valt nu eenmaal niet te ontkennen 
dat er al het een en ander op touw gezet is. 

Aan het zoeken naar een eigen identiteit besteedt de studen
tenvakbeweging heel veel woorden, soms met een beter gevoel 
voor publiciteit dan voor verhoudingen. Maar ook hier geldt 
dat de daden de veelheid der woorden ten slotte zullen moeten 
cloon vergeten. En dat kan moeilijk wat anders betekenen dan 
een zo volledig mogelijk serieus nemen van elk der door hert Char
ter van Grenoble beklemtoonde elementen: jong, intellectueel en 
werker. 
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E. H. van der Beugel 

De Corpora 

De beoordeling van de studentencorpora in Nederland voltrekt 
zich meestal in een vrij emotionele sfeer. Een lauw oordeel behoort 
tot de zeldzaamheden. 

Zij die in hun studententijd actief deel hebben uitgemaakt van 
een corps, denken bijna zonder uitzondering met de grootste 
dankbaarheid aan die periode terug. Degenen die geen student 
zijn geweest, en misschien nog sterker degenen die wel student, 
maar geen corpslid zijn of waren, reageren op het corps met een 
felheid die in Nederland meestal bewaard blijft voor het omroep
bestel of de theologie. 

Deze felheid komt voor een belangrijk deel voort uit een in
stinctief gevoel, dat de corpora een stuk traditionele maatschap
pelijke 'ongelijkheid', een bolwerk van misplaatste elitevorming 
en een verouderd stuk 'establishment' symboliseren. 

Het is onmiskenbaar, dat wij in Nederland nog steeds lijden 
aan een wel zeer geringe werkelijke sociale mobiliteit en de 
corpora worden door de outsiders veelal beschouwd als één van 
de hindernissen op de weg naar gelijke kansen, onafhankelijk van 
het door een maatschappelijk milieu bepaalde startpunt. 

Daarbij mag niet ongenoemd blijven een specifiek ressen
timent van hen die wel hebben gestudeerd, maar ge~n corpslid 
waren. Hun aanvallen op de corpora, die weliswaar meestal in 
algemene maatschappelijke termen zijn vervat, zijn niet los te 
denken van de gevoelens van frustratie die bij de meesten onder 
hen in hun studententijd bestonden, omdat zij niet deel uitmaak
ten van die gesloten gemeenschap. Die gevoelens van frustatie, 
die overigens lang, soms gedurende het gehele leven blijven 
bestaan, zijn én worden in de hand gewerkt door de houding 
van vele corpsleden t.a.v. hun medestudenten. Een houding die 
erop is gericht te laten merken dat zij (de corpsleden) de enige 
'echten' zijn. Die houding echter wordt door buitenstaanders 
veel serieuzer opgevat dan door corpsleden, voor wie zij een 
onderdeel is van het 'spel', waarop ik later nog zal terugkomen. 

Het is vrijwel nooit andere studentengroeperingen of individuele 
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studenten gelukt voldoende cohesie en stijl of innerlijke zeker
heid op te brengen om zich tegen die houding immuun te 
tonen. 

Een verdediging van de corpora door niet-corpsleden is even 
zeldzaam als een aanval op de corpora van een actief corpslid 
of gewezen actief corpslid. Op zich zelf een vrij uniek en veel
zeggend verschijnsel, waarop ik ook geen uitzondering wil of kan 
zijn door mijn aanhankelijkheid aan dit instituut. Wanneer dit 
artikel een wat defensief karakter draagt dan komt dit voort uit 
mijn overtuiging, dat bij de meeste lezers van S & D een zeer 
kritische instelling t.a.v. de corpora bestaat. 

Bij een analyse van de betekenis van de corpora is het allereerst 
nodig iets over de gezelligheidsverenigingen in het algemeen te 
zeggen. Pas daarna kan men de specifieke merites van de 
corpora bespreken. 

Wat nu de gezelligheidsverenigingen betreft, is naar mijn 
mening hun bestaan onmisbaar in een situatie waarin de univer
siteit niets of nagenoeg niets doet aan de algemene menselijke 
vorming van de student. Ook ons lager en middelbaar onderwijs 
is nog zeer eenzijdig gericht op het bijbrengen van kennis en 
behandelt de menselijke vorming nog bijzonder stiefmoederlijk. 
Maar de universiteit is én voor wat betreft de leeftijdsgroep van 
hen die door haar behoren te worden opgevoed, én door de taak 
die zij bekleedt in het proces van elitevorming, bij uitstek de plaats 
waarop naast kennis aandacht behoort te worden besteed aan 
die facetten die naast kennis onmisbaar zijn voor een zo groot 
mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid. 

Voor deze taak hebben de universiteiten in Nederland nauwe
lijks of geen begrip opgebracht en zij doen dat heden ten dage nog 
niet. (Het is in dit verband van groot belang te zien hoe het 
'campus' systeem zich in Twente zal ontwikkelen) 

Het is in Nederland voor velen nog steeds zo, dat zij college 
lopen en examen doen en dat de universiteit niet meer is dan 
het gebouw waarin zich deze overigens belangrijke activiteiten 
voltrekken. 

Wanneer men de mening is toegedaan, dat de universiteiten of 
althans de jaren die men aan een universiteit doorbrengt, méér 
moeten zijn dan het opdoen van kennis en het afleggen van 
examens, opteert men automatisch voor de aanvullende activi
teiten van de gezelligheidsverenigingen. 

Gezelligheidsverenigingen hebben een andere functie dan het 
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collectief of individueel gebruiken van alcohol; zij zijn gezien 
de abdicatie van de universiteit op het punt van andere dan 
wetenschappelijke vorming een broodnodige aanvulling in de 
voorbereiding van functies die door academisch gevormden in de 
maatschappij worden vervuld. 

Wat onderscheidt nu de corpora van de overige gezelligheids
verenigingen? 

Naar mijn mening vooral de omstandigheid, dat in het alge
meen de corpora de noodzakelijke aanvullende taak op serieuzere 
en indringerder wijze ter hand nemen dan welke andere groe
pering dan ook. 

In het corps is 'knap' zijn geen speciale aanbeveling, wanneer 
dat niet gepaard gaat met een persoonlijkheid die echt is. Ik 
ken geen milieu waarin het instinct voor persoonlijkheid zo wordt 
ontwikkeld als in de corpora. 

Naast alle onvergetelijke pleizier (en het hebben van pleizier is 
geen verwerpelijke aangelegenheid) blijft als werkelijk kenmerk 
van de corpora voor mij boven alles dat instinct voor wat 'echt' is 
en de hoon voor het 'onechte'. Daarin zijn de corpora voor hun 
leden terecht hard en daarmee dragen zij bij tot een werkelijke 
elitevorming. 

Nu zou het even onverantwoord zijn om te denken dat de 
corpora daarin feilloos ageren, als om te veronderstellen dat 
het buiten de corpora onmogelijk zou zijn om dat instinct te 
ontwikkelen. Waar het hier echter om gaat is om de meest 
effectieve en meest geslaagde methode. 
Twee aangelegenheden moeten in dit verband nog worden ge
noemd. 

De geslotenheid van het corps als groep is op zich zelf een 
voorwaarde voor het uitoefenen van deze functie. \Vaar het om 
gaat is hoe deze geslotenheid wordt gehanteerd. Is het een selectie 
op 'milieu', op financiële gronden of op beide? 

Dit moge in het verleden zo zijn geweest, hoewel in veel 
mindere mate dan de buitenwereld denkt. Nu is dat bepaald niet 
langer het geval en een objectieve analyse wijst uit, dat sociaal 
milieu geen enkele invloed heeft op de mogelijkheid tot toelating. 
Financiële belemmeringen bestaan nauwelijks. al is een volledig 
en zeer actief corpslidmaatschap wellicht nog iets duurder dan 
een studentenleven buiten het corps voor zover men dan geen 
geld spendeert aan andere zaken, zoals auto's e.d. 

Er bestaan overigens dispensatieregelingen, die het financiële 
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argument geheel doen vervallen. Hierdoor is het ook verklaarbaar, 
dat een vrij aanzienlijk percentage corpsleden tot de beursstudenten 
behoort. 

Om actief corpslid te zijn, is het ook onnodig om zonder uit
zondering deel te nemen aan de paar 'dure' activiteiten die nog 
in het corpsleven zijn overgebleven. 
Een belangrijker, maar heel ander soort instrument van de 
geslotenheid is het instituut van de groentijd. 

Het zou onjuist zijn in het kader van dit artikel aan de groen
tijd voorbij te gaan, vooral omdat veel van de kritiek op en de 
afkeer van de corpora zich richt op de groentijd. Daarbij zou ik 
de groentijdsexcessen die zo in de publieke belangstelling staan, 
buiten beschouwing willen laten, omdat geen zinnig mens daar
voor een verdediging wou willen neerschrijven. 

Te denken, dat deze excessen automatisch voortkomen uit 
de 'ongelijkheid' bij de groentijd, is volstrekt onjuist, tenzij men 
tegen voetballen is, omdat er wel eens een scheidsrechter wordt 
geslagen of tegen de parlementaire democratie, omdat Frankrijk 
onder de Vierde Republiek zoveel kabinetswisselingen kende. 

Het lijkt - ik geef het toe - niet helemaal vergelijkbaar, doch 
het bevindt zich op hetzelfde niveau van argumentatie. 

De homogeniteit van het corps vereist een vrij harde, gecon
centreerde kennismakingsperiade op voet van ongelijkheid. Zij 
houdt het corps homogeen, zij schept én tussen de oudere corps
leden én binnen het aankomende jaar banden van grote soli
dariteit, zij prikt zowel bij de oudere jaars als bij het aan
komende jaar door veel onechts en opgeblazens heen; zij draagt 
bij tot het in moeilijke omstandigheden verdedigen van eigen 
opvattingen en het relativeren van die opvattingen en zij schept 
ook nog een enorme hoeveelheid ongekend pleizier, zowel bij 
ontgroeners, als bij ontgroenden. 

Eé.n van de dwaaste argumenten tegen de groentijd vind ik 
altijd, dat het zo'n pleizier creëert (en dan alleen bij de oudere 
jaars). In de eerste plaats bestaat dat pleizier ook bij de ont
groenden, maar zelfs wanneer dat ander en dikwijls minder 
pleizier is, heb ik tegen het pleizier van oudere jaars niet alleen 
geen bezwaar; ik vind het erg nastrevenswaardig. De groentijd 
is echt geen ideaal instituut. Maar niemand heeft nog iets beters 
bedacht om een goede homogene groep, goed en zoveel mogelijk 
homogeen te houden. 

Het is mijn overtuiging, dat de kritiek op de corpora veelal 
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ouderwetser en traditioneler van aard is dan de corpora, aan wie 
dat verwijt zo veelvuldig wordt gemaakt. 

In een artikel tegen de groentijd schreef de heer Tj. Segaar 
in september 1963 in Het Vaderland o.a.: 'Het is de regerende 
aristocraat vergeven, dat hij om zijn plaats te houden, zich in de 
rijen der vroegere roden schaart. Hij verandert makkelijker zijn 
overtuiging dan de snit van zijn kostuum.' 

Kan het ouderwetser? Met één klap wordt een zo vitaal en 
onmisbaar doorbraakverschijnsel in de Nederlandse politiek be
lachelijk gemaakt en de afkeer uitgesproken voor het goed zit
tende kostuum. 

Natuurlijk kan men zeggen, dat ook deze uitspraak een 
exces is, maar ik herken in die uitspraak veel van het intens 
burgerlijke en 'uit de tijd' zijn van de kritiek op de corpora. 
Voor wat betreft het verwijt van de asociale en apolitieke instel
ling van de corpora zou ik, zonder iets aan anderen te kort te 
willen doen, nog eens willen wijzen op de intensiteit waarmee 
de corpora de strijd tegen het nationaal-socialisme hebben be
leefd en gevoerd. En heus niet alleen na 1940. Het lustrum van 
het Amsterdamse Studentencorps in 1937 was één van de in
drukwekkendste getuigenissen van vooroorlogs besef waarom het 
wérkelijk ging. 

Er zijn vele andere voorbeelden uit die jaren en daarna. Het 
merkwaardige van het corps is ook - en dat is een zeldzaamheid 
in Nederland - dat het geen filosofie op principiële grondslag 
kent. Het is een geselecteerde ontmoetingsplaats met een veelheid 
van mogelijkheden. Die mogelijkheden liggen onder meer op 
cultureel gebied. Veel van de culturele uitingen van de corpora 
zijn van een verbluffend hoog gehalte. 

De corpora stammen uit de negentiende eeuw. Zij vertonen 
traditionele kenmerken en gebruiken, die door de buitenwereld 
dikwijls als karakteristiek worden gekenmerkt, terwijl ze voor 
de corpsleden veel eerder in de sfeer van het 'spel' liggen. De 
buitenwereld heeft dikwijls zo weinig begrip voor dit spelelement, 
waaraan de corpsleden zich naar mijn mening terecht zo gebond~n 
voelen. 

Met alle besef voor de gebrekkigheid van ieder streven op dit 
gebied en met open oog voor onvermijdelijke aanpassing aan 
nieuwe omstandigheden is het mijn vaste overtuiging, dat aan de 
menselijke ontplooiing van de studen:ten aan de NeJerlandse 
universiteiten en hogescholen de corpora een onmisbare en tevens 
onvervangbare bijdrage leveren. 

234 
... 
I 



G. van Benthem van den Bergh 

Hoger onderwijs in de 
Verenigde Staten 

Het is niet verbazingwekkend, dat de redactie van S en D deze 
vraag bevestigend heeft beantwoord en in een nummer over de 
Nederlandse universiteit een artikel over het hoger onderwijs in 
de Verenigde Staten noodzakelijk achtte. Het onderwijs in de 
Verenigde Staten is een fase verder in de aanpassing aan de 
eisen van een geïndustrialiseerde, democratische samenleving. Ik 
zeg hier met opzet 'onderwijs' en niet 'hoger onderwijs', omdat een 
van de belangrijkste verschillen niet in het universitair maar in het 
middelbaar onderwijs is te vinden. 

Zoals overal in Europa, houdt men in Nederland nog vast aan 
een verdeling van het middelbaar onderwijs in 'elite' d.w.z. op de 
universiteit voorbereidend onderwijs - en 'volks'onderwijs -
d.w.z. vakopleiding 1• In Amerika gaat de jeugd in zijn geheel 
naar de 'high-school', zodat de keuze van voortgezet onderwijs 
langer kan worden uitgesteld en minder talent verloren gaat door 
een vaak door sociale omstandigheden te vroeg afgedwongen 
keuze 2

• Zo is het middelbaar onderwijs minder dan in Nederland 

1 Zie hierover nader Fabio Luca Cavazza 'The European School 
system' in 'Time New Europe' Ed. Stephen Graubard, Boston 1964, 
blz. 460-481. Al is het onderwijs de tweede categorie sterk uitgebreid 
en op een hoger niveau gebracht (h.t.s., sociale academies), de scheiding 
bestaat nog steeds. Echte studenten vindt men toch alleen op de 
universiteit en alleen zij krijgen de begeerde status 'academicus'. (Zie 
daarover C. E. Vervoort, 'Van oude en nieuwe universiteiten' in 'Uni
versiteit in Tijdnood', Meppel 1964, blz. 138-139). In Amerika is 
iedereen die onderwijs volgt, 'student' en kent men de term 'academici' 
alleen als aanduiding van iemand die op een universiteit werkzaam is. 

2 Hier staat tegenover, dat het peil van de openbare 'high schools' 
tot voor kort vrij laag was, zodat welgestelden hun kinderen naar 
particuliere zgn. 'preparatory schools' stuurden. De laatste tijd schijnt 
daar veel aan verbeterd te zijn. Zo betrekt Harvard, dat een bijzonder 
strenge selectie toepast, ruim 60 pct. van zijn studenten van openbare 
'high schools'. 
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een barrière die kinderen uit lagere sociale milieus van de uni
versiteit afhoudt 3 • Trouwens, door de grote variëteit van instel
lingen van hoger onderwijs is ook het hoger onde1wijs in de Ver
enigde Staten veel verder gedemocratiseerd dan bij ons en maakt 
een veel groter deel van de voor hoger onderwijs in aanmerking 
komende leeftijdsgroep ervan gebruik (bijna 50 pct., hetgeen 
neerkomt op ruim 5 miljoen studenten; twee generaties geleden 
was het nog maar 4 à 5 pct. in 1980 zal het 60 pct. van de 18- tot 
21-jarigen en ruim 10 miljoen studenten zijn) 4• 

In de Verenigde Staten zijn bovendien de banden tussen univer
siteit en samenleving veel nauwer dan bij ons. Een groot deel 
van het wetenschappelijk onderzoek wordt op projectbasis gefi
nancierd door de federale regering, door het bedrijfsleven en 
door de grote stichtingen. Nieuwe industrieën en industrie
laboratoria verrijzen om de universiteiten heen. Hoogleraren
directeur van een instituut worden zelf ondernemers. De univer
siteiten bedienen niet alleen de eigen studenten, maar door 
middel van zgn. 'extension-courses' (leergangen van kandidaats
tot postdoctoraal niveau) een veel groter publiek 5 • De univer
siteiten trekken schrijvers, dichters, componisten, musici, toneel
regisseurs, enz. aan in vaste dienst. 

Deze beide ontwikkelingen - uitbreiding van het hoger onder
wijs tot een ieder die daarvoor geschikt is (in plaats van beperking 
tot toekomstige notabelen) en toenemende verstrengeling van 
universiteit met overheid, bedrijfsleven en cultuur - zijn in 
Amerika veel verder voortgeschreden dan bij ons. 

'Nieuwe kennis vormt de belangrijkste bijdrage tot de economische 
en sociale groei.' 6 Daarom wordt van de universiteit zowel 
gevraagd steeds meer nieuwe kennis voort te brengen als die 
kennis aan steeds meer mensen over te dragen. Clark Kerr, 
president van de universiteit van Californië, noemt de moderne 
universiteit een 'multiversiteit' en beschrijft haar als een 'kennis-

3 In het Amerikaanse systeem wordt echter onzuinig omgesprongen 
met talent als zodanig, al wordt ook dat minder. Zie hierover Richard 
Hofstadter 'Anti-intellectualism in American life', New York 1963, 
ihb Part 5. 'Education in a democracy', blz. 299-390. 

4 Zie Fred M. Hechinger 'College Boom' The New York Times 
6 dec. 1964. 

6 Een op de drie advocaten en een op de zes artsen in Californië 
volgen leergangen van de universiteit van Californië. 

6 Clark Kerr: The uses of the university. Harvard University Press. 
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fabriek'. Aangezien het ontstaan hiervan volgens hem 'eerder 
een gebiedende noodzaak is dan een beredeneerde keuze tussen 
verschillende smaakvolle alternatieven' 7 zullen wij daar ook in 
Nederland de gevolgen wel van ondervinden. Bestudering van het 
Amerikaanse hoger onderwijs is dus zeker nuttig. 

Structuur van het Amerikaanse hoger onderwiis. 

Een van de belangrijkste kenmerken van het Amerikaanse hoger 
onderwijs is de grote variëteit van instellingen die men daartoe 
kan rekenen. Hierdoor is vrijwel niemand in staat het geheel 
zo te beoordelen als dat in Nederland kan: men kan wel van de 
Nederlandse universiteit, maar niet van de Amerikaanse univer
siteit spreken. In 1956 waren er in totaal 1855 instellingen van 
hoger onderwijs. 

Er is in Amerika geen federaal ministerie van Onderwijs, geen 
sprake van centrale leiding, uniforme exameneisen of studiepro
gramma's. De waarde van een graad is afhankelijk van de 
reputatie van de instelling die hem verleend heeft. Een aantal 
van de bekendste universiteiten zijn particuliere instellingen (bv. 
Harvard, Columbia, Yale, Princeton, men vindt ze vooral in 
Nieuw-Engeland), al is tegenwoordig een belangrijk deel van 
hun inkomsten afkomstig van de federale overheid, die onder
zoeksinstituten en projecten financiert. De andere zijn staats
universiteiten (Californië, Michigan, Wisconsin, enz.), opgericht 
na de zgn. 'Land-grant act' van 1862, met de bedoeling dat zij 
zich vooral op landbouw en techniek zouden toeleggen. In de 
loop der jaren zijn de meeste hiervan echter tot volwaardige 
en sommige zelfs tot de modernste universiteiten uitgegroeid. 

Maar het Amerikaanse hoger onderwijs is niet beperkt tot 
universiteiten. Het belangrijkste onderdeel - wat de aantallen 
betreft die er onderwijs volgen - is het 'college', dat men tot 
op zekere hoogte kan beschouwen als een intermediair tussen 
middelbare school en universiteit 8• Voor zover een 'college' een 
vierjarige opleiding geeft, beëindigt men die met een 'Bachelor 
of Arts' graad. Anders dan het kandidaatsexamen in Nederland 
wordt dit als een volwaardige opleiding beschouwd en kan men 
er de maatschappij mee in. Maar ook het college is allesbehalve 

7 idem blz. VI. 
8 Zie WilHam C. Devane. 'The College of liberal arts' 'The 

Contemporary University: USA'; Daedalus Fall 1964 blz. 1033-1051. 
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een uniforme instelling. Men kan de volgende soorten onder
scheiden •. 

- het college dat deel uitmaakt van de universiteit. Een instel
ling van hoger onderwijs is pas universiteit als er de mogelijkheid 
is om 'graduate' onderwijs te volgen, dat leidt tot de 'masters 
degree' {een graad tussen ons kandidaats en doctoraal is) of de 
promotie. 

-het- onafhankelijke- 'college of liberal arts'. De kwaliteit 
van het onderwijs op deze colleges loopt sterk uiteen. Sommige 
kunnen met de beste universitaire colleges wedijveren (bv. 
Dartmouth, Amherst, Swarthmore, en meisjescolleges als Vassar, 
bekend door Mary McCarthy's The Group, Wellesley en Smith), 
maar er zijn er ook die hoofdzakelijk bigot christendom onder
wijzen of rechtsextremistische denkbeelden (bv. Harding Col
lege) 10• 

-het 'teachers college', te vergelijken met onze kweekschool, al 
leiden de teachers colleges ook op voor het geven van onderwijs 
op een 'high school'. 

-de 'junior' en 'community colleges', die slechts een tweejarige 
opleiding geven. Deze beleven een tijd van grote bloei, enerzijds 
omdat ze degenen die het op 'high-school' niet zo goed deden, de 
gelegenheid geven hier hun schade in te halen, anderzijds, om
dat ze goedkoop zijn en de studenten thuis kunnen blijven 
wonen 11). 

Aan een gemiddeld college van behoorlijk niveau moet de student 
een gevarieerd programma volgen, waarbij in de eerste twee 
jaar nog geen mogelijkheid tot specialisatie in een bepaalde tak 
van wetenschap wordt geboden. Naast veelal verplicht onderwijs 
in de eigen taal, kan de student zijn eigen studieprogramma 
samenstellen. Dit is echter wel aan bepaalde voorwaarden ge
bonden: hij moet in de eerste jaren colleges volgen in de drie 
hoofdafdelingen: humaniora, sociale- en natuurwetenschappen. In 
Harvard noemt men dit 'genera! education'. De bedoeling hier
van is, dat de studenten vertrouwd raken met de denkwijzen en 

• Voor een beeld van de specifieke eigenschappen en 'sfeer' van 
een aantal representatieve colleges zie David Boroff. 'Campus USA' 
New York 1961. 

10 Zie over Harding College: Arnold Fester en Benjamin Epstein 
'Danger on the right' New York 1964 blz. 86-99. 

11 Zie nader Thomas E. O'Connel. 'After High School. The role 
of the community college.' The New Republic 30 januari 1965. 
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onderzoekmethoden van andere takken van wetenschap. Het 
is duidelijk, dat dit hoe langer hoe meer moeilijkheden oplevert, 
zowel voor de studenten als voor het onderwijzend personeel. Er 
is daarom een neiging de studenten in staat te stellen zich 
vroeger te specialiseren. Waar dit niet het geval is, kunnen zij 
zich in de laatste twee jaar op een bepaalde tak van wetenschap, 
de zgn. 'major' (hoofdvak), gaan toeleggen. 

De keuzevrijheid van de student strekt zich niet uit tot het 
tijdstip van de examens. Na afloop van ieder semester zijn er, 
meest schriftelijke, examens, terwijl er ook vaak tussentijds korte 
'proefwerken' worden gegeven. Daarnaast moeten er voortdurend 
'papers' - korte scripties of opstellen - worden geschreven. 
Een course, waarvan er op de meeste 'colleges' vijf moeten worden 
gevolgd, bestaat uit drie uur college per week, waarvan er 
meestal één aan discussie is gewijd, en een behoorlijke dosis lees
stof. De studie-inrichting is streng, en zelfwerkzaamheid wordt 
zoveel mogelijk gestimuleerd. Wie verder dan college wil, moet 
helemaal hard werken, want zijn cijfers bepalen of en waar hij 
tot een 'graduate' opleiding wordt toegelaten. 

Ook het 'graduate' onderwijs is gedifferentieerd. De opleiding tot 
bepaalde beroepen, zoals de traditioneel door de universiteit ver
zorgde opleidingen tot advocaat, arts of dominee, geschiedt in 
afzonderlijke 'graduate schools' de law school (3 jaar), de medical 
en dental school (4 jaar) en de divinity school (ik meen 2 jaar). 
De universiteit heeft ook nieuwe beroepsopleidingen tot zich 
getrokken: zo zijn er bv.: schools of business administration, 
journalism, drama, music, social work, engineering, enz. In deze 
scholen is de opleiding volstrekt op de praktijk gericht. Het gaat 
er vaak inderdaad schools toe. 

Behalve de gespecialiseerde scholen hebben de universiteiten 
ook één algemene 'graduate division' of 'graduate school for the 
arts and schiences', waaronder het gehele voortgezette weten
schappelijke onde1wijs valt. In feite geschiedt dit echter door 
dezelfde 'departments' (die in tegenstelling tot onze faculteiten 
slechts een tak van wetenschap bestrijken), die het onderwijs 
aan de 'undergraduates', de college-studenten, verzorgen 12• Het 
wetenschappelijk onderwijs wordt vrijwel alleen gevolgd door 
degenen die zich op het verrichten van wetenschappelijk onder
zoek en/of het geven van hoger onderwijs willen voorbereiden. 

12 Harvard heeft 28 'departments'. 

239 



Het is mogelijk om een tussenexamen af te leggen, waarmee 
men een ·masters degree' behaalt, maar dit wordt steeds minder 
gedaan. Wie een academische carrière begeert, kan het niet meer 
zonder een Ph.D., die met onze doctorsgraad te vergelijken is, al 
zijn de eisen aan het proefschrift gesteld vaak minder zwaar. 

Anders dan in Nederland is er een aparte opleiding voor Ph.D.
kandidaten. Dezen moeten namelijk niet alleen een proefschrift 
schrijven, maar ook gedurende ten minste twee jaar colleges 
volgen en schriftelijke en mondelinge examens (de zgn. •generals', 
die met ons doctoraal te vergelijken zijn wat het niveau betreft) 
afleggen. Hierdoor is de Ph.D. in het beste geval een combinatie 
van doctoraalexamen en promotie, al komt het vaak voor, dat het 
proefschrift eerst geruime tijd na het afleggen van de examens 
klaarkomt. 

Het Amerikaanse hoger onderwijs maakt dus drie eindresultaten 
mogelijk: 13 

1. De B.A., waarmee men vier jaar college met een volwaardig 
geachte academische graad beëindigt. 

2. De door de gespecialiseerde scholen verleende graden, 
waarmee men zich voor een bepaald beroep kwalificeert. 

3. De Ph.D. voor wie zich aan de wetenschapsbeoefening 
willen wijden. 

Het beeld, dat uit dit korte en zeer onvolledige overzicht van 
de structuur van het Amerikaanse hoger onderwijs naar voren 
komt, is gunstig, misschien wel wat te gunstig, want men is bij 
een vergelijking nu eenmaal geneigd de nadruk op de voordelen 
van een ander systeem te leggen. 

In ieder geval is het goed er nog op te wijzen, dat met het 
cijfer van 5 miljoen studenten voorzichtig moet worden omge
sprongen. Nog een paar cijfers: in 1963 werden door 1500 instel
lingen van hoger onderwijs ·bachelors degrees' verleend, maar 
slechts 150 daarvan verstrekten ook hogere graden. Bovendien 
kwam tweederde van de Ph.D.'s van slechts 30 universiteiten. 
Binnen het Amerikaanse systeem, dat in zijn geheel wel verder 
gedemocratiseerd is dan het Europese, is natuurlijk toch sprake 
van een aantal elite-instellingen, maar die zijn uitsluitend voor een 
intellectuele elite toegankelijk. 

13 Het invoeren van een vergelijkbare differentiatie in het Neder
lands hoger onderwijs wordt krachtig bepleit door prof. mr. J. F. 
Glastra van Loon en drs. D. van Arkel ·Beklemde universiteiten, 
benarde wetenschap' in 'Universiteit in tijdnood' Meppel, 1964. 
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De universiteit van de toekomst: voor- en nadelen. 
In de geschiedenis van het Amerikaanse hoger onderwijs kan 
men drie fasen onderscheiden, ieder met een eigen model van de 
ideale universiteit. 14 

In de eerste fase was het Amerikaanse 'college', gebaseerd op 
het model van Oxford en Cambridge, niet gericht op wetenschap
pelijk onderzoek en kennisoverdracht, maar op het voorbereiden 
van de toekomstige elite op hun taak. Het studieprogramma om
vatte klassieke talen, moraalfilosofie, natuurfilosofie, wiskunde 
en logica. De opleiding was erop gericht 'gentlemen' voort te 
brengen, die iedere positie in de maatschappij op waardige wijze 
zouden kunnen vervullen en zich iedere daarvoor noodzakelijke 
intellectuele vaardigheid eigen zouden kunnen maken. De tegen
woordige colleges, vooral de niet met een universiteit verbondene, 
trachten het humanistische deel van dit ideaal nog levend te 
houden, al hebben ze hun studieprogramma volledig gewijzigd 
en betrekken ze hun studenten uit alle lagen van de maat
schappij. Maar zoals nog zal blijken, op de moderne universiteiten 
is dit erg moeilijk. 

Met de democratische en industriële revoluties van de 19de 
eeuw werd het hoger onderwijs enerzijds gedifferentieerd - de 
'land-grant' colleges met hun nadruk op onderwijs in landbouw 
en industriële techniek brachten het democratisch element erin -
anderzijds gebaseerd op een nieuw model, dat van de Duitse 
universiteiten. De oprichting van de universiteit van Berlijn in 
1809 door von Humboldt, bracht het eerste voorbeeld van een 
universiteit waar de nadruk werd gelegd op wetenschappelijk 
onderzoek, op voortgezet wetenschappelijk onderwijs en op 
academische vrijheid voor de hoogleraren en studievrijheid voor 
de studenten. Op dit model werden de hervormingen van Harvard 
(in 1872) en Johns Hopkins (in 1876) gebaseerd, die van deze 
colleges universiteiten maakten. Vele land-grant colleges volgden 
al snel Graduate schools en onderzoeksinstituten werden opge
richt, vakbladen en universitaire uitgeverijen in het leven ge
roepen. 

Maar daarmee hield de groei niet op. Het tweede model is 
·mgeveer dat van de Nederlandse universiteit nu. Wetenschap
pelijk onderzoek moet er zoveel mogelijk fundamenteel onder-

14 Het volgende is ontleend aan het eerder genoemde boek van 
Clark Kerr en aan Oliver C. Carmichael. 'Universities: Common
wealth and American', New York 1959, Hfdst. 3. 
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zoek zijn. Het onderwijs is er vooral gericht op wetenschaps
beoefening en de traditionele opleiding voor de vrije beroepen. 
De universiteit bedient er nog steeds een elite, al is die sterk 
uitgebreid en qua sociale herkomst meer gedifferentieerd. 

In de Verenigde Staten bleef het daar niet bij. In de eerste 
plaats ging de universiteit de opleiding voor steeds meer beroepen 
ter hand nemen: er ontstonden 'schools of business administration', 
'public administration', 'journalism', 'social work', 'engineering', 
maar ook 'drama' en 'music'. De staatsuniversiteiten begonnen hun 
dienstverlening uit te breiden tot een veel groter publiek dan de 
eigenlijke studenten. Dit geschiedde door middel van speciale 
cursussen: algemene ontwikkeling, maar vooral landbouwvoor
lichting en technische scholing, het laatste ook in samenwerking 
met vakverenigingen (Wisconsin). Universitaire sport werd een 
openbaar vermaak van de eerste orde. Dit alles was niet altijd 
even bevorderlijk voor het intellectueel gehalte van het onderwijs 
en de studenten. 

De grote verandering kwam echter in de Tweede Wereld
oorlog, toen de federale overheid wetenschappelijk onderzoek op 
de universiteiten ging subsidiëren 15• De koude oorlog en vooral 
spoetnik zorgden voor de voortzetting ervan na 1945. Dank zij 
spoetnik - het feit, dat de Russen eerder een satelliet om de '" 
aarde wisten te brengen dan de Amerikanen - zijn bovendien 
zowel het peil van het onderwijs als de status en de salarissen 
van leraren en universitaire docenten aanmerkelijk verbeterd. Nu 
is er de nieuwe motivering voor federale subsidies bijgekomen, dat 
wetenschappelijk onderzoek het beste middel is om de econo
mische groei erin te houden. 

De federale overheid gaf in 1960 11/2 miljard dollar aan het 
hoger onderwijs uit: 1/3 daarvan 1.-wam ten goede aan onder
zoekinstellingen, 1/3 aan individuele projecten en 1/3 werd aan 
beurzen en aan speciale onderwijsprogramma's besteed. Het 
voor onderzoek aan de universiteiten ter beschikking gestelde 
miljard kwam overeen met 75 pct. van de totale uitgaven aan 
onderzoek van de universiteiten. Het werd echter niet gebruikt 
om het onderzoek aan universiteiten in zijn geheel te versterken: 
subsidies werden gegeven voor onderzoek op het gebied van de 

15 Mijn gegevens zijn ontleend aan Kerr, Hfdst. 2. Hij verwijst 
naar een groot aantal studies die de afgelopen jaren van de invloed 
van de federale overheid op de universiteiten zijn gemaakt. Als een 
van de beste noemt hij Harold Orlans. 'The effects of federal programs 
on higher education.' The Brookings lnstitution. Washington, 1961. 
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defensie, natuurwetenschappen en technologie en gezondheid. 
De sociale wetenschappen kregen slechts 3 pct. van het totale 
bedrag. 

Bovendien ontvingen 6 universiteiten 57 pct. van het totaal 
en 20 universiteiten 79 pct. In de laatste jaren probeert men 
echter meer te spreiden, zowel wat ontvangende universiteiten 
als wat takken van wetenschap betreft. Naast de federale over
heid wordt ook door de stichtingen en door het bedrijfsleven 
wetenschappelijk onderzoek gefinancierd. 

Wat ziin hiervan de gevolgen? 

De groei van de universiteiten is fenomenaal. Het budget van 
Harvard is sinds 1924 vervijftienvoudigd en er is vijf maal zo 
veel wetenschappelijk personeel. De universiteit van Californië, 
zoals Kerr hem beschrijft, is een samenstel van negen afzonder
lijke instellingen, heeft een budget van een half miljard dollar, 
40.000 employé's, 100.000 studenten (maar slechts 1/3 van het 
budget wordt aan onderwijs besteed), meer dan 200.000 stu
denten buiten de universiteit zelf en in meer dan 50 landen 
onderzoekprojecten. Zij staat bovendien in contact met bijna 
iedere industrie in de staat en bovendien met de plaatselijke, 
staats- en federale overheden. Bijna iedere inwoner van Californië 
heeft wel iets met de universiteit te maken. 

Een dergelijke universiteit probeert het klimaat voor weten
schappelijk onderzoek ideaal te maken. Geen gebouw, geen 
apparatuur is te kostbaar. Men kan daarom talent uit alle delen 
van de wereld aantrekken, wat ook gebeurt. 

Maar in een dergelijke multiversiteit wordt zowel financieel als 
qua status en prestige de grootste buit behaald in het weten
schappelijk onderzoek. Het aantrekken van hoogleraren die voor 
federale onderzoeksprojecten kunnen zorgen, wordt van het 
grootste belang. Er ontstaan tal van onderzoeksinstituten die 
alleen in naam iets met de universiteit te maken hebben. Hoog
leraren worden ondernemers. Ongelijkheid in de faculteit en 
tussen de verschillende takken van wetenschap (de volgorde is 
natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, humaniora) wordt 
regel in plaats van uitzondering. De hoogleraren en de weten
schappelijke staf proberen zo min mogelijk onderwijs te geven 
en als ze het toch moeten zo mogelijk alleen aan 'graduates'. Hoe 
minder onderwijs iemand geeft, hoe hoger zijn status. De kwali
teit van het onderwijs aan de studenten in het college van de 
universiteit, en ook in de onafhankelijke colleges, die hun beste 
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leerkrachten naar onderzoeksinstituten zien verdwijnen, gaat er 
echter op achter uit. 

In het prototype van de multiversiteit, Clark Kerrs eigen 
Berkeley, zijn 18.000 'undergraduate' en nog eens 8000 'graduate' 
studenten. En juist daar vond de afgelopen herfst een studenten
opstand plaats, maar niet, zoals Kerr in zijn boek had voorspeld, 
gericht tegen de faculteit, maar tegen het bestuur, de univer
sitaire 'bureaucratie' 16• Lewis Feuer, zelf hoogleraar in Berkeley, 
heeft die opstand in een artikel met de titel: 'The new Multi
versity: ideology and reality' geïnterpreteerd als gericht tegen de 
idee en de ontwikkeling van de multiversiteit zelf 17• Volgens 
hem worden de studenten daar onvermijdelijk de dupe. Als de 
universiteit een kennisfabriek wordt, zijn de studenten er het 
nieuwe 'Lumpenproletariat'. 

Nu waren er voor de opstand in Berkeley ook directe, politieke 
redenen. Onder druk van Goldwaterrepublikeinen moest de 
universiteit het eigendom erkennen van een strook grond waarop 
van oudsher politieke toespraken en rekrutering voor politieke 
activiteiten (de laatste jaren i.h.b. voor de strijd om de burger
rechten) had plaatsgevonden. Dit betekende, dat het op het 
universiteitsterrein geldende verbod van politieke activiteiten ook 
daar afgedwongen moest worden. Daarna volgde een reeks "' 
demonstraties, waarbij de eisen van de studenten steeds verder 
gingen en het universitaire bestuur beurtelings terugkrabbelde 
en met disciplinaire maatregelen dreigde. Het eindigde in de
cember met het arresteren van 800 studenten die het administra
tiegebouw in beslag hadden genomen. 

16 Het bestuur van de Amerikaanse universiteiten is sterker gecen
traliseerd dan bij ons. De president van een Amerikaanse universiteit 
verenigt tenminste de bevoegdheden van voorzitter en secretaris van 
curatoren, terwijl de senaat minder autonoom is. Misschien zijn hier
door in Amerika hervormingen en experimenten gemakkelijker door te 
voeren dan in onze universiteiten, waarvan de bestuursstructuur be
paald voor verbetering vatbaar is. Zie over het Amerikaanse bestuur 
Gerald P. Burns Ed. 'Administrators in Higher education' New York 
1962. 

17 Lewis Feuer. 'The new multiversity: ideology and reality. 
Rebellion at Berkeley.' The New Leader 21 dec. 1964 blz. 3-12. 
Volgens Feuer heeft de Londense Times vorig jaar voorgesteld de 
Britse universiteiten naar het model van Berkeley te hervormen, omdat 
daar meer oorspronkelijk en succesvol wetenschappelijk onderzoek 
wordt verricht dan in welke universiteit ter wereld ook. 
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De politieke oorzaken - de hoe langer hoe sterkere betrokken
heid van de Amerikaanse student bij de strijd om de burger
rechten - waren ongetwijfeld minstens even belangrijk als 
het dieper liggende verzet van de studenten tegen de multiver
siteit 18• Maar uit uitlatingen van de leiders van de studentenop
stand blijkt, dat het laatste de studenten ook hoog zit: 'Niemand 
weet hier wie ik ben. Niemand kent mij na vier jaar voldoende 
om een aanbevelingsbrief te schrijven.' Clark Kerr heeft de 
universiteit als een fabriek beschreven. Hij behandelt ons als 
getallen. Als dat dan de taal is die hij verstaat, dan zijn we hier 
als getallen, honderden, duizenden .. .' 'De studenten zijn m 
opstand tegen het apparaat van de universiteit. Daarin ligt de 
drijvende kracht van de studentenbeweging.' 

Het is voor een buitenstaander moeilijk precies te beoordelen 
waardoor de opstand in Berkeley is veroorzaakt. Maar het ge
beurde is wel een waarschuwing voor wie de universiteit inder
daad primair als een kennisfabriek wil zien. Al is misschien 
moeilijk te vermijden, dat: '~That academie institutions teach 
and preach aften has little to do with the immediate inner needs 
and outer prospects of young people.' 19 Dit zou er eerder toe 
moeten leiden, dat men de studenten meer individuele aandacht 
gaat geven en van de universiteit zoveel mogelijk een samenstel 
van kleine gemeenschappen maakt. Als de student studeren im
mers geen zinvolle arbeid meer vindt, zal op den duur ook de 
kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek gaan afnemen. 

Maar afgezien van deze economische reden, de universiteit 
geeft nu eenmaal onderwijs aan mensen die in de moeilijkste 
periode van hun leven verkeren. Daar zo goed mogelijk rekening 
mee te houden, behoort evenzeer tot de taak van de universiteit 
als het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Het huma
nistische ideaal van de universiteit kan in dit opzicht misschien 
toch nog goede diensten bewijzen. Noodzakelijk is in ieder 
geval ook, dat direct contact tussen hoogleraren en staf met de 

18 De in de Amerikaanse tijdschriften gevoerde discussie over 
Berkeley heeft mij daar wel van overtuigd. Die discussie was bijzonder 
interessant. De belangrijkste artikelen zijn verschenen in The New 
Leader van 4 januari 1965 (twee reacties op het artikel van Feuer en 
zijn repliek) en 18 januari 1965 (Clark Kerr en Lewis Feuer); The 
Saturday Review van 16 januari 1965 James Cass; een uitstekend 
overzicht van de feiten); The Reporter van 28 januari 1965 (Seymour 
Martin Lipset en Paul Seabury: The lesson of Berkeley). 

10 Erik H. Erikson 'Young Man Luther' New York 1962 blz. 114. 
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studenten wordt bevorderd en dat de studenten zoveel mogelijk 
worden betrokken bij de gang van zaken op de universiteit. 20 

Ook in Nederland ontbreekt hier nog heel wat aan. 

Enige persoonlijke indrukken 

In het voorgaande heb ik geprobeerd op grond van beperkte 
lectuur, die ik ten behoeve van de belangstellende zoveel mogelijk 
in noten heb vermeld, iets van de structuur en de ontwikkeling 
van het Amerikaanse hoger onderwijs te beschrijven. Het lijkt 
me goed dit aan te vullen met enige indrukken van mijn verblijf 
in Harvard. Ik zal hier niet de nadruk leggen op wat me hier 
niet zo bevalt: de soms overmatige specialisatie, die geen ruimte 
voor enige belangstelling laat buiten het eigen gebied (en dat 
is vaak veel beperkter dan een hoogleraar of staflid zich in 
Nederland kan veroorloven); de absolute verplichting tot publi
ceren als men een vaste benoeming wil krijgen; de schijnbare 
onmogelijkheid om niet bezig te zijn met het een of andere 
'project'; de overmatige vriendelijkheid in discussies, ook als men 
het klaarblijkelijk volstrekt oneens is. 

Bovendien vallen de bezwaren in het niet bij wat er te bewon
deren valt. Harvard heeft de voordelen van een multiversiteit 
- de faciliteiten voor wetenschappelijk onderzoek - zonder de 
nadelen. Op een totaal van 14.000 studenten, van wie ongeveer 
de helft in Harvarden Radcliffe (de meisjes) college, zijn er ruim 
5000 man wetenschappelijk personeel. Daarvan verricht een 
aantal alleen wetenschappelijk onderzoek, maar de verhouding 
docenten tot studenten is toch nog altijd 1 op 4. Harvard heeft 
het 'college'stelsel van Oxford en Cambridge overgenomen met 
inbegrip van de 'tutorials', de wekelijkse samenkomst van tutor 
en student, waarover door de tutor opgegeven literatuur en een 
door de student geschreven opstel wordt gepraat. 

Er wordt veel gedaan om de student te leren zich zowel 
mondeling als schriftelijk behoorlijk uit te drukken. Churchill 
wist het wel: 'I gained an immense advantage over the cleverer 
boys (op kostschool). They all went on to learn Latin and Greek 
and splendid things like that. But I was taught English.' Neder-

20 Voor een pleidooi voor systematische studiebegeleiding aan 
Nederlandse universiteiten zie drs. D. van Arke!. 'Mentoren versus 
tormentoren' in 'Universiteit in tijdnood'. Meppel 1964. In de Ver
enigde Staten vindt men paradoxalerwijs om dezelfde redenen - de 
studie voor de student zinvol maken - voorstanders van het invoeren 
van onze aan de Duitse 'Lernfreiheit' ontleende studievrijheid. 
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lands leert men niet op onze universiteiten, misschien zelfs niet 
als men het studeert. Als een student in de loop van zijn studie 
twee of drie scripties moet schrijven, is het al mooi. 

De taalbeheersing van de studenten in Harvard is daaren
tegen opvallend goed. Tijdens de colleges en op seminars wordt 
vaak levendig en op niveau gediscussieerd, wat mede wordt 
mogelijk gemaakt doordat het een algemeen aanvaard gebruik 
is dat studenten zich op de colleges voorbereiden. Een docent 
kan hier rustig een behoorlijke dosis literatuur opgeven en er 
dan verzekerd van zijn, dat ten minste tweederde van de studen
ten het ook heeft gelezen. Natuurlijk leidt dit wel eens tot bespot
telijk lange literatuurlijsten (Robert Frost heeft eens van de 
Engelse literatuurlijst voor eerstejaars gezegd: 'Dat is meer dan 
ik in een jaar lees'), maar dat bezwaar wil ik althans graag op 
de koop toe nemen. De bibliotheken hebben verplichte literatuur 
meestal in verscheidene exemplaren op speciale planken in de 
leeszaal staan, zodat de studenten nooit het excuus hebben, dat 
ze een boek niet te pakken konden krijgen. Dat een groot deel 
van de wetenschappelijke literatuur nu in paperbacks verschijnt, 
maakt het docenten en studenten nog makkelijker. 

Bovendien wordt al van een eerstejaarsstudent verlangd, dat 
hij op zelfstandig onderzoek gebaseerde korte scripties schrijft. 
Drie à vier daarvan in een semester is geen zeldzaamheid. Als 
men hierbij dan nog in aanmerking neemt, dat na ieder semester 
een examen moet worden afgelegd, kan men zich voorstellen dat 
een student in Harvard zich niet kan veroorloven eens een paar 
maanden rond te hangen. Als hij dit wil, moet hij er een jaar 
tussen uit nemen, maar met toestemming van de universiteit, 
anders kan hij niet meer terugkomen. 

Ik heb bepaald niet de indruk, dat onze studievrijheid om niet 
te studeren de Nederlandse student zelfstandiger maakt dan de 
Amerikaanse. Integendeel, de Amerikaanse student weet zijn werk 
in te delen, kan van een bibliotheek gebruik maken, heeft niet de 
minste schroom om tijdens een seminar uiteen te zetten waarom 
hij het niet met de docent eens is en dat doet hij dan nog goed 
ook. Ons middelbaar onderwijs mag dan op een hoger peil staan 
dan het Amerikaanse, na vier jaar college is althans de student in 
Harvard de Nederlandse weer voorbij. 

Dat de studenten schrijven kunnen, blijkt ook uit de univer
sitaire krant, die geheel door collegestudenten volgeschreven en 
geëxploiteerde 'Harvard Crimson', die tijdens het academisch 
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jaar met uitzonderingen van de examenperiode iedere dag ver· 
schijnt. De studenten hebben een eigen radiostation (is het 
Propria Curesplan weer in de la geschoven?). Jaloers maken ook 
de sportfaciliteiten, het schitterende theater, en vooral de Facnlty 
Club, de ontmoetingsplaats voor hoogleraren en wetenschappelijke 
staf, waar het in Nederlandse universiteiten zo deerlijk aan ont
breekt. 

Harvard is natuurlijk niet representatief voor het Amerikaanse 
hoger onderwijs, en dat is mijn kennis daarvan evenmin. Dit 
artikel is daarom ook niet bedoeld als opwekking tot navolging 
van het Amerikaanse voorbeeld, maar als een aansporing om 
de vergelijkingsmogelijkheden te benutten. 
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H. Versloot 

Het rapport- V er dam in het perspec
tief van de onderneming 

Doel van dit artikel is, na te gaan hoe de voorstellen van de com
missie-Verdam zullen uitwerken in de praktijk van onze onder
nemingen, maar bovendien, hoe wij die voorstellen moeten waar
deren vanuit een visie op wat er van ondernemingen worden moet. 

Drie uitgangspunten wil ik u voorstellen om van daaruit zo'n 
visie op te bouwen. In de eerste plaats een antwoord op de vraag 
wat een onderneming is: nl. die vorm van menselijke samenwerking 
tot één of ander maatschappelijk nut, waarin de rendabiliteit ge
hanteerd kan worden als vuistregel voor de werkwijze, en als 
maatstaf voor het succes der samenwerking. In de tweede plaats 
een antwoord op de vraag wat een werknemer is: nl. een mondig 
mens die in een dergelijke samenwerking deelneemt. In de derde 
plaats een antwoord op de vraag, waardoor economische machts
verhoudingen ontstaan: nl. door de relatieve schaarste van datgene 
wat men aan te bieden heeft. Elk van deze drie uitgangspunten 
vereist enige toelichting. 

De onderneming 

De onderneming is een vorm van menselijke samenwerking tot een 
of ander maatschappelijk nut, en wel die vorm waarin de rendabili
teit (het batige verschil tussen opbrengst en kosten, vergeleken bij 
het in de samenwerking geïnvesteerde vermogen) een goed han
teerbare vuistregel oplevert voor de ordening van die samenwer
king, en een goed hanteerbare maatstaf voor het succes der samen
werking. 

Natuurlijk is de rendabiliteit niet steeds een goede maatstaf, en 
er kunnen velerlei correcties nodig zijn. Ook wordt het geïnves
teerde vermogen bij rendabiliteitsberekeningen vaak al te uitslui
tend gezien als geïnvesteerd geld-kapitaal, en onttrekt het ge
investeerde arbeids-vermogen, (zowel in de vormen van spier
kracht en toewijding, als ook van inventiviteit en besluitvaardig
heid), zich meestal te veel aan cijfermatige weergave om in de 
berekening van rendabiliteit opgenomen te worden. In elk geval 
echter laat het hanteren van de rendabiliteit als maatstaf van succes 
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een vergaande decentralisatie van beslissingsbevoegdheid toe, en 
met name wordt het hierdoor mogelijk dat vrije, zich zelf besturen
de ondernemingen een groot deel van de produktie van maat
schappelijk nuttige goederen en diensten verzorgen. Dat is een 
verheugende en waardevolle zaak. Een centraal tot in details 
geplande economische organisatie van onze samenleving zal mis
schien in een verdere ontwikkeling van de computer-techniek nog 
wel eens mogelijk worden, maar lijkt dan ook nog een gruwelijk 
schrikbeeld à la Orwells 1984. 

Het streven naar continuïteit, dat men in vrijwel alle moderne, 
grote ondernemingen aantreft, is geen element waardoor onder
nemingen zich onderscheiden van andere menselijke organisaties. 
Bovendien is het niet aan elke onderneming van de aanvang af 
eigen. Nog tamelijk veel ondernemingen worden opgezet als een 
combinatie van kapitaal en arbeid voor een welomschreven 'waag
stuk' van eenmalige aard. Uiteraard leidt eventueel succes tot 
herhaling, tot het zoeken van nieuwe objecten en tot het in stand 
houden van althans een deel van de succesvolle combinatie, zodat 
ten slotte toch de continuïteit van de combinatie een van haar 
streefdoelen kan gaan worden. Voor de moderne onderneming is 
het nastreven van continuïteit dus wel een haast algemeen gebrui
kelijke zaak, maar dat streven is noch noodzakelijk, noch onder
scheidend. 

De onderneming zie ik dus als vorm van samenwerking tot 
maatschappelijk nut onder de werking van de vuistregel der renda
biliteit. Een paar contrasten kunnen dit verduidelijken. Ten eerste 
zijn er tal van vormen van samenwerking tot maatschappelijk nut, 
zelfs tot nut dat zich heel goed in economische termen laat uit
drukken, die niet op basis van de rendabiliteit worden of kunnen 
worden opgezet. Veelal zullen openbare nutsbedrijven eerder ver
liezen mijden dan winst nastreven, maar dat is nauwelijks een 
onderscheid tot de ondernemingen in het vrije bedrijf. Vele andere 
nuttigheden kunnen echter in het geheel niet tegen afgemeten 
prijzen worden geleverd, :wals handhaving van orde en bestrijding 
van wanorde. Daaronder vallen leger, politie, brandweer, veilig
heid van de weg, reinheid van bodem, water en lucht, en ook 
geestelijke en godsdienstige zorgen, het ordenen van arbeidsver
houdingen door vakverenigingen, het gestalte geven aan politieke 
inzichten door partijen. Allerlei overheids- en particuliere organen 
voorzien in dergelijke nuttigheden, en hebben daarvoor medewer
kers in dienst, die niet minder krachtig, toegewijd, inventief en be-
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slissend werkzaam zijn in hun soms zeer grote bedrijven dan de 
werknemers in winst nastrevende ondernemingen. 

Een tweede contrast tot de onderneming, als samenwerking tot 
het presteren van maatschappelijk nut onder de vuistregels der 
rendabiliteit, wordt gevormd door parasitaire organisaties; de be
drijven van roofridders, zeerovers en andere piraten. Hier functio
neert het rendabiliteitsprincipe wel als maatstaf van succes, maar 
het succes bestaat niet in eerste aanleg uit het tot stand brengen 
van maatschappelijk nut, maar uit het zich toeëigenen van ander
mans prestaties. Het is niet te ontkennen dat veel verschijnselen uit 
de nozemtijd van het vroege kapitalisme en de vroege staatsorde
ning in deze categorie thuishoren. De roofridder begon zijn slacht
offers te beschermen tegen andere rovers, de kaapvaarder ging 
produktieve handel drijven als hij specerijen veroverde in plaats 
van goud, en zo is de produktie van vrij wat maatschappelijke 
nuttigheden begonnen als toevallig neveneffect van gewone bruut
heid. Die ontwikkelingsgeschiedenis is in sommige kapitalistische 
zeden en gewoonten nog niet geheel onzichtbaar geworden. 

De samenwerkende factoren 

Met alle andere samenwerkingsvormen, de niet-rendabele en de 
parasitaire, heeft de onderneming een karaktertrek gemeen, nl. dat 
in de samenwerking twee functies zijn te onderscheiden: het ter 
beschikking stellen van kapitaal, en het inbrengen in een of andere 
vorm, al dan niet tegelijk met een kapitaalsbijdrage, van arbeid. 

Is ondernemerschap, managerschap of leiding een afzonderlijk 
te onderscheiden factor van inbreng? Zij die een dergelijke factor 
wensen te onderscheiden, hebben daarbij een ideologisch belang, 
zo niet erger, maar zij kunnen zeker niet de logica aan hun zijde 
vinden. De ondernemer, de manager verricht werk. Daarin behoren 
inventiviteit, toewijding en besluitvaardigheid een relatief hoog 
aandeel te nemen, maar dat is slechts een gradueel onderscheid met 
andere werkers in dezelfde gemeenschap. Als niet iedere werker 
zijn stuk verantwoordelijkheid, inventiviteit en besluitvaardigheid 
inbrengt, al naar zijn functie, dat wil dus zeggen als niet ieder zijn 
deel van het ondernemerschap opbrengt, schiet het ondernemer
schap in de onderneming te kort, en is de onderneming niet zo ren
dabel als zij zijn kan. Dan gaat zij lijden aan inefficiëntie, gebrek 
aan slagvaardigheid, verspilling in allerlei vorm, al was het alleen 
door het voortdurende toezicht op allerlei details, het voortdurend 
ontstaan en overwinnen van inwendige wrijvingen en andere on
doelmatigheden. 
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Dat doet natuurlijk niets af aan de noodzaak van functieverde
ling, afgrenzing van taken en bevoegdheden en wat dies meer zij. 
Als allen elk ieder detail willen regelen, is er geen sprake van een 
georganiseerde samenwerking, maar alleen van een dringende en 
door elkaar joelende meute. 

Dit geldt mutatis mutandis voor de andere samenwerkingsvor
men met dezelfde kracht. 

De onderneming als voorwerp van bezit; infrastructuur 

Als een onderneming een samenwerkingsvorm is - en bijna ieder
een is bereid om dat te beamen als een van de veelvuldigst in
getrapte open deuren van onze tijd - hoe kan men dan eigenaar 
van een onderneming zijn? Blijkbaar gebruiken wij de term ook 
nog in een andere betekenis, nl. als het substraat van kapitaals
goederen en vermogensverhoudingen dat door de kapitaalverschaf
fers in de samenwerking is ingebracht en daaraan ten grondslag is 
gelegd; als de infrastructuur dus van die samenwerking. 

Die dubbelzinnigheid van het woord onderneming in onze door 
het kapitalisme gevormde en doordrenkte spraakgebruik heeft soms 
verstrekkende gevolgen. Als de term 'onderneming' een verzameling 
van vermogens-rechtelijke verhoudingen aanduidt tot goederen en 
mensen, dan is de verleiding groot om het complex van rechtsregels 
dat dergelijke vermogensverhoudingen beheerst, te gaan zien als 
ondernemingsrecht. Die neiging is vooral daarom zo groot, omdat 
het de facto veelal de kapitaalverschaffer was en is die de onder
neming in het leven roept, en die de samenwerking in de onder
neming organiseert door mensen in dienstbetrekking tot zich te 
stellen. 

Dat is al zo van uit verre tijden overgeleverd. De heer in de 
nieuwtestamentische gelijkenissen beschikt over de talenten; hij 
stelt zijn vertrouwde lijfeigenen aan tot rentmeester (manager in 
onze huidige ideologische termen, maar dikwijls daarom niet min
der lijfeigene, noch minder vertrouwd). De rentmeester neemt de 
beslissingen en huurt de dagloners, de heer vordert verantwoor
ding van de rentmeester. Dat daarbij het Nieuwe Testament de 
dagloners ruimhartig tegemoetkomt, maar meestal de rentmeesters 
nogal streng behandelt, is een opvallende afwijking van de ideologie 
van het managerisme. 

Maar deze figuur van de kapitaalbezitter die zelf of door middel 
van zijn rentmeesters personeel in dienst neemt, en die de bezitter 
is van zijn onderneming, is niet de enige mogelijke en ook niet de 
enige praktisch gebruikte ondernemingsconstructie. Ons eigen 
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rechtsstelsel kent vennootschappen onder firma, waarin de ene ven
noot kapitaal, de andere alleen arbeid inbrengt, en beiden de zaken 
der vennootschap als partners besturen. De coöperatie tussen 
medewerkers is een andere mogelijke rechtsfiguur, en zelfs binnen 
de n.v. is het mogelijk aandelen in de kapitaalsvoorrechten te geven 
aan medewerkers, niet alleen voor hun inbreng aan eventueel 
kapitaal, maar ook voor hun inbreng aan arbeid, hetzij als oprichter 
of anderszins. 

Laten wij kortweg vaststellen dat de n.v. een rechtsvorm is die 
dikwijls dient om een onderneming te drijven, maar ook tot geheel 
andere doeleinden kan dienen, b.v. tot belegging van gelden in 
geldleningen aan derden, tot ontduiking van rechten van derden, 
of tot welk ander doel ook waartoe een vermogensrechtelijke con
structie in het algemeen bij machte is te dienen: nl. het vermogens
beheer. Een herziening van het recht omtrent de n.v. kan gevolgen 
hebben voor een aantal, zelfs voor vele ondernemingen, maar haar. 
zoals de commissie-V er dam doet, aan te dienen als een herziening 
van het ondernemingsrecht is op zijn minst een tamelijk kapitalis
tische denkfout, die niet geëxcuseerd kan worden door de opmer
king dat in die voorstellen ook kleine stukjes recht omtrent coöpera
ties en ondernemingsraden betrokken zijn. 

Andere structuren in de onderneming (hiërarchische structuur en 
kaderstructuur) 

Het feit dat de factor kapitaal in de onderneming een eigen struc
tuur vertoont, opent het oog voor de herkenning van enkele andere 
structuren. Allereerst voor de eigen structuur van de factor arbeid: 
de onderneming als werkgemeenschap. Tegenover de infrastruc
tuur, de kapitaalgrondslag der werkzaamheden in ondernemings
verband, kan deze werkgemeenschap aangeduid worden als de 
hiërarchische structuur: management aan de top, leiding gevend 
aan alle medewerkers, die door allerlei ingewikkelde patronen van 
functiescheiding, specialisatie, lijngezag en stafverband verbonden 
zijn. 

De eigen ·vergadering' van de factor arbeid is de ondernemings
raad, waarin men overigens niet samenkomt met de ondernemer, 
maar met de rentmeester/manager, die zelf tot de factor arbeid 
behoort. De eigen vergadering van de factor kapitaal is de aan
deelhoudersvergadering, waarin de rentmeester/manager verant
woording aflegt en opdrachten ontvangt. 

Beide delen: infrastructuur en hiërarchische structuur zijn op 
elkaar afgestemd door een aantal voor de onderneming existentiële 
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beslissingen: die nl. omtrent doel, omvang en levensduur der on
derneming, de beslissingen omtrent de gezagskern der hiërarchi
sche structuur en de verhouding tussen dat gezag en de infrastmc
tuur, en de beslissingen inzake de verdeling van het produkt (de 
toegevoegde waarde) over lonen, tantièmes, dividenden en reserves. 

Dit systeem van existentiële beslissingen, dat voortdurend her
ziening en aanpassing nodig kan hebben, kan ter onderscheiding 
van beide eerstgenoemde stmcturen aangeduid worden als de 
kaderstructuur der onderneming. Het omvat de beslissingen en be
voegdheden tot beslissingen die gewoonlijk in statuten en dergelijke 
stukken worden vastgelegd, en die de onderneming als samenwer
kingsverband van kapitaal en arbeid constitueren. 

Wij zien dus drie aspecten van de onderneming, die elk voor 
zich met het woord onderneming aangeduid kunnen worden: 

a. De vermogensverhoudingen en -objecten, tezamen de infra
structuur, beheerst door vermogensrechtelijke ordeningen; 

b. de werkverhoudingen en -subjecten, tezamen de hiërarchische 
structuur, beheerst door arbeidsrechtelijke ordeningen; 

c. het deze beide structuren coördinerende systeem van beslis
singen en bevoegdheden, tezamen de kaderstructuur; deze zouden 
het typische onderwerp moeten zijn van ondernemingsrechtelijke 
ordeningen. 

De mondigheid van de werknemer 

Ons eerste uitgangspunt was de waardering van de onderneming 
als die vorm van samenwerking waarin de rendabiliteit als vuist
regel dienst kan doen. Het tweede betrof de mondigheid van de 
medewerkers in die samenwerkingsvorm. 

Eén aspect daarvan is reeds genoemd: als niet de medewerker 
mee ondernemer, manager is, schiet de onderneming als geheel 
te kort. 

Mondigheid is niet alleen een noodzakelijke voorwaarde voor 
samenwerking, maar ook een postulaat. Dat iedere medewerker 
principieel mondig is, beduidt niet dat nu ook zijn oordeelsvermo
gen en zijn kennis voldoende is voor elke aan hem mogelijk te stellen 
eis. Ook een mondige medewerker heeft ervaring en informatie 
nodig, en natuurlijk kan hij, met alle ervaring en informatie, blun
deren in zijn oordeel. Teken van mondigheid is juist dat hij blunders 
mág maken, maar daar dan ook de gevolgen van moet dragen. 
Daarentegen behoeft hij niet meer de gevolgen van de blunders 
van zijn voogden op zich te nemen! 
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Aan de bewering dat de werknemers niet tot medezeggenschap 
in staat zijn, hebben we dan ook niet zwaar te tillen. Zou het waar 
zijn, dan moeten zij zo snel mogelijk en zo goed mogelijk, door in
formatie en ervaring, in staat gesteld worden hun mondigheid te 
dragen. Belangrijk is overigens dat wie als mondig man behandeld 
wordt, ook vrij snel mondig reageert - en omgekeerd. Iedere ver
onderstelling die wij op dit punt aan onze houding tegenover onze 
medemensen ten grondslag leggen, maakt zich zelf waar. Wie 
gelooft dat hij alleen onmondigen zal vinden en zich daarnaar ge
draagt, zal ook hoofdzakelijk onmondige reacties ontmoeten. Het 
is daarentegen verrassend voor wie dat voor het eerst probeert, dat 
een bejegening als mondig man ook het antwoord van een mondig 
man uitlokt. 

Schaarste als machtsfactor 

De medewerkers zijn mondig. Toch is de macht in de onderneming 
meestal niet hun deel. Voor zover dat de macht over de werkzaam
heden betreft, is dat ook niet zo vreemd; samenwerking vereist 
meestal slagvaardige ordening, en als het om ondernemingen gaat, 
moet die ordening wel een hiërarchische zijn. 

Maar naast de macht over de werkzaamheden is er ook nog de 
macht over de onderneming zelf; over haar omvang en haar voort
bestaan, en over de verdeling van de opbrengsten, dus over haar 
kaderstructuur. Op deze punten valt de macht dikwijls toe aan de 
kapitaalverstrekker, de financier, waarbij de factor arbeid meestal 
wel genoegen moet nemen met wat de ander overlaat. 

Dat lijkt uiteindelijk een gevolg van relatieve schaarste. Als en 
voor zolang kapitaal schaars beschikbaar is, en arbeid overvloedig, 
is de macht in economische besturings- en verdelingsprocessen aan 
degene die kapitaal beschikbaar stelt. 

Als en voor zolang arbeid schaars is en kapitaal overvloedig, is 
de macht aan wie arbeid beschikbaar stelt. 

Het gaat daarbij natuurlijk om relatieve waarden, die wel worden 
beïnvloed door de algemene economische en technische ontwikke
ling, maar die toch in elke afzonderlijke situatie verschillend zijn. 
Het kan ook voor verschillende soorten kapitaal verschillend liggen, 
evenzeer als voor verschillende soorten arbeid. Als weliswaar risico
mijdend kapitaal schaars is, maar risicodragend kapitaal nog schaar
ser, ligt de macht in hoofdzaak bij dit laatste. Het managerisme 
dankt zijn ideologische opkomst stellig aan de relatieve schaarste 
van begaafde ondernemingsleiders. 

Wij zijn aan relatieve schaarste van risicodragend kapitaal ge-
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durende de gehele opkomst en bloei van het kapitalisme zo gewend 
geraakt, dat we bijna dagelijks de overmacht van kapitaalverschaf
fers aanvaard zien als geldend recht, en dan niet alleen als de 
feitelijke regeling van de machtsverhouding in een gegeven con
crete situatie, maar als iets dat zo hoort, altijd zo geweest is en altijd 
zo moet blijven. Daar kunnen allerlei ideologische en theologische 
voorstellingen bijgesleept worden, en zeker allerlei opvattingen 
over het geheiligde recht van de eigendom. 

Nu zal ik de laatste zijn om iets van de heiligheid van het recht 
op de eigendom af te willen dingen; een geordende maatschappij 
is zonder taboes van die strekking finaal onmogelijk. Maar niets 
geeft de kapitaalverschaffers in een gemengde menselijke samen
werking het onaantastbare recht om, boven en behalve de beslis
sing dat zij daaraan met kapitaal willen meewerken of ophouden 
mee te werken, ook nog die samenwerking eenzijdig te ordenen 
en te exploiteren. 

Met het recht van de eigendom heeft dat niets te maken, alleen 
met het feit dat de machtsverhoudingen in die samenwerking ten 
gevolge van relatieve schaarste toevallig zo liggen. Er zijn dan ook 
feitelijke voorbeelden van situaties waar de machtsverhoudingen 
toevallig anders liggen, en dus andere rechtsvormen voor de samen
werking zijn gekozen; niemand die zich daarover kwaad maakt. 

Het verheugende verschijnsel doet zich nu in Nederland voor 
dat arbeid schaars geweest is gedurende vele jaren in allerlei soorten 
van arbeid. Een enkele onderneming is zelfs gestrand bij gebrek 
niet aan kapitaal maar aan arbeid. 

Kennelijk is het overwicht van de kapitaalschaarste sterk ver
minderd, en blijkt er telkens opnieuw in bepaalde situaties een 
kenteringspunt bereikt, waarin ten slotte de arbeidsschaarste groter 
was dan de kapitaalschaarste. Voorlopig is dat alleen proefonder
vindelijk vast te stellen, door aftasten en proberen, maar het is zicht
baar in de langzaam verschuivende verdeling van de ondernemings
baten over kapitaal en arbeid, het is zichtbaar in toenemende men
selijke waardering voor de factor arbeid, en het is zichtbaar in de 
kregeligheid waarmee de bezitters van langzaam verouderende 
overmachtsposities op de ondermijning daarvan reageren. 

Visie op een toekomst 

Waartoe moet nu de ervaring van de afnemende relatieve kapitaal
schaarste leiden in onze visie op de onderneming als samenwer
kingsvorm van mondige mensen? Moeten wij een kentering naar 
relatieve arbeidsschaarste als definitief kenmerk van een komend 
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tijdperk verwachten, bevorderen, uitbuiten? Het lijkt mij onwaar
schijnlijk. Kapitaal moet moeizaam gevormd worden in een om
vang die met de meeste technische ontwikkelingen toeneemt; kapi
taal kan dus zonder enige moeite schaars worden. Arbeid kan zich 
zelf meestal niet schaars maken, en een relatieve arbeidsschaarste 
zal dus steeds een kwetsbare zaak zijn, die de neiging heeft zich 
zelf op te heffen als arbeidsoverwicht de kapitaalvorming zou doen 
verwaarlozen of onaantrekkelijk zou maken. 

Wat wij hopen kunnen en nastreven mogen, is het behoud van 
een situatie die zo dicht mogelijk bij het kenteringspunt blijft, 
waar kapitaal en arbeid elkaar als onmisbare en moeilijk vervang
bare partners moeten blijven erkennen en in evenwicht houden. 

Onze eerste taak is vervolgens dat machtsevenwicht te besten
digen door passende organisatievormen, opdat niet bij kleine ver
schuivingen grote lawines gaan rollen. 

Er is, zoals hiervóór al werd betoogd, geen enkele rechtsgrond 
waarom in een onderneming de kaderstructuur volledig in handen 
der kapitaalverschaffers zou moeten zijn. 

Die rechtsgrond ligt niet in een verschil in mondigheid; evenmin 
is er een wezenlijk verschil in bekwaamheid. Er zijn natuurlijk 
onder werknemers economische imbecielen te vinden, maar die zijn 
er evengoed onder de kapitaalverschaffers. De binding tussen kapi
taalverschaffers en onderneming is ook niet een wezenlijk andere 
dan die tussen arbeiders en onderneming. Er zijn uiterst losse bin
dingen: van speculanten en tijdelijke beleggers, die gedurende 
korte tijd een aandeel houden; en van arbeiders die reeds bij het 
aangaan van hun arbeidsovereenkomst overdenken (soms wel moe
ten overdenken) hoe zij een volgende baas zullen vinden. Er zijn 
ook heel vaste bindingen, van aandeelhouders die een groot deel 
van hun vermogen, en van hun toewijding, aan de onderneming 
verschaften, en ook, in precies dezelfde termen, van werknemers. 
Aan beide kanten kunnen er zwaar wegende gevoelswaarden be
staan die de binding versterken, of kan iedere gevoelsband ont
breken. 

Ook de risico's en belangen zijn gelijkwaardig. Als een onder
neming komt te vallen, kan een aandeelhouder natuurlijk zijn ver
mogen verspelen, maar een werknemer zijn carrière en alles wat 
zijn ervaring waardevol maakte. Aandeelhouders en arbeiders kun
nen soms ook een onderneming verlaten met winst voor hun 
respectieve vermogens: geldelijk vermogen of arbeidsvermogen. 

De overeenstemmende aspecten raken verduisterd als men een 
groot man van de ene soort zet tegenover een klein man van de 
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andere, maar dat is nooit een juiste vergelijking. De grote is dan in 
staat de kleine uit te buiten, en kan het in alle kortzichtigheid voor
lopig als zijn belang beschouwen dat hij die kleine inderdaad uit
buit. Dat geldt zowel in de verhouding van grote kapitaalbezitter 
tot kleine arbeiders, als in die van grote slimme manipulator (ook 
een arbeider, dikwijls manager) tot kleine kapitaalverschaffers. 

Het opvallende is, dat de belangentegenstellingen vrijwel steeds 
pas naar voren komen als het einde van de onderneming in zicht is 
of overwogen kan worden, en als men nog slechts belangen op 
korte termijn heeft bij de andere ondernemingsgenoten. Het gelijk
richtende effect van het streven naar continuïteit en rendabiliteit 
is bij het dreigende einde der onderneming ten enenmale ver
dwenen. 

Ons klassieke beeld van de essentiële tegenstelling tussen kapitaal 
en arbeid dateert uit een periode waarin ondernemingen waag
stukken waren van een of enkele kapitaalbezitters, die zelf hun 
bedrijven bestuurden en zich in voortdurend economisch gevaar 
bevonden. Dergelijke ondernemingen bestaan nog steeds, maar in 
het grootste deel van ons bedrijfsleven zien wij veeleer grote, 
continue en tamelijk goed beveiligde instellingen, die op lange 
termijn gedacht zijn en waarin op lange termijn gedacht wordt. 
Daarin is een grote mate van evenwijdigheid te herkennen tussen de 
belangen van groot en klein, en tussen de belangen van kapitaal en 
arbeid - gelijkelijk gericht op continuïteit en rendabiliteit. 

Ons beeld van de grote kapitalist die de kleine arbeider ringeloort 
is een erfelijke belasting, die nog slechts opgaat voor grenssituaties 
van de aard die de heer Zwolsman ons getoond heeft - en waarin 
dan de kapitaalverschaffer niet alleen de dagloners ringeloort maar 
ook de rentmeesters! Voor de gewone praktijk gaat ons erfelijke 
beeld niet meer op. 

Des te meer reden is er voor onze stelling dat er geen rechtsgrond 
bestaat voor kapitaaloverwicht op de kaderstructuur van de samen
werking in ondernemingsverband - er zijn slechts feitelijke gron
den, en die beginnen te tanen. 

Een gelijkwaardige invloed op die kaderstructuur te waarborgen 
voor kapitaal en arbeid is dus de opgave die in onze tijd vervuld 
moet worden en, naar het schijnt, vervuld kan worden. 

Niet alleen voor ondernemingen 

Die opgave geldt niet alleen de ondernemingen, waarin de renda
biliteit als vuistregel gehanteerd wordt. Als medewerkers mondig 
zijn - en dat zijn zij, meen ik, in ons aller ogen - dan gaat dat ook 
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op voor andere samenwerkingsvormen, zowel voor verliesmijdende 
bedrijven zoals openbare nutsbedrijven, als ook voor dienstverle
nende bedrijven die geen tegenprestatie ontvangen, maar hun 
middelen ontlenen aan openbare of particuliere fondsen. 

Met andere woorden: de overheid of de particuliere instantie die 
voor een dergelijk bedrijf middelen verstrekt, zal, evengoed als de 
kapitaalverschaffer voor een onderneming, aan zijn of haar mon
dige medewerkers medezeggenschap moeten geven in de betrokken 
kaderstructuur. 

Daarbij helpt geen beroep op de maatschappelijke functie van 
deze middelenverstrekkers. Die maatschappelijke functie heeft de 
kapitalist ook; voor hem bestaat die functie uit het mede bestemmen 
van geldmiddelen tot een maatschappelijk nuttig doel, en hij kan 
die functie zonder overheidsgezag uitoefenen, omdat de rendabili
teit zo'n bruikbare vuistregel is om (behoudens de takijke nood
zakelijke correcties) dat maatschappelijk nut der toegekende be
stemming te toetsen. Maar die rendabiliteit is het resultaat van 
gemeenschappelijke inspanning van kapitaal en arbeid - en beide, 
kapitaal én arbeid, zullen die toetssteen ook tezamen moeten han
teren. 

Voor de verliesmijdende en de gesubsidieerde bedrijven geldt 
precies hetzelfde; de toetssteen waaraan beoordeeld moet worden 
of de gezamenlijke inspanning van materiële middelen en arbeid 
vruchtbaar is, ligt weliswaar moeilijker, maar ook hier is, als de 
medewerker mondig is - en dat is hij immers - het hanteren van 
die toetssteen en daarmee het oordelen over de kaderstructuur een 
zaak van beide partijen: middelenverschaffer én medewerkers. 

Paritaire invloed op de kaderstructuur voor elk der beide samen
werkende factoren, kapitaal en arbeid, in elke samenwerkingsvorm 
van deze aard, tot stand te brengen en te bevestigen - dat lijkt 
mij dus het perspectief waartegen wij de arbeid van de commissie
Verdam hebben te bezien, nu, in een samenleving waarin de werk
nemers mondig geacht worden, de relatieve kapitaalschaarste 
blijkt af te nemen. 

De werknemerscommissarissen 

De voorstellen Verdam 

De voorstellen der commissie-Verdam kan men samenvattend op
sommen als 

a. versterking van de inspraak der gewone kapitaalverstrekkers 
door betere informatie (publikatie jaarstukken), (geldend voor n.v., 

259 



coöp. verg., onderlinge waarborgver. en landbouwkredietbank). 
b. versterking van controle door een enquêterecht, tevens voor 

vakorganisaties, de OR gehoord. (Geldend voor n.v. en coöp. verg.) 
c. verduidelijking van de positie der commissarissen in een n.v. 
d. uitbreiding van de bevoegdheid der ondernemingsraden (uit

nodigen van deskundigen, raadpleging over gevolgen van voor de 
werknemers ingrijpende maatregelen, bespreking jaarstukken, ver
gadering met commissarissen). 

e. herziening van de taak van commissarissen en instelling van 
een werknemerscommissaris (alleen voor open n.v.'s). 

Voor het functioneren van de onderneming als samenwerking 
tussen kapitaal en arbeid zijn de voorstellen omtrent de publikatie 
van jaarstukken, de positie van aandeelhouders en certificaathou
ders en die over de benoeming en taak van gewone commissarissen 
praktisch zonder betekenis. De voorstellen betreffende de onder
nemingsraad bevatten enkele kleine winstpuntjes, maar zijn zo on
beduidend, dat er hier niets over gezegd behoeft te worden. 

Het kernpunt wordt vanuit ons gezichtspunt gevormd door de 
voorstellen omtrent het enquêterecht voor de werknemers met het 
daaraan verbonden rechterlijk ingrijpen, en het voorstel omtrent 
de benoeming van werknemerscommissarissen en de daaraan ver
bonden nieuwe taakverdeling tussen commissarissen en algemene 
aandeelhoudersvergadering. 

Deze laatste groep voorstellen gaat het verst en haar wil ik 
daarom vooropstellen; uiteraard is zij ook het meest omstreden. 

Waar zij op neerkomen is, kort samengevat: 'het college van 
commissarissen van een open n.v. krijgt als college een vetorecht 
ten aanzien van beslissingen o.m. over de kaderstructuur der onder
neming; een of twee commissarissen worden als pennanente min
derheid gekozen door de werknemers, echter uit kandidaten buiten 
de sfeer van de onderneming.' 

Het meest opvallende aan dit voorstel is de beperking tot open 
n.v.'s, en de daarvoor gegeven rechtsgrond. Die rechtsgrond komt 
al voor in het eerste WBS-rapport over deze materie, en het is alleen 
maar te betreuren dat dat rapport zoveel school gemaakt heeft. Het 
is de gedachte dat de leiding in deze n.v.'s in hoge mate autonoom 
is geworden en de aandeelhouders zich niet meer met de dagelijkse 
gang van zaken bemoeien (volgens de commissie-Verdam), dat de 
'bezitters' van de onderneming hun controlerechten niet meer uit
oefenen, en directeuren en commissarissen jegens hen nauwelijks 
meer verantwoording schuldig kunnen heten (WBS-commissie). 
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Nu geloof ik niet dat de gang van zaken beter of bemoedigender 
zou zijn als grote aantallen kleine aandeelhouders wél zouden trach
ten zich met de dagelijkse gang van zaken in een onderneming te 
bemoeien, evenmin als het mij zou kunnen verheugen wanneer grote 
aantallen verenigingsleden of staatsburgers dat zouden doen ten 
aanzien van de dagelijkse leiding door hun besturen of overheden. 
Het gaat aandeelhouder, lid en burger in hun organisaties om 
hoofdlijnen en resultaten, en als het goed is, vooral om die existen
tiële beslissingen die ik tot de kaderstructuur reken. 

Voor wat betreft hoofdlijnen en resultaten hebben de aandeel
houders en certificaathouders een veel krachtiger middel dan de 
algemene vergadering bij de hand om hun opinie kenbaar te maken, 
nl. de beurs. Relatief weinig aandelen ten verkoop aanbieden heeft, 
als het publiek dezelfde indrukken heft als de aandeelhouders, een 
veel imposanter resultaat dan een zelfde aantal stemmen op de 
algemene vergadering. De voorstellen van de commissie-Verdam 
over de jaarverslaggeving hebben de strekking de beurs beter ge
sc.;hikt te maken tot dit doel; in dezelfde mate echter wordt de 
algemene vergadering daardoor als instrument van controle op 
hoofdlijnen en resultaten van het gevoerde beheer minder belang
rijk. 

Het knelpunt is ook voor de aandeelhouders de bevoegdheid tot 
beslissingen over de kaderstructuur: doel, omvang, levensduur en 
gezagscentrum van de onderneming. Ook op dat punt functioneert 
de algemene vergadering slecht, en maakt de aandeelhouder zelden 
van zijn rechten gebruik, zo hij die al heeft en zij niet zijn voorbe
houden aan een of andere door een oligarchische clausule bevoor
rechte groep aandeelhouders. Is dat nu inderdaad een reden om de 
aandeelhouder van die resterende rechten te beroven, en die in 
handen te leggen van een college van commissarissen, dat gedeel
telijk buiten de aandeelhouders om gevormd wordt? 

De aandeelhouders hebben bij hun beschikkingsrecht over de 
kaderstructuur van de onderneming een bijzonder groot belang, 
maar de kwestie lijkt veeleer, dat zij dat recht niet goed zelf kunnen 
uitoefenen. Dat hangt weer samen met de beurs. Doordat immers 
de democratie in een aandeelhoudersvergadering stemmen telt per 
gulden en niet per man, kan in principe een meerderheid ter alge
mene vergadering gekocht worden via de beurs; en dat zal juist 
gebeuren als het om existentiële beslissingen gaat, en met name als 
er kapers op de kust zijn die de onderneming b.v. ter wille van haar 
waardevolle geraamte aan onroerend goed willen overnemen ter 
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liquidatie, of die haar als concurrent door fusie of liquidatie willen 
uitschakelen. 

Tegen dergelijke manoeuvres inzake existentiële beslissingen kan 
de gewone aandeelhouder geen verweermiddel vinden in zijn stem
recht op de algemene vergadering. De praktijk ontwierp een ander 
verweermiddel in de vorm van de oligarchische constructies. Deze 
zijn gebaseerd op het vertrouwen van de kleine aandeelhouder in 
oligarchen, van wie hij aanneemt dat zij zo nauw met hun eigen 
kapitaal en hun persoonlijke toewijding bij de onderneming be
trokken zijn, dat zij een beursoverval zullen afweren, en slechts dan 
tot gehele of gedeeltelijke fusie of liquidatie zullen overgaan als dat 
voor alle aandeelhouders de beste oplossing is. Kennelijk schijnen 
de aandeelhouders in de praktijk ook werkelijk dat vertrouwen te 
tonen, en is een oligarchische verschansing van de kaderstructuur 
eerder een aanbeveling dan een nadeel in hun ogen. Zij zullen wel 
eens bedrogen uitkomen als het privé-belang der grote 'verschanste 
meiers' tegenstrijdig is geworden aan dat der verspreide kleine 
aandeelhouders. In elk geval schijnt het toch wel geriefelijker om 
zich te begeven onder de bescherming van die verschanste meiers 
dan om rechtstreeks bloot te staan aan zich steeds in het geheim 
afspelende beursmanoeuvres. 

De abdicatie van gewone aandeelhouders ten gunste van oligar
chen is dus in de eerste plaats niet een abdicatie ten gunste van 
directie en managers, al zullen deze soms dezelfde personen zijn, of 
de rentmeesters en getrouwe lijfeigenen van de oligarchen, maar 
het is een abdicatie ten gunste van grotere en machtiger aandeel
houders. In de tweede plaats kan die abdicatie niet worden uitge
legd als een gebrek aan waardering en belangstelling voor het recht 
over de kaderstructuur te beschikken, maar moet dit juist gezien 
worden als een der beste middelen om in onze kapitaal-jungle van 
dat recht profijt te trekken. 

De rechtsgrond van de commissie-Verdam deugt daarom niet: 
er is wel controle op de managers en bestuurders, en wel door de 
verschanste groot-aandeelhouders, die daarbij aanvaard worden 
door de kleinen als handelend namens hen. Er is alleen dan geen 
controle als de verschanste groot-aandeelhouders zelf als bestuur
ders van de onderneming optreden, maar dan is er ook geen onder
scheid met de grote familie n.v.'s en besloten n.v.'s. 

Overigens kan de beperking tot de open n.v.'s nog wel aanvaard 
worden, maar slechts op taktische gronden: als een eerste, voor
zichtige en experimentele stap op een onderdeel van het terrein 
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waar aan het experiment een vorm kan worden gegeven die tamelijk 
goed bij de bestaande vormen aansluit. 

Die vorm koos de commissie-Verdam in aansluiting aan het com
missariaat der n.v.'s, nadat het eerst aan commissarissen uitsluitende 
bevoegdheden had gegeven o.m. ten aanzien van de kaderstructuur, 
en wel in de vorm van een collectief vetorecht. 

Van de zijde der vakbeweging beziet men deze vorm sceptisch, 
en had men de voorkeur gegeven aan een constructie met behulp 
van de ondernemingsraad. Het lijkt logisch om de inspraak van de 
factor arbeid b.v. te regelen in deze zin dat wijzigingen van de 
kaderstructuur slechts mogelijk zijn bij overeenstemming tussen 
aandeelhoudersvergadering en ondernemingsraad. 

Theoretisch is zo'n constructie met behulp van onderling over
eenstemmende besluiten van twee vergaderingen, de kapitaalver
gadering en de arbeidsvergadering, wel aardig rond. 

Zij zal alleen praktisch niet goed functioneren, omdat twee af
zonderlijke vergaderingen niet met elkaar kunnen onderhandelen, 
overleggen, formuleren en besluiten, en zeker niet in het tempo en 
met de volledigheid van informatie die bij dergelijke existentiële 
beslissingen vereist is. 

De gedachte om vertrouwensmannen van beide vergaderingen 
met elkaar te verenigen in een gremium dat daartoe wel in staat is, 
lijkt daarom vruchtbaarder. 

Het voorstel van de commissie-Verdam benadert deze gedachte 
maar ten halve. Het construeert wel het college van commissaris
sen als zo'n gremium, waarin de kapitaalscommissarissen ook in
derdaad de vertrouwensmannen zijn van de aandeelhoudersverga
dering; het plaatst echter de werknemerscommissaris in een struc
turele minderheid, en bovendien laat het hem niet door de onder
nemingsraad kiezen, maar in beginsel door de ongestructureerde 
massa der werknemers. 

Dat laatste lijkt wel mooi, maar het verzwakt positie en betekenis 
van de ontworpen arbeiderscommissaris aanzienlijk. Hij kan immers 
alleen vruchtbaar werken als hij metterdaad vertrouwen geniet en 
weet te wekken. Daartoe wordt hij echter slechts genoopt, doordat 
het mogelijk is hem bij verval van vertrouwen uit zijn functie te 
zetten. En die mogelijkheid nu ontbreekt technisch vrijwel geheel 
als de ongestructureerde werknemersmassa hem benoemd heeft; 
het zou alleen kunnen in de vorm van een soort motie van wantrou
wen die bij wege van referendum in stemming wordt gebracht. Dat 
zou bijzonder onaantrekkelijk zijn. Bovendien kan de ongestruc-
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tureerde werknemersmassa hem niet vragen verantwoording te ko
men afleggen en verklaring te geven. 

De ondernemingsraad kan dit alles wel, en de werknemerscom
missaris heeft alle reden en belang om de ondernemingsraad, als 
die hem afzetten kan, geïnformeerd te houden en voor te lichten. 

Alleen een op het vertrouwen van de ondernemingsraad steunen
de werknemerscommissaris heeft recht en reden van bestaan, en dat 
is nog dwingender zolang niemand met dit gloednieuwe instituut 
ervaring heeft opgedaan. 

Daarnaast betekent de relatie werknemerscommissaris-onder
nemingsraad een aanzienlijke vergroting van gewicht en betekenis 
voor de ondernemingsraad, en tegelijk een dwingende reden voor 
de ondernemingsraad om zelf het vertrouwen der werknemers te 
behouden. 

De structurele minderheid van de werknemerscommissaris in zijn 
college van commissarissen wordt door de commissie-Verdam los
weg gemotiveerd als een bescheiden begin. Daar is iets voor te zeg
gen, vooral omdat aan het veto van het college een aantal beslis
singen zijn onderworpen die niet rechtstreeks de kaderstructuur ra
ken van de samenwerking, maar alleen de kapitaalsverhoudingen 
(de infrastructuur). Er kan nooit reden zijn daarin paritaire zeg
gingsmacht op te eisen voor de factor arbeid. 

Er zijn echter gewichtige redenen aan te voeren om zelfs in een 
experimenteel stadium toch iets verder te gaan. Als het nl. juist is 
dat in de voortgaande onderneming kapitaal en arbeid op dezelfde 
niveaus dezelfde of evenwijdige belangen hebben, kan juist in de 
werknemerscommissaris een betere bescherming gevonden worden 
voor de belangen der kleine aandeelhouders, dan nu via oligar
chische clausules het geval is. Rendabiliteit en continuïteit zijn de 
essentiële richtsnoeren van zowel werknemers als kapitaalbezitters; 
beide essentiële belangen worden voor hen gemeenschappelijk be
dreigd door overvallers die het op fusie en/ of liquidatie aanleggen. 

De bescherming die een verschanste meier biedt, is even betrek
kelijk als de bescherming die een in zijn burcht verschanste ridder 
in de jungle der middeleeuwen aan de omwonenden kon bieden. 
Hij kon de strijd verliezen en als krijgsgevangene comfortabel ver
trekken, of hij kon zich laten uitkopen. Er kan voor de kleine aan
deelhouder een waardevolle bescherming liggen in een werknemers
commissaris die geen enkel belang te verkopen heeft, behalve zijn 
reputatie als eerbaar man. Maar dan moet deze als volkstribuun 
fungerende werknemerscommissaris niet een machteloze minder-
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heid zijn, maar zelf op enkele essentiële punten een verschanste 
positie, dus een persoonlijk vetorecht, hebben. Dat zou dan met 
name moeten gelden de fusie, de ontbinding en de belangrijke 
inkrimping der onderneming. De wetenschap dat deze onafhanke
lijke en niet uitkoopbare commissaris, met zo'n vetorecht uitgerust, 
voor dezelfde belangen staat die ook de kleine aandeelhouder aan 
het hart gaan, zou die kleine aandeelhouder in het nieuwe instituut 
een belangrijke aanvulling kunnen doen zien van de oligarchische 
constructies. Het zou de beurswaarde niet schaden! Natuurlijk kan 
een vetorecht nooit een onderneming redden die eenvoudig door de 
harde economische feiten niet meer te redden is - men kan ook niet 
verwachten dat men een overstroming tegen kan houden door 
'nee' te roepen. Maar wel biedt het vetorecht enige bescherming 
tegen speculanten en concurrenten die een greep naar de macht 
doen. 

De stelling, dat ook de werknemers in de eerste plaats belang heb
ben bij rendabiliteit en continuïteit, houdt in dat er geen schokken 
te veiwachten zijn van de invoering van het voorstel-Verdam, en 
evenmin wonderen. Bij een normale bedrijfsuitoefening is er geen 
enkele reden om te verwachten dat kapitaalscommissarissen en 
werknemerscommissarissen een totaal verschillende, voor elkaar on
begrijpelijke taal zullen spreken. Het is bij de dreigende relatieve 
arbeidsschaarste zelfs te verwachten dat de kapitaalscommissaris
sen de werknemerscommissaris als een waardevolle aanvulling zul
len begroeten, indien hij er inderdaad in slaagt een samenwerking 
in vertrouwen tussen kapitaal en arbeid tot stand te brengen. 

Belangentegenstellingen dreigen pas als liquidatie in zicht komt, 
en de stemming zou ontstaan van ratten die een zinkend schip ieder 
voor zich zo voordelig mogelijk trachten te verlaten. Onder die 
omstandigheden zal trouwens een vetorecht voor de werknemers
commissaris niet alleen noodzakelijk zijn als verweer tegen onrede
lijke aantasting van arbeidersbelangen, maar het zou hem ook kun
nen dienen om zijnerzijds kapitaalsbelangen onredelijk aan te tas
ten. Het lijkt daarom noodzakelijk aan dat vetorecht een beroeps
recht voor aandeelhouders te verbinden in een soort kort geding 
voor een tot dergelijke belangenafweging competente rechter. 

Afgezien echter van de onderneming in doodsstrijd, zie ik slechts 
één reden waarom de werknemerscommissaris gevreesd zou kunnen 
worden door de huidige machthebbers. Economische macht draait 
dikwijls om de as van het beschikken over snelle, goede en geheime 
informatie. Zulke informatie is ook alweer schaars, en daarom in de 

265 



kapitaaljungle letterlijk goud waard, en de goede zede wil dat men 
dergelijke informatie aan zijn debiteuren ontlokt, aan zijn vrienden 
gunt en aan zijn tegenstanders onthoudt. Voor de transacties in 
informatie van deze aard is nu het net van commissariaten altijd 
een belangrijk hulpmiddel geweest. Dit verschaft niet alleen prima 
informatie over de erbij betrokken ondernemingen, maar biedt ook 
gelegenheid tot uitdelen en inruilen van andere informatie aan 
mede-leden van de 'in-group'. Een werknemerscommissaris zal een 
outsider zijn, die bovendien allerlei onoverzichtelijke verbindingen 
heeft, welke zelfs naar tegenstanders kunnen leiden. Informatie 
waarover ook de werknemerscommissaris de beschikking krijgt, is 
daarom als geheim niets meer waard dan een secret de Polichinelle. 

De commissarissencolleges zullen wat te open en tochtig worden 
voor een bepaald soort intriges en combinaties. Gedeeltelijk zullen 
deze trouwens door de stabiliserende werking van werknemers
commissarissen hun nut verliezen. Voor het overige zal men of wel 
moeten vluchten naar andere societeiten, of wel naar partiële com
missarissenvergaderingen, of wel zich bij de nieuwe situatie moeten 
neerleggen. Wat daaruit zal groeien, moeten we eenvoudig afwach
ten, maar in elk geval lijkt het een bezwaar van bijkomstige aard, 
waardoor zeker niet het belang van de onderneming wordt ge
schaad, hoogstens het belang van een coterie van machthebbers die 
ook na invoering van de voorstellen-Verdam nog machtig en weer
baar genoeg zal blijven. 

Zullen de voorstellen-Verdam op het punt van het werknemers
commissariaat een aanmerkelijke dwang uitoefenen op de open 
n.v.'s? Die voorstellen laten merkwaardig genoeg zulke brede ont
snappingspoorten open, dat de open n.v., die er zich aan onder
werpt, meestal geacht zal moeten worden dat geheel vrijwillig te 
doen. 

De ontvluchtingswegen zijn inderdaad breed en gedeeltelijk goed 
gebaand. 

De belangrijkste en constructief de fraaiste ontsnappingsmoge
lijkheid biedt de commissie-Verdam doordat zij bij concernmaat
schappijen zich alleen maar dochters voorstelt die door één moeder
maatschappij beheerst worden; dat wil dan zeggen: wier aandelen 
voor meer dan de helft in handen van die moeder zijn. Men kan nu 
als volgt te werk gaan: neem ten minste twee moedermaatschappij
en, holdingcompanies zonder personeel (en open n.v.'s), en Iaat hen 
in een dochter, gesloten n.v., deelnemen voor niet meer dan 50 pct. 
De dochter drijft de onderneming en valt buiten de wet-Verdam. 
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Zelfs als de moeders wel personeel in dienst zouden hebben en dus 
aan arbeiderscommissarissen zouden moeten geloven, dan nog zou 
het personeel van de dochter niet mee kunnen kiezen, en de arbei
derscommissarissen der beide moeders zouden over de dochter 
geen zeggenschap hebben. 

Zo'n situatie is verre van ongebruikelijk. Talrijke samenwer
kingen met buitenlandse vennootschappen vinden b.v. plaats op 
50/50 basis. Het is de grondstructuur van de Shell, en van vele 
nieuwe grote industrieën. Men hoeft slechts de kapitaalvoorziening 
via de holdingcompanies te laten lopen, en alle personeel en be
drijven onder te brengen bij werkmaatschappijen die besloten zijn 
om van de wet-Verdam niet de minste last te hebben. Daarbij kan 
één der holdingcompanies nog rustig een dochter zijn van de andere 
of via oligarchische clausules door die ander beheerst worden! 

Een andere constructie, die nu om verschillende redenen ook al 
wel gebruikt wordt, is de gewone of commanditaire vennootschap, 
waarvan de vennoten bestaan of mede bestaan uit open n.v.'s. Men 
kan denken aan een kleine besloten n.v. met weinig kapitaal als 
beherende vennoot, en een grote open n.v. als commanditair. De 
beherende vennoot drijft de onderneming en heeft het personeel 
in dienst- en blijft buiten het schootsbereik van de wet-Verdam. 
De beherende vennoot kan ook een natuurlijke persoon zijn of een 
rechtspersoon van andere aard. 

In de gewone vennootschap ligt het iets moeilijker, omdat door
gaans het personeel in dienst is van de gezamenlijke vennoten. 
Maar het papier van een vennootschapscontract onder firma is ge
duldig, en het moet zeker mogelijk zijn de open n.v. te laten op
treden als inbrenger van kapitaal en infrastructuur en de besloten 
n.v. als inbrenger van de arbeid van haar personeel. 

Iets fantastischer, maar zeker niet onmogelijk, is de overdracht 
van de onderneming aan een coöperatieve of andere rechtspersoon
lijkheid bezittende vereniging, waarvan de financierende open 
n.v.'s de leden zijn. 

Een volgende zeer reële ontsnappingsmogelijkheid bestaat daar
in, dat men de bedrijfsuitoefening overlaat aan een buitenlandse 
dochter, en ditmaal mag die dochter wél volledig beheerst worden 
door de moeder, en zij mag nog een open n.v. zijn ook; op buiten
landse vennootschappen heeft de wet-Verdam in het geheel geen 
vat. Natuurlijk kan dat fiscale gevaren opleveren, maar dat is 
dikwijls niet meer dan een kwestie van afweging; en de vreemde 
staat van vestiging kan de nadelen een heel eind compenseren. Wij 
hebben nu reders onder de vlaggen van Panama, Honduras en 
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Liberië; de wet-Verdam zou wel eens een opbloei in ons land kun
nen betekenen van het bedrijfsleven, gevestigd in Zwitserland, 
Lichtenstein of Ceylon. 

Hoe dan ook, de wet-Verdam biedt een uiterst ruime keus aan 
uitwegen, zo groot, dat men praktisch voor het overgrote deel van 
ons bedrijfsleven moet aannemen dat de eventuele toepassing van 
de wet-Verdam zal berusten op het in volle vrijheid genomen be
sluit, zich die toepassing te laten welgevallen. Het lijkt erop dat de 
commissie-Verdam weinig aandacht heeft gehad voor het feit dat 
het bedrijfsleven al vele malen bereid en in staat is gebleken om 
haar juristen te zetten aan het ontwerpen van uiterst ingewikkelde 
constructies, als het de wettelijke gevolgen van gewonere construc
ties onaantrekkelijk vindt. Dat geldt dan met name voor de finan
ciële en de gezagsstructuren in het bedrijfsleven. In dit opzicht 
maakt het ontwerp-Verdam een wereldvreemde indruk. 

Nu moet men zich natuurlijk niet voorstellen dat het gehele be
drijfsleven, voor zover in open n.v.'s georganiseerd, zich onmiddel
lijk door al deze vluchtopeningen naar buiten zal storten. Een wet
Verdam is op zich zelf toch altijd een krachtige uitnodiging om haar 
te volgen. Zij zal zeker de publieke opinie helpen vormen, en ook 
zeker een basis bieden voor vakbondsactie. Een waarschijnlijk vrij 
groot aantal ondernemingen zal het beneden haar stand vinden 
om tegen wet, publieke opinie en vakbondsactie in een onmisken
baar als uitvlucht bedoelde reconstructie op te zetten, en zal ook, 
als men eenmaal arbeiderscommissarissen heeft, loyaal met dat 
nieuwe instituut proberen te werken. De eventuele relatieve ar
beidsschaarste kan daarbij een beslissende factor vormen. 

Zo gezien, is het misschien zelfs niet zo gek, dat gedurende een 
aantal jaren het arbeiderscommissariaat op principeel vrijwillige 
aanvaarding zal berusten, zij dat dan ook onder morele druk. In 
wezen vertoont de wet-Verdam daarin dan overeenkomst met de 
invoering van het instituut der ondernemingsraden, al heeft de 
commissie-Verdam het kennelijk zo niet bedoeld. 

Een schatting, die op niet meer berust dan een persoonlijke in
druk, is dat ongeveer 50 tot 70 pct. der open n.v.'s een eventuele 
wet-Verdam zal opvolgen; het andere deel zal haar waarschijnlijk 
ontwijken door structuurverandering, en het is niet aannemelijk dat 
de publieke opinie zich daarover zó zal opwinden, of dat de vak
bondsactie zó stringent kan worden gevoerd, dat dit effect belang
rijk verminderd zou kunnen worden. 
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Samenvattend meen ik de voorstellen van het rapport-Verdam in
zake werknemerscommissarissen op de volgende manier te kunnen 
waarderen: 

1. de rechtsgrond die ervoor wordt aangevoerd, is onjuist en on
voldoende; 

2. er is wel een voldoende rechtsgrond in de mondigheid van de 
medewerkers; deze geeft hun recht op paritaire medezeggenschap 
in de kaderstructuur van de onderneming als samenwerkingsver
band, echter niet in de eigendom van de infrastructuur, noch in de 
dagelijkse leiding als zodanig; 

3. voor zover het rapport medezeggenschap over de kaderstruc
tuur geeft, is deze niet paritair; 

4. in het voorstel wordt onvoldoende grondslag gezocht in de 
ondernemingsraad; 

5. het voorstel blijft beperkt tot open n.v.'s en kan terecht zo 
blijven als eerste stadium van een experiment; 

6. het voorstel is in hoge mate vrijblijvend voor de bestaande 
ondernemingen, die talrijke andere structuren kunnen kiezen, 
waarop het voorstel geen betrekking heeft. 

In het genoemde onder 3. en 4. kan op eenvoudige wijze ver
betering worden gebracht door een persoonlijk vetorecht bij fusie, 
inkrimping en liquidatie, en door verplichte verkiezing door de 
ondernemingsraad. Met dit persoonlijk vetorecht van de werkne
merscommissaris wordt het ook voor de kapitaalverstrekkers een 
aantrekkelijker voorstel. 

Het gehele voorstel kan gezien worden als een eerste stap, onder
nomen op een geëigend tijdstip en een gunstig terrein. Het zal 
echter bij welslagen een ontwikkeling in gang zetten die alle onder
nemingen en alle bedrijven zal gaan omvatten, en gezien de rechts
grond ook zal moeten omvatten. De vormen waarin die ontwikke
ling zich moet voltrekken, kunnen echter geheel anders zijn. 

Het zal geen wonderen doen en geen schokken brengen, maar het 
zal ook zeker uitvoerbaar zijn, en recht doen aan de wezenlijke 
structuur van elk bedrijf: die van samenwerking tussen mondige 
mensen. 

Het enquêterecht 

Het voorstel van de commissie-Verdam kent het enquêterecht toe 
aan aandeelhouders en aan werknemers. Het omvat in beide geval
len het recht om een gerechtelijk onderzoek te vragen naar het be
leid en de gang van zaken in (de commissie zegt: 'van') de naamloze 
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vennootschap, eventueel alleen voor een bepaald gedeelte of over 
een bepaalde periode. 

Voorwaarde is, dat de bewaren tegen dat beleid of die gang van 
zaken van tevoren schriftelijk aan bestuur en commissarissen ken
baar zijn gemaakt, en daaraan niet binnen redelijke termijn op be
vredigende wijze is tegemoetgekomen. 

Er moeten, voor dat tot een gerechtelijk onderzoek wordt be
sloten, gegronde redenen blijken te bestaan om aan een juist beleid 
of een goede gang van zaken te twijfelen; is het verzoek op on
redelijke grond gedaan, dan is de verzoeker verplicht schade te 
vergoeden aan de vennootschap. 

De door de rechtbank benoemde onderzoekers hebben het recht 
boeken en bescheiden in te zien en zich de waarden te laten tonen, 
eventueel ook van rechtspersonen die nauw met de te onderzoeken 
n.v. verbonden zijn. 

Hun verslag komt ter kennis van verzoeker en n.v. Het kan door 
de rechtbank voor het publiek ter inzage worden gelegd. De recht
bank kan de kosten van het onderzoek, die aanvankelijk op de n.v. 
rusten, voor rekening brengen van verzoeker of van aan de n.v. 
verbonden personen. 

Als uit het verslag blijkt van wanbeleid of wantoestanden, kunnen 
een aantal min of meer ingrijpende voorzieningen door de rechter 
gelast worden, nl. 

schorsing of vernietiging van bepaalde vennootschapsbesluiten; 
schorsing of ontslag van bestuurders of commissarissen; 
tijdelijke aanstelling van bestuurders of commissarissen; 
tijdelijke afwijkingen van de statuten; 
ontbinding van de n.v. 

Dit ziet er nogal ingrijpend uit. Eén ding is echter zeker: een en
quête is een tijdrovende zaak, die ten minste zal bestaan uit een 
procesje over het al of niet instellen, daarna uit de enquête zelf, en 
ten slotte een proces over de nawerking. 

Men zal dus met het enquêterecht bijna niets kunnen tegenhou
den, en hoofdzakelijk slechts achteraf opheldering kunnen krijgen. 
Slepend kwaad, zoals het aanblijven van incompetente bestuurders, 
kan ten koste van veel tijd gecureerd worden. Acuut kwaad zal zijn 
uitwerking hebben gehad lang voor de enquête is afgewerkt. De 
rechtbank kan trachten achteraf de gevolgen van haar voorzie
ningen te regelen; dat zou b.v. bij de vernietiging achteraf van een 
besluit tot deelneming in een andere n.v. een rol kunnen spelen. Er 
zijn echter vele situaties denkbaar waarin achteraf niet veel meer te 
regelen valt, b.v. bij een advies om aandelen om te ruilen, of bij 
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een besluit om een bepaald bedrijfsonderdeel te liquideren. Als dat 
zeg drie jaar na de uitvoering vernietigd wordt, is het grootste deel 
van de kous toch wel onherstelbaar af. 

Wel kan een enquête nuttig feitenmateriaal opleveren om het 
beleid van een werknemerscommissaris te toetsen, en kan bij een 
redelijk goed samenspel tussen werknemerscommissaris en onder
nemingsraad de mogelijkheid van een enquête de zwakke positie 
van een werknemerscommissaris ietwat versterken. 

Overigens moet het enquêterecht niet gezien worden als een 
vorm van medezeggenschap, maar als een methode om ernstig be
dreigde belangen nog enigermate te beschermen. 

Aan werknemerszijde zal het verzoek niet door de ondernemings
raad, en zelfs niet door een erkende vakorganisatie, maar alleen 
door een erkende vakcentrale ingesteld kunnen worden, zij het niet 
buiten de ondernemingsraad om. 

Daar het instellen van een enquête ernstige gevolgen kan hebben 
voor de kredietwaardigheid en het aanzien van een onderneming, 
heeft de commissie-Verdam de verzoekers om een enquête belast 
met een relatief zwaar risico voor vergoeding van kosten en schade. 
In dat verband is het begrijpelijk dat de ondernemingsraad geen 
verzoek om enquête kan indienen. 

Dat de commissie-Verdam de centrale vakorganisaties aanwijst 
en niet de bonden zelf, kan mede liggen aan deze aansprakelijkheid 
voor kosten en schade. Daarnaast lijkt het wel van belang dat 
voorlopig, zolang deze procedure nog onbekend en onwennig is en 
niemand over enige ervaring beschikt, de vakcentrales deze pro
cedures voeren ten dienste van hun bonden. Praktisch zal deze wat 
vreemde regeling zeker in een overgangsfase van een tiental of meer 
jaren wel doelmatig blijken. 

Een ernstig bezwaar tegen het voorstel-Verdam zie ik in de uiterst 
beperkte bevoegdheden der onderzoekers. Zij krijgen nl. niet het 
recht om getuigen te horen, laat staan onder ede, en zij krijgen 
evenmin het recht kennis te nemen van de persoonlijke boeken en 
bescheiden van bestuurders, commissarissen of rechtspersonen die 
toevallig niet nauw verbonden zijn met de te onderzoeken vennoot
schap, maar die wel nauw betrokken waren bij het te onderzoeken 
beleid of bij de te onderzoeken toestanden. Vallen trouwens onder 
de bescheiden alle stukken, ook de correspondentie, of alleen de 
boekhoudkundige bescheiden? 

Bij de gegeven procedure en bevoegdheden is het heel wel mo-
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gelijk dat er van wanbeleid of wantoestanden gesproken moet 
worden, maar dat alleen de onderzoekers, door hun rigoureus be
perkte bevoegdheden, dat wanbeleid of die wantoestanden niet uit 
hun rapport kunnen doen blijken. 

Dat kan dan erg naar zijn voor alle betrokkenen, maar bovenal 
voor de verzoekers die de kosten moeten dragen. Het is bovendien 
de vraag of er ooit een serieuze accountant gevonden kan worden 
die bereid zal zijn met zo weinig bevoegdheden zo vergaande on
derzoekingen te entameren. 

Terloops zij nog opgemerkt dat men tegen een kostenbeschikking 
weliswaar in cassatie kan gaan, maar dat dat dan toch maar uiterst 
weinig kan opleveren. De rechter is namelijk aan geen andere wet
telijke voorschriften gebonden bij de kostenverdeling, dan dat hij 
het rapport moet hebben gelezen, en de draagplichtige moet heb
ben gehoord of althans behoorlijk opgeroepen. Tegen welke andere 
wets- of rechtsschennis zou de draagplichtige zich in cassatie ooit 
kunnen keren? Dat cassatieberoep is een dode mus. 

Op zijn minst zou de bepaling nodig zijn dat de verzoekers slechts 
in de kosten worden verwezen als hun verzoek lichtvaardig blijkt 
te zijn gedaan. Voor verwijzing van bestuurders, commissarissen of 
personeel van de n. v. in de enquêtekosten zou moeten gelden, dat 
dit slechts mogelijk is als uit de enquête van hun wangedrag of 
wanbeleid is gebleken of als zij de kosten van het onderzoek door 
gebrekkige medewerking onnodig hebben verhoogd. 

Het enquêterecht volgens het voorstel-Verdam kan onmogelijk in 
de plaats treden van een recht tot beroep tegen bestuursbeslis
singen, dat tot voorzieningen op korte termijn zou kunnen leiden. 
Juist om in de niet-open n.v.'s de werknemers althans nog enige 
inspraak in de kaderstructuur te geven, zal een beroepsrecht tegen 
beslissingen tot wijziging van het ondernemingsdoel, tot inkrimping 
of opheffing van de onderneming of tot fusie met andere onder
nemingen nog steeds nodig en zelfs onmisbaar moeten heten. Dat 
geldt zelfs voor de open n.v.'s zolang de werknemerscommissaris 
geen vetorecht heeft ten aanzien van deze zaken. 
De bezwaren van de commissie-Verdam tegen het beroepsrecht 
zijn de volgende: 

1. het zou slechts in een beperkt aantal gevallen toegelaten kun
nen worden. Mijn antwoord is: meer is ook niet nodig. 

2. de toekenning daarvan aan de werknemers of de onderne
mingsraad zou in strijd zijn met de noodzakelijke gezagsverhou
dingen. Mijn antwoord is: op dit beperkte terrein van de kader-
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structuur is dat niet waar, maar bovendien kan het beroepsrecht, 
evenals het enquêterecht, toegekend worden aan de vakbonden of 
vakcentrales, en die staan, naar bekend is, niet onder het gezag der 
ondernemingsmanagers. 

3. een rechterlijk college zou niet de aangewezen instantie zijn 
voor beleidsbeoordeling. Mijn antwoord is: het gaat ook bij vragen 
van kaderstructuur niet om beleidsbeoordeling maar om belangen
afweging en dat is bij uitstek rechterlijk werk, mits de rechter des
kundig is. 

De commissie-Verdam heeft dus het beroepsrecht op onjuiste 
gronden verworpen, en meent op evenzeer onjuiste gronden dat het 
enquêterecht in dezelfde behoeften beter voorziet. 

Samenvattend meen ik: 

a. het enquêterecht is een nuttige en redelijke methode om kapitaal 
en arbeid althans enigermate te beschermen tegen wanbeleid der 
rentmeesters. 

b. het zal echter noodzakelijk zijn het ontwerp-Verdam aan te vul
len met enige bevoegdheden voor de enquêteurs, en enige normen 
voor de kostenverwijzing door de rechter. 

c. het enquêterecht is een waardevolle aanvulling van het werk
nemerscommissariaat 

d. het enquêterecht heeft overigens weinig te maken met mede
zeggenschap en is niet geschikt om invloed uit te oefenen op de 
kaderstructuur van de onderneming, tenzij soms voor wat betreft 
de vervanging van incompetente managers. 

e. de behoefte aan beroepsrecht tegen beslissingen over de kader
structuur, door de commissie-Verdam ten onrechte verworpen, 
blijft onverminderd bestaan. Dat beroepsrecht zou een compensatie 
voor ontbrekende medezeggenschap kunnen vormen. 
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R. Loewenthal 

De revolutie verschrompelt 

Elf jaar lang is Nikita S. Chroesjtsjow de eerste secretaris geweest 
van de Communistische Partij van de Sowjet-Unie. Zeven jaar 
lang was hij de onbestreden leider en woordvoerder van die partij. 
De manier waarop hij nu door het Presidium en het Centrale 
Comité (lees: hoofdbestuur) van die partij aan de kant is gezet, 
kent in de annalen van de moderne partijdictatuur geen precedent. 
Naar de vorm is er overeenkomst met de afzetting van Benito 
Mussolini door de fascistische Grote Raad in juli 1943, maar dat 
gebeurde onder zware druk van een militaire nederlaag en vijan
delijke troepen hielden Italië bezet. Bovendien zou het nooit 
gebeurd zijn als de oppositie binnen zijn eigen partij niet tegen de 
dictator had samengespannen met de koning en met de aanvoer
ders van een leger dat nooit geheel onder de heerschappij van 
de partij was gebracht ... met andere woorden, de heerschappij 
van de fascisten over Italië was nooit geheel totalitair van karakter 
geworden. 

Chroesjtsow evenwel is 'teruggetreden' terwijl er geen enkele 
acute buitenlandse crisis was. De gewapende macht en de veilig
heidsdiensten mogen dan een rol gespeeld hebben bij zijn ver
dwijning - over die rol wordt door de westerse pers meer gespecu
leerd naarmate het bewijsmateriaal geringer blijkt te zijn -, maar 
alles wat zij deden, hebben ze móéten doen binnen het raam 
van feitelijke onderworpenheid aan de partij die de enige instantie 
is met wettelijke politieke macht. Ten slotte heeft Chroesjtsjow zijn 
eigen positie van onverdeeld leiderschap over heel de Sowjet-Unie 
tussen 1953 en 1957 weten te bereiken juist doordat hij zich op
wierp als de verdediger van het alleenrecht van de partij op het 
totale oppergezag. Hij heeft toen geholpen de overwinning van de 
partij te verzekeren . . . dezelfde instelling die hij toen aan de 
overwinning hielp, heeft hem nu buiten spel gezet. 

Wie had gelijk? 

Niettemin ... dat dit kón, was een verrassing, en niet alleen voor 
Chroesjtsjow. Wie in het Westen het politieke systeem van de 
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Sowjet-Unie bestudeerde, was evenzeer door de ontwikkeling 
overrompeld. Natuurlijk: we wisten wel dat Chroesjtsjow, in tegen
stelling tot het persoonlijke despotisme van Stalin, bij de uitoefe
ning van zijn macht gebruik moest maken van de instellingen en 
het apparaat van de partij; we wisten ook heel wel dat hij bepaald 
niet een zelfde bijzonder gezag bij zijn collega's genoot als Lenin 
bezeten had. In de loop der jaren hadden zich bewijsgronden 
opgestapeld voor de stelling dat men op bepaalde politieke punten 
ongestraft met hem van mening kon verschillen; soms werd er 
binnen de topleiding van de partij tegen zijn voorstellen ge
stemd ... dat wisten we, daar was geen twijfel aan. Maar daar 
stonden andere feiten tegenover: alle mededingers van enig ge
wicht en reputatie- mensen als Malenkow, Beria, Molotow, Zjoe
kow en Boelganin - had hij binnen enkele jaren weten te vers<laan; 
hij had in zijn persoon de functies verenigd van eerste secretaris 
van de partij, voorzitter van het nieuw gecrëerde Bureau voor de 
RSFSR en eerste minister; hij was zo verstandig geweest om in elk 
van deze functies een andere plaatsvervanger te nemen. Zelfs 
wisselde hij van tijd tot tijd zijn 'troonopvolgers' in het secretariaat. 

Hieruit hadden veel westerse waarnemers (schrijver dezes even
eens) geconcludeerd dat Chroesjtsjow wel af en toe op duidelijk 
omschreven punten het tegen een anderswillende meerderheid in 
het partijpresidium moest afleggen, maar dat zijn positie over het 
geheel genomen sterk genoeg was om te verhinderen dat er een 
systematische oppositie tegen zijn heerschappij of tegen zijn al
gemene politieke lijn zou ontstaan, dat hij ook in staat zou zijn om 
eventuele aanstichters van dergelijke pogingen meteen te doen 
verwijderen 1 . 

Ook deed de gedachte wel opgeld, dat inconsequente en grillige 
verschijnselen in de politiek van de Sowjet-Unie wezen op het 
bestaan van een voortdurende systematische oppositie tegen 
Chroesjtsows heerschappij. Men had echter het idee dat deze 
oppositie identiek was aan een 'conservatief' denkende groep die 
zidh tegen zijn 'reformistische' tendensen verzette. 2 

1 ZieR. Lowenthal, 'The Nature of Krushchev's Power', in Problems 
of Commuhism, juli-augustus 1960, en T. Rigby, 'How Strong is the 
Leader", ibidem, september-oktober 1962. 

2 ZieR. Conquest, 'The Struggle goes on', ibidem, juli-augustus 1960; 
Carl Linden, 'Krushchev and the Party Battle', ibidem september
oktober 1963; R. C. Tucker, 'The Conflict Model', ibidem, november
december 1963. 
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Wat nu gebeurd is, past in geen van beide theoriën. Er zijn 
weliswaar veel aanwijzingen dat Chroesjtsjows politiek aan voort
durende kritiek blootstond van de zijde van een 'conservatieve' 
oppositiegroep, onder aanvoering van Frol R. Kozlow, tijdens de 
winter en het voorjaar van 1962-19633 , maar het leed geen twijfel 
of hij was deze crisis glorieus te boven gekomen. Zelf had hij 
daarna zijn positie verstevigd door de toetreding van L. I. Breznjew 
en N. V. Podgorny (allebei trouwe steunpilaren voor zijn politiek) 
tot het secretariaat. Wat meer zegt: hij is nu niet vervangen door 
zijn 'conservatieve' critici ... nee, hij is vervangen door diezelfde 
twee door hem zelf als zodanig gedoodverfde opvolgers, en deze 
twee hebben zich gehaast om te verklaren dat zij zich trouw zullen 
houden aan de besluiten van de drie dooc Chroesjtsjow geleide 
partijcongressen en datze-alle 'dogmatische' aanvallen van Peking 
ten spijt- het 'revisionistische' programma van 1961 zullen blijven 
handhaven. 

Het lijkt er dus op dat Chroesjtsjows val niet veroorzaakt werd 
door een of ander belangrijk meningsverschil over buiten- of bin
nenlandse politiek, maar dat het meer ging om de oplossing van 
een technisch probleem: welke macht mag een leider bezitten in 
verhouding tot de macht die de hoogste organen van de heersende 
partij bezitten. De bureaucratische top van de partij schijnt binnen 
de oligarchie een soort solidariteit ontwikkeld te hebben en heeft 
het blijkbaar gebracht tot een mate van gemeenschappelijke con
trole zoals nog geen enkele totalitaire staat tot nu toe gekend heeft. 

De man en het apparaat 

Terugziende op het bewind van Chroesjtsow kunnen wij veel van 
wat er toen binnenskamers gebeurde, terugvoeren op dit éne 
centrale punt: de machtsverhoudingen binnen het apparaat. Toen 
Chroesjtsjow Stalin en diens willekeur aan de kaak stelde, verweet 
hij Stalin niet slechts diens gebrek aan eerbied voor de wet en zijn 
wreedheid, hij tekende ook verzet aan tegen het feit dat Stalin zich 
niet aan de statuten van de partij had gehouden en belangrijke 
beslissingen niet aan de volgens voorschrift gehouden bijeenkom-

a Zie vooral het in noot 2 geciteerde artikel van C. Linden; ook 
Priscilla Johnson, 'The Regime and the Intellectuals': 'A window on 
party Polities', ibidem supplement juli-augustus 1963; M. P. Callagher, 
'Military Manpower': 'A CaseStudy', ibidem, mei-juni 1964: ook R. Lo
wenthal, 'Fortschritt und Reaktion in der lnnenpolitik', Osteuropa 
(Stuttgart), november 1964. 
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sten van Partijcongres, Centraal Comité en Politburo had voor
gelegd. 

Hiermee had Chroesjtsow als het ware een tweevoudige belofte 
gedaan aan de partij>leiding; ten eerste dat hij zich niet van de 
geheime politie zou bedienen tegen de partijleiding en ten tweede 
dat hij wél, zoals de statuten het voorschrijven, overleg zou plegen. 
Stalin maakte van een aantal machtsapparaten gebruik om een 
tegenwicht te hebben tegen de invloed van de partij .. Chroesjt
sjow zorgde ervoor dat de suprematie van de partij niet meer 
betwist kon worden, maar daarmee maakte hij tegelijkertijd zich 
zelf afhankelijk van de steun van de partij. Beloften zowel als 
afhankelijkheid vormden de prijs die hij betalen moest om als 
exponent van de heersende partij een onbestreden machtspositie 
te veroveren; zijn nu volgende daden zijn grotendeels te verklaren 
als pogingen om zich uit zijn eigengemaakte boeien los te maken. 

Karakteristiek voor Chroesjtsows stijl van heersen was dat hij bij 
voorkeur een beroep deed op 'het volk' tegen 'de bureaucraten'. 
Vergissen wij ons niet, met die 'bureaucraten' werden óók de 
'apparatsjiks' van de partij bedoeld, althans in de laatste jaren. 
Toen Chroesjtsjow trachtte het onderwijs te herzien - een maat
regel waarbij hij de grootste en taaiste tegenstand ondervond -
was juist deze zelfde anti-oligarchische tendens een onderdeel 
daarvan. 

De aanvankelijke strubbelingen naar aanleiding van de manier 
waarop de 'anti-partij'-groep behandeld werd, moeten ook in dat 
licht worden bezien. Alles wijst erop dat in het begin van 1959, 
op het 21ste congres, een poging mislukt is om Malenkow, Molo
tow en Kaganowitsj uit de partij te stoten, waarschijnlijk om ze 
daarna als medeschuldigen aan Stalins misdaden een proces te 
kunnen aandoen4 • Gezien Chroesjtsows gepubliceerde opmerkingen 
op de hieraan voorafgaande plenaire zitting van het Centrale 
Comité in december 1958, heeft hij kennelijk wel oren gehad naar 
een dergelijke poging. Toch hoeft dit alles niet te betekenen dat de 
als overwinnaars uit de strijd gekomen tegenstanders van een 
dergelijke maatregel - blijkbaar dus de meerderheid van het Partij
presidium- politieke bezwaren hadden tegen destalinisatie: bij de 
prominenten onder hen waren Anastas I. Mikoyan, de eerste die 
het waagde om, op het 20ste partijcongres, Sta1lin openlijk te 
bekritiseren, en M. A. Soeslow, eveneens (alle beweringen van het 

4 Zie Robert Conquest, 'Power and Policy in the USSR', Londen, 
St. Martin's Press 1961, Hoofdstuk XIV. 
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tegendeel ten spijt) een constant criticus van het Stalinistische 
verleden. Het schijnt wel dat hij zijn prestige binnen het kringetje 
partijleiders grotendeels ontleent aan de wijze waarop hij ervoor 
waakte dat de partij als zodanig niet gebruikt zou worden voor 
een 'persoonlijkheidscultus' van Chroesjtsjow. Geen feitelijk verzet 
dus tegen de destalinisatie. Wel een presidium dat zich collectief 
verzette tegen alle maatregelen waardoor Chroesjtsjow de beschik
king zou krijgen over het gevaarlijke wapen dat 'zuivering' heet. 
Waarschijnlijk ligt hier wel de verklaring voor de mislukking van 
Chroesjtsjows poging in 1959 om zijn mededingers kwijt te raken. 

Ook heeft Chroesjtsjow al in december 1958 en daarna ge
probeerd wat zelfstandiger te worden ten aanzien van het Centrale 
Comité. Hij deed dit door een soort half-openbare vertoningen te 
maken van de vergaderingen van het Comité; honderden of zelfs 
enkele duizenden deskundigen van buitenaf werden erbij gesleurd, 
al naar gelang het onderwerp van de vergadering - kolchoze
voorzitters en agrarische deskundigen, vooraanstaande industriëlen 
en technici, economen, beoefenaars van de exacte wetenschappen, 
literatoren, etc. Bepaalde gedeelten van de zittingen werden welis
waar alleen bijgewoond door de leden en kandidaat-leden, terwijl 
hun debatten geheim bleven, maar van de uitgebreide zittingen 
werden notulen gepubliceerd, waarin ook niet verzwegen werd hoe 
vaak Chroesjtsjow door andere partijleiders in de rede werd ge
va!llen. Zodoende verwaterden de vergaderingen van het Centrale 
Comité; de eigenlijke bedoeling ervan, het plegen van overleg, 
kwam ernstig in gedrang. Inderdaad loste Chroesjtsjow de belofte 
in om alle belangrijke vragen voor te leggen aan de vergadering, 
maar tegelijk wist hij op gewiekste wijze de besluitkracht van het 
Centrale Comité te ondermijnen. 

Pressie en verzet 

Het presidium, klein in getal en veilig voor de schijnwerpers van 
demagogisch gerichte openbare belangstelling, bleef de enige 
plaats waar de oligarchie haar verzet tegen het streven van de 
eerste secretaris naar alleenheerschappij in kon concentreren. De 
leden van het presidium hadden, in tegenstelling tot die van het 
Centrale Comité, ieder hun eigen aparte sector van partijzaken 
of staatsaangelegenheden waarvoor zij zelf verantwoordelijk waren. 
Bovendien waren ze behoorlijk op de hoogte van andere punten. 
Het presidium was, in tegenstelling tot het secretariaat, geen uit
voerend orgaan dat op disciplinaire wijze andermans besluiten 
ten uitvoer moest leggen, maar een instelling die zelfstandig be-
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slissingen kon nemen en wier leden gelijkwaardig stemrecht had
den. Toch, ook voor het presidium was het soms moeilijk als 
Chroesjtsjow buiten hen om redevoeringen hield waarin hij hun 
beslissing trachtte te beïnvloeden door maar vast zijn eigen ziens
wijze van de daken te verkondigen en vinnig stelling te nemen 
tegen afwijkende zienswijzen. In de twee laatste jaren gaf Chroesjt
sjow zelfs af en toe de memoranda die hij aan de leden van het 
presidium verstrekt had, voor de aanvang van een belangrijke 
vergadering vrij voor publikatie - het publiek kon dan zijn initia
tieven bewonderen, het kon de gegevens van de eerste secretaris 
vergelijken met de latere besluiten en zich zodoende een oordeel 
vormen over de mate waarin hij werd tegengewerkt5

• 

Maar de zwaarste klap had Chroesjtsjow gereserveerd om de 
oligarchische samenhang van de partijbureaucratie in het algemeen 
en meteen het gezag van het presidium te breken. Dat probeerde 
hij door middel van zijn opzienbarende reorganisatie van de partij 
in november 1962, waarbij de partij tot aan het organisatorisch 
niveau van de nationale republieken werd onderverdeeld in aparte 
industriële en agrarische sectoren, terwijl terzelfder tijd een nieuw 
orgaan werd geschapen ter controle van partij en staat. Dit laatste 
orgaan kreeg aanzienlijke macht. Er waren natuurlijk meer redenen 
voor deze maatregel: zoals wij verder in dit artikel nog zullen be
spreken, was deze reorganisatie ook een poging om (in een periode 
waarin de nadruk kwam te liggen op niet-revolutionaire taken zoals 
de opbouw van de economie) de heerschappij van de partij in 
stand te houden, de partij aan die nieuwe taken aan te passen en 
haar invloed op de economie te legitimeren. 

Evenwel is niet te ontkennen dat het reorganisatieschema een 
vermindering (en wel over de gehele linie!) betekende van de 
rol der verkozen en tot het geven van richtlijnen bevoegde partij
comités. Het zwaartepunt verschoof naar de nieuwe bureaus voor 
industrie en agrarische zaken, semi-bewindvoerders die recht
streeks aan de top worden benoemd en onder toezicht staan van 
het centrale partijsecretariaat. 

Doordat alles ondersteboven gekeerd was, kwam het nu ook tot 
een grootscheepse schoonmaak in alle lagen van de partijbureau-

5 In zijn verzameld werk over de agricultuur ,'Stroitelstvo kommu
nizma v SSSR i razvitie selskovo khoziabtva', Deel I-VII, Moskou 
1962-1963. Zie de beschouwing door Jerry Hough, 'Problems of Com
munism', juli-augustus 1964. 
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cratie, weer terwijJ het centrale secretariaat de touwtjes in handen 
hield en over de benoemingen besliste. En ten slotte was daar dat 
nieuwe partij- en staat-controle-orgaan dat tot taak kreeg om alle 
klachten van het publiek tegen bureaucraten van staat en partij 
in ontvangst te nemen en de betrokkenen desgewenst weg te 
zuiveren. Dat comité nu kreeg tot voorzitter de heer A. N. Sjelepin, 
een lid van het secretariaat, die in verband met zijn nieuwe taak 
tevens benoemd werd tot vice-premier, maar tóén nog geen lid 
werd van het partijpresidium. Daar was geen enkel precedent 
voor: nog nooit had iemand gelijktijdig een functie vervuld zowel 
in het secretariaat als in regering zonder tevens zitting te hebben 
in het presidium. Het was zonneklaar dat Chroesjtsjow van zins 
was de voorzitter van het nieuwe controle-orgaan aan zich per
soonlijk ondergeschikt te houden, én hem te houden buiten de 
discussies van het hoogste wetgevende lichaam. Het was zo dui
delijk dat hij hiermee dit hoogste wetgevende lichaam buiten spel 
wilde zetten, dat slechts twee andere leden van het presidium -
Podgorny en Woronow - tijdens de beslissende vergadering van 
het Centrale Comité een goed woord voor Chroesjtsjows plan 
overhadden6 • 

W aarschuwingsseinen 

Chroesjtsjow heeft nooit de 'coup de parti' welke hij voorhad, 
helemaal kunnen doorvoeren. In de maanden volgende op de 
voltallige zitting van november 1962 kreeg hij erdoor dat de 
organisatie van de partij werd onderverdeeld in industriële en 
agrarische sectoren, maar het presidium wist de personeelswisseling 
behoorlijk binnen de perken te houden en een grens te stellen aan 
de bevoegdheden van het partij- en staat-controle-orgaan. Tezelfder 
tijd werd gebruik gemaakt van een met medewerking van Chroesjt
sjow zelf opgezette campagne ter bevordering van een meer doel
treffende partijcontrole over de literatuur en de kunst. De cam
pagne werd gebruikt voor de tot dan toe felste aanval op de eerste 
secretaris, wiens glans toch al was verdofd door zijn veelvuldige 
mislukkingen op het terrein van de landbouw, de buitenlandse 
politiek en de communistische beweging in de wereld. De aanval 
in kwestie was zowel politiek als organisatorisch gericht; bij wijze 
van marsmuziek werd er luid geroepen om een einde aan de 

6 Een beschouwing van vroeger datum over de reorganisatie van 
de partij, eveneens van de hand van schrijver dezes, is "Chrustschews 
unfertiger Staatsstreich", Der Monat (Berlijn), maart 1963. 
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destalinisatie en ten slotte zag Chroesjtsjow zich genoopt in het 
openbaar een verdediging van zijn eigen gedrag gedurende het 
stalinistische tijdperk te geven7• Het schijnt wel dat zijn tegen
standers hiermee te ver gingen. In de lente van datzelfde jaar kon 
Chroesjtsjow weer de overhand krijgen boven een groep wier 
programma de ware belangen van de Sowjet-Unie miskende; hij 
zag zijn politiek ten aanzien van het kernstopverdrag en zijn 
politiek voor loskoming van de Chinese druk goedgekeurd. 

Het waarschuwingssein was intussen onmiskenbaar geweest: 
Chroesjtsjow kon wél - al had hij op verschillende punten teleur
stellingen moeten boeken - de leiding behouden, maar hij was te 
veel achteropgeraakt om zijn persoonlijke macht te vergroten en 
los te komen van de bindingen die hem binnen de organisatie 
waren opgelegd. Toen evenwel de oogst van 1964 een ietwat 
gunstiger atmosfeer bracht, leek het erop of Chroesjtsjow opnieuw 
zou proberen zijn eigen machtsbereik uit te breiden. Aan het eind 
van september, terwijl er al gewerkt werd aan de voorbereidingen 
voor een zitting van het Centrale Comité in november, riep hij een 
gecombineerde vergadering bijeen, bestaande uit het presidium 
van de partij, de Ministerraad, de hoofden van de planbureaus, de 
provinciale partijsecretarissen en de voorzitters van de regionale 
economische raden. Niét alle leden van het Centrale Comité. Deze 
hoogst ongebruikelijke groep was zijn publiek voor de generale 
repetitie van zijn richtlijnen voor een economisch veeljarenplan 
met de nadruk op de zeer populaire vermeerdering van consumptie
goederen8. 

Na enige dagen uitstel9 verscheen in de 'Prawda' een verslag van 
Chroesjtsjows rede, dat een duidelijke aanwijzing vormt voor de 
strijd achter de schermen. Chroesjtsjows optreden stelde de top
organen van de partij onder druk van de zijde der bevolking nog 
vóór ze een besluit hadden kunnen nemen. Zijn overwinning liep 
echter op niets uit: de volledige tekst van zijn toespraak is nooit 
in druk mogen verschijnen en mogelijk heeft juist dit voorval -
komende op een ogenblik waarop Chroesjtsjow volgens het gerucht 
van zins was zijn schoonzoon aan het hoofd te stellen van een 
nieuwe agrarische reorganisatie - zijn val verhaast. Niet slechts 
door het optreden van tegenstanders van de voorgestelde politiek, 

7 Zie de artikelen geciteerd in noot 3. 
s 'Prawda', 2 oktober 1964. 
9 In het verslag van de 'Prawda' werd de datum van de vergadering 

niet genoemd; deze zou 'onlangs' hebben plaatsgevonden. 
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maar ook doordat de oligarchie in gesloten formatie optrok om 
haar instellingen te verdedigen. Zodra Chroesjtsjow weggewerkt 
was, haastten zijn overwinnaars zich om de restanten van zijn 
reorganisatie d.d. november 1962 ook maar op te ruimen: ze 
besloten de industriële en agrarische partijeenheden opnieuw op 
territoriale basis te organiseren; benoemingen van nieuwe per
noneelsleden mochten alleen geschieden door het gehele presidium; 
en Chroesjtsjows beschermeling Sjelepin (waarschijnlijk op het 
kritieke moment naar de andere partij overgelopen) werd benoemd 
tot lid van het presidium - waarmee automatisch de controleur zelf 
onder controle kwam te staan. 

In het licht van de latere gebeurtenissen lijkt dit een wel plau
sibele verklaring van Chroesjtsjows politiek: de leider moet hard
nekkig, maar tevergeefs, geprobeerd hebben de beperkingen te 
doorbreken waarmee de regeringsapparaten zijn macht wisten te 
beknotten. Toch blijft deze verklaring op zich zelf onbevredigend. 
We dienen de vraag te stellen waarom een totalitair systeem, van 
de aanvang af ingesteld op een eenhoofdige leiding en met een 
duidelijke behoefte aan een zichtbare persoonlijke belichaming 
van het gezag, toch een oligarchische samenhang kon ontwikkelen 
die telkens sterk genoeg bleek om de eerzuchtige pogingen te 
stuiten van een leider als Chroesjtsjow, met zoveel vitale energie 
en demagogische begaafdheid? Het antwoord moeten we dieper 
zoeken dan in de werkwijze van machtsinstellingen . . . het ligt in 
de verborgen veranderingen in sociale en politieke krachten van 
het systeem als zodanig. Misschien zullen latere historici die ver
anderingen wel beschouwen als het voornaamste resultaat van 
Chroesjtsjows overgangstijdperk 

Revolutie zonder terreur 

De veranderingen begonnen toen massale terreur als regeerme
thode in diskrediet geraakte. Stalin had begrepen dat een totalitaire 
heerschappij op de lange duur alleen gehandhaafd kan worden als 
aan de top de ene nieuwe revolutie de ander opvolgt -de staats
macht dient als genadeloos instrument voor de vervorming van de 
maatschappij naar het ideologische doel, terwijl de structuur van 
die maatschappij geen blijvende vaste vorm mag gaan aannemen. 
In 1937 had hij, in zijn beruchte leerrede over de noodzakelijke 
verscherping van de klassenstrijd naarmate de socialistische op
bouw voortging, aan dit 'arcanum regni' uitdrukking gegeven; in 
1952 betoogde hij in zijn laatste pamflet, 'De economische pro
blemen van het socialisme', dat de overgang naar de hogere vorm 
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van het communisme niet verwezenlijkt kon worden door een
voudigweg de produktiviteit en de organisatorische efficiency te 
verbeteren . . . nee, daarvoor zou een nieuwe structurele hervor
ming nodig zijn, waarbij de kolchozebaeren staatsarbeiders moes
ten worden. Zou het rad der permanente revolutie gedraaid zijn in 
de richting van wéér een massale dosis gewelddadigheid, dan zou 
StaJin daar bepaald niet voor zijn teruggeschrokken. 

De steeds terugkerende gewelddadigheden hadden Rusland een 
economische schade berokkend die tijdens de periode van de 
geforceerde industrialisatie mogelijk nog wel te dragen was, maar 
waarvan de gedachte alleen al genoeg moest zijn om een industrieel 
rijp geworden Sowjet-Unie, met andere volgroeide industriële 
grootmachten concurrerend om haar produktiviteit te verhogen, 
dodelijk aan het schrikken te maken. Stalins erfgenamen hieven de 
dwangarbeiderskampen op en namen maatregelen tot verhoging 
van het inkomen van de grote massa kolchozearbeiders en on
geschoolden, in een bewust streven om door aansporingen in plaats 
van dwangmaatregelen tot resultaten te komen. Toen Chroesjtsjow 
Stalins doctrine van de toenemende verscherping van de binnen
landse klassenstrijd tegelijk met de bloedige zuiveringen afzwoer, 
verklaarde hij tevens dat de rol van het massale terrorisme in het 
politieke systeem van de Sowjet-Unie voorgoed was uitgespeeld. 

Heersen door de massale toepassing van gewelddadigheden had 
Chroesjtsjow dus veroordeeld, maar dat hield voor zijn gevoel niet 
in dat hij afzag van verdere revolutionaire veranderingen in de 
sociale structuur van de Sowjet-Unie. Hij geloofde in de ideologie, 
hij was voor modernisering. Het gevolg was dat hij meende de 
(ideologische) noodzaak van een door de staat gerichte maat
schappelijke hervorming te kunnen verzoenen met de (econo
mische) noodzaak van een geregeld groeiende produktie, gestimu
leerd door materiële prikkels: was dit niet de enig mogelijke 
rechtvaardiging voor het herstel van de alleenheerschappij ener 
ideologische partij, terwijl men tegelijkertijd werkte aan de moder
nisering van de regeermethoden dezer partij? Toen Chroesjtsjow 
aan het eind van 1958 bij wijze van antwoord op de door de 
Chinese 'volkscommunes' gestelde uitdaging zijn eigen program 
voor de 'opbouw van het communisme' uiteenzette, legde hij er de 
nadruk op dat dit doel slechts te bereiken was met een ver ont
wikkelde technische basis. Hij bleef evenwel Stalins opvatting 
trouw met de stelling dat afschaffing van het structurele verschil 
tussen collectieve boerderijen en staatsboerderijen een eerste voor
waarde was om het 'hogere stadium' te bereiken. 
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Hij gaf toe dat de weg daarheen wel anders zou zijn. Stalin 
immers had een centraal georganiseerde ruilhandel tussen de 
collectieve boerderijen en de industrie van de staat voorgesteld 
om de laatste resten der onafhankelijkheid in de kolchozen uit de 
weg te ruimen. Chroesjtsjow daarentegen was overtuigd van de 
noodzaak om de produktiviteit van de kolchozen op te voeren door 
uitgaven en inkomsten in termen van geld uit te drukken; daarom 
bestond hij het de zelfstandigheid van de kolohozes te steunen, 
doordat ze zelf materiaal mochten betrekken van de Machine 
Tractor Stations. Hun diverse verplichte leveringen aan de staat 
liet hij als handel beschouwen, omdat de artikelen tegen een 
eenheidsprijs aan de staat verkocht werden. Toch zei hij nog in 
zijn rede tot het 21ste partijcongres in het begin van 1959, en 
zelfs nog op de voltallige decemberzitting van het Centrale Comité 
in datzelfde jaar, dat voor de overgang naar het communisme 
structurele veranderingen in de collectieve boerderijen onont
beerlijk waren. Hij beval concrete maatregelen aan, niet slechts 
voor de vervanging van het 'salaris-dag'-systeem (beloning door 
vastgestelde geldbedragen per maand), maar ook om de land
arbeiders minder afhankelijk te maken van hun eigen stukje grond 
en hun eigen kleine kudde. Zulks in voorbereiding op de dag 
waarop de mensen zouden worden ondergebracht in nieuwe 'agro
steden', die helemaal geen eigen grondbezit meer zouden kennen. 

De praktijk wees uit dat de door Chroesjtsjow voorgestane 
structuere veranderingen niet dienstig waren voor een gestadige 
groei van de produktiviteit. Als de boeren zich lieten 'overhalen' 
om hun eigen vee aan de kaleboze te verkopen, waren de resultaten 
zo ontmoedigend, dat de propaganda voor dergelijke verkopen 
al gauw omsloeg in waarschuwingen aan de plaatselijke partij 
om niet te veel druk uit te oefenen. Er was kennelijk een conflict 
tussen de eisen van een rationele economie en de eisen van een 
ideologische hervorming. Er moest gekozen worden. Het antwoord 
verscheen in het nieuwe partij-program van 1961: hierin werd de 
partij niet gesteld voor de concrete taak om de eigen lapjes grond 
en het eigen bezit aan vee in aantal te doen verminderen en ten 
slotte af te schaffen ten einde agrosteden te stichten. Die werden 
genoemd als bijverschijnsel van de toekomstige ontwikkeling, wan
neer de produktiviteit van de kolchozen zo gestegen zou zijn dat 
de boeren geen eigen produkten meer nodig zouden hebben voor 
zich en hun gezin. Voor de eerste keer werd de 'opbouw van het 
communisme' niet omschreven als een proces van structurele ver
anderingen, maar werd er in eenvoudige termen over gesproken 
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in verband met het streven naar een voortdurende vermeerdering 
en verbetering zowel in de produktiviteit als in de levensstandaard. 

Het partijprogram van 1961 werd dus een mijlpaal, die het einde 
aangaf van het streven om de maatschappij van de Sowjet-Unie te 
onderwerpen aan een 'permanente revolutie van bovenaf; men 
kan integendeel stellen dat een belofte om aan deze permanente 
revolutie een einde te maken, is vastgelegd in de in het program 
opgenomen politieke stelling dat de Sowjet-staat geen 'dictatuur 
van het proletariaat' meer is, aangezien de vijandige klassen van 
uitbuiters niet meer bestaan. Ze wordt nu 'een staat van het gehele 
volk' genoemd ... met andere woorden: er is een eind gekomen aan 
de binnenlandse klassenstrijd in de Sowjet-Unie. 

In tegenstelling tot wat Chroesjtsjow aanvankelijk dacht, was 
het onmogelijk gebleken om zónder de massale toepassing van 
terreur de hervorming van de sociale structuur precies volgens de 
blauwdrukken van de ideologie door te zetten; voor het eerst sinds 
de consolidering van de totalitaire partijheerschappij was de dyna
miek van de economie in de Sowjet-maatschappij sterker gebleken 
dan de ideologische dynamiek van het totalitaire systeem. Het 
programma betekende voor alle burgers de verzekering dat ze in 
het vervolg rustig aan hun werk konden gaan zonder angst te 
hoeven hebben voor nieuwe door de heersende partij in gang 
gezette sociale omwentelingen; hoe obscuur de terminologie ook 
was, toch kondigde dit program aan dat de revolutie 'aan het 
afsterven' was. De Chinezen hadden dan ook gelijk toen ze het 
voor 'revisionistisch' uitmaakten. 

Wat het programma echter niet bedoelde aan te kondigen, was 
het afsterven van de heerschappij van één partij; er wordt integen
deel in gesteld dat deze heerschappij geen dictatuur meer is, 
aangezien ze nu wordt uitgeoefend door een 'partij van het hele 
volk'. De 'leidende rol' van de partij zou zelfs nog blijven bestaan 
als het volledige communisme was bereikt en als de staat als 
zodanig verdwenen was. Met andere woorden: het monopolie van 
de partij zou - zij het onder een andere naam - bestendigd blijven 
ook wanneer de oorspronkelijke rechtvaardiging ervoor door de 
revolutionaire veranderingen in de maatschappij zouden zijn komen 
te vervallen. Dit nu riep een probleem op, het probleem van hóé 
een nieuwe rechtvaardiging te vinden voor het handhaven van de 
heerschappij van de communistische partij. Het had geen zin om 
een antwoord te vermijden en alleen maar meer nadruk te leggen 
op het internationale aspect van de revolutionaire taak der partij; 
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immers, ook op dit terrein was Chroesjtsjows poging om het 
Leninisme nieuw leven in te blazen op een desillusie uitgelopen. 
In 1962 verzonk de hoop op een revolutionaire doorbraak naar het 
wereldpolitieke vlak, onder de aanvoering van de Sowjet-Unie, in 
de golven van de Caraïbische Zee, en de loop van het conflict met 
China toonde glashelder aan dat niet iedere voortgang van de 
communistische revolutie automatisch meerdere glorie voor de 
Sowjet-Unie hoefde te betekenen. De communistische partij van 
de Sowjet-Unie had nu haar vroegere internationale gezag ver
loren en had dwingende redenen om - juist nu het einde van haar 
revolutionaire taak binnenslands in zicht was - te erkennen dat ze 
ook de wereldrevolutie wel niet meer zou aanvoeren. 

De vraag naar een nieuwe rechtvaardiging van de heerschappij 
van de partij loste Chroesjtsjow op door in 1962 zijn doctrine over 
de voorrang van constructieve economische taken te publiceren. 
Een te juister tijd ontdekte tekst van Lenin10 gaf steun aan deze 
doctrine, die verder een zekere bewogenheid verkreeg door de 
redicale reorganisatie van de partij op basis van de produktie. Als 
de partij niet langer hopen kon naar eigen willekeur de maat
schappij te kunnen hervormen, zou ze zich in elk geval nuttig 
kunnen tonen voor die maatschappij; de beambten van de partij 
dienden het stigma van mooipratende parasieten te zijn te ver
mijden, dus moesten ze bewijzen dat ze wel degelijk de econo
mische vooruitgang op gang konden brengen; en ten einde dit tot 
stand te brengen en haar mensen deze nieuwe taak te vergemak
kelijken (of zelfs hen ertoe te dwingen), moest de partij-organisatie 
op nieuwe leest geschoeid worden. 

Het rad der geschiedenis heeft zijn loop wél volbracht: in plaats 
van de structuur van de maatschappij aan de eisen van de partij 
aan te passen, zou nu de structuur van de partij worden aangepast 
aan de veronderstelde eisen van de maatschappij! 

De oplossing was overigens meer schijn dan werkelijkheid: dik
wijls waren de 'apparatsjiki' van de partij ongeschikt voor het ver
vullen van strikt economische taken en ongeneigd om zich aan te 
passen. Wat de Russische economie trouwens nodig had, was niet 
dat de bureaucraten zich meer op de produktie gingen toeleggen, 
maar dat er gehandeld kon worden zonder door de bemoeienis van 
de bureaucraten gehinderd te worden. Chroesjtsjows opvolgers 
hebben dat wel ingezien. 

10 'Prawda', 28 september 1962. 
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Gemiste dynamiek 

Bij een terugblik op Chroesjtsjows hardnekkige maar ten slotte 
mislukte strijd tegen de oligarchische neigingen van het partij
apparaat, moeten we voor goed begrip van de uiteindelijke oorzaak 
dezer mislukking rekening houden met bovengenoemde verande
ringen in de opvattingen inzake de evolutie. Dan blijkt dat Chroesjt
sjow faalde, omdat hij de nadruk legde op dynamische leiding in 
een tijdsbestek waarin de totalitaire dynamiek van zijn land aan 
kracht inboette. Het ambtenarenwereldje, doodmoe na Stalins 
historische gruweldaden en meer dan ooit hunkerend naar stabili
teit en routine, kreeg van hem nieuwe experimenten, een ver
nieuwing van het geloof. Als de tijd voor een 'Directoire' in Rusland 
gekomen zou zijn, wilde hij de rol vervullen van een nieuwe meer 
welwillende Robespierre. 

De nieuwe opvattingen hebben hun ontstaan mede aan Chroesjt
sjow te danken, omdat hij degene was die Stalins methodes ver
wierp. Bewust heeft hij echter niet tot het ontstaan ervan bij
gedragen, hij kon dan ook geen leiding geven aan de ontwikkeling 
en ten slotte ging hij er aan te gronde. De tegenstand waarop hij 
stuitte, was meestal niet ingegeven door heimwee naar de goede 
oude stalinistische tijd, maar integendeel dikwijls beter bij de 
nieuwe tijd aangepast dan zijn eigen voorstellen. Het dient de 
partij-oligarchen als een positieve verdienste te worden aange
rekend, dat ze zijn belofte om een einde aan de terreur te maken 
verwelkomden (misschien die belofte ook wel stimuleerden), maar 
dat ze hem de kans niet gaven om zijn kritiek op het verleden te 
gebruiken als een wapen om zijn mededingers mee weg te wer
ken. Zijn collega's schijnen ook van het begin af aan aarzelend te 
hebben gestaan tegenover Chroesjtsjows plannen voor de graduele 
verdwijning van het eigen stukje boerengrond en voor de her
groepering van de boerenbevolking in agrosteden. Op deze punten 
hield de resolutie van het 2lste congres meer slagen om de arm 
dan Chroesjtsjow deed, en het is een feit dat de boeren nu weer 
over een stukje grond beschikken dat even groot is als wat ze voor 
Chroesjtsjows tijd hadden. 

Over het geheel genomen is het denkbaar dat de bureaucraten 
met al hun liefde voor routinewerk toch meer geduld opbrachten 
om te luisteren naar wetenschappelijke raadgevingen over plant
kunde en landbouwkundig beheer dan een van zijn bovennatuur
lijke opdracht vervulde leider dat deed. Die leider was alleen ge
ïnteresseerd in wonderdadige resultaten door voortdurende cam-
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pagnes, hetzij voor de uitbreiding van de graanbouw, het om
ploegen van onontgonnen land of het inkorten van de tijd waarin 
het land braak bleef liggen. 

Chroesjtsjow handelde overigens consequent naar zijn eerlijke 
overtuiging dat de dictatuur van een moderne partij alleen door 
het bevorderen van dynamische veranderingen levensvatbaar kan 
zijn. Hij had zich tenslotte neergelegd bij het feit dat die ver
anderingen niet meer langs de weg van ideologische voorschriften 
tot stand te brengen zijn, en dus stelde hij zich tegen de groeiende 
neiging tot b·aagheid teweer door meer en meer op te treden als de 
voorvechter van reële maatschappelijke eisen - meer voedsel, 
meer en beter consumptieartikelen, betere huisvesting, enz. Maar 
naarmate hij zijn eigen streven naar persoonlijk gezag en naar 
meer mutaties van het personeel binnen de elitecategorieën meer 
en meer begon te vereenzelvigen met zijn strijd voor de populaire 
eisen, moeten zijn activiteiten voor de partijbureaucraten steeds 
meer de schijn hebben gekregen van een bedreiging van hun 
heerschappij. 

Toen Chroesjtsjow aan de macht kwam, was hij heilig van plan 
geweest om de verschillende bureaus weer tot leven te wekken en 
tevens het dynamische geloof van het regime opnieuw te bezielen. 
Op het eind zag hij zich en zijn eigen dynamisch geloof verslagen 
door de toenemende verstarring van de opnieuw ingestelde bureaus. 
Misschien is het wel zo, dat deze tegenspraak - grondslag van de 
huidige fase in het Russische communisme - onverbrekelijk ver
bonden is aan de natuur van iedere totalitaire heerschappij van 
lange duur. Een totalitaire heerschappij valt te herkennen hetzij 
aan de instellingen van een één-partijregering, in combinatie met 
een monopolie van organisatie en voorlichting, óf wel aan de 
dynamiek van een voortdurende revolutie van bovenaf, bestaande 
uit steeds nieuwe maatschappelijke hervormingen, die het politieke 
machtscentrum, strevend naar een (onbereikbaar) ideologisch doel, 
aan het volk oplegt. 

Theoretisch is wel te bewijzen dat er een wisselwerking is tussen 
de dynamiek van een permanente revolutie waar de regerings
instellingen voor nodig zijn, en de regeringsinstellingen die alleen 
door een dergelijk dynamisch doel een rechtvaardiging hebben. In 
de praktijk komt het erop neer dat een met absolute macht beklede 
heerser nodig is om de dynamiek in stand te houden. Hij kan van 
de bureaus en de instellingen gebruik maken, blijft er boven staan 
en kan ze organisatorisch kapot maken ter vermeerdering van zijn 
eigen macht (zoals Stalin deed - Hitier trouwens ook). Pas als het 

288 



veronderstelde 'perpetuum mobile' tot stilstand komt en de oligar
chische verstarring aanvangt, kunnen ze tot stabiliteit geraken. 

De val van Chroesjtsjow geeft aan dat de Sowjet-Unie thans dit 
stadium heeft bereikt. Formeel is de continuïteit van het partij
regime niet verbroken, maar de erosie van de ideologische dyna
miek van deze partij is ver voortgeschreden. Objectief en subjectief 
bezien zijn de nieuwe mensen niet in staat de revolutie verder te 
voeren; zij zullen zich tevreden moeten stellen met het administra
tief vastleggen van de resultaten ervan. Met alle terughouding die 
men bij historische analogieën in acht dient te nemen, heeft het er 
toch de schijn van dat de vergelijking die Trotski verkeerdelijk 
toepaste op de heerschappij van Stalin, in werkelijkheid veel beter 
van toepassing is op het 'Directoire' van Chroesjtsjows opvolgers ... 
een regime van bureaucraten als van de 'Thermidor'. De revolutie 
sterft af, de erfgenamen kunnen niet anders doen dan de instel
lingen van de revolutie conserveren en hun eigen oligarchische 
privileges verdedigen. Er is niemand in zicht die hun domein 
bedreigt. Maar misschien is het niet té optimistisch om de hoop 
te koesteren dat hun regering iets meer berekenbaar (zelfs iets 
wettiger) zal zijn dan die van hun voorgangers, en ook minder 
bestuurd door inspiraties en minder inspirerend! Dan zal ten laatste 
een kans ontstaan voor de rijping van nieuwe gedachten en nieuwe 
krachten die eenmaal de huls van een dode traditie zullen door
breken. 
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C. Egas 

Welzijnsinvesteringen, meerjarige 
planning, constructief overleg 

H. J. Eijsink spreekt in zijn artikel 'Verantwoordelijkheid in machte
loosheid' in feite over het gebrek aan politiek elan en de te geringe 
aandacht voor het veranderen van de maatschappelijke orde. Met 
zijn titel bedoelt hij uit te spreken dat parlement en regering wel 
een omvangrijke verantwoordelijkheid dragen, maar in feite mach
teloos zijn, omdat de beslissingen betreffende de produktie in han
den der naar winst strevende ondernemers gelaten zijn en boven
dien de belastingheffing zodanig aan banden is gelegd, dat de 
middelen ontbreken voor het tot stand brengen van belangrijke en 
kostbare gemeenschapsvoorzieningen. 

Hij laakt het gebrek aan visie en durf ook in de socialistische 
partij en vindt dat er slechts twee manieren zijn om de produktie 
aan de particuliere sector te onttrekken, en onder grotere invloed 
van de gemeenschap te brengen, nl. socialisatie of belastingheffing. 

Eijsink stelt dus tamelijk radicale eisen op economisch gebied en 
wenst de economische orde in, naar zijn mening, socialistische zin 
om te buigen. Gezien de ernstige gevaren die onze samenleving 
bedreigen en de omvangrijke taken die de gemeenschap zal moeten 
aanvatten om deze in te perken, heeft het zin de visie van Eijsink 
nader te bezien. 

In de eerste plaats iets over de verdeling van de welvaart. De na
oorlogse periode wordt gekenmerkt door een voortdurende en vrij 
snelle welvaartstoename. Dr. Holtrop, de directeur van de Neder
landse Bank, heeft voor de 12-jarige periode van 1951 tot 1963 
de volgende welvaartsstijging t.a.v. de lonen berekend: 

stijging nominale loonsom 
inflatieverlies 
stijging reële loonsom 

6, 7 pct. per jaar 
2,6 pct. per jaar 
4,1 pct. per jaar 

We betreuren de inflatieverliezen, maar afgezien daarvan kan men 
spreken van een tamelijk constante economische groei gedurende 
~en lange periode, waardoor de materiële welvaart aanzienlijk is 
toegenomen. 
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Die welvaartstoename is er niet alleen, zelfs niet in de eerste 
plaats, in de loonsector. De vermogensgroei is in de genoemde 
periode ongeveer twee maal zo omvangrijk geweest, waardoor de 
bezitsverhoudingen ongunstiger werden. De kleine groep grote be
zitters ziet zijn vermogen het meest toenemen. Daarbij komt nog 
het feit, dat onder invloed van het stijgende loonpeil en de hoge 
stand der techniek de kleine zelfstandigen snel in aantal terug
lopen, waardoor het aantal ondernemers relatief vermindert en 
het aantal werknemers relatief stijgt. 

Kort geformuleerd kan men dus stellen, dat weliswaar de lonen 
voortdurend zijn gestegen, ook reëel, maar niet zoveel dat de 
loontrekkers ook hebben meegedeeld in de vermogenstoename. 

Nu is men er na 1945 van uitgegaan dat er onder een progressief 
beleid een zodanig belastingsysteem moest worden opgebouwd, 
dat niet alleen de sterkste schouders de zwaarste lasten zouden 
dragen, maar tevens afroming van zeer hoge inkomens tot nivelle
ring van vermogen zou leiden. Het lijkt me nuttig vast te stellen dat 
via de belastingen nauwelijks van enige nivellering van vermogen 
sprake is. Bij de heffing van directe belastingen zijn de psycholo
gische grenzen wel ongeveer bereikt. Bovendien zal de EEG ons 
noodzaken de directe belastingen nog enigszins te matigen in het 
kader van de harmonisatie. De enige reële mogelijkheden die op 
dit gebied nog ter beschikking staan, zijn de invoering van een 
vermogenswinstbelasting en van een hogere successiebelasting. 
Alles bijeen valt er op het gebied van de directe belastingen niet 
al te veel te verdienen voor de gemeenschap. Desondanks is het 
onbevredigend dat de vermogensgroei welhaast volledig toevalt 
aan de beperkte groep grote-vermogensbezitters. Het beheerste 
loonbeleid heeft daartoe bijgedragen, omdat de investeringen en 
de concurrentiekracht niet mochten worden aangetast ten einde 
volledige werkgelegenheid te behouden. Daarom moet de loon
stijging globaal de produktiviteitstoename niet te veel overschrij
den. 

Noch via de normale loonvorming, noch via de (directe) belas
tingen was het mogelijk de vermogenstoename te spreiden over 
een zeer grote groep. De vakcentrales hebben nu in een gezamen
lijk rapport vermogensdeling en investeringsloon bepleit als mid
delen tot het beter spreiden van de vermogenstoename. Het komt 
mij voor dat het de moeite waard is te proberen deze nieuwe mid
delen zo goed mogelijk te benutten. Als dat lukt, zou er sprake zijn 
van een werkelijke bezitsvorming bij de grote massa. Helaas moet 
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ik toegeven dat de PvdA op dit terrein niet bepaald voorop heeft 
gelopen. 

In de tweede plaats iets over de omvangrijke taken die de gemeen
schap, veelal de overheid, beter moet aanpakken. 

Vondeling heeft bij herhaling gezegd, dat het de twee laatste 
kabinetten ontbreekt aan visie op de toekomst. Eijsink laat door
schemeren dat het ook de socialisten ontbreekt aan visie op de toe
komst. Specialistendom, belangengroepen en gearriveerd zijn zou
den dat belemmeren. Dit is m.i. een belangrijke zaak. 

Welke zijn de grote objecten die met visie en kracht aangepakt 
moeten worden in deze en de komende tijd? Terecht is op het 
congres van de Partij van de Arbeid van 5 en 6 maart jl. de aandacht 
o.a. gevestigd op: 

a. de noodzaak van een zeer krachtig ruimtelijk ordeningsbeleid; 
b. in verband daarmee een actieve zorg voor de gezondheid van 

de mens en zijn milieu. 
c. Eveneens in verband daarmee de dringende noodzaak een 

grondbeleid te voeren vrij van speculatie en volledig gericht op 
bestemmingen ten algemenen nutte. 

d. De wenselijkheid onze bodemschatten zoveel mogelijk onder 
gemeenschapsbeheer te brengen, omdat deze aan de gehele volks
gemeenschap ten goede dienen te komen. 

ad a. De ruimtelijke ordening blijft ver achter bij hetgeen nodig 
is. Terecht heeft De Galan er in zijn congresinleiding op gewezen 
dat de ruimte in Nederland zo schaars is, en vooral zo schaars 
wordt, dat een volledige planning van die ruimte nodig is. 

Op het gebied van de wegen is de behoefte sterk onderschat, 
waardoor een onhoudbare achterstand op het gebied van de wegen 
is ontstaan. Beslist niet alleen op het terrein van de rijkswegen, 
evenzeer aan provinciale wegen en vooral aan verkeersvoorzie
ningen in de gemeenten. Zeer omvangrijke investeringen zijn nodig 
voor de verbreding van straten en wegen, voor de bouw van kunst
werken, de uitbreiding van parkeerruimte, etc. 

Op het gebied van de recreatie in de open lucht is evenzeer een 
toenemende achterstand te bespeuren. Het recreatieverkeer wordt 
massaal. De bestaande natuurlijke recreatiegebieden worden in 
toenemende mate opengelegd en opengesteld, maar aanplant van 
geheel nieuwe groengordels e.d. komt slechts zeer beperkt voor. 
Het meest nog in ruilverkavelingsgebieden, maar ook daar op te 
beperkte schaal. Een ruimtelijke planning van groengordels is nodig 
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vooral ter onderbreking van stedelijke aggloceraties. We missen 
te veel een visie van politieke zijde daarop en in elk geval zullen 
met de realisering grote bedragen gemoeid zijn. 

Het spreekt vanzelf, dat de stedebouwkundige planning, als 
onderdeel van de ruimtelijke ordening, hiermee ten nauwste samen
hangt. De ruimtelijke stedebouwkundige planning zal op de toe
komst gericht moeten zijn. Oude binnensteden moeten gesaneerd 
en verruimd worden. Nieuwe stadswijken dienen ruim gebouwd te 
worden met voldoende verkeersruimte, voldoende recreatieve ac
commodatie, voldoende culturele en sociale accommodatie en met 
veel groen. Visie en durf zijn daartoe onmisbaar, en meer geld voor 
de gemeenten. 

ad b. In het voorgaande is de gezondheid van mens en milieu 
reeds ten dele aangeduid, nl. ten aanzien van het wonen en de 
recreatie. We moeten daaraan toevoegen dat veel aandacht nodig 
is voor de vervuilingsverschijnselen van het oppervlaktewater en 
de lucht. In feite zijn we viezer dan de vies genoemde varkens. We 
wentelen ons steeds meer in ons eigen vuil. We drinken uit het 
riool, we zwemmen in rioolwater en we ademen veelal zwaar ver
ontreinigde lucht. Bovendien nuttigen we veel voedsel dat sporen 
vergift draagt, die zich in ons lichaam ophopen. Hoewel we moeten 
waken tegen onnodige zwartkijkerij, is er anderzijds voldoende 
reden tot zorg. We moeten oppassen dat de menselijke concentratie 
in Nederland niet zo dicht wordt, dat we aan onze eigen vuil- en 
afvalprodukten ten onder gaan. Strijd tegen water- en luchtvervui
ling is geboden, evenals strijd tegen sluipende vergiften. Aanzien
lijke bedragen zullen nodig zijn om deze strijd effectief te kunnen 
voeren. 

ad c. De grondpolitiek is volkomen ontspoord door het vrijlaten 
van de prijzen van bouwgrond en agrarische grond. 

Beide ten nadele van de consumenten. Uiteraard heeft de ge
meenschap voor de bouw van woningen, de aanleg van wegen en 
de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen, grote hoeveelheden 
grond nodig, waarvoor een steeds hogere prijs betaald moet worden. 
Dat is altijd ten nadele van de grote massa der bevolking, die of 
grond en woningen duurder moet betalen, of andere voorzieningen 
moet missen. De grondpolitiek is overigens mede een belangrijk 
object van ruimtelijke ordening. Op korte termijn zijn streekplannen 
over heel Nederland nodig ter bepaling van de bodembestemming 
in globale zin. Zowel het wegenbeleid als het verkavelingsbeleid 
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dienen aan de normen der ruimtelijke ordening getoetst te worden. 
Waarschijnlijk zou door een scherpe grondprijsbeheersing en her
ziening van het onteigeningsbeleid geld bespaard kunnen worden. 
Maar visie en durf zijn zeker ook op dit gebied volstrekt onmisbaar. 

ad d. Het brengen van bodemschatten onder controle van de ge
meenschap spreekt voor zich zelf. De eventuele gas- en olievond
sten betekenen een zeer omvangrijke verrijking van de Nederlandse 
samenleving, een verrijking die zoveel mogelijk aan de bevolking 
ten goede dient te komen. Deze bodemschatten, met name de ex
ploitatie van het aardgas, vergen in de eerste fase vrij hoge inves
teringen, maar verhogen daarna de inkomensbronnen van de volks
gemeenschap, ook van de overheid. 

Naast deze op het congres genoemde taken zijn er beslist nog andere 
en zeer belangwekkende te noemen. Eijsink heeft reeds geduid 
op het probleem van de automatisering met al haar facetten. Deze 
automatiser ing sto1mt op ons af en dreigt ons evenzeer te over
vallen als de vijfdaagse werkweek. 

De mogelijkheden tot het verkrijgen van meer vrije tijd nemen 
toe. Nu reeds spreekt men van arbeid die vreugdeloos, functieloos 
wordt en de automatisering zal dat gevaar waarschijnlijk verster
ken. Sociologen spreken reeds van de <after work man', de mens die 
pas na afloop van het verplichte werk gaat leven. De vrijetijds
besteding wordt dan wel uitermate belangrijk. Dat heeft gevolgen 
voor het niveau van de algemene vorming en dus voor de ontwikke
ling van het onderwijs en de vakopleiding. 

Bovendien stoten wij in toenemende mate op het feit, dat wel
vaart en welzijn, gelukkig zijn, niet synoniem zijn, niet steeds 
samengaan. Sociale, medische en culturele activiteiten en voor
zieningen zijn noodzakelijk als voorwaarde voor geestelijke volks
gezondheid, evenwichtigheid en levensgeluk. Waar is de visie op 
een integraal beleid voor deze sectoren? Hier ligt nog een onover
zienbaar terrein braak, dat wel eens beslissend zou kunnen zijn 
voor de duurzame realisering van menselijk welzijn, van waar
achtig levensgeluk. 

Bij dit alles mogen we onze verantwoordelijkheid op internatio
naal gebied niet vergeten. De ontwikkelingshulp zal een vanzelf
sprekende en dus vaste post op onze begrotingen dienen te zijn. 

Het voorgaande is uiteraard verre van volledig, maar geeft aan, dat 
omvangrijke activiteiten ten behoeve van een gezonde samenleving 
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nodig zijn. De vraag die Eijsink aan de orde stelt is, in hoeverre tot 
dat doel de beslissingen aangaande de bestemming der produktie
factoren in handen van de gemeenschap moeten komen. 

De eerste vraag is of dat per se noodzakelijk is. 
De tweede vraag kan zijn, wie of wat die gemeenschap is, wie 

dus de beslissingen moet nemen en volgens welke procedure die 
beslissingen worden genomen. Denkt Eijsink aan blauwdrukken, 
aan een plansocialisme? Denkt hij aan nationalisatie? Zo ja, is hij er 
zeker van dat dan de welvaarts- en welzijnsdistributie doelmatiger 
en beter zal zijn? Op dit terrein zou ik willen waarschuwen tegen 
vaagheden, tegen kreten. 

Uitgaande van de huidige werkelijkheid en tevens uitgaande 
van het feit dat revolutionaire ontwikkelingen in de politiek van 
Nederland niet al te waarschijnlijk zijn, lijkt het me realistischer te 
onderzoeken in hoeverre we, uitgaande van de huidige economische 
orde, via aanvullende correcties tot behartiging van de bovenge
noemde collectieve taken kunnen komen. 

Het komt mij voor, dat een actief ruimtelijk ordeningsbeleid 
politiek een haalbare kaart aan het worden is. In dat verband is 
er waarschijnlijk ook wel het een en ander te doen ter bestrijding 
van de grondspeculatie. De bestrijding van de milieuvervuiling zie 
ik evenzeer als een haalbare kaart. Moeilijker ligt het t.a.v. de uit
bouw der culturele, medische en sociale sector, maar ook daarover 
is het gesprek begonnen, dwars door de grote politieke groepen 
heen. De centrale vraag is in hoeverre er middelen voor deze om
vangrijke taken vrij te maken zijn. 

Hier kom ik terug bij het centrale probleem waarmee Eijsink 
worstelt. Het is zo klaar als een klontje, dat het politieke beleid in 
Nederland geen visie heeft op de dringend nodige gemeenschaps
voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het leefbaar maken en 
houden van de zgn. welvaartsmaatschappij. Het liberalistische den
ken in termen van eigen belang is zo ongelooflijk sterk in Neder
land, dat er geen politieke meerderheid te vinden is die bereid is 
de financiële consequenties te dragen die aan de gemeenschaps
voorzieningen (de leefbaarheidsinvesteringen, zoals De Galan ze 
noemde' verbonden zijn. 

We raken daarmee inderdaad de maatschappelijke orde, maar 
het staat m.i. niet vast dat die principieel moet worden omgebogen. 
Er is nl. een vrij snel gaande evolutie aan de gang in een richting 
als Eijsink wenst. Belangrijk is de voortgang en het tempo van deze 
evolutie. 

We moeten ons wel realiseren, dat voor de oorlog een stringent 
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conjunctuurbeleid van de overheid niet werd aanvaard, maar dat 
ditzelfde beleid nu vérgaand wordt toegepast door niet-socialis
tische partijen. Daarnaast is een welhaast complete sociale ver
zekering tot stand gekomen, die mede tot spreiding van welvaart 
bijdraagt, zij het beperkt. 

In de derde plaats is de greep van de overheid op de bestedingen 
- en meer nog op de investeringen - zeer omvangrijk. 

Ruim een kwart van het nationale inkomen loopt via de overheid 
en ongeveer de helft van de investeringen wordt door de overheid 
beïnvloed. Zowel de overheidsuitgaven als de overheidsinveste
ringen zullen onontkoombaar moeten toenemen, tenzij men de ge
meenschapsvoorzieningen duurzaam verwaarloost. Dat lijkt mij 
politiek niet vol te houden. Het toenemende verzet tegen een slap 
wegenbeleid, tegen onvoldoende bestrijding van water- en lucht
vervuiling, tegen onvoldoende zorg voor de recreatie in de vrije 
natuur, tegen onvoldoende gemeentelijke middelen t.b.v. de hygië
nische, sociale en culturele voorzieningen, wijst erop, dat men be
gint te begrijpen dat voldoende gemeenschapsvoorzieningen nood
zakelijk zijn om de welvaart tot volledig welzijn te maken. Het 
komt me voor, dat onze politiek vooral gericht moet zijn op het 
duidelijk maken van deze noodzaak. Dat heeft, dunkt me, meer zin 
dan zwaar theoretisch bomen over de economische orde of over 
socialisatie in algemene termen. 

De partij zal m.i. een duidelijke visie moeten geven op datgene 
wat ten behoeve van morgen nodig is. Zij zal moeten stellen welke 
voorzieningen ze concreet wenst. Zij zal ook moeten stellen dat ze 
bereid is de consequenties daarvan te aanvaarden en bereid is de 
middelen tot financiering te zoeken en te vinden. Kritiek op de 
Tweede-Kamerfractie wegens het medewerken aan belastingver
laging zet m.i. geen zoden aan de dijk. Het is volstrekt duidelijk 
dat verlaging van de belastingen aan de voet, verlaging van vrij
gezellenbelasting en correctie van een overmatige doorwerking 
van het progressie effect noodzaken tot herziening van de in
komstenbelasting in verlagende zin. De samenwerking in EEG
verband dwingt daar eveneens toe. Het gaat m.i. allerminst om een 
stomweg tegengaan van belastingverlaging, het gaat om de opbouw 
van een belastingsysteem en een staatsleningensysteem dat wordt 
afgestemd op reëel noodzakelijke overheidstaken. 

Meerjarige planning is niet meer te ontgaan als we op bepaalde 
terreinen niet in een chaos willen vastlopen. We kennen deze meer
jarige planning reeds voor de inpoldering van het IJselmeer, voor 
de Deltawerken en voor de ruilverkaveling. In feite is die planning 
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er ook voor defensie en iets vager voor de bouwsector en de onder
wijssector. Met deze sectoren, vallende onder Waterstaat, Land
bouw, Defensie, Bouwnijverheid en O.K. en W., bestrijkt de over
heid reeds een zeer omvangrijk deel van de nationale economie. 

De meerjarige planning moet spoedig uitgebreid worden tot de 
wegen- en vervoerssector, tot de recreatie in de vrije natuur, tot de 
zuivering van water en lucht en tot een sociaal-culturele planning 
t.b.v. de vrijetijdsbesteding. Meerjarige plannen t.b.v. deze over
heidstaken zijn nodig, met een bijbehorend urgentieschema, ten 
einde de aanpak af te stemmen op het economisch mogelijke. Het 
parlement dient zowel de plannen als de urgentie-afweging te ken
nen. Jaarlijks dient over de totaal-planning en prioriteitsbepaling 
overeenstemming verkregen te worden, bij voorbeeld in een cen
trale begrotingscommissie. 

Vaststelling van jaarplannen met prioriteiten heeft consequenties 
voor de overheidsbestedingen en dus voor het belasting- en inves
teringsbeleid. Het spreekt vanzelf dat de prioriteit van het parti
culiere bedrijfsleven t.a.v. de jaarlijkse investeringen niet te hand
haven valt, althans niet volledig. Deze zijn in feite ook nu reeds 
onderworpen aan de eisen van het conjunctuurbeleid, het zal ook 
aan de eisen van een structureel planningsbeleid onderworpen 
moeten worden. 

Ten slotte een laatste opmerking. 
Eijsink vangt zijn artikel aan met een afwijzing van de idee van 

de Duitse politicus von Knoeringen, die een 'Deutsche Kommission' 
wil instellen, een groep onafhankelijke figuren die structurele maat
schappelijke vraagstukken zouden moeten opsporen en in politieke 
relevanties vertalen. 'Met een kunstgeweten is een ontzielde poli
tiek niet te helpen,' zegt Eijsink. Daarmee schuift hij het denkbeeld 
van von Knoeringen te gemakkelijk opzij. In de eerste plaats is onze 
samenleving bijzonder ingewikkeld. 

In de tweede plaats is onze samenleving uiterst dynamisch, aan 
zeer snelle veranderingen onderhevig. Slechts weinigen kunnen 
het geheel van onze samenleving in haar structurele verbanden 
overzien en een waarschijnlijk nog kleiner aantal is in staat vol
doende inzicht en fantasie op te brengen waarmee een duidelijke 
visie op de samenleving van overmorgen tot stand kan komen. 

Een interpolitieke groep van deskundigen en onafhankelijke figu
ren zou naar mijn mening zeer nuttig werk kunnen doen bij het 
duidelijk aan de orde stellen van een aantal actuele en fundamentele 
voorzieningen die getroffen moeten worden. Zij zou een 'program 
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van welzijnsinvesteringen' kunnen ontwerpen, ten dele ontleend 
aan partijprograms, ten dele aan eigen visie, waardoor een bevruch
tende en stimulerende werking denkbaar zou zijn. Zulk een werk
groep van deskundige, onafhankelijke en gezaghebbende figuren 
zou de hierboven gestelde wens om te komen tot een meerjarige 
nationale planning van weizijnsinvesteringen m.i. aanmerkelijk 
kunnen bevorderen. En waarom zouden de wetenschappelijke 
bureaus van een aantal grote en constructieve partijen niet tot een 
gezamenlijke studie van deze fundamentele problematiek kunnen 
komen? In deze tijd van oecumene en integratie zullen wij de 
moed moeten hebben om over de partijgrenzen heen te zien. De 
verbetering van de kwaliteit van ons bestaan, het behoud van de 
geestelijke vrijheid en de volle ontplooiing van alle mensen op aarde 
is een opgave die alle constructieve partijen raakt. Nederland en de 
wereld hebben zulk een benadering nodig om de machteloosheid 
der democratie te doorbreken. Socialistische ideeën kunnen daarin 
functioneren als zuurdesem in het brood. 
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Ed. van Thijn 

Onze politieke structuur 

Georg Geismann: Politische Stmktur und Regierungssystem in den 
Niederlanden (Athenäum Verlag- Frankfurt om Main-Bonn, 1964) 

De democratie in Nederland is in debat. Een storm van kritische 
beschouwingen (o.a. van Cals, Coppes, Couwenberg, Daalder en 
Glastra van Loon) is opgestoken in het waterglas der vaderlandse 
politiek. Ook een onderzoek naar de mate van antiparlementaris
me heeft - de schamele opzet ten spijt - nogal wat pennen in 
beweging gebracht. 1 

In dit debat heeft zich nu ook een buitenlander, Georg Geis
mann, gemengd. 'Het is voor een buitenlander steeds moeilijk de 
constitutie van een land juist te verstaan; indien men er niet 
aan gewend is, ziet men zo licht bepaalde modaliteiten of ver
scholen factoren over het hoofd,' schreef prof. Duynstee in de De 
Tijd-Maasbode naar aanleiding van Geismanns interventie. Een 
reactie die bepaald onrecht doet aan schrijvers bedoelingen. Nog 
afgezien van het feit, dat de beste beschrijvingen van de belang
rijkste politieke systemen dikwijls op naam staan van buitenlan
ders (met de Tocquevilles 'Democratie in Amerika' als beroemdste 
voorbeeld) is het Geismanns uitdrukkelijke opzet om door te 
dringen tot de 'verscholen factoren' achter de constitutie. Zijn 
probleemstelling is niet staatsrechtelijk, maar politicologisch be
paald: 'Het doel is een analyse te geven van het politieke krach
tenspel en de politieke menings- en machtsvorming binnen de 
tegenwoordige Nederlandse parlementaire democratie. . . Hflt 
komt in dit onderzoek niet aan op de juridische vorm, maar op 
het praktisch functioneren van het politieke systeem .. .' 

\Vanneer Geismann moeite zou hebben gehad om tot de prak
tijk van het politieke krachtenspel in Nederland door te dringen, 
dan heeft hij dit wonderwel weten te verbergen. Zijn beschrij-

1 De houding van de Nederlander tegenover het parlement, In
stituut voor Psychologisch Markt- en Motievenonderzoek, Rotterdam, 
januari 1965. 
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vende hoofdstukken (o.a. over de constitutionele verhoudingen, de 
politieke partijen, de verzuiling, de belangengroepen, de pbo, de 
kabinetsformaties en het kiesstelsel) maken een volledige indruk. 
Zijn literatuuropgave is één van de uitgebreidste die ooit over 
het politieke systeem in Nederland is bijeengebracht. Maar ook 
zijn analyse van de specifieke eigenaardigheden van ons politieke 
proces getuigt van een inzicht dat in Nederlandse publikaties 
maar weinig wordt aangetroffen. 

Alvorens tot zijn analyse over te gaan, neemt Geismann de 
moeite om, helaas zeer summier, aan te geven aan welke voor
waarden een democratisch systeem moet voldoen, wil een goede 
functionering gewaarborgd zijn. 

Een democratisch systeem functioneert pas goed, aldus Geis
mann, wanneer zowel de machtsvorming als de machtswisseling 
het resultaat kan zijn van een verkiezingsuitslag. Aan deze voor
waarden wordt in Nederland in genen dele voldaan. Het kies
stelsel en het partijensysteem maken slechts zeer geringe ver
schuivingen in de onderhandelingspositie van de diverse partijen 
mogelijk, van duidelijke overwinnaars of verliezers kan geen 
sprake zijn. De kiezers kunnen een slechte regering niet naar 
huis sturen en een goede oppositie niet in het zadel helpen. 
Sterker nog: het dualistisch karakter van ons constitutionele 
bestel maakt het onmogelijk om te bepalen wat een goede of 
slechte regering is. De verantwoordelijkheden liggen niet dui
delijk vast. Alle partijen, regeringspartners of niet, voeren 
tegelijkertijd oppositie, terwijl het meermalen voorkomt, dat een 
oppositiepartij een regeringscrisis moet helpen voorkomen. 

De regeringsformatie hangt van politieke luimen aan elkaar. 
De politieke partijen zijn, aldus Geismann, geen 'Mittler', maar 
'Träger der Macht'. De belangrijkste beslissingen - regerings
samenstelling, regeringsprogram, regeringscrisis - worden bin
nenskamers genomen. Verkiezingen hebben op deze manier wei
nig betekenis. 

Interessant zijn Geismanns beschouwingen over de toepassing 
van verschillende kiesstelsels in Nederland. Zo is hij eens nage
gaan hoe de verkiezingsuitslag van 1959 er zou hebben uitgezien, 
wanneer het districtenstelsel in zijn verschillende modaliteiten 
van kracht zou zijn geweest. Hij komt daarbij tot de volgende 
becijferingen: 
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1. Bij een absoluut meerderheidsstelsel (twee rondes) 

a. zonder 
afspraken 

KVP 
PvdA 
VVD 
CHU 
ARP 

Totaal 

53 
90 

3 
3 
1 

150 

b. de huidige re- c. de confessionele 
geringspartijen en niet-confes-
gaan samen te- sionele partijen 
gen de PvdA verbinden zich 

KVP 77 KVP 53 
PvdA 29 PvdA 80 
VVD 19 VVD 3 
CHU 13 CHU 10 
ARP 12 ARP 4 

150 150 

2. Bij een relatief meerderheidsstelsel (één ronde) 
fessionele par-

a. zonder b. alleen de CHU c. alleen de con-
afspraken en de ARP tijen gaan 

gaan samen samen 
KVP 53 KVP 49 KVP 76 
PvdA 90 PvdA 75 PvdA 53 
VVD 3 VVD 3 VVD 1 
CHU 3 CHU 11 CHU 10 
ARP 1 ARP 12 ARP 10 

Totaal 150 150 150 

d.de confessionele 
en de niet-con- e.VVD, ARP en 
fessionele par- CHU gaan sa-
tijen gaan samen men 

KVP 55 KVP 43 
PvdA 80 PvdA 55 
VVD 4 VVD 21 
CHU 9 CHU 15 
ARP 2 ARP 16 

Totaal 150 150 

Geismann is voorts nog nagegaan welke invloed een kleine elec
torale verschuiving kan hebben op de politieke krachtsverhoudin
gen. Zo blijkt b.v. dat een verschuiving van 5 pct. der stemmen 
van de niet-confessionele naar de confessionele partijen onder de 
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omstandigheden van voorbeeld 2d het volgende resultaat heeft: 

KVP 
PvdA 
VVD 
CHU 
ARP 

69 
60 

3 
10 
8 

150 

De niet-confessionele meerderheid is omgezet in een confessionele 
meerderheid: een electorale verschuiving van 5 pct. heeft een 
zetelverschuiving van 14 pct. tot gevolg. De dynamiek van het 
democratisch proces is hersteld; de verkiezingen hebben weer 
wezenlijke betekenis, aldus Geismann. 

Het is de vraag, of Geismann zich hier niet te optimistisch be
toont. Dat ons politieke systeem aan verstarring onderhevig is, 
kan niet worden ontkend. maar dat men daarin door een simpele 
wijziging van ons kiesstelsel verandering kan brengen, moet toch 
worden betwijfeld. Kiesstelsels hebben invloed op het kiesgedrag 
en derhalve ook op de partijvorming. Maar zij zijn op hun beurt 
weer het moeizame produkt van bestaande politieke krachts
verhoudingen. 

Een wijziging van het huidige kiesstelsel kan alleen tot stand 
worden gebracht met medewerking van de grote partijen. Een 
nieuw kiesstelsel kan bovendien alleen functioneren in de door 
Geismann bedoelde zin, wanneer er tussen de partijen vooraf 
vérgaande afspraken worden gemaakt. 

Anders gezegd, ons kiesstelsel kan alleen op de helling, wan
neer tevens het partijensysteem en de politieke gedragsregels 
grondig worden gereviseerd. Een consequentie die Geismann 
wel zal willen onderschrijven, maar die door menig kiesrecht
hervormer in de dop wel eens over het hoofd wordt gezien. 
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0. Montagne 

Heeft de SPD een kans? 

Over ongeveer een half jaar worden in de Bondsrepubliek algemene 
verkiezingen gehouden: het kan in dat verband zin hebben te 
pogen de politieke situatie in West-Duitsland op dit ogenblik aan 
een onderzoek te onderwerpen, dat dan vooral betrekking zou 
moeten hebben op de positie van de socialisten en hun kansen in 
de herfst. Ook voor wie weinig geneigd is tot profetische blikken 
in het politieke koffiedik, is het mogelijk een aantal aantekeningen 
te maken, die met het oog op de toekomst van de SPD niet van 
zin ontbloot behoeven te zijn. 

Het is nodig eraan te herinneren hoe vier jaar geleden, in sep
tember 1961, de Westduitse kiezers hun wil uitdrukten. De chris
ten-democraten, toen nog onder Adenauer, kregen 45,3 pct. der 
stemmen; zij boekten voor hun doen een aanzienlijk verlies (onge
veer 5 pct.) en raakten de absolute meerderheid kwijt. De ver
wachtingen van de socialisten gingen lang niet in aHe opzichten 
in vervulling: er werd een winst geboekt van 4,5 pct. en de SPD 
kwam daarmee op 36,3 pct. De CDU -CSU was duidelijk de 
grootste partij gebleven. De liberalen (FDP) waren ongetwijfeld 
de grote overwinnaars: een sprong vooruit van 7,7 pct. tot 12,7 pct. 

Men dient er tevens aan te herinnering dat bij de samenstelling 
van de regering niet gebeurde wat de socialisten hadden gehoopt: 
er kwam geen coalitie CDU-SPD; Willy Brandt, de kanselier
kandidaat van de SPD, werd geen vice-kanselier in een regering
Adenauer. Het kwam tot een CDU-liberale coalitie, die ook bleef 
bestaan toen, door het Spiegel-conflict en het ten gevolge daarvan 
onmogelijk worden van de minister van Defensie Strauss, een 
nieuwe regering moest worden gevormd. Er zijn toen onderhande
lingen tussen de christen-democraten en socialisten gevoerd, maar 
uiteindelijk gaf Adenauer toch de voorkeur aan de FDP. Hij zelf 
moest bij die gelegenheid een bittere pil slikken en beloven op 
een zodanig tijdstip te zullen aftreden in de komende regerings 
periode dat zijn vijand en opvolger, Erhard, een reële kans zou 
krijgen, een 'beeld' van zich te laten ontstaan bij de kiezers, die 
nu, herfst '65, naar de stembus gaan. 
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Men dient bij dit alles te bedenken dat de SPD in de acht jaren 
van 1949 tot 1957, bij de algemene verkiezingen geen grotere 
vooruitgang had geboekt dan 3 pct. en dat vóór de verkiezingen 
van 1961 het Codesbergerprogram van de SPD ligt, dat ruw 
gezegd een poging inhield van een klassepartij een volkspartij 
te maken. 

Indien men bovendien bedenkt dat van 1949 tot 1957 de 
christen-democraten iets meer dan 17 pct. aan stemmen hadden 
verworven, was de relatieve vooruitgang van de SPD bij de ver
kiezingen van 1961 in feite bijzonder groot. Het is dan ook logisch 
dat de partijleiding de nieuwe koers, die met het program van 
Bad Codesberg was ingeslagen, door succes bekrachtigd achtte en 
de tactische manoeuvres, die vooral op naam moeten worden 
gebracht van Herhert Wehner - en die al in de zomer van 1960 
begonnen - in grote trekken ook voor de toekomst aanvaardde. 
Wehner immers was er in de Bondsdag door een meesterlijke rede 
in geslaagd de SPD, die voordien en sinds de dagen van Kurt 
Schumacher, een uiterst scherpe oppositie had gevoerd, om te 
buigen tot een voor Adenauer aanzienlijk gemakkelijk hanteer
baarder tegenstander. Dat waren de dagen van de 'omarmings
strategie', waarbij de SPD op het terrein van de grote politiek -
Europa, Berlijn en het Duitslandvraagstuk in internationaal ver
band - het standpunt van de christen-democraten zozeer naderde 
dat daardoor in de Bondsdag en daarmee in de ogen van de 
kiezers de grote gevechten van voordien uitbleven. Het gevecht 
dat tot dat ogenblik voornamelijk op het gebied van de grote 
internationale politieke problemen was gevoerd - en dat de SPD 
nooit enige opmerkelijke S'temmenwinst had gebracht - werd ver
plaatst naar terreinen van binnenlands-politiek belang en ook daar 
was men voorzichtig. 

Bij de verkiezingen van 1961 waren het vooral de water- en 
luchtverontreiniging, het verkeerswezen en de gezondheidszorg, 
waar de SPD zich op concentreerde en uit die tijd stamt dan ook 
de ironische opmerking: de SPD wil precies hetzelfde als de CDU, 
maar dan beter. 

Wezenlijk voor een positiebepaling op dit ogenblik is, dat sinds 
herfst 1961 de tactiek van de socialisten nauwelijks is gewijzigd. 
Hoewel er b.v. ten aanzien alleen al van de Europese problemen 
- men denke daarbij aan het Frans-Duitse vriendschapsverdrag -
reden genoeg was geweest voor scherpe critiek, bleef deze uit en 
de SPD stemde zonder veel enthousiasme met de CDU mee. 
Eigen initiatieven, die werkelijk afweken van wat de politiek van 

304 



Adenauer en later van Erhard was op het gebied van de Duitse 
scheiding, kon men al evenmin ontdekken en zo lag de toestand 
op alcrerlei andere gebieden ook. 

Het identificatieproces van de SPD met de regeringspolitiek 
ging in grote trekken verder en men kreeg toen reeds de indruk 
dat een eventuele vooruitgang van de SPD in de ogen van de 
kiezers eerder een gevolg zou zijn van de slijtageverschijnselen, 
die zich bij de door de CDU geleide regering (sinds 1949) voor
deden, dan door eigen dynamiek. En wat meer zegt: deze ont
wikkeling kreeg steun door wat bij verkiezingen sindsdien in de 
diverse hondslanden en voor de gemeenteraden gebeurde: de SPD 
ging soms meer, soms minder vooruit, maar won in het algemeen 
duidelijk. Zo ontstond het inzicht dat er een mogelijkheid kwam 
waarbij de SPD bij nieuwe algemene verkiezingen regeringspartij 
zou worden. Niet alleen de SPD constateerde dat, maar de CDU 
deed dat al evenzeer. 

Enige tijd geleden lekten gegevens uit, afkomstig van een ge
heim memorandum van de christen-democraten, waarvan punt 5 
luidde: 'De SPD is "regierungsfähig" geworden en vormt daardoor 
een daadwerkelijk alternatief voor een CDU-regering.' Een andere 
opvallende vaststelling in dat stuk is 'dat de ideologische voor
oordelen, die bij de bevolking tegenover de SPD bestonden, in 
toenemende mate verdwijnen.' 

Het punt waar op dit moment - en zeker in de herfst van dit 
jaar - veel om zal draaien, is: of men uit de gegevens, die via de 
landdag- en gemeenteraadsverkiezingen te voorschijn kwamen, 
ook een trend mag afleiden voor de komende algemene ver
kiezingen. 

Men dient er daarbij op te wijzen dat ook vóór 1961 de 
stemmenwinsten van de socialisten bij deze verkiezingssoorten 
gunstig afstaken bij die bij algemene verkiezingen. Maar zelfs 
indien de neiging van de Duitse kiezers om de socialisten bij 
algemene verkiezingen in de steek te laten in grote mate zou zijn 
verdwenen, zijn er naar onze mening toch nog een aantal andere 
punten, die ook binnen de SPD zelf thans aanleiding tot enige 
scepsis geven. Wij zullen er hier een aantal noemen: 

1. Is de socialistische kanselier-kandidaat, Willy Brandt, nog 
wel de stemmen-trekker die hij vier jaar geleden was? 

2. Heeft de tactiek van aanpassing aan de grote politieke stel
lingen die de CDU sinds lang heeft betrokken, niet de trekkracht 
van de andere eventuele SPD-kandidaat-ministers verminderd? 

3. Hangt de kans voor de SPD niet te veel af van het gezichts-
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vei'lies van de regering Erhard en te weinig van de eigen denk
beelden en persoonlijkheden? Wordt niet de stembusuitslag deze 
herfst in te grote mate bepaald door de gelukkige of ongelukkige 
hand, die Erhard in de komende maanden zal hebben? 

4. Is in dit verband het besluit van het jongste SPD-partij
congres in Karlsruhe om zoveel mogelijk een harde verkiezings
strijd te ontwijken niet gevaarlijk? 

Met betrekking tot het eerste punt dient men ronduit te zeggen 
dat Willy Brandt sinds de herfst van 1961 duidelijk aan 'image', 
om dit modewoord eens te gebruiken, heeft ingeboet. Brandt heeft 
voor een groot deel zijn populariteit te danken aan Berlijn en de 
politieke situatie daar. In augustus 1961 werd in Berlijn de muur 
gebouwd, Brandt stond in die dagen in het middelpunt van de 
politieke belangstelling en er is geen twijfel aan dat de tactische 
fouten die Adenauer in die dagen maakte (lasterlijke uitspraken 
over Brandt en een veel te lang wegblijven uit West-Berlijn), heb
ben bijgedragen tot de stemmenwinst van de SPD in september 
1961. 

De suggestie die toen bij de bevolking ontstond, was, dat 'der 
regierende Bürgermeister' eigenlijk al een essentieel aandeel had 
in het regeren en dat een logische consequentie zou zijn, dat hij 
ook in Bonn aan de regering zou deelnemen. Sindsdien is in die 
situatie - in minstens twee opzichten - een voor Brandt niet 
gunstige wijziging gekomen. 

Om te beginnen staat Berlijn alreeds sinds bijna vier jaar niet 
meer zo in het brandpunt van de politieke spanningen, althans niet 
meer zo acuut. Het is duidelijk dat internationaal het vraagstuk
Eerlijn voor een aanzienlijk deel in de ijskast is gegaan. Ook de 
gewiekste tacticus die Brandt zonder twijfel is, heeft niet kunnen 
verhinderen dat zijn politieke rol in Berlijn op dit ogenblik minder 
effectief werkzaam is op het publiek dan vier jaar geleden. 

Kort geleden heeft de CDU-FDP regering- uiteraard ook met 
het oog op de verkiezingen - een poging gedaan de westelijke 
geallieerden te verlokken tot een Duitsland- en Berlijn-initiatief. 
Op dat moment heeft de SPD niet hardop gezegd, dat dit slechts 
een verkiezingsmanoeuvre van de regering betrof, maar bleef men 
zwijgen, in de hoop dat, had niet Rusk de poging koel weggewuifd, 
behalve Bonn ook Berlijn - lees Brandt - een positief vleugje van 
de herleefde internationale belangstelling zou hebben meegekre
gen. Er is bovendien geen aanleiding aan te nemen, dat Brandt 
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voor de herfst via Berlijn zijn 'image' bij het publiek zal kunnen 
verbeteren. 

Maar er is nog iets anders. Het is een publiek geheim dat de 
SPD in 1961 Brandt naar voren heeft geschoven, omdat men 
meende een reële mogelijkheid te zien dat hij in een nieuwe 
regering-Adenauer zou worden opgenomen als vice-kanselier. De 
verwachtingen bij de socialisten zijn toen nooit verder gegaan dan 
een poging te kunnen meeregeren: er werd in werkelijkheid nooit 
aan een absolute meerderheid gedacht en aan een regeringsleiding 
door Brandt dacht men al evenmin. Men meende dat Brandt, die 
eigenlijk persoonlijk nogal goed met Adenauer kon opschieten, de 
'oude' op het terrein van Berlijn en Duitslandpolitiek een beetje 
minder star zou kunnen maken en dat de SPD daarvan in de 
toekomst politiek gebruik zou kunnen maken. 

Dat spel mislukt en Brandt werd niet de politieke leider van de 
SPD in Bonn, maar deed afstand van zijn kamerlidmaatschap en 
keerde terug naar Berlijn. 

De werkelijke politieke leider in Bonn werd - in toegenomen 
mate na de dood van Ollenhauer - Fritz Erler. Ook in SPD-kring 
zijn er niet weinigen, die Erler nu reeds liever als kanselier-kan
didaat hadden gezien dan Brandt, maar de SPD heeft dat niet 
aangedurfd, aangezien men heeft verzuimd vroeg genoeg Erler in 
de publieke opinie te gaan 'opbouwen', iets dat met Brandt voor 
1961 al in ruime mate was gebeurd en wat nu, voor de nieuwe 
verkiezingen, ongetwijfeld opnieuw zal worden gepoogd. Het is 
voor ons de vraag of hier niet een aanzienlijke fout is gemaakt. De 
positie van Brandt in Berlijn en als socialistisch woordvoerder in 
de algemene politiek is in 1965 bepaald minder aantrekkelijk voor 
de kiezer dan in 1961. 

In verband met punt twee kan men tamelijk kort zijn. Er is zoals 
bekend op het partijcongres in Karlsruhe een 'romp-schaduw
kabinet' uit de bus gekomen. De kans voor de potentiële SPD
ministers om via hun optreden in de Bondsdag hun bekendheid 
bij de kiezer te vergroten, is door de SPD-omarmingstaktiek vrijwel 
volledig om zeep gebracht. De debatten in de Bondsdag zijn sinds 
geruime tijd van een grenzeloze verveling en gelijkvormigheid en 
als zij dat af en toe niet zijn - zoals dezer dagen bij het vraagstuk 
van de verlenging van de verjaringstermijn voor oorlogsmisdaden 
- wordt dit slechts veroorzaakt, doordat uit de kringen der grote 
tegenstanders CDU en SPD in schone gelijkgestemdheid geza
menlijk tegen een bepaalde zaak wordt opgetrokken en dit dan in 

307 



!!!:~ ., 

feite tegen de regering, zonder dat daar overigens voor die regering 
directe consequenties aan zijn verbonden. 

Maar van een stralende rol van de SPD als oppositie is sinds 
jaren geen sprake. In tegendeel: men heeft het in de jongste tijd 
moeten meemaken dat een SPD-Bondsdaglid, die in een weekblad 
een buitengewoon scherp artikel vol keiharde feiten had geschre
ven tegen de uitgavenpolitiek van het ministerie van Defensie, bij 
het daaropvolgend Bondsdagdebat door von Hassel op soms du
bieuL:e argumenten onder tafel werd gepraat zonder dat b.v. de 
toekomstige SPD-minister van Defensie ook maar een hand uit
stak. Men kon meemaken dat Herhert Wehner in een kerk de 
gemeente toesprak en daarbij de opmerking maakte: 'Ik kan be
grijpen dat men uit protest tegen vormen, personen en verhou
dingen waarin de kerk zich presenteert, zelfs het geloof en de hoop 
verliest en naar de strohalm van het atheïsme grijpt.' Een bijna 
verontschuldigende opmerking, die in religieuze kringen aanzienlijk 
beter werd ontvangen dan in die waar de SPD toch een grote 
aanhang vindt. Men heeft ook Wehner de opmerking kunnen 
horen maken, dat 'de lauwheid van de geallieerden inzake het 
vraagstuk-Duitsland, zowel in de Bondsrepubliek als de Sowjet
zone, teleurstelling en woede veroorzaakt.' Men kon het meemaken 
dat Erler, om den lieven vrede wille, een in de Bondsrepubliek en 
in de SPD in het bijzonder omstreden zaak als de MLF verdedigde 
met de opmerking, dat de MLF voor Hamburg goed zou zijn, 
'aangezien deze stad en zijn haven zullen kunnen deelhebben aan 
de verdere ontwikkeling van de atomaire techniek.' 

Dit soort voorbeelden zou tot in een veelvoud zijn te her
halen: van een alternatief standpunt van de SPD omtrent Berlijn 
en de Duitsland-politiek is geen sprake. 

Over het vraagstuk van de Duitse grenzen kan men slechts 
vaststellen dat er hardnekkig over gezwegen wordt, ook al kon 
men bij het jongste partijcongres in Karlsruhe een levensgrote 
kaart van Duitsland aantreffen met de grenzen van 1937 en daar
onder: 'erfenis en vraagstuk voor de toekomst'. Over de rol die de 
vluchtelingen uit de ex-Duitse gebieden binnen de SPD spelen in 
verband met b.v. deze grenzenkwestie, wordt angstvallig gezwegen 
om geen kiezers te kwetsen. 

En daarmee zijn we dan aan punt drie: er is voor ons we1mg 
twijfel aan dat de verkiezingskansen in de herfst voor een niet 
onaanzienlijk deel worden bepaald door de zwakte van Erhard en 
de zijnen. Hierover kan men eindeloos speculeren en met feiten 
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komen aandragen. Er zijn alleen al in het jongste verleden van de 
CDU-FDP-regering zoveel misslagen en tactloosheden vast te stel
len dat men hieruit de redelijke verwachting zou kunnen putten, 
dat dit even schadelijk voor de regeringspartijen kan worden als 
gunstig voor de SPD. 

Wij zullen hier niet pogen al die fouten te gaan opsommen, maar 
we kunnen al evenmin voorbij aan het feit, dat deze fouten van 
de regering geenszins een krachtig initiatief van de oppositie 
partij in de Bondsdag ten gevolge hebben gehad. Zowel in de 
kwestie van de verjaringstermijn voor oorlogsmisdaden, als bij die 
van de Israël-Nasserkwestie, had men eerder te maken met een 
salto van de regering onder druk van de publieke opinie in het 
buitenland dan onder die van het binnenland, om van de opposite 
maar te zwijgen. Het lijkt ons echter toch aannemelijk dat dit alles 
Erhard en de zijnen meer kwaad heeft gedaan dan de SPD. Maar 
wie de Westduitse politieke ontwikkeling nu reeds sinds een aantal 
jaren op de voet volgt, zal met ons tot de conclusie kunnen komen, 
dat constateringen die voor een 'politiek waarnemer' tot bepaalde 
consequenties leiden, dit voor de Westduitse kiezer tot nu toe bij 
algemene verkiezing niet in dezelfde mate hebben gedaan. Dezer 
dagen is de opmerking gemaakt 'dat Erhard best het geluk zou 
kunnen hebben zo te falen, dat de bevolking het niet merkt.' 

Wij kunnen geenszins peilen in hoeverre Erhards trekkracht als 
'veroorzaker' van het Wirtschaftswunder (hoe onzinnig het ook is 
dit te zeggen) nu nog steeds zijn duidelijk falen als regeringsleider 
in nevelen hult. De Duitsers hebben - vrees ik - ook deze herfst 
nog steeds meer belangstelling voor hun directe welvaartsstreven 
dan voor grote politieke vraagstukken, indien deze niets in het 
laadje brengen, en indien vóór deze herfst, zoals bij Adenauer 
gebruikelijk was, een heel reëel verkiezingspresent verschijnt (in 
de vorm van b.v. een belastingverlaging) kon het met de waardering 
van Erhard en de zijnen nog wel eens heel anders gaan dan op 
rationale gronden zou kunnen worden verwacht. 

En daarom kon het wel eens heel gevaarlijk zijn, dat de SPD 
in Karlsruhe besloot zoveel mogelijk een harde verkiezingsstrijd te 
ontwijken: als men dan toch nog, door de feiten gedwongen, in een 
later stadium tot een van de CDU afwijkend standpunt komt, kon 
dat het publiek wel eens in verwarring brengen. 

In wezen hangen al deze opmerkingen samen met de vraag hoe de 
rol van de SPD als nauwelijks-oppositie in de ogen van de kiezers 
over een half jaar wordt beoordeeld. 
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Men kan er niet aan voorbij te melden dat in de socialistische 
calculaties een rol speelt dat de jeugd en de nieuwe kiezers, op 
basis van het slijtageproces van de CDU-regering en de interesse 
van de jeugd voor 'iets nieuws', voorkeur voor de SPD zullen tonen. 
Wij hopen dat deze rekening op gaat. 

Het is bekend, dat de jeugd de SPD aanzienlijk minder als de 
werkelijke oppositie ziet, dan ... het weekblad Der Spiegel. Dit 
is een feit dat in Nederland nog onvoldoende als iets wezenlijks is 
doorgedrongen. Men ziet hier nog al te zeer - en voor een flink 
stuk ten onrechte - Der Spiegel als een sensationeel onthullings
orgaan. Maar men vergeet dat die kant van 'Der Spiegel' reeds 
jaren geleden is afgesleten, om in werkelijkheid te worden tot het 
bijzonder goed geïnformeerde blad der non-conformisten, dat 
kwaliteitswerk levert en dat bij voorbeeld ongetwijfeld aanzienlijk 
minder oppervlakkig is dan zijn Amerikaanse voorbeeld 'Time'. 
In Der Spiegel en in zijn 34-jarige hoofdredacteur Rudolf Aug
stein ziet een fors gedeelte van de jeugd en de intellectuelen de 
mogelijkheid om werkelijk te zeggen en te lezen hoe de zaken in 
Duitsland staan. Men moet hebben meegemaakt hoe tijdens de 
schandalige anti-Spiegelactie destijds de jeugd in vrijwel heel de 
Bondsrepubliek de straat op ging en zo Bonn op gang hielp bij het 
verwijderen van de gevaarlijke Strauss. Men moet ook weten, dat 
op dit moment Augstein het land doorreist en daarbij vaak uiter
mate boeiende debatavonden houdt met o.a. socialistische politici 
over de rol van de oppositie en hoe overal in bomvolle zalen Aug
stein als de ware vertegenwoordiger van de oppositie wordt toe
gejuicht en niet zijn politieke opponent van de SPD. Een ander 
punt is uiteraard dat, als de nieuwe jonge kiezers de SPD niet als 
de partij zien waar zij hun wensen in weerspiegeld vinden, een 
andere keuze nauwelijks overblijft: niet in de CDU en niet in de 
opportunistische FDP. Maar bij het ontbreken van kiesplicht is er 
altijd de kans van een vlucht in de onverschilligheid en het zich 
onthouden van stemmen. 

Laten we nu - dit alles overzien en niet meer dan aangestipt 
hebbende - een ogenblik tot het echte koffiedik overgaan en ons 
afvragen: hoe komt de SPD deze herfst uit de stembus? De moge
lijkheden: 

1. Binnen de SPD is er een stroming, die een kleine overwinning 
van de christen-democraten nog steeds als geenszins onmogelijk 
ziet. 

2. Deze mogelijkheid leidt tot een andere: er kan in dit geval 
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hetzelfde gebeuren als in 1961. De CDU gaat niet in zee met de 
SPD, maar met de liberale FDP. De FDP heeft openlijk al sinds 
jaren de volmaakt opportunistische stelling verkondigd dat men 
steeds zal samengaan met de grootste partij. Indien het tot een 
zelfde coalitie komt als in 1961, blijft voor ons de vraag: zal dan 
niet het ruimen van de oppositie-stellingen door de SPD de partij 
voor jaren in de publieke opinie discrediten:en? 

3. Andere mogelijkheid: de CDU kiest wel de SPD als regerings
partner en Brandt wordt niet de nieuwe kanselier. Dan is eindelijk 
het meeregeren door de SPD bereikt. Maar wat nu, indien een 
man als Strauss in dit verband in de regering zou moeten worden 
opgenomen ... ? Wil men zich dan de uitspraak van Brandt in 
Karlsruhe herinneren: 'in een door mij geleide regering is voor 
Strauss géén plaats.' Op de vraag, of Strauss ook geen plaats zou 
kunnen vinden in een regering waar de SPD slechts aan deel
neemt, is nooit antwoord gekomen. Wij zouden een CDU-SPD
coalitie mèt Strauss een voor de Westduitse socialisten desastreuze 
zaak vinden: zij verliezen tegenover iedereen, die in hen meer dan 
in alle andere partijen een politiek geweten ziet, alle geloofwaar
digheid. 

4. Veronderstel: de SPD wordt groter dan de CDU, maar 
behaalt geen absolute meerderheid. (Volgens ons het maximaal 
haalbare, maar niet waarschijnlijkste.) Dan komt er een coalitie 
onder leiding van de socialisten. De FDP zal ook dan proberen 
mee te regeren. Maar neem aan dat de SPD dat zal afwijzen. Dan 
blijft de grote coalitie, die dan in bepaalde opzichten de problema
tiek oproept welke we onder 3 noemden, zonder dat in dit geval 
Strauss erbij te voorschijn komt, maar die ons wel doet vragen hoe 
bewegelijk zal dit blok eigenlijk zijn en hoezeer het mogelijk zal 
blijken dat de SPD dan plotseling wèl alternatieve plannen zou 
kunnen doordrijven, vooral op het gebied van de buitenlandse 
politiek, waar zij zich al sinds voor 1961 ongeveer heeft vastgelegd 
op de CDU-lijn. En welke alternatieve plannen op sociaal-econo
misch gebied zouden uitgevoerd kunnen worden? En dan ten 
slotte: 

5. Zou niet een coalitie van de twee reuzen - wie er ook de 
leiding van mocht nemen - ertoe kunnen leiden dat het oude plan 
wordt vervuld en een wijziging van de kieswetten wordt door
gedreven, waardoor het zgn. Engelse systeem mogelijk wordt en 
in 1969 de FDP zou ophouden te bestaan, om zo tot een twee-
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partijensysteem te komen. Zal dan niet de nu al zo geweldige 
identificatie van de twee grote partijen zo ver zijn voortgeschreden 
dat er tegen 1969 voor het publiek eigenlijk nog maar één partij 
is en zou deze ontwikkeling de nog beverige democratie in de 
Bondsrepubliek goed doen? 
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C. de Galan 

Blijft Nederland bewoonbaar? 

Socialisten zijn vanouds 'vooruitdenkers' geweest. Dat is logisch, 
omdat wij streven naar een andere en betere samenleving. En 
logisch ook, omdat wij geen vrede hebben met een maatschappe
lijke ontwikkeling die door enkele bevoorrechte machten wordt 
bepaald en verdeeld, maar het oog gericht houden op het alge
meen welzijn. Daarom hebben de vragen: hoe zal de maatschappij 
er in de toekomst uitzien, en vooral hoe moet zij eruitzien, socialis
ten altijd sterk beziggehouden. Wij vormen in de politiek een beetje 
de breinbaasjes-van-de-toekomst. 

Het is vandaag actueler dan ooit om na te denken over de komen
de tijd. Niet in de eerste plaats omdat ons lijfsbehoud en de mate
riële kant van het bestaan ons met zorg moeten vervullen, althans 
niet binnen de grenzen van ons eigen land. Wel, omdat waarlijk 
leven meer veronderstelt dan veiligheid en bestaansminimum en 
omdat juist deze extra-dimensie van ons leven, die het leven leef
baar maakt, in Nederland wordt bedreigd. 

Wij moeten ons vandaag meer dan ooit de vraag stellen: blijft 
Nederland bewoonbaar? Of, met andere woorden, hoe benutten 
we onze bodem, onze ruimte, ons water en onze lucht (onze natuur
lijke mogelijkheden dus) zodanig, dat we voor alle Nederlanders, 
onafhankelijk van hun woonplaats en inkomen, een zo hoog moge
lijk welzijn bereiken? Dat is een politieke vraag van de eerste orde, 
omdat het antwoord dat we geven, bepalend is voor ons toekomstig 
bestaan. En ook omdat het, vooral bij de inrichting van onze ruimte, 
bij de grondpolitiek, gaat om beslissingen van zeer lange termijn. 
Wat we nu doen, is tot in lengte van jaren bepalend. 

Trouwens, dat het hier om zulk een indringend politiek probleem 
gaat, is bekend, juist in de PvdA. Het is niet toevallig, dat één van 
de meest wezenlijke breukpunten tussen ons en de andere politieke 
partijen in 1958/59 de grondpolitiek betrof. Evenmin, dat daarna 
twee maal juist de grond inzet is geweest van initiatief-wetsvoor
stellen onzerzijds. En ook niet, dat van de voorstellen uit de afde
lingen voor het partijcongres een belangrijk deel betrekking heeft 
op diezelfde problemen: wat doen we met onze ruimte, onze bodem, 
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ons milieu. Wij zijn gedwongen opnieuw vooruit te denken en mis
schien zelfs nog verder en concreter dan we tot nu toe gewend 
waren. 

Laten we daartoe eerst enkele achtergronden bezien. Nederland is 
het dichtstbevolkte land van de wereld, dat is een bekend en trots 
record uit onze schoolboekjes. Vol is het hier nu al en nog veel 
voller zal het worden. Ik denk dat iedereen het langzamerhand wel 
weet: we zijn nu met zijn 12 miljoenen en over 35 jaar (dat is een 
half mensenleven) zullen we met zijn 20 miljoenen zijn. Dat wil 
zeggen: we beschikken nu per Nederlander over 2800 m2 grond, 
in het jaar 2000 over 1750 m2 grond. Op een strookje van 35 X 50 
m2 moeten we dan wonen, werken, ons ontspannen, ons verplaatsen 
en ons gedeeltelijk ook nog zien te voeden. Ziehier in enkele cijfers 
het bekende probleem: onze bevolking groeit snel, en grond is 
nauwelijks bij te maken. 

Dit leidt ons dadelijk tot een belangrijke conclusie. Wie over de 
toekomstige bewoonbaarheid van ons land denkt, moet het vraag
stuk van de omvang en de groei van onze bevolking volledig in de 
beschouwing betrekken. Deze snelle groei gaat ten koste van onze 
welvaart en vooral van ons welzijn, onze leefbaarheid. Ook dit is 
politiek gezien een zeer wezenlijke zaak, waar men in Nederland 
niet omheen kan. Trouwens, waar wij in de PvdA ook niet omheen 
willen, als u ziet wat hierover door de WBS, de fractie en het 
partijbestuur in de loop der jaren is gezegd. 

Ik wil niet beweren, dat we ons altijd even open en duidelijk 
over het bevolkingsvraagstuk hebben uitgelaten, maar wel dat wij 
nu, met name op basis van de verklaring van het partijbestuur van 
januari, het vraagstuk op openhartige wijze kunnen benaderen. We 
zullen de bevolkingsgroei telkens weer in de politiek aan de orde 
moeten stellen en daarbij duidelijk aan onze nu geformuleerde 
eisen, die op bepaalde punten nog nader moeten worden uitge
werkt, vasthouden. 

Ik zou er overigens voor willen waarschuwen in dit verband niet 
eenzijdig de nadruk te leggen op het geboorteniveau, wat vaak al 
te gemakkelijk wordt gedaan. Een groot deel van de groei berust 
op verlenging van de gemiddelde levensduur en op verlaging van 
de huwelijksleeftijd. 

En een tweede waarschuwing is op zijn plaats: het bevolkings
probleem mag ons niet blind maken voor een zeker even belangrijke 
oorzaak van onze ruimtelijke en milieuproblemen: de welvaarts
groei. Dit laat zich op eenvoudige wijze illustreren aan de hand van 

314 



het verkeersvraagstuk. We zijn nu in het gelukkige bezit van 1 
miljoen personenauto's in ons land. De welvaart stuwt ons naar 
l auto per (pak weg) drie inwoners, dus naar 4 miljoen auto's voor 
onze huidige bevolking. Bij een groei tot 20 miljoen inwoners (en 
daarbij stoppen we niet!) zal het personenautopark tot bijna 7 mil
joen toenemen (dat is over 35 jaar 7 X zoveel personenauto's!). 

Welvaarts-en bevolkingsgroei stellen ons dus voor parallelle pro
blemen en zij plaatsen ons in combinatie voor een enorme opgave. 
Gelukkig verloopt daarbij de ontwikkeling van de welvaart het 
snelst. Gelukkig, ja. Want laten we wel wezen: welvaart is heerlijk. 
Met een variant op een bekend gezegde: de econoom geeft het zijn 
eigen kinderen (als hij de kans krijgt). !\faar diezelfde welvaart 
geeft wel aanleiding tot problemen, als we haar niet goed richten en 
besturen. Problemen niet alleen van bodemgebruik, maar in het 
bijzonder ook van afval, van wat economen sociale kosten noemen: 
verontreiniging van bodem, water en lucht, lawaai, hinder. Op
nieuw is een verwijzing naar het angstig groeiende wegverkeer 
illustratief. 

Ook de industriële ontwikkeling is in dit verband natuurlijk van 
grote betekenis: zij is wel- en boosdoener tegelijk, levert nuttige 
produkten en schadelijke afval. En zij wordt geleid door enkelen, 
die daarbij niet ons aller welzijn voor ogen hebben. 

Het is misschien goed hier al meteen op de problemen van milieu
verontreiniging in te gaan, waardoor straks de nadruk meer op 
ruimte en grond kan vallen. In zekere zin vormt de verontreiniging 
ook een eenvoudiger vraagstuk. Natuurlijk, de oplossing is veel
omvattend; zij is niet alleen eenkwestie van techniek (wat is er aan 
de hand en hoe is een oplossing mogelijk?', maar evenzeer van 
juridische (welke maatregelen?) en economische aard (wie draagt 
de lasten?). Maar politiek gezien ligt het probleem eenvoudig: er 
zullen duidelijke normen gesteld moeten worden en degenen die de 
verontreiniging veroorzaken, zullen over het algemeen de lasten 
moeten dragen. Veelal zullen de consumenten wel de kostendragers 
worden, ook van de industriële afval. En al klinkt dat op het eerste 
gezicht misschien niet sympathiek, in beginsel is dat ook rede
lijk. In de prijs van de produkten zijn nu eenmaal de produktie
kosten verwerkt en dat moet ook met deze kosten gebeuren. Dat 
drukt ons ook het duidelijkst op de consequenties van de welvaarts
groei (bij voorbeeld als we de luchtverontreiniging van de auto's 
willen tegengaan). In een aantal gevallen moet de gemeenschap de 
kosten dragen, de gemeenschap die in elk geval de normen moet 
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vaststellen en die ook de zeggenschap moet hebben om aan die 
normen de hand te houden. En dat geldt ook voor de geluids
hinder, die ons leven in figuurlijke zin al evenzeer vergiftigt. 

Een gelukkig voorbeeld van hoe deze dingen moeten worden 
aangepakt (afgezien van allerlei details) lijkt mij het wetsontwerp 
over de verontreiniging van oppervlaktewater, dat in november 
1964 is ingediend. Daarin wordt inderdaad de lozing van afval
water aan een vergunning gebonden en wordt de veroorzaker (de 
lozer, zogezegd) in de kosten aangeslagen. In de toelichting tot het 
wetsontwerp wordt becijferd, dat de reiniging van ons oppervlakte
water een investering zal vergen van f l miljard, waarvan bijna de 
helft voor zuiveringswerken van de gemeenten ten behoeve van de 
ingezetenen. En dan hebben we het nog niet over de nieuwe woon
wijken die er nog bij komen. 

We moeten de bereidheid opbrengen deze investeringen te fi
nancieren. Op welke wijze we dat doen is (opnieuw) een politieke 
keuze. Overigens is bij de waterverontreiniging natuurlijk wel dui
delijk, dat het om een internationaal probleem gaat. Dat bewijst 
Europa's grootste riool, de Rijn. 

Maar laten we uit het water en uit de lucht weer op de begane 
grond terugkeren. De perspectieven voor ons grondgebruik zijn 
benauwend. We hebben nu van onze bodem 9 pct. bebouwd (met 
gebouwen, wegen enz.), we gebruiken 77 pct. voor agrarische doel
einden en de rest, 14 pct., bestaat uit bos en woeste grond, poten
tiële recreatiegrond dus. Het lijdt geen enkele twijfel, dat tot het 
jaar 2000 door de toeneming van ons inwonertal met 65 pct. en 
van onze materiële welvaart met 100 à 150 pct. de bebouwde op
pervlakte zeker meer dan verdubbelen zal. Zij neemt dan 20 à 25 
pct. van onze bodem in beslag. U moet zich dat even goed voor 
ogen stellen: l/5 à 1/4 van ons land is dan volgebouwd. 

En hoe staat het met de recreatie? Nu al is Nederland in Europa 
het recreatief gezien armste land. Met minder dan nu kunnen we 
per hoofd van de bevolking zeker niet toe. En dus? En dus zal ook 
de recreatiegrond tot zeker 20 à 25 pct. van onze oppervlakte moe
ten toenemen. 

De gevolgen voor de cultuurgrond zijn ook duidelijk: zij is aan de 
verliezende hand en zal rond het jaar 2000 tot bijna de helft van 
onze landoppervlakte zijn teruggedrongen. Dat is niet zo erg, maar 
eist uiteraard een zeer zorgvuldig agrarisch beleid, waar nu niet 
verder op behoeft te worden ingegaan. 

De consequenties van deze ontwikkelingen zijn van een enorme 
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veelvuldigheid, van een uitrst complexe aard ook. De eisen die 
aan de bodembestemming, aan onze bereidheid offers te brengen 
en niet in de laatste plaats aan onze creativiteit zullen worden ge
steld, zijn duizelingwekkend. 

Laten we proberen de zaak enigszins te ordenen: Ik wil daartoe 
de grondpolitiek, het ruimtebeleid in drie fasen indelen: de be
stemming, de verwerving en de realisering van de noodzakelijke 
projecten. In andere tem1en: de ruimtelijke ordening, de beschik
kingsmacht en de gemeenschapsvoorzieningen. 

De ntimteliike ordening 

Wie zich voor ogen stelt welke eisen aan onze bodem worden ge
steld, hoe bebouwing en recreatie op onze grond beslag zullen 
leggen, hoezeer ook de verschillende bestemmingsmogeijkheden 
door elkaar lopen, zodat er geen 'natuurlijke scheiding' meer be
staat, die zal van de noodzaak van een zorgvuldig ruimtelijk beleid 
overtuigd zijn. De vraag is niet: is ruimtelijke ordening noodzakelijk 
en op welke bestuurlijke niveaus? De vraag is: hoe moet het, op alle 
niveaus. 

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we ons goed voor ogen 
stellen, dat ruimtelijke ordening inhoudt: het inrichten van het 
land en dan zo goed mogelijk. Dat wil dus zeggen: het harmoniseren 
van belangen {van landbouw, industrie, recreatie, verkeer en wo
nen) en het doelmatig spreiden van werkgelegenheid en bevolking. 
En dat betekent: coördineren, afwegen, kiezen, visie. Dus: regeren 
(want dat is toch, volgens het bekende spreekwoord, vooruitzien?). 
Wie zegt dat in Nederland de ruimtelijke ordening te wensen over
laat, zegt dat er onvoldoende geregeerd wordt. En dat wordt er 
{of beter: dat werd er), want aan de eisen van de ruimtelijke orde
ning wordt in Nederland niet voldaan. Welke eisen? 

1. Integratie en afweging van deelbelangen, waarvan er geen bij 
voorbaat het zwaarst mag worden gewogen. Op rijksniveau be
tekent dit, dat de ruimtelijke ordening niet in een nevengeschikt 
departement en dan nog als deeltaak van de bouwnijverheid moet 
worden ondergebracht, maar dat zij aan de top, bij de (vice-) mi
nister-president moet berusten. Op die wijze kunnen de relevante 
activiteiten van de verschillende departementen worden gecoördi
neerd. 

2. Soepelheid, omdat de illusie gevaarlijk is als zouden we de toe
komst zodanig kunnen overzien, dat we haar in blauwdrukken 
kunnen vastleggen. 
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3. Democratisering. Wie geen vreemde is in planologenland 
weet, dat (ook) hier de technocratie, het regeren van de deskundi
gen ver is voortgeschreden. De bestemming van onze ruimte is 
echter bij uitstek een activiteit die het democratisch gekozen be
stuur moet behartigen. 

4. Creatief en dynamisch denken. Deze eis is misschien de moei
lijkste. Wie komt er nog aan denken, aan overwegen, aan visie 
toe? En wie ontkomt aan de begrijpelijke neiging bij voorkeur be
staande toestanden te conserveren? 

5. Bestuurliike herindeling en aanpassing, zodat (gemeentelijke) 
versnippering wordt voorkomen. 

Ruimte ordenen is regeren. En dat moet dan ook inhouden: met 
kracht regeren. Dus ook: zich verzetten tegen inbreuken op het 
gekozen beleid, tegen machten die zich tegen de gewenste ruim
telijke ontwikkelingen keren. Dat zijn natuurlijk de financiële 
machten: van speculanten die de bestemmingen van een uitbrei
dingsplan zelf gaan realiseren op ongewenste en dure wijze; en 
van grote bedrijven, waarvoor het beleid opzij gaat. Maar het zijn 
evenzeer bepaalde machtige ambtelijke diensten die zich aan de 
coördinatie onttrekken, en grote gemeenten die dat eveneens graag 
doen. Let wel: met al deze belangen moet natuurlijk rekening wor
den gehouden. Maar zij moeten niet democratisch genomen beslis
singen kunnen doorkruisen. Zonder zeggenschap is de democratie 
machteloos. 

De zeggenschap 
Dat brengt ons op de tweede fase van het grondbezit: de zeggen
schap, het bezit en de verwerving van de grond. Het is bijzonder 
duidelijk, dat zich een juiste bodembestemming in ons land slechts 
laat verwezenlijken, als de gemeenschap zeggenschap heeft. Het is 
evenzeer duidelijk, dat voor de volgende fase van het grondbeleid: 
de voorzieningen zelf, eveneens deze zeggenschap een voorwaarde 
is. Denkt u bij voorbeeld aan de recreatie. Ter illustratie een 
kenmerkend citaat uit Trouw van 25 mei 1964. Daar stond: 'Onge
hoorde grondspeculaties in het kustgebied van de Noord-Veluwe 
hebben de Gelderse Recreatiestichting Veluwerandmeer in grote 
moeilijkheden gebracht. Het bestuur van de stichting overweegt 
één van zijn grootste projecten, het ontsluiten van het gebied tussen 
Harderwijk en Elburg door het aanleggen van een toeristische weg 
vlak langs de kust, stop te zetten, omdat zijn plannen voorshands 
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reeds speculanten hebben aangemoedigd hier hun slag te slaan. De 
grond is hier zo duur geworden, dat de stichting niet meer tot aan
koop kan overgaan.' En verder: 'De problemen opgeroepen door 
grondspeculanten, die men op het oude land langs het Veluwe
randmeer heeft, kent men aan de overkant in het nieuwe land niet. 
Ook daar is langs het water een brede strook grond bestemd voor 
recreatie, maar de gehele 54.000 ha grote Oostelijke Flevopolder, 
die langzaam tot ontwikkeling komt, is in handen van de staat.' 

Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over en geeft aan de 
hand van een van de vele praktijkvoorbeelden precies aan waarom 
het gaat. 

En dat brengt ons tevens op een derde essentiële reden voor ge
meenschapsbezit, dat is de prijsontwikkeling. Grond is schaars in 
ons land en wordt zeer schaars. En grond is onroerend in de meest 
letterlijke zin van het woord. Elke grondbezitter is om zo te zeggen 
een plaatselijk monopolist. De aanbieder van grond zit in een enor
me machtspositie, hij zit (ook zonder tuin) op rozen, waarvan de 
doornen prikken in degenen die de grond nodig hebben, dat wil 
zeggen, wij met zijn allen. Dat leidt tot een waardestijging, waar 
de grondeigenaar niets voor hoeft te doen; behalve dan rustig 
afwachten. 

Moeten we die prijsstijging nog aantonen? Van 1962 tot het 
eerste halfjaar van 1964 is de prijs van los agrarisch land met meer 
dan 100 pct. gestegen, die van boerderijen met 55 pct. Let wel, 
deze prijsstijgingen vonden plaats in de landbouw, in welke sector 
toch de bedrijfsresultaten hiertoe geen aanleiding geven. Buiten de 
agrarische sector is de ontwikkeling nog verontrustender. 

Het is in deze sfeer dat in Nederland een averechts beleid wordt 
gevoerd. Een beleid dat niet alleen elke prijsbeheersing heeft op
geheven en speculanten de vrije hand laat, maar dat zijn hoogte
punt gaat vinden ale overheidsbezit aan particulieren zal worden 
verkocht. En aan welke particulieren? Gezien de hoge prijzen kun
nen dat alleen de nu al bezittenden zijn. De vermogensongelijkheid 
wordt door de christelijk-sociale kabinetten bevorderd (niet alleen 
bij de grond: de verlaging van de vermogensbelasting en Breedband 
zijn ook aardige voorbeelden van de laatste tijd). 

Wij kunnen, dunkt me, niet fel genoeg stelling nemen tegen deze 
tendenties. Er vindt geen socialisatie van de grond plaats, maar 
een kapitalisatie (en dan niet in de boekhoudkundige betekenis 
van het woord); wie straks in de IJselmeerpolders op een flink be
drijf wil gaan boeren, moet ongeveer miljonair zijn! 
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Hoe ziet een goede grondpolitiek eruit, wat moeten wij als eisen 
stellen? Algemeen geformuleerd: beperking van de particuliere 
beschikkingsmacht, vergroting van de zeggenschap van de ge
meenschap. Nader uitgewerkt houdt dit in: 

Prijsbeheersing van alle grond, dat wil zeggen een prijsstop. 
Verbetering van de onteigeningsprocedure, zodat gemeenten en 

andere overheidsinstanties beter en tijdiger over de grond kunnen 
beschikken. 

Een actief grondaankoopbeleid door de overheid op alle niveaus, 
dus door gemeenten, provincies, recreatiestichtingen, Staatsbosbe
heer, Domeinen en de Stichting Beheer Landbouwgronden (ook 
via het Ontwikkelings- en Saneringsfonds); elke grondeigenaar 
moet daarbij voortdurend de mogelijkheid hebben zijn grond aan 
één van deze instanties te verkopen; tegen de vastgestelde prijs. 

Eenmaal in overheidsbezit aanwezige grond moet niet meer wor
den verkocht, doch aan de gebruikers in pacht of erfpacht worden 
gegeven. 

Voor de grondaankopen moeten natuurlijk voldoende financiële 
middelen aanwezig zijn; financiering is heel goed mogelijk door 
middel van overheidsobligaties, waarvan de rente uit de grond
pacht kan worden betaald. Op deze wijze is een sluitend geheel 
van maatregelen mogelijk. En ook: een gedecentraliseerd beheer: 
van bouwgrond door de gemeenten, van recreatiegrond voorname
lijk door stichtingen, provincies en Staatsbosbeheer, van landbouw
grond door rijksinstellingen. Laten we vooral oppassen voor bureau
cratie. 

vVat het beheer betreft, kunnen we zelfs nog wel verder gaan. 
Er laat zich, bij voorbeeld bij Domeinen, heel goed een medezeg
genschap van de pachters denken, die het democratisch element in 
de besturing vergroot. Dogmatiek lijkt mij hier uit den boze. Maar 
anderzijds zeker ook de dogmatiek van het private bezit. En wij 
moeten zelfs duidelijk stellen, dat als het genoemde samenstel van 
maatregelen (dat overigens nader in details moet worden uitge
werkt) niet toereikend zou blijken te zijn om de bewoonbaarheid 
van ons land te verzekeren, een verdergaand beleid nodig is; te 
denken valt aan een voorkeursrecht van de overheid bij elke over
dracht van grond. 

Gemeenschapsbezit van de grond heeft grote voordelen. Voordelen 
met het oog op de prijs, de planning, de inkomens- en vermogens
verdeling, de woningbouw, de recreatie en de landbouw. Ja, ook 
voor de agrarische sector, voor zover we daarbij tenminste denken 
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aan een bedrijfstak met gelijke kansen voor vakbekwame boeren 
en niet aan een landbouw die slechts enkele zeer vermogenden een 
kans biedt. De gewone boer is erbij gebaat dat de enorme financiële 
last van de grondaankopen van hem wordt afgenomen en dat een 
structureel beleid eenvoudiger doorvoerbaar is. En laten we ons 
niet vergissen: in het huidige conservatief-kapitalistische grond
klimaat in Nederland zal de nu nog beheerste pacht worden mee
gezogen tot een peil dat rond het drievoudige van het huidige ligt 
(en straks nog meer). 

Misschien beter dan met eigen woorden kan ik dit toelichten met 
een citaat van dr. Mansholt. Hij zei in 1957 al in de Eerste Kamer: 
'Ik ben van mening dat het een weldaad zou zijn voor de agrari
sche wereld en ook voor het gehele Nederlandse volk, indien de 
grond gemeenschapsgoed was en ter beschikking zou worden ge
steld van de boeren. Ik meen, dat daardoor de structurele ontwik
keling van de landbouw en ook de bestaanszekerheid en de con
tinuïteit in hoge mate zouden worden gediend.' 

Projecten 

Een juiste bestemming van de bodem is voor ons land levensvoor
waarde, zeggenschap over de grond een noodzakelijke eis. Maar 
beide maatregelen betekenen in zich zelf nog niet een waarborg 
voor een bewoonbaar Nederland. Dat ontstaat pas, indien we de 
beschikkingsmacht over de bodem hanteren om de juiste bestem
mingen ook te verwezenlijken. Wat we nodig hebben, zijn 'leef
baarheidsinvesteringen', gemeenschapsvoorzieningen die ons be
staan brengen op het kwalitatieve niveau waartoe onze materiële 
mogelijkheden ons in staat stellen. De voorbeelden liggen voor het 
grijpen: 

1. Een adequate woonomgeving (rond een op hoog peil staande 
woningbouw) vormt eenvoudig een eis van democratie, van men
selijkheid. En ook van noodzakelijke zorg voor een toekomstige 
generatie. De tekorten aan recreatieruimte bij huis, aan zwembaden 
en gymnastieklokalen vormen in onze tijd een anachronisme, juist 
in een land waar het zo vol is, dat kinderen langzamerhand geen 
kant meer uit kunnen. 

2. En dan de recreatie. Er heerst in Nederland een groot tekort 
aan openbaar groen, aan een doelgericht beleid. Er zijn al van vele 
kanten plannen voor de openluchtrecheatie gelanceerd. Door de 
WBS bij voorbeeld (in het rapport Ruimte voor Recreatie) en meer 
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gedetailleerd nog onlangs door Staatsbosbeheer. Maar de overheid 
moet die plannen waarmaken. Er is uitgerekend, dat voor het tot 
stand brengen van 11 grote recreatieve elementen in ons land, 
waarvan 9 in de Randstad, f I miljard nodig is. Eén miljard gulden, 
dat is precies het bedrag van 1 jaar belastingverlaging. 

3. Het verkeer vormt ook een goed en illustratief voorbeeld. En 
een niet onbekend voorbeeld bovendien; het wordt langzamerhand 
een cliché er op te wijzen. 

4. Het is goed in dit verband de noodzakelijkheid te herhalen van 
voorzieningen die de zuiverheid van onze bodem, onze lucht en 
ons water moeten waarborgen. Zij vormen leefbaarheidsinveste
ringen in de meest letterlijke betekenis van het woord. 

Deze voorbeelden zouden met vele zijn aan te vullen. Maar de 
bedoeling zal ook zonder die lange reeks duidelijk zijn: Willen we 
in Nederland werkelijk blijven leven, dan moeten we ons deze 
voorzieningen getroosten. Dan moeten we daarvoor het onderzoek 
en het inzicht opbrengen, de planmatigheid, de creativiteit en, na
tuurlijk, de financiële middelen, dan zullen niet deze bij uitstek als 
welvaartsgoederen te karakteriseren gemeenschapsvoorzieningen 
moeten worden gebonden aan een conservatieve bestedingsnorm 
en dan moeten niet de gemeenten in de klem worden gezet, de 
gemeenten die deze voorzieningen in de eerste plaats moeten waar
maken. 

Dan moeten we afwegen en de prioriteiten duidelijk durven 
stellen, ook wij zelf, ook de PvdA. En laten we ook daarbij goed in 
het oog houden: gemeenschapsvoorzieningen zijn bij uitstek demo
cratisch, ze werken degressief naar de kant van de bestedingen. Ze 
bevorderen de gelijkheid van kansen op de meest ingrijpende wijze. 

Conclusie 

Deels kent u de conclusie reeds: zij is neergelegd in de ontwerp
resolutie over grond en ruimtelijke ordening die aan het congres 
is aangeboden. 

Maar ik doel ook nog op een andere conclusie. De gevolgtrek
king namelijk, dat we staan voor de keuze in welk Nederland we 
willen wonen, een keuze die politiek van aard is. Wij, socialisten, 
beseffen dat het gaat om beslissingen die te belangrijk zijn om aan 
particuliere machtsvorming over te laten. Er zal grond nodig zijn en 
geld, planning en projecten, macht en mentaliteit. En over de aard 
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van deze noodzakelijke mentaliteit kunnen we het eens zijn: een 
socialistische. 

Er wordt wel gezegd, dat de politieke tegenstellingen aan het 
verdwijnen zijn. Dat is een onjuiste zienswijze. Niet de politieke 
tegenstellingen verdwijnen, hoogstens de mate waarin en de wijze 
waarop wij ze naar voren brengen. En mogelijk ook zijn de tegen
stellingen veranderd van object. De scheiding tussen conservatief 
en progressief ligt (op binnenlands terrein) nu in belangrijke mate 
bij de hier genoemde vraagstukken, bij de oplossing van de pro
blemen van de bewoonbaarheid, bij de keuze waarvoor deze ons 
stellen bij onze bereidheid de zeggenschap van de gemeenschap 
uit te breiden. 

Wij zullen, als socialisten, opnieuw in alle duidelijkheid onze 
eisen moet enstellen, de eis vooral van ingrijpende hervormingen 
in onze samenleving (want daarom gaat het). En daarmee sluit 
zich de kring van mijn verhaal. Want waarom doen we dat? Omdat 
we vanuit onze politieke instelling denken aan de toekomst, dat wil 
voor ons zeggen: niet de toekomst van enkelen, maar van allen. 

323 

~I 



Boekbesprekingen 

Mme P. Pierson-Mathy: La politique raciale de la République d'Afrique 
du Sud; Chronique de politique étrangère, Vol. VXII, No. 3 tot 5, mei
september 1964. Uitgave van het "Institut Royal des Relations Interna
tionales' te Brussel. 

In een studie van bijna 400 bladzijden geeft mevrouw Piersou een be
schrijving van ·de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika. Terecht plaatst zij 
dit beleid in een koloniale oontext: door middel van de apartheidspoli
tiek koloniseert de blanke bevolkingsgroep de niet-blanke groepen en 
wordt invloed uitgeoefend op de nog gekoloniseerde gebieden grenzend 
aan Zuid-Afrika. Tegen deze achtergrond behandelt schrijfster dienten
gevolge ook de situatie in de Britse Hoge Commissie-gebieden, in Zuid
west-Afrika, Rhodesië en Mozambique en de bemoeienissen van de VN 
met deze landen. Een verwijzing naar de ontwikkeling in Angola en 
Congo was mijns inziens - hocwel deze gebieden niet aan Zuid-Afrika 
grenzen - in dit verband eveneens op zijn plaats geweest. Het grote 
aantal huurlingen uit Zuid-Afrika dat zijn diensten aanbiedt aan Tsjom
be, en in Congo ervaring opdoet, is op zijn minst symptomatisch voor de 
opvatting dat de aard van het regime in Congo voor Zuid-Afrika van 
het grootste belang is. Een andere aanwijzing hoe sterk de ontwikkelin
gen in de gebieden die zich uitstrekken van Congo tot Zuid-Afrika elkaar 
beïnvloeden, is het intrekken van de Congolese steun aan de opstande
lingen tegen het Por·tugese bewind in Angola, sinds Tsjombe aan het 
bewind is. 

Schrijfster wijst op de samenbundelende factoren binnen de groep der 
Afrikaners zoals taal, geschiedenis en kerk. Zij sluit zich in dit opzicht 
aan bij Mandersloot, die de samenhang tussen kerk en staat in Zuid
Afrika zo nauw acht, dat hij de rol van de Afrikaner kerken vergelijkt 
met die van de R.K.-Kerk in Spanje. 

In vele studies over Zuid-Afrika wordt voorbijgegaan aan het belang
rijke feit, dat de sociaal-economische positie van de Afrikaner-groep de 
huidige rassenstructuur ondersteunt en versterkt. Mevrouw Piersou wijst 
hier echter uitdrukkelijk op. 85 pot. van de boeren in Zuid-Afrika is van 
Afrikaner afkomst en heeft het hoogst2 belang bij continuering van het 
huidige bewind. De Zuidafrikaanse landbouw berust immers op een 
uiterst wankele basis en kan de huidige enorme overheidssubsidies niet 
missen. Hij wordt verder in stand gehouden door de hoge prijzen van de 
landbouwprodukten en de uiterst lage lonen van de in overvloed aan-
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wezig zijnde zwarte landarbeiders. Ook de positie van de Afrikaners in 
de steden is sterk afhankelijk van de overheid en de apartheid. De stede
lijke Mrikaners zijn overwegend geschoolde of baHgeschoolde arbeiders, 
kleine ambtenaren, tewerkgestelden in overheidsbedrijven en diensten. 
Met een historisch verleden van 'arme blanken' (er waren er in 1920 nog 
300.0001) hebben zij een diepgevoelde behoefte zich van de niet-blanken 
te differentiëren. Het meest voor de hand liggende middel daartoe is 'job
reservation' (het reserveren van de hogere betrekkingen voor blanken) en 
in het algemeen een overheidsbeleid dat het loonpeil van de blanken 
kunstmatig hoog en van de niet-blanken laag houdt. Deze redenering 
doortrekkend had schrijfster er ook op kunnen wijzen dat de 'job-reserva
tion' en het daarbij passende inferieure onderwijsstelsel ten behoeve van 
de Afrikanen, wel eens juist een van de 'bottlenecks' van het apartheids
beleid zou kunnen worden. Reeds nu klaagt het (Engelstalige) onder
nemerdom, dat het apartheidsbeleid de vorming van een voldoend en 
adequaat geschoold (zwart) arbeidspotentieel belemmert. 
Ook de Engelssprekende groep keurt in het algemeen de discriminerende 
wetten en de maatregelen ter beknotting van de oppositie tegen apart
heid goed. Maar - aldus schrijfster - zij hanteert niet de fascistische 
thema's die deel uitmaken van de Afrikaner apartheidsideologie zoals het 
anti-individualisme en anti-liberalisme, de verheerlijking van de rol van 
de staat en van het volkseigene. 

De twee belangrijkste obstakels voor een doorvoering van een territo
riale segregatie, die men nimmer heeft getracht werkelijk radicaal uit 
de weg te ruimen, omdat dit de belangen van de blanke groep zou 
schaden, zijn: een redelijker verdeling van de grond (de verbrokkelde en 
uitgemergelde reservaten beslaan slechts 13 pct. van het grondgebied) en 
het opheffen van de afhankelijkheid van de economie van niet-blanke 
arbeidskracht. 

De studie van mevrouw Piersou is grondig. Men kan zich een wat sy
stematischer ordening van de stof en hier en daar een meer diepgaande 
analyse wensen. Doch deze tekortkomingen worden ruimschoots ver
goed door het feit dat men in deze studie praktisch alles over de apart
heid aantreft, van haar onts·taanswortels in de koloniale periode tot en 
met het Transkei-experiment in 196:3164. Zij komt tot de conclusie dat 
de apartheid niets anders blijkt te zijn clan 'een raciale discriminatie
techniek ter handhaving van de blanke overheersing,' ook al geeft men 
er de misleidende naam van 'rassenscheiding' aan. 

In een der bijlagen treft men nog een belangwekkende brief aan, die 
de toenmalige Zuidafrikaanse premier tvlalan in 1954 aan de Amerikaanse 
dominee John Pierson, die om een uiteenzetting van de apartheidspoli
tiek had gevraagd, schreef. Een citaat uit deze brief van Malan: 'Het 
kleurverschil is slechts de fysieke manifestatie van de ·tegenstelling die 
er tussen twee onverzoenlijke levenswijzen bestaat, tussen barbarie en 
beschaving, tussen heidendom en christendom en, ten slotte, tussen het 
overweldigend getal aan de ene en het onbetekenende getal aan de an
dere kant.' DRA. F. VAN DEN BURG 
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Bernard Griek: In defence of polities. Pelican Books A 655. 

De schrijver doceert in Londen Politica! Science en heeft zijn niet ge
ringe kennis in dit vak zowel in Amerika en Canada als in Engeland 
verkregen. Aanleiding tot het boekje vormde de in het Gemenebest en 
ook in de Angelsaksische wereld bestaande geringschatting voor de po
litiek als bezigheid en als methode. Het is L"en pittig boekje geworden, 
waarin op een grondige en heldere manier wordt afgerekend met alle 
misverstanden die het politieke bedrijf in een kwaad daglicht kwmen 
S·tellen. De auteur staat op de bres voor de politiek, niet om met een 
sluitend en koel betoog de primitieve aanvallers van het edele bedrijf 
der politiek eens en voor altijd buiten de muren van de beschaving te 
sluiten. Integendeel, Crick neemt de politiek ook in bescherming tegen 
haar oude vrienden en tegen de krachten van de moderne industriële 
samenleving. Hij slaagt erin om de lezer te overtuigen van de niet af
latende noodzaak van deze verdediging. 

Met enkele eenvoudige grondwaarheden en met vele historische ge
gevens gevuld betoog trekt Crick de kring, waarbuiten in een duidelijk 
causaal verband apolitieke opvattingen en apolitieke methoden een be
dreiging worden voor de waardigheid en de levenskansen van de mens. 
De uitgangsptmten zijn inderdaad simpel, zoals moge blijken uit de vol
gende uitspraken: 

'Polities ia a way of ruling divided societies without undue violence.' 
'A politica! doctrine I take to be simply a coherently related set of 

proposals for the conciliation actual social demands in relation to a 
scarcity of resources.' 

'The administrator blames politicians for the very thing they can do 
so well- allow diversity and change amidst order.' 

'We all deserve to be distrusted in polities. And it is the particular lot 
of the administrator to be more distrustrable than anyone.' 
In het betoog krij.gt iedereen een veeg uit de pan. Zowel de apolitieke 
liberaal als de doctrinaire socialist, de technocraat zowel als de mono
mane pacifist moeten het ontgelden. Daarbij wordt alles niet geleerder 
gemaakt dan strikt nodig is. Dit en de geëngageerde wijze waarop 
Crick ten strijde trekt tegen de belagers van de politiek, vormen de 
grote charme van het boekje. Lezers die op zoek zijn naar een genuan
ceerde en passende indeling voor de bestrijders van de in de politiek 
verankerde menselijke waardigheid en daarbij niet te snel het historisch 
geladen woord fascist willen hanteren, is het een handzaam boekje. 

Men kan het de auteur met zijn Engelse en Amerikaanse achtergrond 
niet kwalijk nemen, dat hij relatief weinig aandacht besteed aan de 
achtergronden van de recente politieke ontwihl:eling in West-Europa. 
Zo komt het veelpartijenstelsel niet aan bod. Wij, Nederlandse socialis
ten, moeten het doen met wat Crick constateert over het karakter van de 
Engelse Labour Party. Deze partij is in wezen een coalitiebeweging. In 
dit verband citeert Crick wijlen Hugh Gaitskell: 'A man who can't ride 
two bloody harses at once has no right to a job in this bloody circu~-· 
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Enigszins teleurstellend is Crick daar, waar hij de politiek in be
scherming neemt tegen de technologie en de technocraten. Het ontbreekt 
hem niet aan een fundamenteel juist uitgangspunt. Economie is ten 
opzichte van de politiek een hulpwetenschap; het is ook Crick niet ont
gaan. Dat allerlei keuzen voorafgaan aan het gecompliceerde proces van 
produktie en distributie: Crick ontkent het niet. Ook hij ziet de vele 
alternatieve mogelijkheden die op oncontroleerbare wijze door deskun
digen en technocraten worden verdonkeremaand. Aan een concrete op
lossing van dit probleem komt hij niet toe. Als men tenminste geen ge
noegen wenst te nemen met de de door de schrijver kortweg gesignaleerde 
noodzaak van instellingen en methodieken om de actuele verlangens van 
bevolkingsgroepen te regis,treren en te bespreken voor een forum waar 
men zich zonder angst voor elkaar of voor de groep waaruit men voort
komt, kan uiten. 

Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Men denke slechts aan hete 
hangijzer van de democratisering van de onderneming. Of aan de goed
bedoelde raadgevingen van lieden die het parlement willen terugbrengen 
tot een veredelde en wellicht ook voorbeeldige ondernemingsraad, waar
in een repressieve controle wordt uitgeoefend door het hoe en waarom 
van de moeilijk te begrijpen regeringsdaden achteraf te bespreken. Met 
enig pessimisme ziet men de ontwikkeling juist de apolitieke kant uit
gaan. De kant van de zgn. sociale markteconomie, waarin het prijs
mechanisme het rookgordijn is waarachter een toenemend aantal keuzen 
worden verborgen en waarbij de politiek een bescheiden en historisch 
bepaalde nevenrol speelt. Crick heeft verzuimd om deze zo aangevochten 
schans van de politiek afdoende te versterken. Dit alles doet echter niets 
af van mijn bewondering voor dit boekje, waarvan een Nederlandse 
vertaling stellig gewenst zou zijn. 

DR. IR. A. P. OELE 
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Sj. van der Schaaf 

De gebroken kruik 

Kabinetscrisis, een nieuwe politieke constellatie mét de PvdA en 
zonder de VVID en de CHU, en dat alles in de ongewoon korte ter
mijn van zes weken: hoe is het zo gekomen? Een beetje Bijlmer
meer, een beetje mammoetwet, want in de geschiedenis gaat niets 
verloren, maar meer nog een algemene verwijdering in de coalitie 
van 1958, met als voornaamste breekpunt het omroepvraagstuk 
Hier gaat de historie terug tot een merkwaardig gebeuren tijdens het 
bestaan van het kabinet-De Quay, nl, de verschijning van de tele
visienota van de toenmalige staatssecretarissen Veldkamp en Schol
ten. Het was in meer dan één opzicht een verbazingwekkend stuk. 
Dat de verwezenlijking van de daarin bepleite wijziging van het 
televisiebestel redelijkerwijs niet te verwachten was, was nog de 
geringste aanmerking die er op viel te maken. Op zich zelf kan het 
te waarderen zijn, dat bewindslieden vrijblijvend eens iets onge
woons proberen. Er had iets heroïsch kunnen zitten in een poging, 
eindelijk eens heen te breken door een stuk verstarring; in een plei
dooi voor meer openheid, meer saamhorigheid, meer verscheiden
heid in het omroepwezen. Maar van zulke heroïek bleek niets uit 
de inhoud en niet uit de motivering. De inhoud getuigde slechts 
van een ongewoon ruime bereidheid, tegemoet te komen aan de 
belangen van bedrijf en handel; en de motivering was uitermate 
geschikt om een reclamecongres tot geestdrift te brengen. Er woei 
uit deze nota, die een iet of wat gereglementeerde vorm van com
merciële televisie in overweging gaf, een rukwind van politiek libe
ralisme. Toch hoorde de ene ondertekenaar, de heer Veldkamp, tot 
de KVP, en de andere, de heer Scholten, tot de CHU, overigens pas 
sedert de zomer van 1959, toen hij al staatssecretaris was. In de 
wolken was alleen de VVD. Zij had het zelf waarschijnlijk w fraai 
niet kunnen bedenken. 

Er is later wel beweerd, dat het de heren Veldkamp en Scholten 
er wel degelijk om was begonnen ruimte te maken in een gepara
lyseerd omroepbestel, maar dat zij hun bedoelingen om tactische 
redenen hadden verborgen achter een betoog dat een appèl inhield 
op de vanouds in ons land hoogontwikkelde commerciële instinc-
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ten. Nu zijn er in onze geschiedenis inderdaad wel voorvallen te 
vinden, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat hier hooggeschatte 
beginselen eerder wijken voor geld dan voor redelijke bestrijding. 
Maar afgezien van de onmogelijkheid voor de beide staatssecre
tarissen met hun nota iets anders te bereiken dan erin stond, zou 
zo'n methode een cynische onderschatting hebben betekend van 
het Nederlandse parlement. Hoe het ook zij, in elk geval hebben 
de twee ver langs hun doel heen geschoten en wel op tweeërlei 
wijze. In de eerste plaats hebben zij ook diverse Kamerleden die 
nu juist geen geestdriftige aanhangers waren van de 'zuilen', tot 
verzet geprikkeld. Er leek al heel weinig nationaais te zitten in een 
oplossing waarbij commerciële concessionarissen programma's zou
den geven, onderbroken door reclameboodschappen tussen tekst en 
muziek. En in de tweede plaats hebben zij degenen die luider vrij
heid roepen, naarmate die voor hen financieel aantrekkelijker lijkt, 
in de waan gebracht dat voor hen gouden dagen op komst waren. 
Het was toch een stuk van de regering! 

Het heeft verder nauwelijks zin hier nog meer woorden aan de 
nota zelf te wijden. Ze is een schoolvoorbeeld geweest van politiek 
en psychologisch mistasten. Het argument, dat het Nederlandse 
bedrijfsleven commerciële televisie nodig had om in de vaart der 
volken mee te kunnen komen, sloeg op niets; althans op niets wat 
op het vasteland van Europa geschiedde. Want daar bleek nergens 
iets van een neiging het Amerikaanse voorbeeld of het Britse ge
mengde stelsel na te volgen. De gevolgen van de nota zijn echter 
vérstrekkend geweest. De geesten waren opgeroepen, en ze lieten 
zich niet zo licht weer bedwingen. Ze roerden zich natuurlijk op 
felle wijze in De Telegraaf en manifesteerden zich verder zeer 
levendig in de zakenwereld. Het is misschien wel billijk bij de 
commerciële belangstellenden verschil te maken tussen de geld
verdieners en degenen die willen meedoen om niet het kind van de 
rekening te worden; maar het verschil is niet altijd even duidelijk. 
Dat de 'monopolisten' van Hilversum en Bussum de volle laag 
kregen, spmk vanzelf. Nu was niet alle kritiek even verwerpelijk. 
Overheersing van het zuilenstelsel in de omroep heeft ongetwijfeld 
zijn bezwaren in een maatschappij die zich meer en meer losmaakt 
van de negentiende-eeuwse traditie. De redelijke eis mocht echter 
worden gesteld, dat de nieuwe toestand beter was dan de oude. 
En het dient te worden gezegd, dat zelden een campagne rijker is 
geweest aan activiteiten van belanghebbenden die hun interessen 
tot een soort nationaal belang proclameerden. Het was een meer 
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dan vrijmoedig spel van 'maatschappelijke krachten' met bescha
mend weinig constructieve gedachten. 

Het wonderlijke van het geval is echter geweest, dat al die com
merciële verwachtingen geen steun vonden in de opvattingen van 
het parlement. De in de televisienota neergelegde gedachten maak
ten in de Tweede Kamer geen schijn van kans. Toch is de cam
pagne nog jaren lustig voortgezet, met de HEM en haar beroep op 
het 'gesundes Volksempfinden' als hoogtepunt. Het is een onbe
twistbaar feit, dat de VVI) zich nooit duidelijk en onomwonden 
heeft losgemaakt van de demagogie van De Telegraaf; en de kamer
fractie heeft ook haar stem uitgebracht tegen het wetje waarin de 
overmoedige heren Verolme c.s. tot de democratische orde werden 
geroepen. Later heeft mevrouw Van Someren-Downer, deze twijfel
achtige vrijheidsmaagd, nog wel uitgeroepen dat de VVD tegen 
commerciële televisie is, maar dat was niet anders dan een stuk 
liberale dialectiek. In elk geval was het heel iets anders dan afkeer 
van commerciële televisie, die de liberale ministers een kabinets
crisis deed forceren. 

Hebben de dame en heren zich verrekend? Het is welbekend, 
dat zij niet erg graag heengingen. Ook in hun partij werden kort 
voor de crisis klanken vernomen die erop wezen, dat een breuk 
allerminst de bedoeling was. Doch de VVD had zich te ver op het 
oorlogspad gewaagd; de mogelijkheid tot ontsnapping aan het nood
lot ontbrak, toen het plan-Bot wel allerminst een herhaling van de 
televisienota van de heren Veldkamp en Scholten bleek te zijn. Zo 
luidde in de laatste februaridagen de doodsklok van het kabinet
Marijnen. Het was geen eervol einde, omdat het niet kwam na een 
harde strijd met het parlement, maar door inwendige verdeeldheid. 
Dit feit maakte ook een soort volksraadpleging door middel van 
kamerontbinding en nieuwe verkiezingen onmogelijk. Het kwam 
alles rijkelijk onverwacht; en nog dagenlang heerste twijfel of het 
wel ernstig gcmeend was. Doch de heer Schmelzer, ofschoon als 
informateur in zee gaand met de zegenwensen en meer dan een 
kolom goede raad van de NRC, kon de brokken niet lijmen. En 
daarna kwam mr. Cals aan bod en wendde de fortuin zich definitief 
af van de VVD. 

De heer Cals heeft snel kunnen handelen, doordat in de fracties 
van de KVP en de ARP de stemming tamelijk anti-VVD was ge
worden. Het besef met de VVD in een aantal vraagstukken op de 
verkeerde weg te zijn, vroeger om der lieven vredeswille veelal 
snel onderdrukt, brak zich klaarblijkelijk nu krachtig baan. Los van 
bepaalde incidentele gevallen van verschillend inzicht moest wel 
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de vraag opkomen of aan particuliere belangen niet te veel de 
voorkeur was gegeven boven collectieve voorzieningen, zo drin
gend nodig in een land als Nederland, waar de stijging van het 
bevolkingscijfer zich onverminderd voortzet. Was de ruimtelijke 
ordening niet te veel verwaarloosd? Waren de gemeente- en pro
vinciale besturen niet te veel in de kou gelaten? Was in de belas
tingen de sociale rechtvaardigheid wel ten volle betracht? Het was 
plotseling duidelijk, dat er veel meer aan de orde was dan een 
omroepkwestie. Ja, eigenlijk was er niet eens meer een omroepkwes
tie, omdat het plan-Bot al de hoofdlijnen van een oplossing bevatte. 

Het is typerend voor de CHU geweest, dat ze bij de uitwerking 
van het omroepplan door de heer Cals en de fractieleiders al uit de 
boot is gevallen. De heer Beemink heeft de wiekslag van de tijd 
niet gevoeld. In het nieuwe clubblad van de OHU is hem door 
inzenders later verweten, dat hij zich had begeven in verdachte 
milieus op omroepgebied; los hiervan kan echter gevoeglijk wor
den aangenomen dat een man als hij heel wat langer tijd nodig 
heeft dan enkele weken om te wennen aan de idee dat het de 
onrustige socialisten zijn en niet de behoudende liberalen met wie 
hij het moet zien te vinden. Er kwam bij, dat het peil van de CRU
kamerfractie eigenlijk beneden het gemiddelde ligt. De OHU heeft 
onder haar leden wel mensen van formaat, maar zij zitten niet in 
de Kamer: De Pous, Van Mastrigt, Van Niftrik. Zoals bij de for
matie in 1963 de heer De Kort van de KVP door de mand is ge
vallen, is het ditmaal geschied met de heer Beernink. Eigenlijk 
is deCHU-fractie wat hulpeloos achtergebleven. De heer Beernink 
heeft waardige oppositie toegezegd, hetgeen niemand kan verbazen 
bij een gezelschap dat zo in zich zelf verdeeld is; maar ondertussen 
komt het onbehagen in de partij al tot uiting in onvriendelijkheid 
jegens de ARP, die het toch ook niet kon helpen, en tegelijk in tal 
van vragen en kritisohe stemmen van leden, die het niet helemaal 
konden volgen. Misschien heeft de Zwolse toogdag iets van het 
Unie-moreel gered; maar in de Kamer is wel gebleken, hoe twijfel
achtig de heer Beernink heft gemanoeuvreerd. Voor conclusies is 
het intussen te vroeg. In het kiezerscorps wordt de CHU gemeten 
met een vreemde maat; en het zal nog moeten blijken wie de groot
ste risico loopt: de CHU met licht gewicht buiten de regering of de 
ARP met zwaar gewicht er in. 

Dit stuk is voltooid enkele dagen na de regeringsverklaring, die 
heeft bevestigd dat er sprake is van een nogal duidelijke koers
verandering. De heer Geertsema, die meteen na het slagen van 
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fonnateur Cals vaststelde, dat het beleid van het kabinet-Marijnen 
onmogelijk kon worden voortgezet, had het wel goed gezien. De 
heer Cals is ook geen Marijnen. Men moet natuurlijk even afwach
ten, maar voorlopig lijkt hij de beste man voor het minister-presi
dentschap die de KVP sinds de bevrijding heeft kunnen aanbieden. 
Het feit, dat de omschrijving van het departement van minister 
Bogaers is aangevuld met de term <ruimtelijke ordening', bewijst de 
aanwezigheid van het besef dat een tot dusver bestaand gemis 
moet worden opgevuld. Het is overigens de vraag of de KVP er ver
standig aan heeft gedaan zo te staan op het aanblijven van al haar 
ministers. De heer Luns maakt enigszins de indruk van een gekort
wiekte albatros, en men vraagt zich af of de heer Bot met zijn troost
prijs (geen portefeuille!) voor Ontwikkelingshulp niet verstandiger 
had gedaan de eer aan zich te houden. Dat neemt niet weg, dat ook 
zijn speciale taak duidelijk wijst op een verlegging der accenten. 

Op veel geprononceerder wijze echter komt dit tot uiting door 
het feit, dat het de heer Vondeling is die de heer Witteveen op 
Financiën opvolgt. Financiën is een sleuteldepartement, met een 
sterke invloed op de vaststelling der prioriteiten. Het is welbekend, 
dat de voormalige fractieleider van de PvdA de prioriteiten anders 
ziet dan zijn voorganger dat deed, en bovendien een eigen opvat
ting heeft over de vraag of de verdeling der lasten wel als helemaal 
billijk mag gelden. Hij is meer politicus dan expert; en hetzelfde 
geldt voor de heer Den Uyl, die de overigens kundige heer Andries
sen op Economische Zaken opvolgt. Verkeer en Waterstaat, waar 
de heer Suurhoff nu de scepter zwaait, is een zwaar departement 
geworden en één waar gemakkelijk kritiek op loskomt. En de heer 
Vrolijk, die als hoofd van het nieuwe departement van Cultuur en 
Maatschappelijke Zaken het omroepvraagstuk onder zich krijgt, 
moet zich ·helemaal maar· klaarmaken op een storm. Aan al deze 
departementen is veel eer te behalen, maar als ze niet met be
kwaamheid worden beheerd, kunnen ze ook reputaties kosten. En 
het staat wel zo in het eigenaardig wereldje van de Nederlandse 
politiek, dat de PvdA zich het minst van alle partijen kan veroor
loven onder de maat te blijven. 

Intussen gordt de VVU zich ten strijde. De kamerfractie heeft 
intussen wel beseft, dat een enigszins succesvolle oppositie beter 
kan geschieden onder leiding van de quasi-volksaardige Toxopeus 
dan onder de wat geaffecteerde Geertsema. Het kan haast niet uit
blijven, dat haar activiteit zich de komende tijd vooral gaat ont
plooien tegen de nieuwe omroepregeling. Het is niet zo vaak voor
gekomen, dat de VVD zich op 'het volk' kon beroepen, maar 
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ze heeft ditmaal in elk geval een stukje schijn mee. Vooraan op 
de barricaden staat mevr. Van Someren-Downer, als een :\fariannc 
met losgewonden haren; maar er is niet veel inzicht voor nodig om 
te ontwaren, dat de scheiding tussen heren (en dames) en volk 
ook in deze strijd onveranderd voortduurt. Het 'denkend deel der 
natie', als hoedanig in lang vervlogen tijden de heer Dresselhuys 
eens de liberalen kenmerkte, speculeert niet op de fraaiste instinc
ten van wat zij als de massa ziet; maar misschien gaat ook hier de 
kruik zolang te water tot ze breekt. In elk geval heeft het omroep
rumoer bij de verkiezingen van 1963 de VVD geen tastbaar voor
deel opgeleverd. Voor minister Vrolijk blijft de moeilijke maar 
dankbare taak, in het omroepwezen de proporties weer zichtbaar 
te maken en rede en billijkheid de plaats te doen innemen van die 
half-fascistische gruwelfantasie waarin Nederland voorkwam als 
de natie met het rampzaligste omroepstelsel ter wereld. 

De moraal uit dit alles? Ze is daarnet al getrokken: de (liberale) 
kruik is zolang te water gegaan tot ze brak. Toxopeus c.s. hebben 
toch· te veel gewaagd en zich toch te veel in de kaart laten zien. 
De antisocialistische geest, die in 1958 hoog opvlamde, is na zes 
en een half jaar goeddeels verdwenen. Moge de nieuwe koers het 
land ten goede komen. 

30 april 1965 
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P. Thoenes 

Wijsbegeerte, vooruitgang, 
socialisme 
Reconstructie van een oude drietrapsraket 
... Sapere aude ... 

In de hier volgende verhandeling wordt nagegaan, wat in een 
vorige periode de relatie tussen wijsbegeerte, vooruitgangsdenken 
en de socialistische beginselen was en hoe die relatie in de toe
komst zou kunnen zijn. 

Om der wille van dit betoog zijn die drie begrippen op een 
speciale manier gedefinieerd, d.w.z. uit vele denkbare definities is 
een keuze gedaan, zodanig dat het onderlinge verband tussen de 
drie begrippen duidelijk naar voren komt. 

Deze keuze is één uit vele mogelijke. De legitimiteit van andere 
definities wordt daarmee niet in twijfel getrokken, de keuze berust 
alleen op een veronderstelde toepasselijkheid in het kader van dit 
artikel. 

Definitie: De wiisbegeerte omvat die vormen van systematisch en 
kritisch denken, waardoor de mens tracht zich zelf en zijn mogelijk
heden in de hem gegeven wereld te begrijpen. 

Ofschoon deze omschrijving op het eerste gezicht erg ruim lijkt, 
zijn er toch al belangrijke keuzen in gedaan. 

In de eerste plaats wordt verondersteld dat de mens het onder
scheid kan en moet maken tussen zich en zijn wereld. Hij is niet 
een vanzelfsprekend onderdeel van die wereld, maar tussen hem 
en haar is een reflectie in geschoven. Het is niet vanzelfsprekend, 
de mens kan erover denken hoe hij en hoe die wereld zouden 
dienen te zijn. 

Daarmee is ook al het tweede belangrijke moment gegeven. De 
relatie tussen de mens en de niet meer vanzelfsprekende wereld 
kan worden verduidelijkt, door erover na te gaan denken. 

Het volgende begrip - vooruitgang - is van een iets lagere orde. 
Binnen de waaier van het wijsbegerig denken over de relatie tussen 
mens en wereld is de gedachte dat die relatie voor verbetering 
vat baar is, maar één van vele mogelijkheden. De definitie is 
hiermee eigenlijk ook al weergegeven: 
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Definitie: Vooruitgang noemt men het verschijnsel waarbij de 
mens erin slaagt zijn relaties met de wereld om hem heen op een 
voor hem aanvaardbaardere wijze te regelen. 

Wat nu in feite aanvaardbaarder is en of die aanvaardbaarheid 
voor hem ook een aanvaardbaarheid is, gezien door de bril van 
andere plaatsen en tijden, zij nog nader te bediscussiëren. 

Zekerheidshalve zij er op gewezen, dat de term 'aanvaardbaar' 
niet gedacht is als een begrip uit de aanpassingssociologic, waarbij 
het individu geleerd wordt zijn omgeving te aanvaarden. Bedoeld 
is het veranderen van de 'Umwelt'. 

Wat met de keuze van deze definitie ook al duidelijk wordt, is 
de samenhang van de eerste en de tweede trap: Het vooruitgangs
denken stoelt op een algemener denken over de relatie tussen 
mens en wereld. 

Het derde begrip socialisme, is van een nog weer minder algemene 
orde. Definitie: In het kader van het algemene vooruitgangsdenken 
heeft het socialistisch denken zich vooral beziggehouden met de 
pogingen de macrostructuur van de samenleving voor haar leden 
aanvaardbaarder te maken. 

Ook deze definitie lijkt heel algemeen en is het in feite toch niet 
helemaal. De poging om via menselijk overwogen ingrijpen de 
macrostructuur van de samenleving te veranderen, is een zeer 
specifieke en cultuurgebonden inzet, die in de ons bekende vorm 
alleen maar bestaanbaar is als derde trap, d.w.z. als bepaalde 
wijsgerige inzichten zijn gewonnen en een redelijke overtuiging 
op het gebied van de vooruitgang in de gemoederen is verankerd. 

Motivering 

Waarom worden nu deze drie begrippen in deze samenhang hier 
opnieuw ten tonele gevoerd? 

Socialistische denkbeelden hebben een grote invloed gehad bij 
de vormgeving van de wereld zoals wij die nu kennen. Toen zij een 
honderd jaar geleden een politieke rol begonnen te spelen, werden 
zij in die tijd met zeer grote scepsis ontvangen en de dragers moes
ten zich getroosten met de gedachte dat de toekomst hen in het 
gelijk zou stellen. Op het ogenblik is het socialisme zeer algemeen 
geaccepteerd. Als denksysteem is het minstens zo aanvaard als het 
conservatieve of het liberale of het communistische denken over 
de samenleving. Het heeft echter veel minder toekomstvisie, en 
daarmee veel minder vormend vermogen, dan honderd jaar ge
leden. Toen putte het zijn kracht uit een bepaald vooruitgangs-
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besef, dat zelf weer voortkwam uit duidelijk uitgesproken wijs
gerige opvattingen. 

De vraag die ons nu in dit artikel bezighoudt, is of een nieuwe 
bezinning op het begrip vooruitgang en deszelfs wijsgerige achter
gronden opnieuw zou kunnen dienen om het socialisme een dui
delijker toekomstperspectief te geven. 

Als axioma wordt daarbij aangenomen, dat het hebben van een 
dergelijk perspectief een levensbelang voor het socialisme is. Daar
naast wordt echter niet gesteld, dat een bezinning op wijsgerige 
achtergronden de enig mogelijke is om tot dat perspectief te ge
raken. Voor zover echter dénkarbeid een rol kan spelen bij het 
winnen van het perspectief, is het wel zeer voor de hand liggend 
de draad opnieuw terug te wikkelen en te zien wat voor ons het 
socialistisch perspectief is gezien tegen de achtergrond van wat de 
huidige wijsbegeerte over de wenselijkheid en mogelijkheid van 
vooruitgang heeft te vertellen. 

De historische ontwikkeling van het vooruitgangsbesef 
Het vooruitgangsbesef is niet altijd een vanzelfsprekend onderdeel 
van ons cultuurpakket geweest. Integendeel, het achteruitgangs
besef heeft misschien wel oudere rechten. Het gehele christelijke 
denken over de samenleving is van een zeer vroege datum af, in 
ieder geval al bij Augustinus duidelijk aanwijsbaar, doortrokken 
van het besef van de zondeval, van de wetenschap dat er eens een 
betere wereld geweest was, waarop we onze rechten moedwillig 
verspeeld hadden. Er was de troost van een individuele heils
verwachting, er was een hoop op komst van de Verlosser, maar de 
vervulling daarvan lag totaal buiten het perspectief van het men
selijk denken en handelen. 

Pas in de veertiende en vijftiende eeuw zien we pogingen om 
vanuit een christelijk besef tot de verwezenlijking van een vooruit
gangsgedachte te komen in de vorm van de religieuze rijken van 
de tabodeten en te Praag en de wederdopers te Munster. De 
wijsgerige fundering van dat optreden is eigenlijk nog zuiver 
religieus: het was een interpretatie van de Scln·ift of de uitvoering 
van een aan de leider gedane openbaring. Als die pogingen in 
bloed zijn gesmoord, dan levert de christelijke religie op het gebied 
van het vooruitgangsdenken verder weinig meer op: enkele po
gingen religieuze gemeenschappen te stichten in Amerika en een 
invloed van het religieus socialisme omtrent de eeuwwisseling 
daargelaten. Het vooruitgangsgeloof is daarmee evenwel niet ver
dwenen, het kiest echter andere banen. 
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Na de Renaissance krijgt dat geloof dan vooral voedsel door de 
ontwikkeling der wetenschappen. Wat de relatie met de dode 
natuur betreft, na de vergeefse pogingen der alchimisten gaf de 
natuur haar geheimen prijs aan de objektiverende, experimen
terende, kwantificerende vorsers, die voor stof en ruimte een nieuw 
wereldbeeld ontwierpen, met de kennis waarvan de mens tot nooit 
vermoede stofbeheersing wist te geraken. 

En even succesrijk is de westerse mens als hij met behulp 
van deze methoden de levende nahmr te lijf gaat. Hij weet die 
dan ook verregaand aan zijn doeleinden ondergeschikt te maken, 
en zo goed als hij nieuwe elementen wist te scheppen, slaagt hij er 
weldra in nieuwe soorten leven aan de bestaande toe te voegen. 
En het opzienbarendst zijn misschien wel de resultaten die de 
wetenschap wist te boeken met dat deel der levende natuur dat 
het menselijk leven zelf is. 

Ziektebestrijding, levensverlenging, geboortenbeperking, weder
opstanding van gestorvenen, niets schijnt onmogelijk. De oude 
belagers der mensheid, de wrede natuur, de wilde dieren, de 
ziekten, de honger, ze waren getemd of dienstbaar gemaakt. Dat 
op basis van die overwinningen een filosofisch systeem moest ont
staan, waarin de vooruitgang een centrale plaats werd ingeruimd, 
valt niet te verwonderen. Volledigheidshalve dient echter nog 
opgemerkt dat het zegevierende Westen niet alleen de dode en 
levende natuur aan zich had onderworpen, maar op zijn reis door 
de wereld ook vele volken aan zijn zegekar had gebonden, die het 
als achterlijk had bestempeld en wier plaats in het groeiend 
wereldbestel verder door een westerse dienstregeling bepaald 
scheen te worden. De Europese geschiedenis werd wereldgeschie
denis, de Europese politieke, economische en sociale modellen 
werden wereldmodellcn. 

In de negentiende eeuw, waarin zoveel van deze enorme vlucht 
werd verwerkelijkt of voorbereid, werden twee wijsgerige systemen 
ontwikkeld, waarin dit Europese levensdoel tot uitdrukking werd 
gebracht. Beide genoten geweldige, zij het niet constante populari
teit en hebben tot op de huidige dag hun aanhangers. 

Het ene is niet nadrukkelijk historisch, maar meer natuurweten
schappelijk. Het is het systeem dat Spencer in de vele dikke delen 
van zijn First Principles heeft uitgewerkt en waarin hij aantoont 
dat een beperkt aantal simpele wetten over het behoud van kracht 
en stof e.d. in feite het gebeuren in de materie, de kosmos, de 
levende natuur en de mensenwereld reguleren .Dat gebeuren krijgt 
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daarmee een grote mate van voorspelbaarheid. Spencer voorzag 
dan ook, dat onze kennis ervan ons binnen afzienbare tijd in staat 
zou stellen onze wereld, zowel in materiële als in culturele zin, 
volgens verstandige, in dit geval op het Darwinistisch denken 
geïnspireerde, wetten te reguleren. 

Het andere, dat van Regel, is zeer nadrukkelijk en in de eerste 
plaats historisch. In de tijd worden wij geregeerd door een proces 
dat Regel de ontplooiing van de absolute geest noemt. Via een dia
lectische ontwikkeling maakt die geest zich kenbaar door van cul
tuurfase naar hogere cultuurfase voort te schrijden. Dat elke volgen
de hoger is dan de voorgaande wordt manifest door het hogere 
gehalte aan rationele gegevens, waardoor zij wordt gekenmerkt. 
De ontwikkeling van de geest is in zekere zin de ontwikkeling van 
de rede. 

Een ieder die deze filosofen bestudeert, moet onder de bekoring 
komen van deze grote, sluitende, intelligente en van denkmoed 
getuigende systemen. In hen vindt de vooruitgang zijn grote kam
pioenen. Beide getuigen van het geloof, dat de wereld begrijpelijk 
is en dat zij zich natuurlijk ontwikkelt in de richting van een 
hogere orde. 

Deze twee zijn hier nu als de duidelijkste gevallen genoemd, in 
feite zijn zij inderdaad slechts voorbeelden uit een veel grotere 
collectie, die met Condoreet begint en met Teilhard de Chardin 
haar voorlopige afsluiting vindt. Men kan echter niet zeggen, dat 
dit type denken op het ogenblik een overheersende plaats inneemt 
in de wijsgerige wereld. De voornaamste reden daarvoor zal wel 
zijn, dat we wat onzeker zijn geworden over die vooruitgang. 

De natuurbeheersing bracht ons naast ruimtevluchten waterstof
bommen, de biologiebeheersing dode lentes, de medische weten
schap het probleem van de bevolkingsexplosie, de maatschappelijke 
ontwikkeling naast welvaart en zekerheid een versleten democratie 
en een vervreemdingsproblematiek van ongekende omvang. 

De Europese suprematie is een idee waar alleen de Gaulle nog 
in gelooft en onze musische cultuur heeft het erfgoed van drie eeu
wen blijkbaar radicaal afgeschreven en probeert wanhopig op het 
gebied van schilderkunst, bouwstijl, muziek en literatuur een nieuw 
begin te maken. 

Het vooruitgangsgeloof is klein geworden, vaak hebben we een 
gevoel in de nadagen te leven en lijkt Europa op het Rome van 
de vierde of het Byzantium van de 14de eeuw. Op een enkele 
uitzondering na zijn de wijsgeren van vandaag er dan ook vooral 
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op uit ons moed in te spreken, door te trachten ons te verzoenen 
met het onontkoombare. Voor zover er een spanningsrelatie is 
tussen mens en wereld, ziet het er volgens hen niet naar uit dat die 
verminderd kan worden door de wereld te wijzigen. Waarschijnlijk 
kan het niet eens, en als het zou kunnen, zegt de existentialist, 
dan zou het misschien niet eens helpen. 

De derde trap 

Maar té lang hebben we niet gekeken wat er wel gebeurd is met 
de derde trap van onze raket: het Europese socialisme. 

In het midden van die eeuw werd v~or meer mensen duidelijk 
dat, ondanks de verworvenheden van de Franse revolutie, de 
maatschappelijke ontwikkeling niet door een vergelijkbare weten
schap gesteund werd, zoals het technisch kunnen b.v. door de 
natuurwetenschap. Vandaar dat Marx in die tijd komt met het 
wetenschappelijk socialisme, al had o.m. Saint-Simon voor die tijd 
al iets gebracht, dat als een interessante vorm van maatschappij
wetenschap kon worden beschouwd. 

Doordat het wijsgerig denken in die tijd een optimistische grond
toon had, in die zin, dat men de natuurlijke ontwikkeling veelal als 
een positieve zag en doordat er op vele terreinen een oprecht 
vooruitgangsgeloof bestond, kon het socialisme in die dagen zeggen 
dat het op die wetenschappelijke gronden zeer waarschijnlijk leek, 
dat zich op vrij korte termijn een samenleving zou aandienen, die 
in een aantal opzichten leefbaarder zou zijn dan die welke men 
toen uit eigen ervaringen kende. 

Op dat ogenblik is het socialisme niet een reductie van de 
vooruitgangsidee, maar zonder meer de uitdrukking ervan in een 
bepaalde sector, wetend, dat op vele andere gebieden een dergelijk 
vooruitgangsbesef levend was. Maar op den duur gaat in de twin
tigste eeuw die reductie toch wel optreden. De derde trap reist 
dan alleen verder door de tijd, terwijl vroeger stuwers op wijsgerig 
en vooruitgangsterrein niet meer zo actief zijn. 

Misschien mede als gevolg daarvan treedt binnen het socialis
tisch denken zelf ook een verschraling op. De herstructurering van 
de samenleving. wordt meer en meer ingeperkt, tot het onder 
controle houden van de economische processen binnen een poli
tieke structuur, die dat op democratische wijze mogelijk maakt. 

Die reductie heeft als voordeel gehad, dat concentratie op dat 
punt er misschien wel mede toe geleid heeft, dat dat plansocialis
tisch ideaal ook verregaand verwezenlijkt is in het kader van de 
huidige verzorgingsstaat. 
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Maar het is natuurlijk wel heel erg een verschraling, als men 
zich weer voor ogen stelt wat Thomas Morus b.v. schildert als 
herstructurering van een samenleving. En het is niet alleen een 
enorme reductie gezien door de blik van allerlei oude en niet zo 
oude socialistische voormannen van Owen tot de Rougemont, 
maar in het algemeen tegen wat zo voor en na in het kader van 
vooruitgangsdenken is geprofeteerd en gehoopt. Door het keynisia
nisme te aanvaarden als een soort socialistische economie, de 
burgerlijke democratie als een socialistisch politiek ideaal en de 
westerse cultuur als een aanvaardbaar levensklimaat, schijnt de 
derde trap van de toenmalige raket dan ook wel ongeveer aan het 
eind van haar reis te zijn gekomen. 

Daarbij moet men dan zeker niet uit het oog verliezen, dat wij, 
vanuit de cabine naar buiten kijkend, toch wel het gevoel hebben 
economisch behoorlijk voor te liggen op de ontwikkelingslanden en 
politiek een reuzen voorsprong te hebben op de volksdemocratieën. 
En als we dan zo ver voor zijn op de rest van de wereld, kan het 
dan wel verantwoord zijn nog verder te willen springen? 

Opnieuw het wijsge1'ig pe1'spectief 

Het is nu juist dat wat zatte gevoel, dat we het immers al zo 
heerlijk ver gebracht hebben en dat we ons hoogstens bedreigd 
kunnen voelen door een buitenwereld die nog wat achter ligt en 
ons van onze verworvenheden tracht te beroven, waaruit blijkt hoe 
hard we verlegen zitten om een nieuw wijsgerig perspectief. 

We zijn dus inderdaad met grote vaardigheid en volharding een 
bepaald traject afgerend en als we dan weer 'De Anderen' willen 
zien, dan moeten we wel omkijken. 

Het feit dat wij vanuit ons hoekje om moeten kijken, is echter 
geen garantie voor het feit dat we in wereldhistorisch perspectief 
inderdaad vóór zouden liggen. In 1812 stuurt de keizer van China 
nog een vaderlijke brief naar de koning van Engeland, waarin hij 
hem uitlegt - al ommeziende - hoe men zich als koning dient te 
gedragen. Zoals u ziet, vóórliggen is een relatief begrip. 

Het zotte is, dat voor zover West-Europa voor de rest van de 
wereld voorbeeldwaarde heeft, dat mede zo is - en dat geldt zeker 
voor vele buiten-Europese intellectuelen - omdat het de bakermat 
van het socialisme is. 

De Europese socialisten steken echter nauwelijks een vinger uit 
om een historische leidende rol die voor hen klaar ligt, op zich te 
nemen, maar laten alle ontwikkelingsactiviteit gaarne over aan de 
Union Minière of eventueel het NOVIB, zonder ook maat' een 
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poging te doen om uit het Europese broeikasje te klimmen en 
ergens de wind van een nieuwe vorm van wereldsocialisme om de 
oren te voelen waaien. 

Om dat te kunnen doen, zou eerst de reductie ongedaan moeten 
worden gemaakt en zou men zich moeten willen realiseren dat een 
stabiele conjunctuur in een formele democratie niet het enig denk
bare socialistische eindpunt is. 

Maar de wereld buiten Europa is zeker niet de voornaamste of 
enige referentie van waaruit een nieuw wijsgerig perspectief over 
maatschappijontwikkeling gewonnen kan worden. 

Weliswaar was de Partij van de Arbeid in de oppositie een zo 
tamme vertoning, dat men zou menen dat binnenshuis niets meer 
te bedenken zou zijn, maar dat is hooguit een gebrek aan fantasie 
bij een generatie die na een wereldcrisis en een wereldoorlog de 
creatieve denkmoed wat in de schoenen gezakt is. Zouden we 
eigenlijk werkelijk menen, dat met het Nederland van 1965 het 
zenit van alle maatschappelijke ontwikkeling bereikt is? Een eind
fase, zoals Hegel al wist aan te wijzen in het Pruisen van 1820? 
Neen, natuurlijk niet, maar de socialisten hebben zich zelf zo 
geconcentreerd op het overwinnen van werkeloosheid, het garan
deren van sociale zekerheid, het openen van stijgingsmogelijkheden 
voor begaafden, het overwinnen van primaire armoede, dat, nu dat 
alles bereikt lijkt, het niet direct eenvoudig is een nieuw focus te 
vinden. 

Maar als we ons realiseren hoeveel kinderen met tegenzin naar 
school gaan en hoeveel volwassenen met verdriet aan school terug
denken, dan zou dat alleen al voldoende reden zijn om tot een 
grondige herziening van het schoolsysteem te willen komen. 

Als we zien, hoe steeds minder mensen een beroepssituatie aan
geboden kunnen krijgen die behalve een redelijk loon ook een 
redelijke prestatiebevrediging oplevert, dan wordt het hoog tijd 
onze beroepsstructuur eens te gaan herzien. 

Waarom hebben wij in het rakettentijdperk nog de Napoleon
tische dienstplicht? Waarom geeft een land dat met een acuut over
bevolkingsprobleem worstelt, kindertoeslagen? Waarom laten wc 
onze twee kostbaarste goederen: grond en woningen, tot speculatie
objecten degenereren? Waarom hebben we een kunst die zieh van 
ons afwendt? Waarom weten we geen raad met de televisie? Waar
om zijn we in een negentiende-eeuws individualisme blijven 
hangen, met alle sociale desintegratieverschijnselen van dien? Zijn 
we er tevreden mee ze op te vangen met een maatschappelijk 
werkster en een overbruggingsuitkering? Waarom zijn wc als Ne-
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derland nóg een aparte natie? Uit ·traagheid? Vanwege de taal? 
Vanwege de tachtigjarige oorlog? Willen we Nederland blijven? 
Willen we dat als Nederlandse socialisten? 

Ik weet het wel, al deze vragen mag ik wel stellen, maar daarmee 
heb ik niet zelf een nieuw socialistisch perspectief geschapen. Dat 
kan ook niet één man alleen. Maar de ruimte voor nieuwe wijs
gerige bezining kan alleen ontstaan vanuit een afgronddiepe twijfel 
aan de waarde van het bestaande. Alleen grondige relativering 
van het eigen wereldje kan het materiaal leveren voor de eerste 
trap van de nieuwe raket. 

Maar die eerste trap is alleen voorbereiding voor het vervaar
digen van de tweede. Want weliswaar is er niet gek veel reden om 
trots te zijn op de wijze waarop we de huidige wereld hebben in
gericht, maar we kunnen wel met een zekere trots wijzen op wat 
we zo langzamerhand aan instrumentarium bij elkaar gebracht 
hebben om werelden naar onze eigen wens te kunnen veranderen. 
Nog nooit heeft de wereld over zo'n machtig arsenaal beschikt aan 
kennis, kapitaal, mensen en goede wil om aan het bouwen van een 
betere wereld te beginnen. Als we de eerste trap maar waar kunnen 
maken, dan is de tweede al bijna klaar. 

En zo zal het dan ook met de derde zijn. Het nieuwe socialisme 
krijgt bijna vanzelf zijn gedaante, als we de discussie over het 
nieuwe mens- en maatschappijbeeld weer aandurven. 

Wil het socialisme voor zich zelf en anderen weer aantrekkelijk 
worden, dan zal het de fase van planmatigheid om der wille van 
rampvermijding (ramp = crisis, oorlog, dictatuur) als bereikt ge
meengoed moeten leren zien. Zijn grootste verworvenheid, de eco
nomische zekerheid, zal het als secundair moeten durven stellen. 
Er zal een positiever model van planmatige maatschappelijke ont
wikkeling dienen te worden geschapen, dat ons weer leert denken 
op langere termijn en op grotere schaal. 

Daarvoor is het nodig te komen tot nieuwe denkbeelden over 
een menswaardige beroepsbeoefening, een inspirerende school, een 
rationeel bevolkingsbeleid, een expressieve cultuur, over een maat
schappij die meer een samenleving is. 

Voorwaar, gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het zal ook niet 
eenvoudig zijn, maar voor alles zullen we moeten vaststellen dat 
dit nieuwe perspectief niet gewonnen kan worden in de opportu
nistische denkwereld van een programpartij. Achter de socialis
tische partij zal weer iets vorm moeten krijgen dat socialistische be
weging heet. 
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In die beweging zal weer iets moeten groeien van een socialis
tische visie. Die visie ten slotte kan alleen ontwikkeld worden, als 
we inderdaad menen dat wij er op de lange duur in kunnen slagen 
onze relaties met de wereld om ons heen op bevredigender wijze 
te regelen. Of dat zo is en welke richting dat vooruitgangsdenken 
ons dan sturen zou in de veronderstelling dat er een authentieke 
menselijke bestemming voor ons herkenhaar is, zal onderwerp 
moeten zijn van een opnieuw tot ontwikkeling gebrachte discussie 
over de wijsgerige achtergronden van mensbeeld en samenleving. 
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A.P. Oele 
Een hulpmotor voor het fietsje van 
onze democratie 

Iedereen ervaart in zijn dagelijks leven de vele veranderingen 
die zich voltrekken in de industriële samenleving onder de invloed 
van de voortdurende economische groei. Die veranderingen be
invloeden het levenspatroon, en de daaruit voortkomende aan
passingsmoeilijkheden kunnen het voor de mens als persoon en 
als groep moeilijk maken om een redelijke harmonie met zijn om
geving te handhaven. De neiging tot behoud van die harmonie 
is een zeer menselijke vorm van behoudzucht, waarvoor ook socia
listen in de politiek respect zullen moeten opbrengen. Anders en 
wat technischer uitgedrukt kan worden gesteld, dat de mens leeft 
in een spanningsveld tussen de polen van orde en vrijheid en dat 
aan die spanning grenzen zijn gesteld, die een democratisch 
politicus moet kennen en dient te eerbiedigen. De aanhangers 
van een vooruitstrevende politiek weten, dat die grenzen niet 
voor eeuwig en altijd zijn vastgelegd. Men doet aan de waarde 
van die politiek geen afbreuk door tegelijkertijd te erkennen, dat 
de spanningsgrenzen voor de personen en de groepen in onze 
samenleving niet willekeurig veranderd kunnen worden. Hier is 
sprake van een wisselwerking tussen het individu en zijn maat
schappelijke omgeving, waar de politiek wat aan mag veranderen, 
mits dit gebeurt volgens de algemeen aanvaarde spelregels van 
de democratie. Die spelregels zorgen ervoor, dat er op het gebied 
van de persoonlijke vrijheid en het persoonlijke welzijn geen 
onherstelbare brokken worden gemaakt, terwijl de drijvende 
hacht van de vooruitgang geleverd wordt door de aantrekkings
kracht en de visie van de vooruitstrevende partijen in de politiek. 

Tot zover de gewoontewijsheid van het boekje. Dat boekje gaat 
ervan uit, dat de politiek de meest beslissende van alle menselijke 
activiteiten is en dus de eerst aangewezen leverancier is in de 
levering van de brandstof voor de motor van de vooruitgang. 
Wat doen we met al die wijsheid nu de vooruitstrevendheid in 
brede kringen van onze samenleving tot de goede toon behoort 
en desondanks de politieke malaise hand over hand toeneemt? 
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Gelukkig kunnen we voor de beantwoording van die vraag toch 
weer gebruik maken van de oude grondwaarheden over de poli
tiek en de democratie. De primaire functie van het politieke bedrijf 
is kiezen en verdelen. Die functie gaat verloren, wanneer de poli
tiek als openlijk en democratisch bedreven activiteit steeds meer 
de essentiële keuzebeslissingen overlaat aan de andere machten 
in de samenleving. Als de politiek op het achterbankje geraakt, 
dan komt met de politiek ook haar eerste levensvoorwaarde, de 
actieve belangstelling van de burgers, in de verdrukking. Het ziet 
ernaar uit, dat de beslissingen die buiten de sfeer van een door
zichtige politieke wisselwerking tussen overheid en burgers tot 
stand komen en desondanks van doorslaggevende betekenis 
kunnen zijn voor het toekomstig patroon van onze samenleving, 
in aantal en uitwerking zullen toenemen. Men denke bij voorbeeld 
aan het nu op vele plaatsen verkondigde verhaal, dat iedereen 
zoveel mogelijk van de nieuwe technische mogelijkheden moet 
kunnen profiteren. Voor de politiek lijkt het een alleszins eervolle 
taak om dat profijt te verdelen. Het zou dan ook alles niet zo erg 
zijn, als er niet in de voorbereiding van nieuwe winstgevende 
projecten bepaalde beslissingen vallen die onmiskenbaar op het 
politieke terrein thuishoren. 

De oorzaken zijn niet moeilijk aan te geven. Zij hangen samen 
met de ingewikkeldheid van onze industriële maatschappij en met 
het veranderend pab·oon van het westerse kapitalisme. Het ligt in 
de lijn van de economische en technologische ontwikkeling, dat de 
schaalvergroting van de op massafabricage gerichte ondernemingen 
ook met Europese anti-kartel- en anti-trustmaatregelen niet tot 
staan kan worden gebracht. Dit leidt tot een produktiestruch.mr, 
waarin een beperkt aantal zeer grote ondernemingen werkzaam 
zijn naast een groter aantal kleinere bedrijven, die hun bestaan 
danken aan de produktie van diensten en goederen waarin de 
kennis en de ervaring van meer doorslaggevende betekenis is da.11 
de organisatie van research, ontwikkeling en produktie. In een 
dergelijke structuur verschuift het beslissende moment steeds meer 
van de markt naar de fase van research en ontwikkeling in de 
onderneming. 

Men kan nog van mening verschillen in hoeverre de markt een 
goede graadmeter is voor de verlangens van de verbruikers. Als 
echter voor een aantal essentiële zaken de betekenis van de markt 
naar de achtergrond verschuift, dan moet dat voor een vooruit
strevend politieke partij een tekPn aan de wand zijn. 
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Zij mag zich daarbij niet afmelden, vanwege de technisch inge
wikkelde verpakking waarin de politiek belangrijke keuzemoge
lijkheden vaak verscholen zitten. Zij zal op de bres moeten staan 
voor het Techt van de politiek om in alle sectoren van de samen
leving waar prioriteiten van worden bepaald en waar door studie, 
onderzoek en reclame nieuwe ontwikkelingen worden voorbereid, 
haar stem te laten horen. 

Het is echter niet minder waar, dat de bemoeienis met al deze 
zaken de politiek voor de taak stelt om de zaken waar het om gaat, 
op een eenvoudige en geëngageerde wijze aan de mensen voor te 
leggen. In beginsel moet dat kunnen, want de van hun technische 
schil ontdane kemproblemen moeten de mensen als persoon en als 
groep direct kunnen aanspreken. Hun belangen staan op het spel 
en het is de opdracht van de politiek om op een voor ieder duide
lijke wijze een weg te wijzen tussen de alternatieve mogelijkheden, 
door een bewuste keuze of compromis. In deze opdracht slaagt 
een politieke partij slechts dan, wanneer het haar lukt om die 
keuzemogelijkheden op te sporen en ze te maken tot een duidelijk 
strijdpunt in de propaganda. Helaas is het laatste gemakkelijker 
dan het eerste, waarschijnlijk omdat bij het uit\'verken van strijd
punten de veelgeroemde expert kan worden ingeschakeld en bij 
het signaleren van de essentiële keuzeproblemen het specialisme 
de politiek in de kou laat staan. Er is echter niet aan te ontkomen. 
Voor een vooruitstrevende politieke partij kan de ingewikkeldheid 
van de moderne industriële samenleving nooit een alibi zijn. Zij in 
de eerste plaats zal dienen te verhinderen, dat de mensen van de 
samenleving vervreemden, omdat de politiek vervreemd raakt van 
de essentiële keuzeproblemen. 

Dit alles gezegd zijnde, is nu de verleiding groot om in enkele 
forse b·ekken aan te geven, waar het aan schort en wat eraan ge
daan moet worden. Zo zou men zich de hartekreet kunnen per
mitteren, dat er namens en door de gemeenschap gekozen zou 
moeten worden tussen kiementelevisie en sporthallen. Of tussen 
ruimtevaart en onderontwikkelde gebieden. Met enig recht kan 
men de huidige maatschappelijke orde het verwijt maken, dat ze 
deze zaken buiten discussie houdt en de burgers van Europa lang
zaam laat verworden tot een amorfe en manipuleerbare klanten
kring van de 'es-ist-erreicht' -economie. Die klantenkring zou wel 
eens heel weinig manipuleerbaar zijn, wanneer de welvaart het af 
laat weten en op dat moment in het kader van een versebTaaide 
politieke democratie niet meer voor rede vatbaar is. Met Eysink 
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(S. en D. februari 1965) en met de vele socialistische voorgangers 
zou als remedie kunnen worden aangegeven, dat hier en nu de rol 
van het winstmechanisme moet worden overgenomen door de 
democratische besluitvorming. Het nut van deze hartekreten kan 
niet worden ontkend. Ze zijn door anderen dan schrijver dezes 
meer uitvoerig t'll op meer indringende wijze in de openbaarheid 
gebracht. 

De grote vraag is slechts hoc je ermee uit de voeten komt in de 
dagelijkse politiek. Wanneer geprobeerd wordt in het hierna vol
gende een antwoord te geven op deze vraag, dan kan dat niet 
anders dan een beperkt antwoord zijn. 

Vooropgesteld moet worden, dat bepaalde ontwikkelingen in het 
maatschappelijk leven onomkeerbaar zijn. Dat geldt voor de 
technologische ontwikkeling en de daarmede samenhangende 
automatisering evenzeer als voor de schaalvergroting en de inter
nationale samenwerking van het bedrijfsleven. Dat wil niet zeggen, 
dat de ontwikkelingen hier geheel autonoom verlopen ten opzichte 
van de politiek. Men kan alleen niet de klok terugzetten en dan 
met een mogelijk betere politieke controle opnieuw beginnen. Dit 
betekent, dat in vele gevallen de politieke bemoeienis met de gang 
van zaken in de belangrijke economische en technologische sector 
slechts mogelijk is in een internationaal verband en vanaf een 
internationaal platform. Een politieke partij die dit niet inziet, 
maar er toch wat aan wil doen, heeft een lam handje. 

Een vooruitstrevende politieke partij zal dus internationaal 
moeten kunnen opereren of thuis moeten blijven, wanneer het gaat 
om een structuurpolitiek op lange termijn. Zonder verwaarlozing 
van de strijdpunten binnen de kring van de nationale en regionale 
belangen zal zij ook internationaal haar mannetje moeten staan. 
De opdracht is niet nieuw voor het vanouds internationaal getinte 
socialisme, maar ze zal er ook mee klaar moeten komen. 

Een tweede voorwaarde voor het bedrijven van een praktische 
vooruitsh·evende politiek is die van het aanvaarden van een eigen 
verantwoordelijkheid op alle terreinen en op alle niveaus, waar 
fundamentele keuzebeslissingen worden genomen. Dit sluit niet 
uit, dat er gedecentraliseerde beslissingen buiten de sfeer van de 
politiek worden genomen in het kader van de werking van de 
markt of van het winstmechanisme. Het houdt echter wel in, dat 
men niet blijft staan bij het inbouwen van min of meer automa
tisch werkende 'balance-of-power' mechanieken door anti-kartel-
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incestueuze verhoudingen in de bezetting van commissariaten
posten bij moeder- en dochterondernemingen en controlerende 
banken. Wanneer het waar is, dat de concurrentie tussen de groei
ende internationale concerns steeds meer een planconcurrentie 
wordt in de fase van research en ontwikkeling en overigens steeds 
meer een kwestie van werkverdeling, dan zal ook een vooruitstre
vende politiek zich in die mimte van de planconcurrentie moeten 
begeven. 

Dit alles blijft een vrome wens, wanneer achter die ondernemende 
vooruitstrevende politiek geen mensen staan die over kennis en 
inzicht beschikken, maar bovenal het politieke spel willen spelen. 
Zij zullen over voldoende deskundige assistentie moeten kunnen 
beschikken en uit alle sectoren van de samenleving moeten komen. 
Dat deze lieden hun eigen deskundigheid meebrengen, is een 
goede zaak, maar zij zullen zich moeten hoeden voor de op doel
matigheid en uitsluitend efficiency gerichte bedrijfsblindheid van 
de deskundige. Doelmatigheidsmaniakken kunnen wel op korte 
termijn enige extra-welvaart vrijmaken. Zij maken echter geen 
politiek. De politiek wordt gemaakt door mensen die naast een 
zekere deskundigheid minstens drie onmisbare elementen in het 
spel kunnen brengen. Die elementen zijn: een visie op de maat
schappelijke ontwikkeling op lange termijn, de bereidheid om in de 
lijn van die visie te handelen en zo nodig de politiek noodzake
lijke compromissen aan te gaan en bovenal het vermogen om een 
goede communicatie te onderhouden met brede lagen van de 
bevolking. 

Het is duidelijk, dat mensen met deze vaardigheden in de dagen 
van Aristoteles in een Grieks stadstaatje wat beter uit de voeten 
konden met deze spelregels dan in de samenleving van nu. Niet, 
dat men nu de politiek alleen maar kan laten bedrijven door scha
pen met vijf of meer poten. Dat is een misverstand, waaraan som
mige politiek geïnteresseerde journalisten ten offer dreigen te val
len. Als het waar is, dat de mensen een politiek wezen is, en er is 
maatregelen in de economische sfeer of door het verbieden van 
geen reden om daaraan te twijfelen, dan ligt de oorzaak van het 
gebrek aan politieke speelruimte en politieke belangstelling ergens 
anders. Dat de politieke arena steeds meer dreigt te ontaarden in 
een dierentuin, waarin het spel van de schapen met veel of weinig 
poten op afstand wordt gadegeslagen, is in de eerste plaats een 
gevolg van het gebrek aan aanpassing in onze democratische 
instituties en in de politieke partijen. 
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Dit brengt ons bij de derde voorwaarde voor. de realisatie van een 
levensvatbare vooruitstrevende politiek: die van de verbreding 
en verdieping van het gebouw van onze democratie. De tijd dringt. 
Onze samenleving begint reeds de bedenkelijke trekken van een 
meritocratie te vertonen. Wil de politiek niet verder in diskrediet 
geraken, dan zal zij haar instellingen dienen te herzien. Daarbij 
zal het er niet alleen om gaan om de strijd tussen de economische 
belangengroepen doorzichtiger te maken, maar is het minstens zo 
noodzakelijk om de politieke pm·tijen meer bewegingsruimte te 
geven. 

Meer concreet zou het erom gaan, dat de politieke partijen en 
de door hen naar voren gebrachte parlementariërs de middelen 
verwerven om het twee-richtingsverkeer in de communicatie met 
de bevolking te intensiveren. Daarbij moet mijns inziens niet in de 
eerste plaats worden gedacht aan directe of indirecte overheids
subsidie, hoewel toegegeven moet worden dat de mogelijkheid van 
televisiezendtijd gekoppeld met direct gesubsidieerd opinieonder
zoek het contact met de kiezers kan verbeteren. Van meer primair 
belang is een verruiming van de mogelijkheden om de in veel ge
vallen verbroken verbinding tussen de op het algemeen welzijn 
gerichte politiek en de in zijn hokje van specialistische deskundig
heid opgesloten burger te herstellen. Wanneer men hierin zou 
slagen, dan is er al veel gewonnen. 

De gedachte van een nu als urgent te besohouwen hervorming 
van onze politieke instituties is niet nieuw. In de Tweede Kamer 
wordt gewerkt aan een herziening van de werkwijze om te komen 
tot meer levendige discussies rondom de politieke kern van de te 
behandelen wetsontwerpen. Door mr. Cals is het pleidooi ge
voerd voor de omvorming van de Eerste Kamer in een organieke 
kamer, waarin de deskundigen en vertegenwoordigers van groeps
belangen, zoals deze nu verdeeld zijn over beide Kamers van de 
Staten-Generaal, een plaatsje zouden moeten vinden. Dit zou lei
den tot een meer doorzichtige beoordeling van het technische 
compromis en de voor de grote lijn en het algemeen politieke 
belang werkende politici in de Tweede Kamer zouden de handen 
vrij krijgen voor het echte politieke werk. Niet ontkend kan worden, 
dat dit voorstel in de richting van een verduidelijking van het 
politieke bedrijf enig succes kan opleveren. Het is echter minder 
dan half werk. Het voorstel biedt namelijk geen enkele garantie 
tegen de overmacht van de deskundigheid en van het politieke 
deelbelang. Die garantie is slechts te geven, wanneer de in al zijn 
menselijkheid beperkte volksvertegenwoordiger zodanig bewerk-
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tuigd wordt, dat hij ook de meer belangrijke keuze problemen 
tijdig kan onderkennen en in de behandeling van de hoofdzaken 
het laatste woord kan behouden. 

Dit vraagt een andere opzet. Die opzet zal het mogelijk moeten 
maken om politiek geëngageerde deskundigen te betrekken bij het 
grondwerk van de dagelijkse politiek. Die deskundigen zullen 
moeten komen zowel uit de sfeer van de maatschappijwetenschap
pen als uit de sfeer van de natuurwetenschappen en de techniek. 
Vooral uit deze laatste kring wordt het geluid nog onvoldoende 
in de politieke openbaarheid gehoord. Nu het wetenschapsbeleid 
in zo sterke mate zijn stempel gaat drukken op het uiterlijk van 
onze maatschappij van morgen en de opvatting gemeengoed is 
geworden, dat de toepassingen van de wetenschap zich niet auto
noom 'maar in wisselwerking met de beslissende machten van de 
samenleving onhvikkelcn, moeten ook deze mensen in de politieke 
discussie worden betrokken. 

Men kan met de nieuwe opzet een bescheiden begin maken 
door in de lijn van de nieuwe werkwijze bij de voorbereiding 
van technisch ingewikkelde wetsontwerpen en beleidsdiscussies 
gebruik te maken van het instituut van de hearings, waarbij de 
daartoe uitgenodigde deshndigen hun zegje kunnen doen. Bij 
de voorbereiding van die hearings zou het ambtelijke apparaat 
van het parlement zoveel werk kunnen krijgen, dat blijvende 
versterking van dit apparaat met ter zake kundige ambtenaren 
gewenst zou zijn om deze contacten hun maximale rendement te 
geven. Ontegenzeglijk leidt een dergelijke aanpak tot een wat 
breder raakvlak h1ssen parlement en 'expertland'. Het blijft echter 
nog de vraag of op deze wijze de politieke belangstelling van de 
kiezers voldoende wordt opgewekt. 

Men zou daarom in de nieuwe opzet wat verder kunnen gaan 
door voor de voorbereidende activiteiten van de Tweede Kamer 
een nieuw instihmt te scheppen. Dit nieuwe instituut zou dan die
nen als ontmoetingsplaats van de deskundige vertegenwoordigers 
van de groepsbelangen en economische deelbelangen enerzijds en 
van de deskundige vertegenwoordigers van de politieke partijen 
anderzijds. Ook zou het mogelijk moeten zijn om in dit orgaan te 
discussiëren met de adviesinstanties van de regering. De discussies 
zouden steeds beperkt blijven tot de meer technische aspecten van 
wetsontwerpen en beleidsnota's. Zij zouden moeten gesobieden 
onder voorzitterschap van een lid van de volksvertegenwoordiging. 
Het kardinale punt in deze aan de Tweede Kamer toegevoegde 
organisatie is de voor de fracties open te stellen mogelijkheid om 
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naar rato van hun zetelaantal een aantal politiek verwante deskun
digen te verbinden aan het parlement. Deze mensen nemen deel 
aan de voorbereidende discussies in het nieuwe orgaan. Hoewel 
het hierbij een part-time activiteit betreft, zouden deze bij het 
parlement geaccrediteerde politiek gekleurde deskundigen een 
erkende politieke status moeten krijgen en een passende vergoe
ding voor hun diensten moeten ontvangen. Niet kan worden ont
kend, dat daarbij de gehele sh·uchmr van de volksvertegenwoor
diging op de helling komt te staan. De zaak is het waard. 

Zoals eertijds het algemeen kiesrecht de weg vrijmaakte voor de 
sociale wetgeving en de globale welvaartspolitiek, zo zal nu een 
verdere hervorming van onze democratische instellingen de weg 
moeten banen naar een sociale democratie waarin de toekomstige 
structuur van onze samenleving en de noodzakelijke harmonie 
tussen de menselijke activiteiten in het produktieproces en daar
buiten in de politiek de aandacht krijgen die in onze dynamische 
maatschappij vereist is. 
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E.M.Bassy 

The Great Society 

'I do nat belier:;e The Great Society is the order
cd, changeless and sterile battelion of the ants. 
It is the excitement of becoming, of always be
coming, trying, probing, falling, resting and 
trying again - but always gaining.' 

President ]ohnson's Inaugural Address 
·washington, ]anuary 20, 1965 

In de stortvloed van voorstellen die president Lyndon B. Johnson 
na zijn inhuldiging op 20 januari naar het Congres heeft gezonden, 
komen deze woorden steeds weer voor: 'The Great Society'. Wat 
bedoelt de President met deze aanduiding? Is het een vage om
schrijving van een utopisch Amerika? De blauwdruk van een mie
renstaat, waar de hele samenleving steriel geordend is? Of is het 
een wegwijzer naar een beter Amerika met betere kansen voor alle 
Amerikanen - de wegwijzer naar een staat waarin de gemeen
schappelijke voorzieningen niet alleen gericht zijn op de welvaart 
voor allen, maar ook op het welzijn van allen? 

De Amerikaanse politiek houdt ervan om de politieke visie van 
een duidelijk aansprekend etiket te voorzien. Franklin D. Roosevelt 
noemde zijn politiek de N ew Deal en Harry S. Truman de zijne de 
Fair Deal. Het waren politieke concepties die er op gericht waren 
de sociale achterstand die het Amerika van toen vertoonde, in te 
halen. John F. Kennedy sprak van de New Frontier - een visie 
waarvan de sfeer ons nog vertrouwd is. Wat zal Johnsons Great 
Society zijn? Evenals bij de politieke visies van zijn voorgangers zal 
de geschiedenis ons de juiste definitie moeten geven. Niet de schat
ting van tevoren, maar de beoordeling achteraf telt. Maar zoveel is 
inmiddels wel duidelijk geworden: met zijn Great Society wil 
Johnson het antwoord geven op de grote reeks uitdagingen waar 
Amerika de eerstvolgende jaren mee te maken krijgt. In een periode 
van betrekkelijke rust op het buitenlandse politieke toneel werd 
Lyndon B. Johnson gekozen met een meerderheid die nauwelijks 
groter kon zijn. Het vertrouwen dat het kiezersvolk hem gaf, weer
spiegelt zich in het zelfvertrouwen waarvan de voorstellen van de 
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President doortrokken zijn. De omtrekken voor het bouwplan van 
The Great Society hebben de afgelopen weken concretere vorm 
gekregen. In het onderstaande zal nader worden ingegaan op dat
gene wat inmiddels duidelijk is geworden. 

Hoewel niemand precies weet waar de President zijn slagzin 
heeft opgedoken, zijn de deskundigm het erover eens dat Thc 
Great Society als uitdrukking - inmiddels afgekort tot 'TGS' - in 
de loop van het vorig jaar in de politieke terminologieën zijn in
h·ede heeft gedaan. De tegenstanders lieten er zich schamper over 
uit. Wat zij niet wisten was, dat lang voor de novemberverkiezingen 
van het vorig jaar president Johnson een kleine kernploeg opdroeg 
een inventaris te maken v~n de Amerikaanse vraagstukken. Zij 
hoefden zich niet te verdiepen in de uitvoerbaarheid van oplos
singen - politiek noch financieel. De beslissing daarover zou bij 
de President liggen na zijn herverkiezing. Na een periode van een 
uitvoerige selectie is een deel van de rapporten van deze task-forccs 
in de State of the Union van de President terechtgekonwn. Na de 
periode van overdenking kwam dus toen de periode van uitvoering. 

Het is treffend te ervaren hoe de opinie van het Amerikaanse 
publiek inmiddels over de conceptie van The Great Society is ver
anderd. Dacht men aanvankelijk dat de gedachte uit niet meer dan 
een soort opgewarmde <New Deal' bestond, nu is men het er vrij 
algemeen over eens dat de periode van TGS een werkelijk nieuwe 
fase van overheidsbeleid inhoudt. Het gaat niet meer alleen om de 
emancipatie van een enkele achtergebleven bevolkingsgroep. Het 
gaat er om geheel Amerika en alle Amerikanen op een hoger niveau 
te brengen: sociaal, economisch, cultureel. 

Wie de grote vraagstukken van het hedendaagse Amerika na
gaat, zal het opvallen dat naast traditionele kwesties - zoals de 
emancipatie van de negers - andere vcrband houden met de pro
blemen die zich in een moderne welvarende samenleving gaan 
voordoen: onderwijsmogelijkheden voor de snel groeiende bevol
king, bestrijding van de nieuwe ziekten, verzorging van het steeds 
groeiende aantal ouden van dagen, jcugdvorming, ruimtelijke or
dening, transportproblemen. Het is juist op deze vraagstukken, die 
zoals overal vrij onverwacht hun intrede doen in de moderne maat
schappij, dat TGS zich richt. Juist in deze periode van betrekkelijke 
politieke rust en snelle bevolkings- en welvaartsstijging wil Lyndon 
B. Johnson zijn Amerika een grote sprong voorwaarts laten maken. 

Onderwiis 

Het onderwijsprogramma dat president Johnson bij het Congres 
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heeft ingediend, wil afrekenen met alle barrières op het gebied van 
het onderwijs. Dat betekent in de eerste plaats dat de jeugd die nu 
nog slecht onderwijs heeft, beter onderwijs krijgt. Verder moeten 
de beste didactische technieken en leermiddelen binnen het bereik 
van alle leerlingen komen. Ook de vorming en opleiding van leer
krachten moeten aanzienlijk bevorderd worden. Ten slotte moet 
ieder die zich verder wil ontwikkelen, daartoe de nodige kansen 
en aansporingen ontvangen. In The Great Society zullen geen 
krachten onbenut kunnen blijven door gebrek aan mogelijkheden. 
Wie deze doelstellingen in de praktijk gaat uitvoeren, ziet zich 
geplaatst voor het probleem dat de Amerikaanse lagere en middel
bare scholen in de eerstkomende vijf jaren niet minder dan vier 
miljoen leerlingen zullen moeten opnemen. Het hoger onderwijs, 
dat nu met de naoorlogse geboortengolf worstelt, zal tegen 1970 
rekening moeten houden met een stijging van het aantal studenten 
van omstreeks vijftig percent! 

Ter uitvoering van dit ambitieuze programma heeft president 
Johnson het Congres gevraagd om een bedrag van ruim 4,1 miljard 
dollar voor het dienstjaar 1966. Deze enorme onderwijsbegroting 
betekent een volledig revolutie in de besteding van de openbare 
financiën. Tot nu toe was het onderwijs voornamelijk een zaak van 
de deelstaten. Het federale gouvernement heeft zich tot op heden 
betrekkelijk weinig met het onderwijs ingelaten. Washington bij 
voorbeeld kent zelfs geen departement van Onderwijs. Amerikaanse 
politici gaan er van uit dat Johnson niet veel moeite zal hebben om 
het gevraagde geld bij het Congres los te krijgen. De steun in het 
Congres is overweldigend en waar zijn voorgangers faalden bij 
gebrek aan voldoende steun, zal Lyndon B. Johnson vrijwel zeker 
slagen. 

Van het aangevraagde bedrag zal ongeveer een miljard dollar 
op een geheel nieuwe wijze gebruikt worden, nl. als verbetering 
van de onderwijsmogelijkheden voor kinderen uit minder draag
krachtige gezinnen. (Dat zijn gezinnen met een inkomen van min
der dan tweeduizend dollar per jaar). Gegeven de structuur van 
het Amerikaanse onderwijs zal dit geld in de vorm van subsidie ver
strekt moeten worden aan de onderwijsdepartementen van de deel
staten. Deze oplossing voorkomt dat het bijzonder onderwijs er niet 
van zou kunnen profiteren. President Johnson heeft hier een han
dige oplossing gevonden voor het probleem dat de grondwet door 
de jaren heen gegeven heeft aan presidenten die verbetering van 
het onderwijs over de gehele linie - openbaar en bijzonder onder
wijs - tot een federale zaak wilden maken. De scheiding tussen 
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kerk en staat verbiedt namelijk dat de federale overheid het bij
zondere - voornamelijk confessionele - onderwijs rechtstreeks 
ondersteunt. 

Aansluitend hierop heeft president Johnson het Congres gevraagd 
om een nieuwe wetgeving, waarbij het de federale regering wordt 
toegestaan om de deelstaten geld te verschaffen voor de inrichting 
van bibliotheken van schoolboeken waar zowel het openbaar als het 
bijzonder onderwijs gebruik van kunnen maken. Voorts zal nog een 
miljard dollar gebruikt worden ten behoeve van onderwijscentra en 
vormen van buitengewoon onderwijs, verbetering en uitbreiding 
van de kweekscholen en andere opleidingsinstellingen voor leer
krachten en tot versterking van de onde1wijsdepartementen van 
de deelstaten. 

Een deel van het aangevraagde geld zal voorts gebruikt worden 
voor uitbreiding van de verschillende vormen van hoger onderwijs 
en hoger beroepsonderwijs ,terwijl een ander deel bestemd is voor 
de ondersteuning van de verschillende programma's die in de af
gelopen jaren op poten zijn gezet. 

Behalve de ruim vier miljard dollar die de President aangevraagd 
heeft voor rechtstreekse steun aan het Amerikaanse onderwijs, zal 
een nog groter bedrag langs indirecte weg aan het onderwijs ten 
goede komen. Instellingen als de Atomie Energy Commission, het 
ministerie van Defensie en het ministerie van Arbeid hebben op 
hun begrotingen bedragen voor onderwijsfaciliteiten aangevraagd 
die samen ook nog eens een bedrag van bijna 4,6 miljard dollar 
omvatten. 

President Johnson heeft met zijn onderwijsprogramma hoog ge
grepen. Lang voor hij de politieke arena betrad, was hij zelf onder
wijzer. Als geen ander weet hij dat de basis voor The Great Society 
door de jeugd en door goed onderwijs gelegd moet worden. 

Gezondheidszorg 

Sinds 1961 hebben de democratische regeringen tevergeefs gepro
beerd een wet te doen aanvaarden die zou voorzien in medische 
hulp voor bejaarden ('medicare'). Volgens de wetsontwerpen die 
hetzij in het Huis van Afgevaardigden, hetzij in de Senaat strand
den, zou deze voorziening beschouwd moeten worden als een uit
breiding van de reeds bestaande sociale verzekeringen, met dien 
verstande dat de premies in een kas gestort zouden moeten worden 
waaruit alle sociale voorzieningen bekostigd dienden te worden. 
Deze constructie bleek voor het Congres niet acceptabel. President 
Johnson heeft nu in zijn recente voorstellen aan het Congres een 
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voor de hand liggende oplossing gekozen. De premies moeten in een 
aparte kas worden gestort, zodat niet het gevaar ontstaat dat de 
steeds duurder wordende ziekenfondsverzekering van bejaarden 
een te groot beslag zalleggen op de algemene kas. Deze wijze van 
verzekering heeft bovendien het psychologische voordeel dat de 
werknemer nu duidelijk weet welk deel van de premielast bestemd 
is voor de ziekenfondsverzekering voor bejaarden en welk deel 
voor de reeds bestaande sociale voorzieningen. De premie voor de 
'medicare' zal vermoedelijk worden gesteld op 0,45 percent van 
een inkomen van maximaal 5600 dollar per jaar. De werkgever zal 
een gelijk bedrag storten. Deze nieuwe premie komt boven de be
staande, die nu ruim 3,6 percent beloopt en in 1971 tot ongeveer 
4,6 percent zal stijgen. 

Van de nieuwe voorziening zullen ongeveer 16 miljoen bejaarden 
van 65 jaar en ouder profiteren. De 'medicare' is weliswaar het 
voornaamste maar niet het enige onderdeel van de nieuwe 'health 
bill' die president Johnson aan het Congres heeft voorgelegd. An
dere voorstellen voorzien in de stichting van een reeks regionale 
gezondsheidscentra voor de bestrijding van hart- en vaatziekten 
alsmede van kanker. De centra zullen administratief beschouwd 
worden als uitbreidingen van reeds bestaande medische instellingen 
zoals medische faculteiten en zullen worden bekostigd uit de alge
mene middelen. De uitvoering van dit programma zal ongeveer 
vijf jaar vergen en een bedrag van 1,2 miljard dollar vragen. Verder 
bevatten de voorstellen van de President bijdragen in de medische 
hulp aan kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen, beurzen 
voor medische studenten, uitbreiding van het medische onderwijs 
en betere medische voorzieningen voor de grote groep van migratie
arbeiders. Het totaal aan overheidsbedragen - dus ongerekend de 
premielast voor werknemers en werkgevers - wordt voor het eerste 
jaar geraamd op 262 miljoen dollar, voor het tweede jaar op onge
veer 800 miljoen dollar. 

De ziekenfondsverzekering voor bejaarden is de eerste federale 
voorziening waarvan alle leden van de Amerikaanse gemeenschap 
zullen kunnen profiteren. Tot dusverre ging de federale overheid 
in haar beleid niet verder dan het treffen van voorzieningen voor 
bepaalde groeperingen, zoals oorlogsveteranen (22 miljoen), leden 
van de strijdkrachten (3,1 miljoen) en hun gezinsleden (4 miljoen), 
federale ambtenaren (2,5 miljoen). Al deze groepen kwamen in aan
merking voor behandeling in federale hospitalen en klinieken. Van 
oudsher behoren de sociale voorzieningen vooral tot het terrein 
van de deelstaten. De faciliteiten plegen in de verschillende staten 
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dan ook ver uiteen te lopen. Het feit dat de federale overheid nu 
een gemeenschappelijk nationale regeling voor een belangrijke 
groep in de samenleving wil treffen - en waarschijnlijk ook zal 
kunnen treffen - heeft dan ook een belangrijke politieke achter
grond. Het is een aanwijzing te meer dat de macht van de federale 
overheid zich meer en meer uitbreidt en dat het verzet daartegen 
de laatste jaren snel afbrokkelt, getuige de royale steun waarop 
president J ohnson in het Congres kan rekenen. 

Oorlog tegen de armoede 
De oorlog tegen de armoede ('War on Poverty') die reeds het vorige 
jaar is begonnen, zal dit jaar met verdubbelde kracht worden voort
gezet. Men verwacht dat de federale overheid het komende dienst
jaar ongeveer twee miljard dollar nodig zal hebben voor de uitvoe
ring van de nieuwe projecten. Het lopende jaar had men genoeg 
aan een miljard dollar. De oorlog tegen de armoede wordt door een 
aantal regeringsdiensten samen gevoerd, waardoor men een maxi
maal effect probeert te bereiken. De oorlogsdoelen variëren sterk 
in omvang en kwaliteit. Zo is er een project aan de gang dat ten 
doel heeft de kinderen van de Indianen in Arizona Engels te leren, 
zodat zij ook buiten hun eigen gemeenschap toekomstmogelijk
heden zullen hebben. Een ander project bestaat uit omscholing in 
de achtergebleven mijndistricten. Voor zo'n gebied is zelfs een 
speciale wet ingediend. Ten behoeve van dit gebied, dat ruwweg 
samenvalt met het Appalachia-gebergte in het oosten van de Ver
enigde Staten, heeft de President een bedrag van een miljard dollar 
aangevraagd. Het geld zal besteed worden aan omscholing en her
industrialisatie van het eertijds bloeiende maar nu verlopen mijn- eu 
industriegebied. 

Met zijn Appalachia-project heeft de President zeer veel steun 
verworven bij de grote vakbonden, die er al jarenlang op gewezen 
hebben dat men zich bij de hulp aan de probleemgebieden niet 
moet richten op een bepaalde groep mensen of op een bepaalde 
gemeenschap maar op gehele landstreken. Het Appalachia-project 
beantwoordt geheel aan die doelstelling. Het omvat het grond
gebied van niet minder dan elf staten en is, hoewel vergelijkbaar 
met het Tennessec Valley-project uit de jaren dertig, toch van veel 
groter omvang. De werknemersorganisaties dringen er thans op aan 
dat een dergelijke manier van aanpak ook in andere 'distressed 
areas' zal worden gevolgd. In het Appalachia-gebied heeft het grote 
Amerikaanse vakverbond AFL-CIO bovendien haar gehele appa
raat ter beschikking gesteld, waardoor een nauwe samenwerking 
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kan ontstaan met de ambtelijke organen van de betrokken deel
staten en het federale gouvernement. Het vakverbond heeft niet 
alleen zijn kader aangeboden voor de uitvoering van een deel van 
het programma, maar heeft ook deskundigen ter beschikking ge
steld die zich zullen bezighouden met de voorlichting aan de be
volking in de betrokken gebieden. 

Automation 

Wellicht is de positieve houding die de Amerikaanse werknemers 
tegenover de automatisering blijven innemen, een illustratie van 
het zelfvertrouwen dat president Johnson met zijn Great Society 
heeft gestimuleerd. Nu men over de eerste schrik heen is, groeit 
algemeen de overtuiging dat het er niet om gaat de technologische 
ontwikkelingen te vertragen, maar de sociale structuur gelijke pas 
te laten houden met de veranderingen in de produktiemethoden. 
Door middel van garanties in de arbeidscontracten wil men ervoor 
zorgen dat de werknemer die zijn werk door automatisering ver
liest, niet alleen staat. In verband hiermee staat ook het streven van 
de werknemersorganisaties naar afschaffing van een bepaling uit de 
bekende Taft Hartley-wet, die de deelstaten het recht geeft langs 
wetgevende weg in te grijpen in de arbeidscontracten. Het gaat 
daarbij meestal om de bepaling die het verplicht lidmaatschap van 
een vakvereniging verbiedt. De werknemersorganisaties zien deze 
mogelijkheid als een ongeoorloofde inbreuk op de vrijheid van par
tijen om contracten te sluiten. Beide partijen moeten vrij zijn om de 
bepaling van het verplichte lidmaatschap (union shop genaamd) 
in de arbeidscontracten op te nemen. Nu in de meeste belangrijke 
arbeidscontracten bepalingen worden opgenomen inzake herplaat
sing in andere bedrijfsonderdelen, omscholing, overplaatsing naar 
gebieden met meer arbeidsmogelijkheden en vervroegde pensio
nering, is het begrijpelijk dat de bonden ernaar streven om hun 
positie zo krachtig mogelijk te maken. 

Rich het georganiseerde bedrijfsleven zich voorlopig op het 
nemen en voorbereiden van maatregelen die de directe nadelige 
gevolgen van de automatisering moeten afzwakken, het federale 
gouvernement heeft inmiddels de blik gericht op een hele reeks 
van activiteiten die tot op heden nog zijn blijven liggen. Met de 
door de automatisering vrijgekomen arbeidskrachten zullen immers 
belangrijke bijdragen geleverd kunnen worden tot de sanering van 
de Amerikaanse steden en het Amerikaanse platteland: het project 
dat president Johnson heeft samengevat onder de uitdrukking 
·Beautifying America'. 
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Een mooier en beter Amerika 
Eerder dan alle andere naties heeft Amerika te kampen gekregen 
met de kwalijke kanten van de moderne samenleving: overvolle 
steden met te weinig frisse lucht, overbelaste transportmiddelen, 
watervervuiling, aantasting van het plattelandsschoon. In een land 
met een snel groeiende bevolking en een snel stijgende levensstan
dam·d komt vroeger of later het moment dat men het sein moet 
geven voor een grootscheepse schoonmaak, soms in de meest letter
lijke zin. Reeds eerder heeft de federale regering geprobeerd op dit 
gebied iets te ondernemen. In 1961 wilde presielent Kennedy een 
ministerie voor Volkshuisvesting stichten, dat zich vooral zou moe
ten bezighouden met verbetering van de woningsituatie in de grote 
steden. De centra raken daar veelal uitgestorven door gebrek aan 
goede moderne woningen, door de stichting van supermarkets in de 
buitenwijken, door verouderde wegen en tekort aan openbare ver
voersmicldelen. Presielent Kennedy heeft zijn plannen echter niet 
kunnen uitvoeren, omdat hij viel over het grote struikelblok in de 
Amerikaanse binnenlandse politiek: de angst van de deelstaten voor 
te grote inmenging van 'Washington'. 

President Johnson heeft het probleem opnieuw aan de orde 
gesteld, maar hij heeft het ook in een ruimer kader geplaatst. Niet 
alleen de modernisering van de steden heeft hij op zijn programma 
geplaatst, ook de aanpassing van het platteland aan de eisen van 
de steeds in getal groeiende geürbaniseerde gemeenschap behoort 
tot de nieuwe taken. Deze modernisering van stad én platteland 
wordt misschien wel de meest zichtbare uitwerking van The Great 
Society. Het gaat hier niet om een soort science fiction, maar om 
de uitvoering van een aantal taken die, indien overgelaten aan de 
lagere overheden of het particulier initiatief, ongecoördineerd en 
wellicht chaotisch verricht zouden worden, waardoor het toekom
stige Amerika opgescheept zou worden met een inefficiënte ruim
telijke ordening met de mogelijkheid van een wanorde. 

In de visie van president Johnson zal de planologie een geheel 
nieuwe inhoud krijgen. De planologen zullen niet meer op plaat
selijk niveau en evenmin op regionaal niveau werken, maar op 
nationaal niveau. In de komende drie en een half decennia zal de 
stedelijke bevolking zich verdubbelen. Men verwacht dat dit ge
paard zal gaan met een verdubbeling van het oppervlak van de 
steden. Ruw gezegd komt deze ontwikkeling erop neer dat Amerika 
in de komende 35 jaar evenveelmoet bouwen als in de afgelopen 
twee eeuwen van zijn bestaan. Maar de nieuwbouw zal gepaard 
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moeten gaan met de verbetering van het bestaande bebouwde 
oppervlak. De achterbuurten van nu zullen in The Great Society 
niet meer voorkomen. Rekening houdend met de verhoging van de 
\vooneisen, komt zulks er vrijwel op neer dat de bestaande steden 
in de komende decennia vrijwel geheel herbouwd moeten worden. 

Stadsontwikkeling zal dus een van de belangrijkste activiteiten 
van de overheid worden. Als voorbeeld: de modernisering van de 
binnenstad van Pittsburgh. Philadelphia is de tweede grote stad 
die aan een vernieuwing van het centrum begonnen is. Andere 
steden zullen volgen. De federale overheid wil waken tegen een 
ongebreidelde stadsuitbreiding en er zal daarom hoger dan tot nu 
toe moeten worden gebouwd. Deze doelstelling eist grondige aan
pak van het vervoersprobleem in de geürbaniseerde gebieden. Het 
hoeft derhalve weinig betoog dat men de oplossing vooral zal moe
ten zoeken in grootscheepse uitbreiding van het openbaar vervoer, 
waarmee reeds een begin is gemaakt. De federale regering heeft een 
bedrag van twintig miljoen dollar uitgetrokken voor de voorbe
reiding van een snelle spoorlijn (320 kilometer per uur) tussen 
vVashington en Boston. 

De enorme groei van de stadsbevolking zal de behoefte aan re
creatiegebieden, aan groenstroken snel doen stijgen. De praktijk 
van 1965 toont aan dat de voorraad aan recreatiegebieden snel 
afneemt. President Johnson heeft het probleem onlangs heel tref
fend omschreven: Een paar jaar geleden maakten we ons zorgen 
over de •ugly American'. Nu moeten we waken tegen een 'Ugly 
Ameriea'. Als de strijd tegen de vervuiling van Amerika's natuurlijke 
rijkdommen en tegen het bederf van de natuurgebieden eenmaal 
is verloren, is herstel praktisch niet meer mogelijk. Er zal dan ook 
een ruime federale subsidie moeten komen voor de aanle:5 van 
parken, de uitbreiding van natuurreservaten, de aanleg van re
creatiegebieden - niet in de verre onbewoonde gebieden maar zo 
dicht mogelijk bij de miljoeneneoncentraties. Tot de eerste proble
men die in dit kader moeten worden aangepakt, zijn de water- en 
luchtvervuiling, die in de grote steden overduidelijk is, maar ook 
buiten de grote stedelijke concenh·aties hand over hand toeneemt. 
Een zeer belangrijk hulpmiddel bij dit alles zal bestaan uit de ont
zilting van zeewater, waardoor in nu droge en onvruchtbare ge
bieden nieuwe steden en nieuwe nahmrgebieden kunnen worden 
aangelegd. 

Kunsten 

President Kennedy heeft de Amerikanen enigszins gewend aan de 
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gedachte dat de schone kunsten een aangelegenheid zijn van de 
federale overheid. Het bewind van president Johnson zal hier geen 
verandering in brengen. Hij heeft bij verschillende gelegenheden 
duidelijk gemaakt dat hij voorgoed wil afrekenen met het ver
ouderde idee dat Amerika op cultureel gebied bij het buitenland 
achter zou lopen. Het federale beleid zal erop gericht zijn om de 
kunstzinnige talenten van het Amerikaanse volk te ontwikkelen. 
Kunst, aldus de President, kan het leven van ons volk verrijken en 
dat is de centrale doelstelling van de overheid. De President heeft 
het niet bij woorden gelaten. Er zal een nationale kunststichting 
worden opgericht, die haar werkzaamheden gaat beginnen met een 
subsidie van tien miljoen dollar. Het beleid zal vooral worden ge
richt op uitbreiding van bestaande activiteiten. Zo denkt men aan 
uitbreiding van het aantal reizende exposities, subsidiëring van 
toneeluitvoeringen, financiële ondersteuning van buitenlandse ge
zelschappen, die meestal slechts in de grote steden optreden en het 
Amerikaanse •platteland' links laten liggen. Men verwacht dat het 
federale optreden vooral stimulerend zal werken in die staten die 
zich voorheen niet inlieten met het bevorderen van het culturele 
leven. Sommige deelstaten gaven enorme bedragen uit aan het 
hoofdstuk kunsten van hun begroting; andere daarentegen hebben 
zich altijd verre gehouden van het verlenen van bijdragen in een 
of andere vorm. 

Wie zal dat betalen? 

Wie het ambitieuze plan van de regering-Johnson overziet - en 
hierboven is niet meer dan een bloemlezing gemaakt - zal zich af
vragen of de uitvoering financieel mogelijk is. President Johnson 
heeft daar uitgesproken positieve opvattingen over. Sinds de royale 
belastingverlaging waar de Amerikaanse contribuabelen vorig jaar 
mee werden verrast, doordat vergroting van de economische activi
teiten meer in plaats van minder geld in de federale schatkist heb
ben gebracht, maakt men zich geen al te grote zorgen over de uit
voerbaarheid van de plannen. Ook voor dit jaar staat er weer een 
belastingverlaging op het programma. De omzetbelasting zal naar 
beneden gaan met een bedrag dat varieert tussen de twee en de vier 
miljard. 

Het afgelopen dienstjaar heeft nog iets aan het licht gebracht: de 
federale overheid kan bezuinigen. In strijd met vele sombere ver
wachtingen is de federale overheid er dank zij een efficiënt beleid 
in geslaagd de uitgaven met drie en een half miljard dollar te druk
ken. President Johnson wil deze lijn voortzetten en heeft plannen 

362 



I 

l 

in het vooruitzicht gesteld voor de stroomlijning van vele ambtelijke 
diensten. 

Een sluitende begroting is steeds één van de axioma's van de 
openbare financiën geweest. Niets wordt de uitvoerende macht 
kwalijker genomen dan een inflatoire begroting. De President heeft 
dan ook bij verschillende gelegenheden duidelijk gemaakt dat zulks 
van hem ook niet valt te verwachten. Hij en zijn financiële deskun
digen rekenen erop dat de vergroting van de federale uitgaven 
geheel en al opgebracht kan worden met handhaving of zelfs door 
verlichting van de bestaande belastingdruk op de snel uitgroeiende 
economie. In dit verband is het opvallend dat bijna alle federale 
subsidieregelingen gericht zijn op vergroting van de bedrijvigheid 
in die sectoren en op die gebieden waar sprake was van een econo
mische achterstand. In onze financiële politiek, alsdus de President, 
zal ruimte zijn voor nieuwe maatregelen die beantwoorden aan de 
behoeften van het Amerikaanse volk. Maar deze zullen alleen wor
den uitgevoerd als duidelijk vaststaat dat de opbrengsten ervan het 
land meer zullen opleveren dan wanneer de belastingbetalers zelf 
het geld zouden besteden. In deze fiscale filosofie van de President 
weerspiegelt zich de traditionele terughoudendheid van het fede
rale gouvernement. De opbouw van The Great Society zal dus 
niet gepaard gaan met een zich steeds uitbreidende greep van de 
federale overheid op het economisch leven. 

De steun van het publiek 

Hoe nu staat het Amerikaanse volk tegenover de visie van president 
Johnson? De plannen zijn nog nieuw, de wettelijke voorbereidingen 
zijn pas aan de gang, de uitvoering moet nog geschieden. Alle ver
wachtingen hebben dus een sterk hypothetisch karakter. Het ge
organiseerde bedrijfsleven heeft zich over het algemeen ingenomen 
getoond met de plannen voor The Great Society. Bij de werk
nemersorganisaties leven reeds lang wensen die thans voor een 
groot deel zijn terug te vinden in de blauwdruk van The Great 
Society. Bepaalde aspecten ontbreken daarin nog, zoals betere 
consumentenbescherming, hervorming van de onderhandelings
procedure tussen werkgevers en werknemers, verdere uitbouw van 
de sociale verzekering. Maar in deze kringen leeft heel sterk het 
besef dat wat niet is nog komen kan. 

In de wereld van de werkgevers heeft de President veel sym
pathie verworven met zijn laatste begroting en zijn uiteenzet
tingen over de sluitende begroting. Zoals gezegd, het streven naar 
waardevast geld staat hoog genoteerd in het lijstje van de monetaire 
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fatsoensnormen. De belofte inzake een tweede belastingverlaging 
heeft de verwachting van economische groei gestimuleerd. Het 
werkloosheidspercentage is het afgelopen jaar gedaald van 5,6 tot 
5. Vrij algemeen leeft het gevoel dat men op de goede weg is. 

Belangrijker nog dan de instemming van het georganiseerde 
bedrijfsleven in Amerika zal de houding van het buitenland kunnen 
zijn. Zal de opbouw van The Great Society niet gepaard gaan met 
een herleving van het isolationisme in de Amerikaanse buitenlandse 
politiek? zo heeft men hier en daar buiten Amerika horen veronder
stellen. President Johnson heeft duidelijk gemaakt dat voor een 
dergelijke vrees geen enkele grond bestaat. The Great Society kan 
niet in isolement worden gebouwd. In de naoorlogse periode heeft 
Amerika zovele banden met het buitenland gesmeed, dat verbreking 
daarvan onherroepelijk tot een terugval op allerlei gebieden zou 
leiden. Ue Amerikaanse export is de laatste jaren snel gegroeid. De 
pogingen van Amerika om de barrières in het internationale han
delsverkeer te verminderen, komen niet voort uit een irreëel idealis
me, maar steunen op een harde economische noodzaak, die in vele 
gevallen richtinggevend is voor de buitenlandse politiek. De Ameri
kaanse handel heeft de wereld buiten Amerika ontdekt. Niet alleen 
de vele handelstentoonstellingen zijn daar een afspiegeling van, ook 
bij voorbeeld de snelheid en de inventiviteit waarmee Amerika zijn 
handelsvloot uitbreidt en moderniseert wijzen daarop. Nog zeer 
onlangs werd een plan gelanceerd voor de bouw van grote vracht
schepen die in hun ruimen niet de lading zouden vervoeren, maar 
de gehele binnenschepen waarmee de lading wordt aangevoerd. 
Het hele proces van laden en lossen zou op deze wijze overbodig 
worden. De invloed van een dergelijke modernisering van het 
scheepvaartbedrijf zou immense gevolgen hebben voor de Ameri
kaanse handelsvloot en de binnenscheepvaart in en buiten Amerika, 
met name voor een grote overslaghaven als Rotterdam. Het is een 
simpel voorbeeld, maar illustratief voor de technologische revolutie 
die voor de deur staat en daardoor nieuwe economische banden 
met het buitenland zullen worden gesmeed. 

Amerika trekt zich niet in zich zelf terug. Een van de onderdelen 
van president Johnsons wetgevend programma heeft betrekking op 
uitbreiding van de immigratie-quota van 271.000 tot 350.000 per
sonen per jaar. Een volk dat zich een fort wil bouwen, opent niet 
de deur voor immigranten. 

Zal Amerika, nu het zoveel energie gaat besteden aan de eigen 
samenleving, zijn activiteiten op buitenlandse gebieden verminde
ren? Wie dat veronderstelt, gaat uit van de verkeerde gedachte 
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dat een land met een groeiende welvaart zou blijven beschikken 
over een constante hoeveelheid energie en dat uitbreiding op het 
ene gebied slechts zou kunnen gaan ten koste van vermindering op 
het andere. President Johnson nu probeert zijn volk ervan te over
tuigen dat er aan nationale inspanningen geen grens gesteld behoeft 
te worden. Hij wil juist nieuwe energiebronnen aanboren. Het hele 
regeringsprogramma is immers daarop gericht - niet op het ver
schuiven van de prioriteiten. 

Er heeft zich de afgelopen jaren een internationale economische 
ontwikkeling voorgedaan die nu bepaalde hoopgevende psycholo
gische gevolgen gaat hebben. Het Amerikaanse bedrijfsleven zag 
tot dusver de buitenlandse vestigingen als filialen van zijn binnen
landse bedrijven. Nu is gebleken dat deze buitenlandse vestigingen 
een eigen leven zijn gaan leiden: niet alleen wordt de vestiging 
dikwijls gedreven en geleid door buitenlanders, maar ook de in
vesteringen in de betrokken bedrijven blijken meer en meer afkom
stig te zijn uit het land van vestiging. De produktie van de buiten
landse vestigingen wordt afgezet in het land van vestiging, maar 
ook daarbuiten. De buitenlandse vestigingen hebben in veel ge
vallen geleid tot overdracht van know-how, verhoging van de wel
vaart en verruiming van de arbeidsmarkt. Ook blijkt de vestiging 
van Amerikaanse bedrijven dikwijls te leiden tot de oprichting van 
concurrerende niet-Amerikaanse bedrijven. Deze ontwikkeling is 
geheel in strijd met de traditionele beschrijving van economisch 
'imperialisme'. Het Amerikaanse bedrijfsleven gaat meer interna
tionaal denken en voelen. De Amerikaanse zakenlieden in het 
buitenland gaan zich meer buitenlander en minder Amerikaan 
voelen. Voor een land en een volk dat steeds zoveel waarde heeft 
gehecht aan goede normen in het zakenleven, is dit een nieuwe en 
belangrijke ontwikkeling. Een ontwikkeling die eenvoudig geen 
ruimte laat voor een herlevend isolationisme. 

In de moderne maatschappelijke ontwikkeling heeft de Amerikaan
se natie, bevoordeeld als zij was door de natuurlijke rijkdommen 
en de mogelijkheden van het Amerikaanse continent, altijd een 
paar stappen vooruit gelopen. Nu president Johnson zijn volk heeft 
opgeroepen tot een nieuwe volgende stap naar The Great Society, 
denkt geen Amerikaan aan een stap terug. In hun onafhankelijk
heidsverklaring eisten de Amerikanen 'leven, vrijheid en streven 
naar geluk' niet op als de geboorterechten van hun eigen jonge 
staat, maar voor alle volken. 
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H. ·B. Engelsman 

Rijnmond verkiezingen 

Op 2 juni 1965 worden in een deel van ons land verkiezingen 
gehouden, waarvoor het de moeite waard is ook in Socialisme en 
Democratie bijzondere aandacht te vragen. Dan zal namelijk 
voor de eerste maal een verkiezing plaatsvinden voor een bij 
de wet ingesteld bovengemeentelijk bestuursorgaan, in die wet 
aangeduid als het openbaar lichaam Rijnmond. Ter verduidelij
king, voor zover nodig, 'Zij medegedeeld dat dit openbaar lichaam 
is ingesteld voor een gebied rond Rotterdam, omvattende in to
taal 24 gemeenten, dat qua oppervlakte verder reikt dan Rotter
dam en zijn randgemeenten. Om daarvan een indn1k te geven, 
is een kaartje van het betrokken gebied afgedrukt met vermel
ding van de namen der 24 betrokken gemeenten. 

Aanleiding tot deze opvallende bestuurlijke ontwikkeling is 
geweest de stmmachtrge expansie van het Rotterdamse haven
gebied, dat in korte tijdi in westelijke richting is opgerukt langs 
de zuidelijke oever van de Nieuwe Waterweg tot aan de kust van 
de Noordzee, terwijl nu ook al ernstige plannen in voorbereiding 
zijn voor de aanleg van havens in zee voor de kust van het eiland 
Voome, het zogenaamde Maasvlakteproject. De daarbij gevolgde 
nieuwe koers om Rotl~eJ.'dam naast de functie van opslag- en 
overslaghaven ook die van zeehavenindustriegebied te geven, 
waardoor een ruimere spreiding van de werkgelegenhei:d wordt 
bevorderd, bracht mee dat het met de Rotterdamse havenfunctie 
samenhangende woon- en werkgebied zich wel moest uitbreiden 
over aangrenZlende gemeenten, waarvan Spijkenisse op dit mo
ment reeds een duidelijk voorbeeld is en waarbij in een verdere 
toekomst zeker te verwachten is dat heel Voorne en Putten in die 
invloedssfeer zal worden betrokken. 

De industriële ontwikkeling ten zuiden van de Nieuwe Water
weg, waarin de peh·o-chemische industrie een overheersende po
sitie inneemt, heeft de gemeentebesturen die nu te zamen de 
Rijnmond gaan vormen, reeds een aantal jaren geleden doen in
zien, dat samenweJ.·king geboden was, zowel wat de ruimtelijke 
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ordening betreft als met betrekking tot de bestuurlijke samen
werking. Niet alleen zullen havenaanleg, industrievestiging en 
woningbouw in vaste hand moeten worden genomen, ook aan 
het behoud van de mogelijkheid om in Rijmnond als mensen sa
men te kunnen leven moet grote aandacht worden besteed. De 
recreatie, vlot verkeer, het zuiver houden van lucht en water, 
zij vormen even zovele knelpunten in dit gebied, voor de ver
wijdering waarvan het dringend nodig is de handen ineen te 
slaan. 

Was er dus overeenstemming over de noodzaak tot samenwer
king, minder eensgezind was men over de vom1 waarin deze tot 
stand moest komen. Tegenover de gedachte om de bestuurlijke 
samenwerking tot stand te brengen. op basis van de \Vet Gemeen
schappelijke regelingen, we~-d reeds aanstonds het verlangen ge
steld om te komen tot een bij de wet in te stellen bovengemeen
telijk orgaan. Toen het bovengemeentelijk orgaan langzamerhand 
vrijwel algemeen was aanvaard, duurde de strijd voort over de 
bevoegdheden van zo'n orgaan. Het verlenen van ruin1e bevoegd
heden zou ten koste gaan van de zelfstandigheid der gemeenten. 
Rolterdam was voor eigen bevoegdheden maar stelde van het 
begin af aan, dat aan overdracht van de bevoegdheid van het 
havenbeheer aan het nieuwe lichaam de eerste jaren zeker niet 
mocht worden gedacht. De andere gemeenten bleken in nog 
mindere mate bereid aan het nieuwe lichaam eigen bevoegdheden 
toe te kennen. 

Om te trachten de impasse te doorbreken is toen de Com
missie-Klaasesz - zo geheten naar haar voorzitter, de commis
saris van de Koningin in Zui:d-Holland - aan het werk getogen 
en reeds vrij spoedig verscheen haar rapport, dat in de gemeen
teraden werd besproken. De reaoties waren vrijwel algemeen 
instemmend, al vond met name Rotterdam de conceptie niet 
ver genoeg gaan. Minister Toxopeus heeft hert toen aangedurfd 
op grandslag van het rapport-Klaasesz een wetsontwerp bij de 
Staten-Generaal in te dienen, dat na enige belangrijke amende
ringen imniddcls het Staatsblad (1964 nr. 427) heeft weten te be
reiken en op grond waarvan dan nu voor het eerst verkiezingen 
voor een bovengemeellltelijk orgaan op 2 juni zullen worden ge
houden in de 24 gemeenten behrn·ende tot het territoir van het 
openbaar lich~am Rijnmond. 

Het zullen rechtstreekse verkiezingen in één kieskring zijn op 
de gebruikelijke wijze met door partijen in te dienen kandidaten-
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lijsten. Er moeten 81 leden van de Rijnmondraad door de inge
zetenen gekozen worden. In de oorspronkelijke opzet waren dat 
er slechts 54, omdart de overige 27 leden zouden worden gekozen 
door de raden der betrokken gemeenten en wel 4 door Rottenlam 
en door de 23 overige gemeenten elk één. Mijns inziens terecht 
heeft de Kamer dit gemengde systeem van verkiezing afgewe
zen en rechtstreekse verkiezing voor alle 81 leden voorgeschre
ven. Jammer genoeg is daarbij verzuimd de regeling voor het 
maximumaantal kandidaten per in 'te dienen lijst, door de minis
ter in zijn systeem gesteld op 50, aan deze wijziging aan te pas
sen. Het zou in de praktijk wel eens kunnen blijken, 'dat voor de 
Partij van de A11berd, die naar de ervaring leert in dit gebied 
op een hoog percentage stemmen zal mogen rekenen, de na de 
verkiezing voor eventuele opvolging beschikbare kandidaten in 
aantal ontoereikend zullen blijken te zijn. De eerste maal, als de 
verkiezingen slechts voor één jaar gelden, omdat tegelijk met de 
verkiezingen voor raad en staten in 1966 opnieuw voor de Hiju
mond zal worden ges~emd, zal dit geen moeilijkheden behoeven 
op te leveren. Maar voor de dan volgende vierjaarlijkse periode 
zal toch tijdig een uitweg moeten worden gevonden. 

Bij deze eerste verkiezingen was er geen gelegenheid om voor 
een voorkeurnummer voor een lijst te opteren, omdat er immers 
geen zit~ende raadsleden zijn die die voorkeur zouden kunnen 
uitspreken. Dat betekent dus, dat om de lijstnummers geloot 
moest worden, een omstandigheid die bij de voorbereiding van 
deze verkiezingen door de meeste partijen wel als bezwarend 
zal zijn aangemerkt. 

De minister van Binnenlandse Zaken bepaalt volgens de wet de 
dag der eerste vergadering van de raad van Rijnmond. In die 
vergadering wordt over de toelating van de leden beslist. Twee 
weken later moet dan de volgende vergadering wm,den gehouden, 
waarin de leden van het dagelijks bestuur moeten worden be
noemd. Het ga:at dan om 6 uit ·het midden van de Raad te be-
noemen leden, die te zamen met de door de Kroon benoemde 
voorzitter van de Rijnmondraad het dagelijks bestuur vormen. De 
aanvankelijk in het wetsonrtwerp opgenomen bepaling, dat 3 van 
deze leden uit Rotterdam afkomstig moesten zijn en 3 uit de 
overige gemeenten, is gelukkig door de Tweede Kamer bij amen
dement geschrapt. Het toch al zo moeilijke overleg over de sa
menstelling van het chgelijks bestuur, rekening houdende met 
de krachtsverhoudingen der in de Raad vertegenwoordigde frac-
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ties, zou nog maar exb·a verzwaard worden, indien ook nog ver
plicht l"ekening zou moeten wol"den geihouden met de woonplaats 
der beschikbare kandidaten. De voorzitter van de Rijnmondraad 
is voorzitter van het dagelijks bestuur en stemt daarin mee. Hij 
heeft als voorz:itter van de Raad echter slechts een adviserende 
stem. De secretaris moet door de Rijnmondraad worden benoemd. 
In afwachting van deze benoeming benoemen C.S. met ingang 
van de datum van inwerkingtreding van de wet (vastgesteld op 
1 april 1965) een tijdelijke secretaris. Als zodanig is benoemd 
mr. Joolen. 

Wat zal nu dit nieuwe politieke lichaam, dit rechtstreeks geko
zen bovengemeentelijk orgaan in feite kunnen gaan doen? Het is 
verhelderend daarvoor allereerst de considerans van de wet te 
raadplegen. Deze luidt: Alzo Wij in overweging genomen hebben 
dat het noodzakelijk is regelen te stellen ter bevordering van de 
coördinatie van het beleid van de gemeentebesturen in het ge
bied van de Rijnmond, enz. Coördinatie van het beleid van de 
gemeentebeStturen dus en dat wil ook zeggen: de gemeentebe
sturen het zelf laten doen, zij het onder toezicht van de Rijn
mondraad. En dus geen eigen uitvoerende bevoegdheden voor 
het nieuwe orgaan anders dan na vrijwillige overdracht van een 
of meer gemeentebesturen, zoals de minister in navolging van 
het rapport-Klaasesz bleef volhouden, ook mtdat uit de Kamer 
sterke aandrang was u]tgeoefend om Rijnmond wel eigen be
voegdheden te geven. 

Aanvaarding van een desbeh·effend amendement-Aarden zou, 
zo zei hij, tot intrekking van het hele wetsontwerp leiden. De 
Kamer verkoos toen het halve ei boven de lege dop, maar niet 
dan nadat de minister had toegezegd binnenkortt aan de Kamer 
te zullen rapporteren over de in de praktijk opgedane ervaringen 
en daarbij dan nader onder het oog te zullen zien of alsnog ver
dergaande bevoegdheden zouden moeten worden toegekend. 
Toen later het wetsontwerp in de Eerste Kamer aan: de orde 
was, ging de minister nog vel'der en zegde toe een eventueel 
eerder tot uitdrukking komend verlangen van de Rijnmondraad 
zelve om verdergaande bevoegdheden, welwillend te zullen tege
moettreden. Maar in die tussentijd had zich dan ook het Bijlmer
meerdrama in de Tweede Kame:r afgespeeld en was de ontwik
keling naar een bovengemeentelijk orgaan voor de Amsterdam
se agglomeratie verrassend voortgesclhreden door het voortva-
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rend inritiatief van de commissaris van de Koningin in Noord
Holland, mr. F. J. Kranenburg, uitmondend in het besluit met de 
daarbij betrokken burgemeesters een gezamenlijke intentiever
klaring af te geven om te komen tot een krachttig agglomeratie
bestuur. 

Maar temg naar de wevkelijkheid. In Rijnmond wordt gestart 
met een constructie, waarbij de afzonderlijke gemeentebesturen 
een langs velerlei wegen met rechtswaarborgen omklede zelf
standige positie behouden. En toch, als de Rijnmondraad zioh 
van zijn verantwoordelijke coördinerende en stimulerende taak 
maar goed bewust is en de gegeven mogelijkheden op de juiste 
wijze weet te hanteren, dan kan er toch wel wat gebeuren. Gaat 
u maar na: 

1. de Rijnmondraad stelt het streekplan vast voor zijn gebied; de 
Raad kan in aansluiting daaraan een gemeente verplichten een 
bestemmingsplan te maken of te herzien; zijn dagelijks bestuur 
wordt gehoord alvorens Ged. Staten beslissen omtrent de goed
keuring van gemeentelijke bestemmingsplannen in zijn gebied. 
2. voor een aamtal in de wet opgesomde onderwerpen kan de 
Rijnmondraad richtlijnen vaststellen, die aan Ged. Staten en de 
gemeentebesturen worden meegedeeld. 
3· ter verwezenlijking van deze richtlijnen kan de Rijnmondraad 
aanwijzingen geven aan het bestuur van een gemeente, dat dan 
verplicht is aan die aanwijzing gevolg te geven. 
4· de Rijnmondraa:d kan gemeentelijke bevoegdheden uitoefenen, 
indien en voor zover die door één of meer gemeenten, aan hem 
worden roevertrouwd. 
5· de Rijnmondraad is bevoegd tot het verdelen van woningbouw
en subsidiecontingenten, voor zover deze conil:ingenten aan het 
openbaar lichaam wordern toegewezen. 

De planologische bevoegdheden zijn het uitvoerigst in de wet ge
regeld. De paragraaf over de ruimtelijke ordening beslaat 4 ko
lommen. De bepalingen zijn l'eeds bij voo!'baat aangepast aan de 
nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening en kunnen daarom niet 
eel'der dan tegelijk met d~e wet in werking treden. Bij de bepa
ling van de datum van 1 april 1965 als datum van inwerkingtre
ding van de Rijnmondwet is deze paragraaf dan ook uitgezon
derd. Het meest opmerkelijke bij de hier getroffen regeling is 
wel, dat de in de Wet op de Ruimtelijke Ordening aan Provincia
le Staten voorbehouden bevoegdheid tot het maken van streek
plannen uitdrukkelijk aam de Staten van Zuid-Holland wordt ont-
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nomen en voor dit toch niet zo onbelangrijke deel van Zuid-Hol
land in handen wordt gelegd van de Rijrunondraad. Bedacht 
moet evenwel worden, dat Prov. Staten van Zuid-Holland reeds 
voor het hele Rijnmondgebied in diverse streekplannen de ruim
telijke ordening hadden vastgelegd. Het komt er eigenlijk dus op 
neer dat Rijnmond nu zelfstandig zal kunnen beslissen of de 
daarin geprojecteerde ontwikkeling aanvaardbaar is, dan wel 
of voor bepaalde gebieden een andere bestemming de voorkeur 
verdient. Bij de vool'bereiding van zijn streekplan moot het da
gelijks beshtur van Rijnmond overleg plegen met de Colleges van 
B en W van de bij ~et plan betrokken gemeenten. Dat betekent 
ingevolge artikel 7 lid 4 van de wet, dat die gemeentebesturen 
dan ook bevoegd zijn bij de behandeling van het streekplan in de 
Rijnmondraad een gemachtigde aan de beraadslagingen te doen 
deelnemen. Het door de Rijnmondraad vastgestelde streekplan 
behoeft de goedkeuring van Ged. Staten. Is het streekplan vast
gesteld, dan kan de gemeente worden verplicht binnen een dOOT 
de Rijnmondraa;d te bepalen termijn voor het gebied waarover 
het streekplan zich uitstrekt, een bestemmingsplan vast te 
stellen of te herzien. Daarbij kunnen aanwijzingen worden gege
ven omtrent de inhoud van het bestemmingsplan. V oor beide be
sluiten is weer goedkeuring van C.S. nodig. De gemeente is dan 
verplicht die aanwijzingen op >te volgen. De bevoegdheid tot 
goedkeuring van gemeentelijke bestemmingsplannen blijft voor
behouden aan G.S., maar voor zover het Rijnmondgemeenten 
betreft w01rdt tevoren ihet dagelijks bestuur van Rijnmond ge
hooi'd. Het grote helang aan de ruimtelijke ordening toegekend, 
heeft de wetgever er ook toe gebracht een vaste commissie van 
advies voor de ruimtelijke ordening verplicht te stellen. 

Nu ik het toch over de adviescommissie heb, er is nog een 
tweede verplichte commissie, namelijk voor de financiën. Ver
der staat het de raad vrij ook voor andere onderwerpen com
missies van advies in te stellen. De leden van de commissies 
worden door de Rijnmondraad benoemd, al dan niet uit zijn mid
den. De inspecteur van de ruimtelijke ordening binnen wiens 
ambtsgebied Rijnmond ligt, is ambtshalve lid van de commissie 
voor de ruimtelijke ordening. 

Zoals reeds in het voorafgaande overzicht werd aangeduid, kan 
de Rijnmondraa:d ook richtlijnen voor de gemeentebesruren op
stellen, die zonodig door middel van het geven van aanwijzin
gen kunnen worden geëffeorueerd. Als onderwerpen waarvoor die 
bevoegdheid bestaat, worden in de wet opgesomd: 

372 



a. de aai1leg van havens en .de daarbij behorende terreinen; 
b. de vestiging van bedrijven op de sub a genoemde ten-einen; 
c. de industrievestiging; 
d. de woningbouw; 
e. de toepassing van de Woonruimtewet 1947; 
f. de openluchtrecreatie; 
g. de aanleg en verbetering van land- en waterwegen; 
h. oeververbindingen; 
i. het vervoeren van personen en goederen; 
j. de bestrijding van de ver()l!1treiniging van water en lucht. 

Bij de voorbereiding van een richtlijn is het dagelijks hestuur ver
plicht overleg te plegen met de colleges van B en W van de be
trokken gemeenten, zodat ook hier weer de gemeente zich des
gewenst bij de beraadslaging over het voorstel in de Rijnmond
raad door een gemachtigde kan doen vertegenwoordigen, die 
dan aan de besprekingen mag deelnemen. 

Uitbreiding van het aruJJtal onderwerpen genoemd onder a. t-m 
j. kan bij AMvB tot stand komen op voorstel van de Rijnmond
raa:d, mits de gemeenteraden van ten. minste de helft der Rijn
mondgemeenten daarmee instemmen. vVat het geven van aan
wijzingen betreft, is in de wet ook nog een spocd-procedure voor
zien, die de bevoegdheid verleent over de genoemde onde!l'Wer
pen aanwijzingen aan de gemeenten te geven, ook indien daar
voor nog geen richtlijn zou zijn vastgesteld. Tegen aanwijzingen 
kunnen de gemeentebesturen binnen een maand in beroep komen 
bij C.S. De daarop volgende uitspraak van C.S. kan door de 
Kroon wortien geschorst of \'ernietigd wegens strijd met de wet 
of het algemeen belang, waaronder begrepen het op ontoelaat
bare wijze aantasten van de belangen van een gemeente. Een 
zelfde sohorsings- en vernietigingsrecht kent de wet aan de Kroon 
toe vom alle bes,lu~ten van de Rijnmondraad en zijn dagelijks 
bestuur (art. 54). 

De uitoefening van gemeentelijke bevoegdheden door het open
baar lichaam is afhankelijk van een vrijwillige overdracht van 
die bevoegdheden door de betrokken gemeentebesturen. Zo'n re
geling, waarbij dan de bevoegdheden onderling nauwkeurig moe
ten worden afgebakend, behoeft de goedkeuring van Ged. Staten. 
Daarna wordt het hesluit ter kennis van de overige gemeentebe
sturen gebracht, die desverlangd binnen een maand in beroep 
kunnen komen bij de Kroon tegen de door C.S. genomen beslis
sing. Gelijk beroep staat open voor de Rijnmondraad. Heeft de 
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Rijnmondraad gemeentelijke bevoegdheden gedelegeerd gekregen 
dan kan hij bij verordening medewerldng aan de uitvoering van 
besluiten vorderen van de 'betrokken gemeentebesturen. 

Ten slotte vragen de financiële bepalingen inzake het Rijnmond
orgaan nog de aandacht. Voorop staat dat de kosten worden 
omgeslagen over de gemeenten naar verhouding van de bevol
kingsaantallen. Het rijk geeft echter een bijdrage in de algemene 
kosten. De kosten van de verkiezingen worden door iedere ge
meente voor eigen gebied voor eigen rekening genomen. Kosten, 
voortvloeiende uit het voldoen aan een richtlijn of aanwijzing, kun
nen geheel of gedeeltelijk bij besluit van de Rijnmondraad wor
den overgeheveld naar een of meer andere gemeenten of ten 
laste van het openbaar lichaam zelve worden gebracht. Bij over
dracht van gemeentelijke bevoegdheden aan Rijnmond blijven de 
kosten voor rekening van de betrokken gemeente(n), tenzij de 
Rijnmondraad besluit deze geheel of gedeeltelijk over te heve
len in gelijke zin als hiervoor vermeld. Zulke besluiten behoeven 
de goedkeuring van G.S. 

De begroting van Rijnmond wordt 6 weken voor de aanbieding 
aan de Rijnmondraad ter kennisneming gezonden aan de ge
meenteraden, die ter zake aan de Rijnmondraad van hun gevoe
len kunnen doen blijken. Na vaststelling wordt de begroting op
nieuw aan de gemeentebesturen toegezonden, die dan opnieuw, 
maar nu bij G.S., van hun gevoelen kunnen doen blijken. Het
zelfde geldt voor hegrotingswijzigingen. Ook hier zien we dus 
weer dat de belangen van de gemeenten, zoals trouwens bij alle 
besproken onderwerpen duidelijk aan de dag treedt, met zoveel 
mogelijk waarborgen zijn omgeven. 

Of met dit alles het juiste evenwicht tussen bovengeme~ntelij
ke belangen en lhet op zich zelf begrijpelijke streven naar be
houd van de gemeentelijke autonomie is tot stand gekomen, zal 
de praktijk moeten leren. Die praktijk zullen we kunnen leren 
kennen als na de verkiezingen op z juni het bovengemeentelijk 
orgaan Rijnmond in zijn dan bekende politieke samenstelling van 
start kan gaan. 
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I. Deutscher 

De geheimen van Moskou 

Er was een storm over Azië voor nodig om te zorgen dat Alexis 
Kosygin, hoofd van de Sowjet-Russische regering, zich voor de 
eerste maal in het openbaar zou uitspreken over politiek belang
rijke zaken. Dat gebeurde in Hanoi op zaterdag 6 februari. De 
hele wereld heeft kunnen constateren dat Chroesjtsjows opvolger 
ook welbespraakt is. Pas vijf maanden nadat hij aan de macht was 
gekomen, liet hij zich voor het allereerst in het openbaar horen, 
toen hij in december de Opperste Sowjet toesprak. En toen nog 
sprak hij meer in zijn kwaliteit van directeur van het Plan dan als 
president van de Raad: hij las alleen maar een bijna niet politiek 
getint rapport voor over de staat van de sowjet-economie. 

En wat de nieuwe eerste secretaris van de partij betreft, Leonid 
Breznjew, die heeft zelfs nog in het geheel niet gesproken. Hij 
heeft in het openbaar niet de geringste aanwijzing gegeven om
trent de redenen die hem ertoe bewogen hebben zijn nieuwe func
tie te aanvaarden, en hij zwijgt over de eventuele verschillen tussen 
zijn politiek en die van zijn voorgangers. Na Chroesjtsjow en zijn 
spraakwaterval is nu het zwijgen weer goud geworden. 

De erfenis 

In feite is het zo dat de nieuwe heersers in het Kremlin nog niet 
klaar zijn met het inventariseren van de erfenis die hun ten deel is 
gevallen en dat ze nog niet zeker weten wat ze ervan zullen be
waren en wat ze willen veranderen. Bovendien zijn ze op zoek 
naar een herverdeling van de macht. Voor de tweede keer sinds 
Stalins dood wordt getracht een scheidingslijn te trekken tussen 
de voorrechten van de partij en die van de staat- de eerste poging 
dateert van 1953, toen Malenkow president van de raad was en 
Chroesjtsjow eerste secretaris van de partij. De Sowjetburgers 
hebben hoge verwachtingen van deze geringe decentralisatie van 
de macht, waar men een verruiming van de burgerlijke vrijheden 
van verwacht. 

Evenwel wordt er op dit ogenblik gewerkt aan een versteviging 
zowel van de macht van de partij als die van de staat, zodat die 
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allebei(hoewel nu verzwakt door bepaalde decentralisatiemaat
regelen van Chroesjtsjow) straks sterk zullen staan als hun res
pectieve invloedssferen van elkaar gescheiden worden. 

Over het geheel genomen heeft nog steeds de partij de werke
lijke macht in handen. Nog steeds is de eerste secretaris van de 
partij een man van meer gewicht dan de president van de raad, 
hoewel zijn collega's zich wel hoog voelen dat ze Breznjew tot nu 
toe geen kans gegeven hebben om zich als de 'primus inter pares' 
van de topfiguren in de sowjet-hiërarchie voor te doen. Het presi
dium heeft momenteel zelfs alle interne rangorde afgeschaft, zodat 
geen van de leden van het presidium daar voordeel van kan 
hebben. 

De ster 

Onder deze omstandigheden is men in Moskou waarschijnlijk wei
nig gelukkig met de lichte voorsprong die Kosygin door zijn Azia
tische tournee en door zijn toespraken te Hanoi, Peking en Pjong
Jang heeft gekregen. Het is best mogelijk dat Breznjew nu pro
beren zal de rol van ster te vervullen om een tegenwicht te vormen 
tegen Kosygins huidige positie. 

Intussen is wel duidelijk dat er op dit ogenblik een scheiding 
plaatsgevonden heeft tussen de beide machtsfactoren. Het pre
sidium komt veelvuldig bijeen (een of twee maal per week) en 
spreekt zich uit over alle belangrijke zaken die de binnen- of 
buitenlandse politiek betreffen. Als er haast bij is of als er een 
ernstige internationale crisis is, kunnen de leden bijna ogenblik
kelijk bijeenkomen en onmiddellijk handelend optreden. Zou er 
verschil van mening ontstaan, dan heeft het Centrale Comité het 
recht om - ondanks het grote aantalleden en zijn onhandig zware 
apparaat - het oppergezag in de partij uit te oefenen. Wél wordt 
de besluitvorming dan opeens heel moeizaam en traag. 

Meedoen aan het geliefde spelletje van de 'kremlinologen' heeft 
geen zin. Dat spelletje bestaat uit speculeren over de toekomstige 
kansen van Nicolaas Podgorny en Michael Soeslow (thans allebei 
in functie als secretaris van het Centrale Comité van de Commu
nistische Partij), of over hun persoonlijke betrekkingen tot Brez
njew en Kosygin. Evenwel: de loop van de sterren rondom het 
Kremlin is uiterst grillig, zoals diegenen tot hun schade onder
vonden hebben die nog maar kort geleden Chroesjtsjow beschouw
den als een onwrikbare rots en Frol Kozlow doodverfden als zijn 
opvolger en erfgenaam. ~l'lomenteel is Chroesjtsjow in ongenade en 
Kozlow is dood. 
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In de l'ttimte 
Heel wat belangrijker is het om eens na te gaan op welke krachten 
de mannen van het presidium steunen kunnen. Zij hangen nl. niet 
in de leegte, zij vormen het middelpunt van een serie uiterst 
invloedrijke pressiegroepen, die allemaal verschillende belangen 
vertegenwoordigen. Hun woordvoerders hebben toegang tot het 
presidium en nemen zelfs deel aan de zittingen daarvan. Als ze 
zelf al niet handelend optreden, dat zijn ze erbij als deskundige 
of als adviseur. 

Naar volgorde van belangrijkheid gerekend wordt de eerste 
groep gevormd door de atoomgeleerden, te zamen met de mili
tairen verantwoordelijk voor de met atoomwapens uitgeruste troe
pen, de directeuren van de atoomfabrieken en de mensen belast 
met de verdere ontwikkeliug van de ruimtevaart. Hun in het 
Westen meest bekende woordvoerder is professor Leonid Sedow. 

In vergelijking met andere 'klassieke' pressiegroepen is dit een 
zeer beperkt groepje, maar de merendeels jeugdige leden ervan 
hebben zeer nauwe onderlinge betrekkingen en zijn zeker van 
zich zelf. Zij vertegenwoordigen 10 à 15 percent van het werkelijke 
nationale produkt van de Sowjet-Unie, anders gezegd: zij ver
tegenwoordigen de 17 à 25 miljard roebel die ieder jaar worden 
uitgetrokken voor wetenschappelijk researchwerk, atoombewape
ning en ruimtevaart. Zij zijn niet dogmatisch, ze verstaan de kunst 
om het marxisme te combineren met een ultramoderne weten
schappelijke zienswijze én ze weten dat de partij noch de staat 
het buiten hen kunnen stellen. 

Deze groep trekt zich al heel weinig aan van de partijleiders: 
het is voor niemand in Moskou een geheim dat de atoomgeleerden 
zich bij voorkeur in avantgardistische kringen bewegen, de non
conformistische dichters onder hun vleugels nemen, abstracte 
schilderijen kopen kortom, dat zij het bepaalde kunstenaars mo
gelijk maken om de toorn van de heer Iljitsjew en andere censoren 
te trotseren. 

De tweede groep omvat de leden van het Planbureau en de 
directeuren van de zware industrie, nog steeds de meest belangrijke 
economische factor in de hele staat. Hun invloed is overigens af
genomen als gevolg van de inmiddels aan de dag gekomen menings
verschillen tussen de naar centralisatie strevende kopstukken in 
Moskou en de bestuurders van de diverse republieken en provin
cies. Zij oefenen hun invloed uit via de Centrale Plancommissie, 
en via de Raden voor de Nationale Economie, en rechtsb·eeks 
beïnvloeden ze het Centrale Comité. 
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De derde groep is de vakbeweging. Haar organisatie, de Fede
rale Haad van Vakverenigingen, oefent ook zware druk uit op de 
economische planning, de sociale politiek en de salarisschaal. De 
vakverenigingsleiders mogen dan in eerste instantie dienaren zijn 
van de staatsbelangen, ze moeten zich toch ook in zekere mate 
tot de woordvoeders maken van hun leden, die ongeveer zeventig 
miljoen arbeiders en kantoorbedienden omvatten. Gedurende de 
afgelopen tien jaar is de invloed van laatstgenoemde groep dui
delijk gebleken, doordat ze een nivellering in de salarisschaal 
wisten te bereiken (vroeger waren de verschillen in beloning al te 
flagrant) en doordat ze een verlaging van het aantal arbeidsuren 
in de industrie konden doorvoeren. 

De vierde groep wordt gevormd door de gemeenten, die voor 
een deel mede door de vakverenigingen worden vertegenwoordigd. 
Deze groep ontleent haar belangrijkheid aan het feit dat de 
steden van de Sowjet-Unie sinds de dood van Stalin -dus in een 
tijdvak van slechts twaalf jaar - er ongeveer 50 miljoen inwoners 
bij hebben gekregen. De woningbehoefte is veel sneller gegroeid 
dan de woningbouw, zodat de gemeenten en de vakbeweging 
vooral in de laatste jaren tot een gemeenschappelijk optreden zijn 
gekomen, omdat juist nu de woningbouw langzamer ging dan in 
het Plan was voorzien. 

Ten vijfde de pressiegroep der agrariërs, voor een deel bestaande 
uit de invloedrijke en goed georganiseerde bestuursleden van de 
staatsboerderijen, de sovchozen, en voor een deel uit de wat 
benepen en weinig representatieve vertegenwoordigers van de 
collectieve boerderijen, de kolchozen. 

Door Chroesjtsjows besluit tot ontginning van woeste gronden 
is de macht van de staatsboerderijen sterk toegenomen. Aangezien 
dit experiment evenwel gedeeltelijk op een fiasco is uitgelopen en 
Chroesjtsjow verdwenen is, heeft de kolchoze-groep enig terrein 
kunnen herwinnen. 

Groep zes zou de klassieke militaire macht moeten omvatten, 
die evenwel vrij moeilijk op deze lijst te plaatsen is. Sinds het 
stalinistische tijdperk is het met de invloed van deze groep nogal 
op en neer gegaan. Twee maal stonden de militairen aan het 
hoofd: tijdens de zomer van 1953, bij de val van Beria, en tijdens 
de zomer van 1957, toen Molotov en Kaganowitsj in ongenade 
vielen. Toentertijd zweefde het spookbeeld van een Sowjet-Na
poleon boven het hoofd van de Sowjet-Unie ... maar de herfst 
van 1957 deed de verschijning oplossen in dezelfde leegte waar
heen maarschalk Zjoekow toen verwezen werd. Toch begint het 
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officierenkorps nu weer duidelijk aan invloed te winnen, iets wat 
waarschijnlijk veroorzaakt wordt door het feit dat de conven
tionele strijdkrachten weer wat belangrijker geworden zijn in de 
militaire strategie. Alles welbeschouwd evenwel is op goede gron
den (b.v. omdat de atoomstrijdkrachten belangrijker zijn en de 
beroemde generaals uit de Tweede Wereldoorlog ouder geworden 
en van het toneel beginnen te verdwijnen) aan te nemen dat deze 
pressiegroep nooit meer de macht zal herwinnen die ze tussen 
1953 en 1957 had. 

Ten zevende: de besturen van de verschillende instituten en 
van de universiteit, die grote invloed ontlenen aan het feit dat 
research en ontwikkeling onontbeerlijk zijn voor de nationale 
economie. Deze groep dringt in samenwerking met de atoom
geleerden en de directies der sleutelindustrieën, sterk aan op 
snellere automatisering en modemisering van de plan-technieken. 

Groep acht, gevormd door de beoefenaars van journalistiek en 
literatuur, speelt een zeer belangrijke rol in de propaganda, en 
derhalve zijn de partijleiders en de mensen die politiek verant
woordelijke posten bekleden, gevoelig voor de druk die journa
listen en schrijvers op hen uitoefenen. In ieder geval maken zij zich 
bezorgd over de meningsverschillen tussen de jonge schrijvers. 
Deze meningsverschillen kunnen van wezenlijk belang zijn, zoals 
onlangs bleek toen bij een bestuursverkiezing binnen de vak
vereniging van Moskouse schrijvers de officiële kandidaten met 
grote meerderheid van stemmen werden weggestemd en de 'ket
ters' de bestuursfuncties toebedeeld kregen. 

Arbeiders en boeren 
Uiteraard moet deze poging tot classificatie schematisch van aard 
zijn. Wij moeten hier volstaan met een vage aanduiding van het 
enorm belangrijke spel van druk en tegendruk, zoals zich dat 
afspeelt in een voor het oog socialistische staat met 230 miljoen 
inwoners. De tegenstellingen tussen geografisch verschillende ge
bieden en onderling verschillende nationaliteiten (Groot-Rusland, 
de Oekraïne, Georgië, Armenië, Kazakstan, Oezbekistan, enz.) 
spelen hierbij eveneens een rol. En dan moeten natuurlijk de 
pressiegroepen zelf ook weer rekening houden met de impulsen 
voortkomende uit de grote massa van arbeiders en boeren. 

Chroesjtsjows val is voortgekomen uit het feit dat de pressie
groepen zich in een ongebruikelijk breed front tegen hem hadden 
aaneengesloten. De oorzaken zijn verder welbekend, vooral de 
ontstellend slechte toestand in de landbouw en de duizeling-
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wekkende vaart waarmee de Sowjet-Unie in de communistische 
landen aan invloed verloor ten gevolge van het Russisch-Chinese 
conflict. Daar komt nog bij dat de arbeidersklasse ook geprikkeld 
was, doordat Chroesjtsjow vier of vijf jaar lang stilzwijgend de 
lonen in de industrie bevroren had. De werkelijke betekenis van 
deze factor is nu eerst recht duidelijk geworden door het licht dat 
de laatste berichten uit de Sowjet-Unie erop werpen. 

Bepaalde oppositionele kringen in de Sowjet-Unie, die zeer 
nauw aan de trotskisten verwant zijn, berichten dat Chroesjtsjows 
val gevolgd is op een staking van alle arbeiders in de grote Mos
kouse autofabriek ZIS, plus op een aantal nogal bewogen stakingen 
in het gehele mijngebied van de Donctz. Men beweert dat in het 
Donetz-bekken het leger werd ingezet tegen de stakers en dat 
tweehonderd stakers tijdens bloedige botsingen gedood of gewond 
werden. Voor de totale waarheid van de berichten omtrent de 
Donetz kan ik niet instaan, maar ik heb goede redenen om aan te 
nemen dat de berichten die ons aangaande de staking in Moskou 
bereikt hebben, waarheidsgetrouw zijn. Dit waren economische, 
geen politieke stakingen, maar ze leidden ertoe dat de pressiegroep 
der vakbeweging stelling ging nemen tegen Chroesjtsjow en zo zijn 
val hielp bevorderen. En hoewel de Sowjet-pers er met geen woord 
van gerept heeft, moesten Chroesjtsjows opvolgers direct na de 
machtsovername de rem op de salarissen loslaten en onmiddellijke 
radicale maatregelen toezeggen ter uitbreiding van de woon
gelegenheid. 

Dit nu zijn de werkelijke problemen en de werkelijke krachten 
die de politiek van de Sowjet-Unie bepalen. Hun betekenis reikt 
veel verder dan de persoonlijke tegenstellinkjes aan de top van de 
hiërarchie, waar de meeste sowjet-kenners in het \Vesten zich zo 
door laten fascineren. <De grote voorzichtigheid van de Chroesjt
sjows opvolgers laat .zich hieruit dan ook heel goed verklaren. De 
toestand is zo gevaarlijk, dat ze het risico van openbare uitlatingen 
eenvoudig niet durven nemen. 

Het drieëntwintigste congres 
Terwijl de atmosfeer vervuld is van internationale spanningen en 
binnenlandse moeilijkheden, is een politieke gebeurtenis van de 
eerste orde aanstaande: in de tweede helft van 1965 moet het 
23ste congres van de partij plaatsvinden. En vóór de aanvang van 
dit congres moet althans voor het oog een vorm van openbaar 
debat gehouden worden ... het is overigens niet ondenkbaar dat 
dit een echt debat wordt. Als alles normaal gaat, zullen de nieuwe 
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leiders een overzicht moeten geven over het werk van het Centrale 
Comité sinds 1961, verklaringen geven omh·ent de crisis die 
Chroesjtsjow ten val bracht, een definitie geven van hun eigen 
politiek en ten slotte moeten ze proberen om alsnog het prestige 
en het vertrouwen te veroveren waar het hun nu nog zo pijnlijk 
aan ontbreekt. 

Natuurlijk zou het best kunnen gebeuren dat het Congres niet 
binnen de wettelijk gestelde termijn van vier jaar bijeenkomt. 
Maar dat zou voor de nieuwe leiders gelijk staan aan de erkenning 
dat ze hun taak niet aankonden. Zo'n erkenning zou het feit 
onderstrepen dat in de hoogste regionen van de partij geen ideolo
gisch en politiek gezag meer bestaat. De reeds bestaande nationale 
vertrouwenscrisis zou er alleen maar door verergerd worden. 
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G. Segal 

De economie van de Sovjet Unie 

In de naaste toekomst zullen in de Sowjet-Unie plusminus 400 on
dernemingen op het terrein der lichte industrie (textiel, wol en 
allerlei andere kledingfabrikanten) een rechtstreeks contact gaan 
onderhouden met de winkeliers die hun artikelen kopen. Hiermee 
worden twee vliegen in één klap geslagen: de klant kan zijn keus 
vrij bepalen en is vrij om eisen te stellen, en tevens worden de 
bekende communistische instellingen voor het planmatig beheersen 
van vraag en aanbod overbodig. Bovendien begint het winstmotief 
een aanvaarde produktie-stimulans te worden; men poogt nog wel 
om een algehele prijsbeheersing te blijven doorvoeren, maar die 
gedachte begint terrein te verliezen. Betekent dit nu dat 's werelds 
eerste marxistische staat de weg naar het kapitalisme heeft inge
slagen? 

Sowjet-economen en Sowjet-schrijvers hebben zich gehaast deze 
bescquldigingen, die zowel door hun vroegere Chinese bondgenoten 
als door Amerikaanse commentatoren geuit werden, uitdrukkelijk 
te weerleggen: ·de nieuwe ontwikkeling zou niets met kapitalisme 
te maken hebben. Zij redeneren dat, een zekere oppervlakkige schijn 
ten spijt, de produktiemiddelen in de Sowjet-Unie nooit ofte nim
mer in ha~den van particuliere eigenaars zullen zijn, zodat dus het 
fundamentele onderscheid tussen socialisme en kapitalisme voort
durend zal blijven bestaan. Zo eenvoudig liggen de zaken overigens 
echt niet. Het zal bij voorbeeld nodig zijn om de nieuwe richting 
een zekere mate van officiële status te geven, en dit betekent dat het 
nemen van besluiten niet langer het voorrecht kan blijven van één 
centrale groepering. 

In de tweede plaats houdt het bovengenoemde antwoord geen 
rekening met de groei van de sociaal-democratie in het Westen, 
met de nu in beide systemen doorgedrongen revolutie der managers 
en met de mogelijkheden van een gemengde economie. Maar van 
het standpunt der Sowjet-economie uit gezien, is de moeilijkheid 
vooral gelegen in het feit dat de nieuwe voorstellen gebaseerd zijn 
op de theorie van het revisionisme - in het marxistisch-leninistische 
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evangelie nog altijd een zonde van de eerste rang. Men komt hier
door bloot te staan aan de kritiek van Peking, en dat niet alleen ... 
de hinderlijke noodzaak voor een herwaardering van een groot deel 
der eigen geschiedenis sinds de revolutie steekt ook de kop op. De 
nieuwe ontwikkelingen impliceren dat veel van Lenins aanvallen 
op de revisionistische Europese sociaal-democraten in een nieuw 
licht komen te staan; bovendien worden de debatten uit Stalins tijd 
over de vraag -in hoeverre de wetten van absolute waarde en van de 
verhouding artikel/ geld onder het socialisme nog geldig waren, 
weer actueel. Hoe kon dit alles gebeuren? 

Stalins laatste boek over de 'Economische problemen van het 
socialisme in de USSR' had de discussie over ettelijke van de moei
lijke problemen der Sowjet-economie het zwijgen opgelegd. In 1955 
werd de discussie heropend, maar nu niet binnen het theoretische 
raam van de waardewetten, maar doordat de aandacht zich richtte 
op de vraag hoe industrieën nu eigenlijk werkten. De man die dit 
deed, was professor Y. Li:berman, hoogleraar aan het Instituut voor 
Machines en Techniek te Charkow. De voorstellen die Liberman 
in 1955 opstelde en waaraan hij in 1961-1962 de uiteindelijke vorm 
gaf, hielden de invoering in van één enkel winstcl'iterium, dat dan 
de plaats zou moeten innemen van de vceltallige maatstaven (bruto
produktie, vermindering. kostprijs, invoering van nieuwe technie
ken, opvoering produktiviteit, kwaliteit, winstplanning) waaraan 
de prestaties van de industrie in de Sowjet-Unie werden afgemeten. 

Liberman geeft zijn opvattingen als volgt weer: 'Onder het door 
mij voorgestelde systeem zal het zó zijn dat een ongebruikt stuk 
gereedschap of onbenutte fabrieksruimte, overbodige werknemers 
of een te ruime aanvoer van materiaal allemaal een verminder·ing 
zullen betekenen van de winst als afgemeten aan de produktiefond
sen. De hele gemeenschap en iedere werknemer afzonderlijk zullen 
dat dan "in hun eigen zak" voelen.' Hij had dit schema in 1962 uit
gewerkt, evenwel met ruimte voor een grote mate van staatstoe
zicht op de plannen van de onderneming. Een fabriek zou b.v. zijn 
jaarlijkse brutoproduktie voorgeschreven krijgen van de provinciale 
economische raad of van het planbureau van zijn staat. Hetzelfde 
zou gelden voor het werkterrein van de fabl'iek en het type artikel 
dat men zou moeten produceren, en natuurlijk zou de staat de 
prijzen vaststellen en zouden eventuele winstmarges worden be
paald volgens een schaal gebaseerd op de 'normen voor de lange 
termijn' voor verschillende takken van industrie. Deze schaal was 
zo opgesteld dat het de fabrieken wel door verschaffing van de 
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nodige materialen gemakkelijk werd gemaakt om eventuele nieuwe 
technieken te proberen. 

Toen nu rond november 1962 de voorstellen van Liberman eens te 
meer zeer toepasselijk waren geworden, gaf Chroesjtsjow toestem
ming voor een experiment ... hoewel hij tegelijkertijd een demon
stratie gaf van zijn eigen wantrouwen in Libermans voorstellen. 
Hij deelde de communistische partij namelijk op in indusb·iële en 
agrarische secties en stichtte het Partij/Staat Controle Comité, dat 
in alle fabrieken onderafdelingen kreeg en dat overal in het econo
mische leven als waakhond diende op te treden ter bescherming 
van de algehele efficiency. 

Deze veranderingen hadden evenwel in het begin van 1864 nog 
steeds niet het verlangde resultaat gehad en Chroesjtsjow zag zich 
aangewezen op niets dan zijn eigen enorme energie en mogelijke 
leningen van de Verenigde Staten. Het leger had tegen dit alles 
het bezwaar dat Chroesjtsjow misschien wel dezelfde prijs zou moe
ten betalen waarvoor hij ééns Beria had veroordeeld: concessies aan 
het vVesten inzake Duitsland. En zo kwam het dat in augustus 1964, 
bijna twee jaar na het grote debat over Libermans voorstellen, de 
zaak opnieuw in studie werd genomen. Ditmaal niet door een eco
noom, maar door een van de hoogstgeplaatste automatiserings
experts in de hele industrie van de Sowjet-Unie: Trapeznikow, lid 
van de Academie en directeur van het Instituut voor Automatisering 
en Telemechaniek. Trapeznikow heeft veel geautomatiseerde be
drijven in het Westen bezocht, de mislukking van de binnenlandse 
pogingen om de industrie te automatiseren waren hem heel goed 
bekend en hij wist alles van wat er in het buitenland op dat terrein 
plaatsvond. 

Trapeznikow ging vcrder dan Liberman in zijn oorspronkelijke 
plan had voorzien. \Vaar Liberman nog had gehoopt de staats
planning van details te kunnen handhaven door het vinden van 
voor de lange termijn geldende normen, schiep hij zich vrij baan 
met de opmerking: <er vinden immers iedere dag technische ver
anderingen plaats.' De van tevoren vastgestelde prijzen moesten 
verdwijnen: hij wilde daarvoor in de plaats een soepeler systeem 
van prijsvaststelling. De daarvoor aangestelde staatscommissies 
zouden natuurlijk wel enige zeggenschap over de prijzen moeten 
hebben, ten einde het gebruik van nieuwe technieken in de industrie 
aan te moedigen- een Sowjet-versie van een der dilemma's waar
door de Engelse minister Brown momenteel zeer wordt geplaagd! 

Over de kansen om het gebruik van computers in de economie 
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in te voeren terwijl het systeem van prijsvaststelling nog ontoe
reikend was, liet hij zich hatelijk uit: het was immers best mogelijk 
dat een computer alleen maar de fouten enorm vergroot zou weer
geven. Hij stelde een belasting op het kapitaal voor, met het ar
gument dat de prestatie van een bedrijf alleen afgemeten kon wor
den aan de winst. Hij stelde ook voor dat de directie eigenmachtig 
veranderingen zou kunnen aanbrengen in de beschikbare arbeids
kracht ... een voorstel dat een vrij aanbod van arbeidskrachten tot 
gevolg zou moeten hebben. 

Intussen waren succesvolle experimenten met wat men Libermans 
ideeën noemt uitgevoerd in twee textielfabrieken - de Bolsjevika 
in Moskou en de Mayark in Gorki. Liberman erkende de werkwijze 
als de zijne, hoewel er naar mijn oordeel weinig van zijn aanvan
kelijke voorstellen meer in herkend kan worden: het is een heel 
gewone vrije-markttransactie geworden. Het verschil was alleen 
dit: onder het plansysteem moesten de winkels de door de fabrieken 
afgeleverde praelukten (allerlei soorten kleuing) accepteren, ook al 
puilden de winkels al uit, omdat er geen kopers waren. Dat deed 
er niet toe: in elk geval voldeden de fabriek, de winkels en de als 
tussenpersoon fungerende organisaties allemaal aan de geplande 
eisen en vermoedelijk zullen ze allemaal hun prestatietoeslag wel 
verdiend hebben. De Bolsjevika nu besloot dat de klant zelf zou 
mogen beslissen wat de fabriek produceren zou; en voor dit doel 
werd in de fabriek een showroom ingericht. Alles ging goed; het 
nieuwe (duurdere) artikel werd totaal uitverkocht. Het probleem 
was echter dat de fabriek er financieel verlies bij had, omdat men 
de eigen prijzen en de eigen kosten niet zelf bepalen mocht. Uiter
aard wordt nu die eis gesteld. 

Overigens zijn de veranderingen niet beperkt tot de lichte in
dustrie. Libermans plannen waren oorspronkelijk bedoeld ge"\veest 
voor de machine-industrie, en in ieder geval heeft Kosygin in de
cember van het vorige jaar verklaard dat hij voordelen zag 'in 
rechtstreekse betrekkingen tussen producenten en consumenten in 
de produktiemiddelen producerende industrieën - motoren-, ma
chines- en staalfabrieken b.v.' Hij zei een spoedige uitspraak over 
dit onderwerp toe. 

Hierin kan men een hergroepering van internationale betekenis 
zien. Kosygin, vroeger commissaris voor de textielindustrie, is niet 
alleen een verklaard voorstander van de nieuwe economie, maar ook 
van de doctrine dat de staat een aangelegenheid van het hele volk 
is. Deze opvatting is in de plaats gekomen van de 'dictatuur van 
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het proletariaat'. Bij pogingen om te komen tot de als 'Great Society' 
(letterlijk: grote maatschappij) bekend staande combinatie van re
geren en particuliere belangen, zou hij wel eens meer en meer naast 
Wilson en Johnson kunnen komen te staan. 

Tegenover hen staan Mao en de Chinese communisten, die de 
veranderingen in Rusland (terecht) als revisionistische ketterij be
titelen en de onderontwikkelde wereld achter hun vaandel trachten 
te scharen, omdat bij hen alleen de echte sleutel tot de vooruitgang 
der mensheid berust. Een wonderlijke ironie van het lot wil dat 
van hen vandaan, via Enoch Powell in Londen, een rechte lijn 
getrokken kan worden naar Barry Goldwater, in zijn woestijn ach
ter de Camelback Mountains ach en wee roepende over alle sociale 
politiek. De op handen zijnde ontmoeting van Wilson en Kosygin 
wordt, gezien tegen deze achtergrond, een van de meest hoop
gevende gebeurtenissen in de naoorlogse betrekkingen tussen Oost 
en West. 
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l.I. Voogd 

Rooms katholieke dialoog 

W clt:aart, W clzijn en Geluk, deel IV 

Het is in deze tijd voor een belangstellende niet-vakman op het 
terrein van het geestelijk leven niet mogelijk om op het Neder
landse geestelijke erf een beertje 'bij' te blijven. 

Soms blijkt in een kring de ontwikkeling sneller rte gaan dan 
men had verwacht of durven hopen; anderzijds ziet men dan in 
dezelfde kring dit proces op zulke weerstanden stuiten, dat men 
gaat twijfelen aan de mogelijkheid da:t het zich ooit zal doorzet
ten. Soms ook lijkt in een g;roep de ontwikkeling op het grond
vlak sneller te gaan dan aan de top - de gereformeerden? -; 
elders kan het omgekeerde het geval zijn. 

De ontwikkeling in het denken en handelen van de Nederland
se rooms-katholieken is, zeker voor een andersgelovige, wel uiter
mate moeilijk te beoordelen. Van het meest uiteenlopende neemt 
men kennis, daarbij uiteraard ook zelf de meest uiteenlopende ge
voelens ervarend. Dux is open, de strijd om de r.-k. u.t.s in de 
IJmond was benepen. De rede van Rogier - of all persons - was 
verbijsterend, de houding van een aantal r.-k. vormingsorgani
saties verwarmend. Ergenis bij het vlaggen van een aantal r.-k. 
kerken op de trouwdag van Irene, twijfel bij het lezen over 
Ecclesiam Suam; een blijde verrassing bij het kennisnemen van 
- in dit geval deel IV - Wel vaart, Welzijn en Geluk. 

Waarom eigenlijk dit laatste? 

Aan het slot van dit vierde dee'l worden enkele grote lijnen uit de 
voorgaande 290 bladzijden getrokken. Ik geef deze, opnieuw sa
mengevat in mijn eigen woorden, hieronder weer: 
1. Het cultuurbeleid moet over de gehele samenleving gespreid 
liggen. 
2. Publiek- en privaatbeleicd zijn geen alternatieven, maar zijn 
complementair. 
3· Structuren moeten soepel zijn, en dienstverlenende organen 
moeten zich aan de wisselende behoeften kunnen aanpassen. 
4- Van het verengde cultuurbegrip, dat uitsluitend 'o., k. en w.' 
omvatte, moeten we af. 'Cultuurbeleid is opvoeding en begelei-
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ding van alle creatieve krachten in alle lagen van de samenleving.' 
5· Maatschappelijk beleid en cultuurbeleid zijn onscheidbaar. 
6. Een werkelijk christelijk cultuurbeleid moet berusten op een 
christelijke antropologie, maar deze vraagt in een dynamische 
wereld om een voortdurende bezinning, die wel eens achterop is 
geraakt. 
7· Er is een tekort aan wetenschappelijk gefundeerde 'kennis van 
de culturele situatie. 
8 Grote aandacht ware te geven aan een zeer realistische en op 
doeltreffendheid ingestelde beleidswetenschap. 

Men kan zich afvragen of dit nu zo verrassend, zo nieuw, zo ver
helderend is dat men met dit boek verheugd moet zijn. Schrij
ver dezes was dat stellig wel. In de eerste plaats: het is een 
goed boek; in het algemeen stijlvol, helder, hier en daar niet 
zonder milde ironie geschreven. Het werpt nieuwe vragen op of 
herfonnuleert oude vragen zodanig dat ze in een vernieuwd ka
der komen te staan. Het is een voornaam én leesbaar boek, een 
combinatie die in deze categorie niet zó gebruikelijk is. 

In de tweede plaats: het is een geïntegreerde samenbundeling 
van een aantal vraagstukken op sociaal-cultureel terrein. De 
nadruk valt daru•bij op geïntegreerde. Er komen zeer verschei
dene onderwerpen 'te1· sprake als onderwijs, jeugd, spoit, dames
bladen, cu~tuurspreiding, reolasse1·ing; maar zij wekken niet de 
indruk als fragmenten bij elkaar geplakt te zijn, doch hebben 
iets gemeenschappelijks - hoe moeilijk dat ook aan te duiden 
is en hoezeer men toch ook verschillende stijlen en benaderings
wijzen waruneem't. 

Over het ervaren van dat ondefinieerbare 'ergens' gemeen
schappelijke wil ik graag een opmerking maken. Bij puhlikaties 
op dit terrein ontbreekt het namelijk vaak daaraan. Ik denk in 
dit verband ook aan De weg naar vrijheid, stammende uit 1951, 
waarvan een belangrijk deel was gewijd aan culturele vraag
stukken. Dat was, evenals het gehele werk, in die tijd een be
langrijke gebeurtenis en men grijpt nog vaak en met vrucht op 
dit boek terug. Toch was er ook toen al de gedachte dat er, 
juist in de culturele paragrafen, iets ontbrak, nl. het gevoel dat 
de verscheidenheid ook een eenheid kende. 

Daarmee raken wij een vraagstuk in de naoorlogse socialis
tische beweging. Het is e111erzijds stellig juist dat een politieke 
partij geen eigen antropologie, geen visie op de mens als zodanig 
heeft en mag hebben. Het is immers juist de rijkdom van het 
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socialisme van de laatste decennia dat het mensen met verschil
lende kijk ·op het fenomeen 'mens' kan verenigen op een zelfde 
program van wat men maatschappelijk lten bate van die mens 
wil. Anderzijds is er, vooral bij hen die zich op het sociaal-cultu
rele vlak bewegen, vaak behoefte aan iets wat ik dan maar een 
socialistische visie op de mens in ziin maatschappelijke situatie 
zou willen noemen. Een behoefte die voortspruit uit het gevoel 
dat men, in het praktische veld, in gemeenteraden en in parle
ment, nog veel goed werk kan doen met allerlei cultuurspreiden
de en stimulerende maatregelen, maar dat er méér nodig is als 
er wezenlijk iets wil verranderen in het Nederlandse cultuurpa
troon. En dat de vraag wM er dan méér nodig zou zijn, beter 
te beantwoorden is als wij meer klaarheid hebben over de prealabele 
vraag: wat willen wij met de mens in zijn cultuurwereld? 
Dat wij, als politieke partij, met die vraag aan het worstelen 
zijn - en hoop ik altijd zullen blijven - is mij overigens heel 
wat liever dan de pretentie van confessionele politieke partijen 
(let wel: politieke partijen.) die ervan uitgaan deze vraag al 
beantwoord te hebben, of erger nog van de VVD waar men aan 
de vraag niet eens toekomt. 

Nu is het dus wat onbillijk de mate van aanwezig zijn van 
gemeenschappelijk cement bij de publikatie van een politieke 
partij (De weg naar vrijheid) te vergelijken met het vierde deel 
van Welvaart, Welzijn en Geluk. Want dit laatste is niet een pu
blikatie van de KVP, zelfs niet van de katholieken in Nederland, 
maar van een aantal katholieken. Helt is niet 'het', maar 'een' 
katholiek uitzicht op de Nederlandse samenleving. Dat ik in dit 
verband toch De weg naar vrijheid ter sprake bracht, was, om
dat lezing van dH deel IV weer het verlangen Wa'kker riep naar 
de verdergaande studie in onze kring van de vraag naar onze 
doeleinden op het culturele teiTein, fundamenteel gezien. 

Er is een derde reden waarom ik met dit boek nogal blij ben: 
het kiest partij, en wel de goede partij. Bij dat laatste denk ik 
- het zij ten overvloede gezegd - niet aan de mogelijkheid dat 
lezing ervan een aantal mensen tot de Pa11tij (van de Arbeid) 
zou kunnen brengen. Maar het kiest de goede partij, omdat het 
weer een nieuwe stoot is naar openheid, naar de verwerping van 
het absolutisme, naar de tolerantie niet als maximumopgave 
maar als minimuminzet Het is, om een woord van paus Paulus 
VI t.a.v. het concilie te parafraseren, een waarlijke dialoog van 
rooms-katholieken met de wereld van vandaag en met anderen 
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in. die wereld. Wij lezen immers over 'verscheidenheden, omdat 
deze gevoed·wonien·door ~ voedlng geven aan onze genrueen
schappelijkheid,' en wij zien dat de samenstellers niet een chris
telijke cultuur willen ontwerpen 'alsof uit het christendom één 
cultuurpatroon zou zijn af te leiden.' 

Zeker, wij weten dat er reacties uit katholieke kring zijn ge
komen en zij hebben et· niet om gelogen. Het boek stelt niet dat 
er geen katholieke scholen moeten zijn, maar het stelt ook niet dat 
zij er per se en altijd wél moeten zijn. Het vindt dat een katho
lieke school zich als het ware 'legitiem' moet maken, en dit tor
nen aan de vanzelfsprekendheid - het meest typische kenmerk 
van verzuiling - is bij een aantal katholieken in sle<!hte aarde 
gevallen. Een zin als de volgende kwam kennelijk nogal raak 
aan: 'Een klein aantal topfiguren uit het organisatieleven bouwt 
en bouwt aan zijn constructies in eindeloze besprekingen ... het 
blij,ki: bijzonder moeilijk daar (d.i. het 'eigen karakter') een 
reële inhoud aan te geven, zodanig dat de school school blijft en 
niet tot kerk wordt.' Het Katholieke Schoolblad, orgaan van de 
KOV, dat 'een positieve bijdrage had verwacht', is dan ook 
'diep teleurgesteld': 'dat de autems de katholieke school hebben 
laten vallen grenst aan het absurde.' En de Katholieke Ouder
raad schrijft in een brief aan de Katholieke Raad van Overleg in 
sociaal-culturele aangelegenlheden weer onbekommerd over 'de 
overtuiging van de katholieke ouders' en over 'de visie van de 
kaJtholieken in Nederland.' 

Het rijke roomse leven redivivus? 
Maar misschien hachelijker nog dan de felle negartleve reacties 

is deze zin van een welwillender recensent van het boek: 'De be
reidheid om naar alle zijden de hand te reiken blijkt intussen 
overduidelijk uit de oprechte deelname in alle bestaande nationa
le samenwerkingsvormen.' Dié uitgestoken hand was ook nog 
wel in het Mandement te vinden ... 

Maar dit nu is hét grote misverstand in Nederland, een mis
verstand dat overigens bij protestanten en humanisten evenzeer 
voorkomt. Natuurlijk is de bereidhe~d om aan samenwerkings
vormen deel te nemen van grote hetekenis en aan de oprecht
heid ervan wordt geenszins getwijfeld, maar het betekent geen 
fundamentele wijziging in de verhouding van de ene mens of de 
ene groep tot de andere. Stellig, in de koepelorgarusarties leert 
men elkaar kennen en meestal waarderen en men dûet nuttige 
dingen samen, maar het uiltgangspunt is dat men gescheiden 
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blijft optrekken en zich zelf niet in de waagschaal stelt. De 
koepel vooronderstelt de autonomie van de 'eigen' organisatie 
en is daardoor vaak een vorm waarin - toegegeven: op een 
aangename en nuttige wijze - de verzuiling eer haar beslag 
krijgt dan in het geding komt. 

Daarom is de geciteerde zin, van hoe goede bedoeling ook, in 
zeker opzicht hachelijker dan de paniekerige reacties van Het 
Katholieke Schoolblad; het beeld van iemand die niet wil, is 
soms duidelijker dan van iemand die niet ziet! 

De grote verdienste van deel IV schuilt hierin, dat het nu juist 
een aantal vertrouwde en dierbare zaken wel in de waagschaal 
wil stellen; iets waar ook de hervormde wereld zich de eerste 
jaren na de bezetting op weldadige wijze rtoe bereid toonde - en 
ik denk alweer waarlijk niet alleen aan het politieke vlak -, 
maar waarvan men de indruk heeft dat de inspiratie sterk is af
gezwali: en moeizaam weer moet worden herwonnen. 

Het is natuurlijk verleidelijk, en eigenlijk ook de plicht van een 
recensent, om nu de verschillende delen van het boek langs te 
lopen. De paragraaf 'Jeugdbeleid als cultuurbeleid' leest men 
geboeid en men zou er hele passages uit willen citeren. Ik heb 
gepoogd een enkele passage eruit te lichten, maar het is mij niet 
gelukt: een compliment voor de auteur. Het hoofdstuk Sport zegt 
een aantal waardevolle dingen, die van betekenis kunnen zijn 
vooral gezien de onbewuste mening van vele Nederlanders dat 
'sport' niet veel anders is dan het kijkspel van de enkele tien
tallen voetbalclubs die iedere week het totoformulier en het 
maandagochtendblad vullen. Voor de iets meer ingewijde brengt 
het niet zoveel nieuws en het is, in V'ergelijking met het Jeugd
hoofdstuk, wat conventioneler geschreven. Het pleidooi voor meer 
wetenschappelijke benadering en onderzoelk van het sportver
schijnsel zij overigens, met vele andere opmerkingen, gaarne 
onderschreven. 

Zo zou ik kunnen doorgaan. Over de beschouwingen inzake de 
publiciteitsmiddelen als radio, film, TV, dagblad, enz. (waarom 
missen we in dit boek overigens toneel, ballet, muziek?) zou 
nog heel wat te schrijven zijn, ook over het belangwekkende 
hoofdstuk inzake de cultuurspreiding. Maar men leze dit zelf 
maar na. 

Ten slotte zijn waardering voor en kritiek op de afzonderlijke 
paragrafen niet in eerste instantie het meest wezenlijke. Belang
rijker is dat men het boek als een eenheid, belangrijker nog: als 
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een naar buiten openstaande eenheid ervaart. Het 'naar buiten 
openstaan' komt vooral sterk naar voren in het onderwijsgedeel
te; de 'eenheid' spreekt net duidelijkst uit de inleiding. En met 
dit laatste is tevens aangeduid hoe moeilijk dit vraagstuk van de 
samenbindende visie op het cultuurbeleid is, want geheel waar
maken kan ik dit oordeel niet eens, net zomin als de inleiding 
zelf, zijnde geen gemakkelijk stuk en stellig nog geen afgerond 
geheel, dit helemaal kan waa1maken. Niettemin maakt het sh1k 
een bevrijdende indruk. Het feit dat 'een' aantal katholieken 
zich hier heeft kunnen uitspreken, speelt daarbij uiteraard een 
rol. 'De' katholieken in Nederland zouden het er heel wat moei
lijker mee hebben gehad - het is hun dan ook mislukt, want 
W.W. enG. beoogde oorspronkelijk wel een poging daartoe- en 
de KVP zou erin vastlopen. Zij zou óf het terrein Vdn een politie
ke partij te buiten gaan óf een verschraalder stuk moeten leve
ren dan dit. De confessionele partij stelt zich te dezen bijna per 
definitie een onmogelijke opgave. 

Maar voor het besproken boek blijf ik erkentelijk, al ware het 
dus alleen maar omdat het bij mij een kleine nosta:lgie heeft op
gewekt: het moet mogelijk zijn om over mens, maatschappij en 
culruurgemeenschap iets méér te zeggen dan wij tot nu toe -
twee decennia zijn in een verbijsterende wereld niet zoveel als 
zij lijken - konden doen. 

Een moeizaam werk; maar het zou kunnen zijn dat het slagen 
van de taak van het socialisme om 'een in het volk verwortelde 
cultuur' te doen ontstaan, ervan afhangt of wij dit moeizame 
werk ter hand durven nen1en. 
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H. M. de Lange 

Naar gelijke gerechtigheid in de 
samenleving 

Wie de geschiedenis van de socialistische beweging leest, komt 
daarin herhaaldelijk dezelfde woorden tegen. In publikaties, rede
voeringen, partijprogramma's en niet te vergeten de mei-leuzen 
zijn ze te vinden. 

Het woord 'gelijkgerechtigdheid' behoort tot de groep van veel 
gebruikte woorden. En dat roept al direct de vraag op: hoe komt 
het, dat het na zoveel jaren van strijd nodig is, dat wij er weer over 
spreken? Krijgt het woord soms telkens een nieuwe inhoud? Zien 
wij nieuwe velden, waarop de gelijkgerechtigdheid moet worden 
verwezenlijkt? Het moet dan toch om nieuwe dingen gaan, want 
ieder weet hoeveel oude eisen verwerkelijkt zijn in de afgelopen 
tientallen jaren. 

Een deel van het antwoord op de vragen ligt in het tweede woord 
uit de titel van dit artikel: samenleving. Wij zien meer, onze ogen 
zijn gescherpt, wij nemen meer waar en wij zijn in staat om onze 
eisen met meer nuances en meer precisie te stellen. Wij zien ook 
meer, omdat de samenleving zo oneindig veel groter is geworden. 

In toenemende mate gaan wij het gevoel krijgen, dat wij werke
lijk in een wereld wonen; maar het is nog lang niet altijd zo, dat wij 
ons ernaar gedragen. Hier faalt vaak het scherpe waarnemen, maar 
juist op het tenein van de wereldverhoudingen begint het woord 
'gelijkgerechtigdheid' zich met grote kracht op te dringen. En wij 
herinneren ons weer de kinderen van een hoogleraar in Bonn. Zij 
hadden de film 'Mein Kampf' gezien, waarin de opkomst en de 
praktijk van het nationaal-socialisme zijn verbeeld. Zij vroegen 
hun ouders: 'Maar hebben jullie dan niets gedaan? Hebben jullie 
dat allemaal laten gebeuren? Je kon toch zien waarop dat moest 
uitlopen!' 1 

Wat zullen onze kinderen zeggen? Zullen zij het herhalen: 
'Hebben jullie dan niets gedaan? Hebben jullie dat allemaal laten 
gebeuren?' En misschien voegen ze eraan toe: 'Wat hebben jullie 

1 Vermeld in een artikel van J. J. Dijkhuis, Dux, november 1960. 
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daar zitten praten over gelijkgerechtigdheid, maar deden jullie 
wel genoeg?' 

Hoe zit dat woord 'gelijkgerechtigdheid' eigenlijk in elkaar? Wij 
zien daarin twee grondwoorden: geliikheid en gerechtigdheid. 
Waarom gebruiken wij deze woorden dan niet? Wekt het woord 
'gelijkheid' misschien te veel misverstanden? En vinden wij het 
woord 'gerechtigdheid' te plechtig en te zwaar voor onze politieke 
discussie? Toch komen wij er niet onderuit om deze woorden te 
bekijken, want anders krijgen wij geen juiste visie op het woord 
'gelijkgerechtigdheid'. Dit woord wil zeggen: het geven van dezelf
de rechten en hoewel wij daarover niet gering moeten denken, voor
al als wij er .ernst mee gaan maken, kan het in het spraakgebruik een 
wat vlakke inhoud krijgen. 

Gerechtigdheid 

Het woord 'gerechtigdheid' IS m onze beweging ook altijd veel 
gebruikt, al geschiedde dit vaak zo, dat men het verbond in sociale 
gerechtigdheid. Dit op zich zelf is er reeds een bewijs van, hoever 
het woord 'gerechtigdheid' was afgeslepen en uitgeschuurd, niet 
- naar mijn vaste overtuiging - door het dagelijks spraakgebruik, 
maar doordat de westerse samenleving er niet in slaagde om het 
woord in de praktijk die inhoud te geven die het in de oorsprong 
heeft. Gerechtigdheid wil immers zeggen: het zich richten op het 
brengen van herstel in de betrekkingen tussen de mensen. Het 
gaat bij de gerechtigdheid om de andere mens. Die moet tot zijn 
recht kunnen komen. 

Er zijn ook wel andere visies op het woord 'gerechtigdheid' in 
omloop, b.v. die visie die ervan uitgaat, dat gerechtigdheid eigenlijk 
wil zeggen: ieder moet het zijne hebben, iedereen moet aan zijn 
trekken kunnen komen. Maar wie zo redeneert, verliest juist de 
andere mens uit het oog. Zo komen wij er niet in de samenleving, 
want dat loopt er op uit, dat ieder moet vechten voor het zijne en 
ieder ook gáát vechten voor het zijne, of dat nu in de loonpolitiek 
is of in de zendtijdverdeling. Het loopt erop uit, dat we terecht
komen in de jungle van het recht van de sterkste, de rijkste, de 
grootste mond. Zonder dat we het weten zijn wij dan buiten de 
lichtcirkel gekomen, die het woord 'gerechtigdheid' doet ontstaan. 
In wezen hebben wij ons dan geheel onttrokken aan de verant
woordelijkheid van de andere mens. Gerechtigdheid is - zo zegt 
de joodse socialistische denker Martin Buber - dat je de waarheid 
aan iemand, aan iedereen doet. 

Je praat er niet alleen over en zover was men gekomen, toen men 
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het woord 'sociaal' voor het woord 'gerechtigdheid' ging zetten, 
maar je doet het, je bent bezig om de betrekkingen tussen de 
mensen te herstellen en dat betekent in wezen ook een grote poli
tieke activiteit. 

Hoe ook de partij van morgen er zal uitzien, zij zal geen werkelijk 
socialistische partij meer zijn, als zij niet juist dit van de socialis
tische vaderen wil leren: niemand kan zich onttrekken aan het lot 
van de andere mens, vooral indien dit lot door de inrichting van 
de maatschappij wordt opgelegd. Het gaat ons om die wereld van 
mensen, waarin ~de één zich het lot van de ander aantrekt' (Spema 
Weiland). Dat is gerechtigdheid en deze visie klinkt mee in het 
gebruiken van het woord 'gelijkrechtigdheid'. 

Gelijkheid 

Hoe zit het met het woord 'gelijkheid'? Het beginsel van de gelijk
heid heeft een indrukwekkende plaats in de Amerikaanse Onafhan
kelijkheidsverklaring van 1776. Het wil tot uitdrukking brengen, 
dat alle mensen begiftigd zijn met onvervreemdbare rechten, zoals 
het leven, de vrijheid en het streven naar het geluk. 

Natuurlijk gaat het er niet om de verscheidenheid van de mensen 
te ontkennen. Wie, discussiërende over het beginsel van de gelijk
heid, het gesprek op dit punt wil brengen, begeeft zich op zijpaden. 
Er behoeft althans niet met ons gepraat te worden over de betekenis 
van de verscheidenheid onder de mensen. 

Wat de socialisten bezighoudt, is niet het anders-zijn, maar het 
anders behandeld worden door mensen. Men kan hieraan nog toe
voegen 'en door de maatschappij', als dit maar niet de gedachte 
oproept, dat dan de menselijke verantwoordelijkheid zou zijn uit
geschakeld. Niemand behoeft ons te komen vertellen, dat een vrouw 
anders is dan een man, maar als men hieruit afleidt, dat de vrouw 
anders behandeld moet worden dan de man, vindt men ons op zijn 
pad. Toch hebben wij deze consequentie niet over de gehele linie 
aanvaard, zelfs niet in dit concrete voorbeeld, want nog steeds zijn 
er mensen die vrouwen voor gelijkwaardige arbeid minder willen 
betalen dan mannen. In het onderwijs zijn de mogelijkheden voor 
de meisjes bepaald geringer dan voor jongens, al was het alleen 
doordat beperkte financiële omstandigheden in veel gezinnen de 
jongens doen voorgaan vóór de meisjes. 

Gelijkheid betekent niet voor allen hetzelfde, maar de afwezig
heid van ongerechtvaardigde verschillen in status en behandeling. 
Wij gaan nog een stap verder: de verschillen welke voortvloeien 
uit de aanleg, beter nog de kwaliteit van de persoon, moeten \Vorden 
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bevorderd. Onze grief tegen de huidige samenleving is juist, dat 
nog veel te veel menselijke mogelijkheden niet tot ontplooiing kun
nen komen. Mensen die zich vaak zo tegen de gedachte van gelijk
heid verzetten, pleiten, naar mijn smaak, er te weinig voor om juist 
ook anderen tot hun recht te laten komen. Ze wekken daardoor de 
indruk, alsof ze de huidige situatie rechtvaardig vinden, maar zo
doende worden ze in onze ogen ongeloofwaardig. Ze willen de 
verwerkelijking van een verdergaande gelijkheid stopzetten. Ze 
beginnen dan te praten over nivellering. Toen alleen de welgestel
den een auto hadden, viel er weinig kwaads van te zeggen, maar 
tegenwoordig, nu veel grotere groepen van de bevolking over een 
auto kunnen beschikken, kan men er allerlei lelijks over horen zeg
gen, b.v. dat wij door het gebruik van auto's zouden degenereren. 

Neen, wij moeten het woord 'gelijkheid' niet uit ons socialistisch 
woordenboek schrappen. Maar evengoed als wij geleerd hebben, 
dat bij het woord 'vrijheid' het woord 'verantwoordelijkheid' be
hoort (over het gebruik van de vrijheid moet men bereid zijn ver
antwoording af te leggen), zo moeten wij leren, dat bij het woord 
'gelijkheid' eigenlijk het woord 'kwaliteit' behoort. Immers, het gaat 
om de kwaliteit van het bestaan, het gaat om de kwaliteit van ieders 
bestaan. 

Met andere woorden: er is geen enkele twijfel mogelijk, dat alle 
mensen gelijke rechten hebben op ontplooiing, namelijk op de ont
plooiing van hun specifieke gaven. Hoe meer dergelijke rechten 
verwerkelijkt kunnen worden, hoe meer wij juist de verscheiden
heid van de mensen dienen. Ieder mens moet in staat worden 
gesteld zijn eigen roeping te vervullen en zijn specifiek eigen 
plaats te vinden. 

Nu meen ik, dat wij in de afgelopen jaren een paar misverstanden 
hebben opgeroepen. In de eerste plaats hebben wij het woord 
'gelijkheid' te veel teruggebracht tot het begrip 'gelijke kansen' en 
in de tweede plaats hebben wij dit begrip 'gelijke kansen' weer 
te veel teruggebracht tot het intellectuele leerproces. Bij de laatste 
(op het eerste kom ik nog terug) hebben wij iets te veel vergeten, 
dat de niet-intellectuele capaciteiten van de mens, b.v. de artistieke 
aanleg, de aanleg tot het zorgen voor anderen, volstrekt gelijk
gerechtigd is. In onze gehele maatschappij is er een sterke neiging 
om degenen die niet kunnen leren, in een hoekje te zetten, maar 
dan schaden we de gedachte van de gerechtigdheid, die immers 
uitdrukt, dat wij ieder tot zijn recht willen laten komen. We hebben 
daarbij te veel vergeten, dat het intellect op zich zelf - naar het 
woord van Idenburg - geen vruchtbaar levensgedrag waarborgt. 
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Ongelijkheid, in de zin van het anders-zijn, zal er onder de men
sen altijd blijven bestaan. Al denken we alleen maar aan de ongelijk
heid van het lot, het stomme toeval, dat u en mij kan treffen. Het 
onvoorziene waarnaar wij ons moeten schikken. 

Reeds dit lot, wat soms een noodlot wordt, geeft zoveel ongelijk
heid, dat wij er met man en macht aan moeten werken om de oor
zaken van de niet noodzakelijke ongelijkheid in onze samenleving 
te bestrijden. 

'Wat de mens schokt in zijn rechtvaardigheidsgevoel is niet de 
ongelijkheid onder de mensen, niet het feit, dat de een meer kennis 
bezit, meer verantwoordelijkheid draagt en ook meer verdient dan 
de ander, doch het feit, dat de voorwaarden van verwerving van 
deze zaken grotendeels en essentieel op machtsfactoren berusten.' 
(De Groot) 

Geliikgerechtigdheid in het onderwijs 

Op een indrukwekkende wijze heeft de Vrouwenbond van de Partij 
van de Arbeid zich in de afgelopen maanden beziggehouden met 
de vermunting van dit woord, met het zoeken naar de manco's in 
onze samenleving als het gaat om gelijkgerechtigdheid, waarin we 
de gelijkheid en de gerechtigdheid zien. Het is volstrekt ondoenlijk 
om bij al die onderwerpen nog iets te zeggen. Het is vaak voor
treffelijk geformuleerd. Je krijgt zelfs de indruk: niets is vergeten, 
alles staat erin. Wij hebben voor jarenlang een programma van 
politieke strijd op tal van fronten waar wij moeten werken. 

Toch wil ik een paar kleine opmerkingen maken over drie onder
werpen2 en uit die drie onderwerpen enkele gezichtspunten naar 
voren brengen. 

In de eerste plaats het punt van het onderwijs. 

Enkele jaren geleden heeft het Centraal Planbureau een verken
ning gemaakt van de verlangens en wensen in onze samenleving. 
Een omvangrijke lijst was het resultaat (gepubliceerd onder de 
titel 'Toeneming en besteding van het nationale inkomen in de 
komende vier jaren'). Hij is op een enigszins eigenaardige wijze aan 
het daglicht gekomen, maar is wel de moeite waard om er zo nu 
en dan nog eens naar te kijken. De aandacht is zo gevallen op de 
verschijningsvorm, dat de inhoud een beetje verzonken is. Dat is 
jammer. Als u namelijk naar deze wensen kijkt, dan ziet u, dat er 

2 t.w. Onderwijs als weg naar gelijkgerechtigdheid; Wij zijn consu
ment en producent; Gelijke kansen voor alle volken. 
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een grote hoeveelheid verlangens zijn opgesomd juist op het terrein 
van onderwijs in de ruimste zin des woords. 

Het totale bedrag aan kosten van de onderwijswensen bedroeg 
in de geldswaarde van 1962 anderhalf miljard Nederlandse guldens. 
Dat is dus als het ware het onderwijsprogramma dat in de komende 
twee jaren nog verwerkelijkt zou moeten worden. 

Nu zijn wij in Nederland altijd nog een beetje schriel met het 
onderwijs. De minister van Onderwijs heeft op het ogenblik wel 
de grootste begroting van het hele budget, maar dat is vooral een 
kwestie van salarisgroei en een kwestie van kindertoeneming, maar 
er moet veel meer gebeuren. De kwaliteit van ons oudenvijs moet 
nog aanmerkelijk worden verhoogd. De Vrouwenbond van de PvdA 
heeft ook allerlei verlangens geformuleerd, maar hij moet er tevens 
de consequentie uit trekken, dat wij er meer geld voor óver moeten 
hebben. Er zijn schrijnende tekorten in ons onderwijs en alle eisen 
die naar voren komen, zijn volstrekt terecht. Maar wij moeten ze 
ook willen verwerkelijken. 

Wij hebben een grote achterstand in Nederland op het gebied 
van het onderwijs op allerlei niveaus. Eén voorbeeld: volgens een 
krantebericht dat ik onlangs onder ogen kreeg, pleit een commissie 
om de lagere technische school van drie tot vier jaar te maken. En 
dat met het argument: wij kunnen niet volstaan om onze jongens en 
meisjes alleen maar vakonderwijs te geven, we moeten ze ook men
sen maken. Wij moeten ze voorbereiding geven om ze tot mensen 
te laten groeien, want onze moderne maatschappij vraagt juist in 
de eerste plaats om mensen, vakmensen, maar ook mensen. Laten 
we niet alleen maar de nadruk leggen op die scholing, maar vooral 
ook op het menselijk aspect. 

Er is een discussie gaande over het vraagstuk of de arbeiderskin
deren voldoende aan het middelbaar onderwijs kunnen deelnemen. 
Mag ik daar nog een kleine opmerking over maken, omdat ik de 
indruk heb dat wij een beetje in de misverstanden komen. Een grief, 
door tal van groepen geformuleerd, is dat er een te geringe door
stroming is van arbeiderskinderen naar het middelbaar onderwijs. 
De meerderheid van de groepen stelt dan, dat de financiële rede
nen de voornaamste zijn waarom die kinderen, die dus wel de 
geschiktheid hebben, niet naar dit onderwijs gaan. En dan lezen 
we dat prof. Van Heek op het congres van de Nederlandse Onder
wijzersvereniging precies het omgekeerde zegt. 

Naar zijn mening zijn het niet de financiële redenen, maar is het 
de schoolgeschiktheid van de kinderen die te laag ligt. Reeds in de 
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lagere school ontstaan omstandigheden die de kinderen dus niet 
geschikt maken om naar het voortgezet onderwijs te gaan. Daar 
is maar één conclusie uit te trekken, namelijk, dat de kinderen die 
daarvoor in aanmerking komen, begeleid moeten worden naar het 
middelbaar onderwijs. Als er dus wordt gepleit om de gelegenheid 
te scheppen, dat kinderen hun huiswerk kunnen maken in de vijfde 
of zesde klas, dan is dat de juiste conclusie. Als wij fouten in het 
schoolsysteem constateren, moeten wij ons niet daarbij neerleggen, 
maar moeten wij sireven naar verbeteringen. In dit geval moeten 
we ons gaan afvragen wat wij moeten doen om die doorstroming 
beter tot stand te laten komen. 

We leggen ons, ook in het onderwijs, te snel neer bij bepaalde 
gegevenheden, die wij te veel aanvaarden als fataliteiten. 

Het financiële probleem speelt voor veel mensen echt een zeer 
grote rol. Toen wij daarover discussieerden met de rector van de 
school waar mijn eigen kinderen zijn, zei hij: maar de begaafde 
kinderen uit de arbeiderswereld zijn allang op mijn school! Toen 
heb ik mij de opmerking veroorloofd: ja, de begaafde kinderen 
van de arbeiderskinderen zijn misschien allang op uw school, maar 
uit de andere groepen zijn er een heleboel die niet direct begaafd 
genoemd kunnen worden en die toch ook op de school zijn. Nu 
zouden we de andere kinderen uit de arbeiderswereld ook zo graag 
op de school vinden, juist die kinderen - om het nu maar in een 
cijfer uit te drukken- met de zesjes en de zeventjes. 

Dat de achten en de negens uit de arbeiderskinderen allang op 
die school zijn, dat weten we ook wel. Maar het gaat juist om de 
grote groep van middelmatig begaafden. Deze groep moeten wij 
meer leiden naar de plaatsen waar ze thuishoren krachtens hun 
eigen aanleg. Ieder heeft recht op ontplooüng op zijn eigen wijze en 
het is onaanvaardbaar voor ons, dat hoe dan ook financiële omstan
digheden daarin een rem zijn. 

De tweede opmerking die ik wil maken over de hele sectie van het 
onderwijs, is de kwestie van de vorming van de volwassenen. De 
Groningse socioloog Bouman heeft jaren geleden al eens de opmer
king gemaakt, dat wij een groot verzuim hebben begaan bij de 
invoering van het algemeen kiesrecht door toen niet min of meer 
verplicht te stellen een algemene vorming voor iedereen. Om ieder 
dus beter zijn functie als staatsburger te kunnen laten uitoefenen. 

Met hoeveel te meer kracht moeten wij dat nu herhalen, nu wij 
in een tijdvak gekomen zijn van een permanente revolutie, een 
voortdurende verandering van ons blikveld en een voortdurende 
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verandering van het maatschappelijk beeld. Telkens weer wordt 
onze aandacht gevraagd voor iets anders. Men zou wel kunnen 
zeggen, zoals het ook is geschreven door een andere socioloog, dat 
wij worden uitgenodigd om wereldburgers te zijn, maar eigenlijk 
worden wij nog opgeleid en opgevoed als waren wij dorpsbewoners. 
We zijn intussen wereldbewoners geworden en hoe kunnen we 
toch met een gebrekkige schoolkennis, waar het overgrote deel van 
het Nederlandse volk het mee moet doen- gelukkig wordt het nu 
beter bij onze kinderen - deelnemen in deze snel vcranderende 
maatschappij. 

Dat roept de eis op tot vorming. Ik zou van deze gelegenheid 
gebruik willen maken om te vragen: zouden onze onderwijsdes
kundigen, als ze praten over de begroting van 0 K en W, niet wat 
meer tijd willen overlaten voor deskundigen die speciaal spreken 
over het gebied van de vorming? Ik vind namelijk, dat er een te 
grote ongelijkheid is in de verdeling van de spreektijd. Het vor
mingswerk zit in de financiële klem. Onze instituten, de volkshoge
scholen en de vormingscentra, zouden al enorm geholpen zijn met 
5 miljoen gulden in 1965. Wie wil nog verdedigen, mm zou haast 
zeggen wie heeft het ooit kunnen verdedigen, dat een mens met 
acht à negen jaar onderwijs toegerust is voor het leven in een maat
schappelijke situatie die dus de kenmerken heeft van deze per
manente revolutie! Dat kan niet meer. Laten we dus vooral aan
dacht hebben voor dit onderdeel van het proces der cultuurover
dracht, het is maar een bescheiden klein onderdeel. Het staat een 
beetje in een hoekje en daarom vestig ik er de aandacht op. Laten 
we vooral steun geven aan de leidinggevende mensen, die zo zwaar 
ploeteren in deze cenb·a om anderen te ktmnen Ja,tcn deelnemen in 
het democratische vormings- en scholingsproces, wat ons zo ontzag
lijk lief is en wat ons zo na aan het hart ligt. 

In de economische werkelijkheid 

Het tweede grote terrein waarover gediscussieerd is, is dus produ
cent en consument. Alles wat er 'te fommieren valt op het gebied 
van de consumenten staat voortreffelijk geformuleerd. Ik behoef 
daar niets aan toe te voegen. Ik wil alleen iets zeggen over de in
komens- en de vermogensverdeling. 

In Nederland wordt de inkomensverdeling van jaar op jaar een 
beetje gelijkmatiger en de vermogensverdeling wordt ongelijkmati
ger (de gegevens zijn beschikbaar tot en met 1960). 

Socialisten staan positief tegenover de gedachte van een gelijk
matiger verdeling, omdat zij vinden dat te grote verschillen de 
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verhoudingen tussen de mensen bederven. Onze politieke tegen
standers proberen ons voo11tdurend in de schoenen te schuiven, 
dat het ons als voorstanders van inkomensnivellering te doen zou 
zijn om de mensen te nivelleren. Maar wij moeten ons niet laten 
misleiden. Wij moeren duidelijk maken, da:t het ons om de mense
lijke betrekkingen gaat. Welnu, die onderlinge betrekkingen wor
den gediend als de inkomens- en vermogensverschillen niet 1te groot 
zijn. Daar moeten we voortdurend aan werken, want onze maat
schappij heeft een economisch proces, waarin een tendentie bestaat, 
dat de verschillen uit zich zelf groter worden. We hebben een con
crete politiek voor de inkomensverhoudingen en daarom zien we 
ook dat die verschillen ·daar kleiner worden, maar we hebben nog 
een matte, bleke politiek in de vermogenssfeer en daarom zien 
we dat de verschillen daar dus groter worden. 

Toch moeten wij ook de inkomensverdeling niet uit het oog ver
liezen en vooral de aandacht richten op die groepen die niet tot 
hun recht kunnen komen, doordat ze gebrek aan inkomen hebben. 
En dat zijn er nogal wat. De minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid de heer Veldkamp heeft een paar maanden 
geleden in het tijdschrift 'Sociaal Maandblad Arbeid' een bereke
ning gemaakt van het aantal mensen dat leeft op de minimumgrens, 
eronder of er vlak boven. Hij kwam tot een getal van 1.200.000 
mensen, dat wil zeggen 10 pct. van onze bevolking leeft in om
standigheden die we eigenlijk niet kunnen aanvaarden. 

Daar moeten we in de eerste plaats onze aandacht op richten en 
degenen die een hoger inkomen hebben, moeten bereid zijn om 
daaraan te denken. Wij moeten onze ogen gericht houden op deze 
groepen. Op een kwart van de bejaarden, 250.000 mensen, die geen 
enkel ander inkomen heeft dan juist dat A:OW -inkomen, op de 
invalide mensen, op de gehandicapte mensen en niet te vergeten 
onze werknemers met een minimum beloning, die in de loop van dit 
jaar voor allen gebracht kan worden op llO gulden per week. 

Onze loonpolitiek houdt hier ten nauwste mee verband. Ik zal hier 
kort over zijn, hoewel het me een beetje moeite kost, want ik meen 
dat we een paar jaar geleden een ernstige fout gemaakt hebben 
in onze loonpolitiek, die zeker niet volmaakt was, maar die nu 
slecht is. We hebben een fout gemaakt en ik moet zeggen dat het 
mij ontzaglijk aan het hart gegaan is, dat wij als socialistische partij 
toen niet duidelijk hebben aangetekend, dat er een wending kwam 
in de loonpolitiek die alleen tot verderf leidt, tot het recht van de 
sterkste. Er is immers geen enkele reden om te zeggen, dat in die 
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bedrijfstakken waar de produktiviteit het sterkst groeit, de loon
stijging het grootst moet zijn. 

Ik meen, dat wij hadden moeten vasthouden aan de gedachte 
van een gelijke beloning voor gelijkwaardige arbeid over de gehele 
linie. Nu kan men natuurlijk zeggen - en de politici zullen mij dat 
onmiddellijk verwijten - ,dat is niet haalbaar en niet houdbaar, 
maar dat zijn termen die ik gelukkig niet hoef uit te spreken. Lang
zaam maar zeker glijden wij af naar dat eigenaardige begrip van 
de gerechtigdheid, in de zin van 'ieder het zijne'. Het resultaat is 
een systeem van pak-wat-je-pakken-kan. Vechten om een loonsver
hoging zoals we op het ogenblik beleven, vind ik een verderfelijk 
systeem en bepaald inferieur aan het systeem dat we gehad hebben 
tussen 1945 en 1959. En helaas gaan we nu iets introduceren op 
het gebied van de vermogenspolitiek wat daar op lijkt. 

De Galan, de directeur van de Dr. vViardi Beekman Stichting, 
heeft daar een paar weken geleden al de aandacht op gevestigd. 
Zijn opmerkingen acht ik juist en wil ik publiekelijk steunen. 
Ik ben niet zo erg voor dit systeem van pak-wat-je-pakken-kan. 

Men kan wel zeggen: het hele klimaat in Nederland wordt zo, 
maar dat roept weer dat eigenaardige fataliteitsgevoel op van: het 
is nu eenmaal zo, dus moeten we wel mee. Ik meen, dat wij als 
socialistische beweging juist dan moeten zeggen, dat wij willen 
volhouden op de andere koers, die het zicht houdt op de andere 
mens. Wij mogen niet zo zonder meer overstag gaan. 

Vaak, heel vaak hebben wij gedacht, dat er een nauw verband 
bestaat tussen welvaart en geluk. Heel vaak hebben wij in onze 
socialistische beweging de gedachte gehad, als de welvaart gaat 
toenemen, dan ontstaat de toestand van het geluk. Dat woord 'geluk' 
speelt wel een heel bijzondere rol in onze beweging. Je krijgt de 
idee, dat zo langzamerhand de mensen het niet meer geloven. Ze 
zien dat hun inkomen wel is gestegen, maar ontdekken dat het geluk 
ook van andere factoren afhangt. Er is geen samenvallen van deze 
twee begrippen. Als wij dit wel blijven geloven, komen we in een 
sfeer van een zekere vermaterialisering, die ons op den duur echt 
ongelukkig maakt. Geluk hangt ook, en dat gaan we meer en meer 
zien, ten nauwste samen met de realisering en de mogelijkheid om 
iets van ons eigen diepste levensbesef tot uitdrukking te kunnen 
brengen. 

En hier komt nog een heel nieuw veld, waar ook met hartstocht 
over is gediscussieerd en dat is de problematiek van de verhou
dingen in onze ondernemingen, die zo broodnodig gedemocratiseerd 
moeten worden. Als er nu ooit een veld is waar het gaat om het 
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herstel van menselijke betrekkingen, dan is dat juist op het gebied 
van de ondernemingsstructuur. En daarom is het rapport van de 
commissie-Verdam teleurstellend, omdat onvoldoende tot uitdruk
king komt, dat deze groep mensen, die een paar jaar aan het werk 
geweest is, gezien heeft, dat hier een mogelijkheid van democrati
sering, van een vrijmaking van menselijke energie in het geding is. 
Juist dat democratiseringsproces in ons bedrijfsleven houdt natuur
lijk ten nauwste verband met het onderwijsprobleem. Het is een 
groot en belangrijk terrein, waarop de gelijkheid nog in zo belang
rijke mate moet worden verwerkelijkt. 

In de internationale verhoudingen 

Tm slotte nog een enkel woord over het vraagstuk van de ontwik
kelingslanden. Ik moet daar heel kort over zijn. Wat wij voor ons 
zelf vragen, vrijheid, gelijkheid en gerechtigdheid, laten we het 
ook aan anderen willen geven. We hebben in onze beweging niet 
de gewoonte om bij de opening van onze congressen een telegram te 
sturen aan onze Koningin. Die gewoonte ligt ook niet zo in de lijn 
van onze geschiedenis, maar misschien is er toch een andere moge
lijkheid om aan koningin Juliana te denken. 

Het is namelijk dit jaar 10 jaar geleden, dat zij in de Pieterskerk 
in Leiden voor de Nederlandse Jeugd Gemeenschap en voor de 
Nederlandse Studentenraad een rede hield over het vraagstuk van 
de ontwikkelingslanden, van een zodanig gehalte, dat het nog zeer 
de moeite waard is om deze rede in haar geheel eens door te lezen. 
Terecht heeft de jongerengroep die verenigd is in Sjaloom en die 
ook het blad uitgeeft van die naam, deze rede in het februari
nummer in haar geheel afgedrukt. Misschien zouden wij in plaats 
van een telegram deze rede eens tot onderwerp kunnen maken van 
onze discussies. We zouden er nog enige inspiratie uit kunnen 
putten. 

En ik moet zeggen, dat het mij ontzaglijk verheugt en werkelijk 
bijzonder veel genoegen doet, dat blijkbaar deze gedachte van de 
steun aan de ontwikkelingslanden zo diep bij de Vrouwenbond 
van de PvdA leeft, dat er een voorstel komt voor een hoger per
centage voor ontwikkelingshulp dan het gebruikelijke. Het moet 
duidelijk zijn dat, gezien de gigantische omvang van dit vraagstuk, 
de politiek van de afgelopen jaren zeer ernstig te kort is geschoten. 

Dat zouden we nog kunnen nemen, als er maar niet zo'n ellendig 
verschil was tussen de mooie woorden die er gcsproken worden, 
en het gebrek aan daden dat er is. Dat is eigenlijk wat ons het 
meeste dwars zit. En verder de afschuwelijke roddel die er in ons 

403 



volk over dit onderwerp aan de gang is met zijn vervelende flauwe 
voorbeelden, die ons altijd weer moeten afleiden van het hoofd
probleem. 

Je kunt een hele reeks van motieven noemen waarom wij nu juist 
op dit veld gestalte moeten geven aan de gerechtigdheid, aan het 
herstel van de betrekkingen tussen de volken, aan de gelijkheid. 
Men kan economische en men kan politieke motieven noemen, ze 
zijn alle eerbaar, maar het grootste en het diepste motief is het 
zedelijke motief. De menselijke nood, de honger, maar ver daar
boven uit steekt het verlangen dat in ons moet leven en meer in 
ons moet gaan leven om de menselijke gemeenschap op de aarde te 
herstellen. Juist door een concrete, duidelijke politiek in de richting 
van de ontwikkelingslanden. We moeten hier stellig zeer genuan
ceerd over praten. Men moet niet, als dit onderwerp aan de orde 
komt, één land bij de kop nemen en zeggen, kijk eens hoe het daar 
is, of zoals men in een pers die ons niet nastaat, de gewoonte heeft 
altijd maar weer wijzen op Congo. Dat is dan het land waaraan 
gedemonstreerd moet worden hoe slecht het wel in die ontwikke
lingslanden gaat. 

Wij moeten zeer genuanceerd denken en zoeken naar die moge
lijkheden, waarbij wij op een zinvolle wijze ons geld kunnen uit
geven - en dat zijn er tientallen. Maar we moeten willen. Er moet 
eerst een duidelijk geconcentreerde politieke wil komen in het Ne
derlandse volk om dit te doen. En die wil is er eigenlijk niet. Tel
kens zien we dat de stormloop van onze fractie, een beetje gesteund 
door de ARJP-fractie, weer in het zand loopt. Maar we moeten 
blijven volhouden op dit punt, want het is een van de meest centrale 
punten van ons politieke handelen. 

Slotopmerking 

Er ontstaat in ons volk zo langzamerhand wel een beetje afkeer van 
de politiek. Van de poliheke problematiek. Politiek begint in som
mige kringen een vies woord te worden. Het wordt sterk bevorderd 
door persorganen die alleen maar een heel bepaalde politiek af
wijzen. Laten we dat goed begrijpen. 

De hoge inzet van de politiek is, dat we ons bezighouden met 
de menselijke samenleving, de menselijke betrekkingen. Politiek, zo 
zei één van mijn geestelijke leidslieden, politiek is een hoog en hei
lig werk in dienst van de naaste. Wij zullen daarbij de juiste koers 
kunnen houden als wij ons in laatste instantie steeds willen blijven 
herinneren dat gelijkheid en gerechtigdheid de grondwoorden zijn 
waar ons politiek handelen ontspringt. 
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De pen op papier 

De studentencorpora: wel oud 
maar niet bijzonder 

Het is een aardige gedachte van de redactie van S & D geweest om 
de serie indringende en 1malyserende artikelen over het 'univer
sitaire onderwijs in versnelde beweging' plotseling te onderbreken 
met een stukje 'vertraagde beweging' in de gedaante van een artikel 
over de studentencorpora. 

Drs. E. H. van der Beugel tracht in zijn artikel de traditionele 
prae dat de corpora boven de vele niet nader genoemde andere 
gezellighiedsverenigingen zou hebben, ondanks alle kritiek te hand
haven. Dat lijkt mij niet gelukt. 

De huidige kritiek op de corpora wordt b.v. niet meer getypeerd 
door in maatschappelijke terminologie verpakte frustraties, maar 
door een wat spottende blik. 

De corpora hebben het moeilijk. Jarenlang lieten ze zich erop 
voorstaan dat zij het kweekinstituut bij uitnemendheid waren voor 
de elite in het studentenwereldje en (later) in de maatschappij. 
Juist zij zouden in staat zijn door hun initiatieritueel en hun be
slotenheid 'de regent van morgen' voort te brengen. De ontwikke
lingen van de laatste jaren hebben dit beeld omvergehaald. Om 
wat voorbeelden te noemen: 

Het befaamde Dachauschandaal bij het Amsterdamse shJdenten
corps was beslist niet excessief om wat er feitelijk gebeurde. Sinds 
mcnsenh,eugenis werden 'groenen' ingeblikt, lijfelijk benaderd en 
bejegend met b.v. rascistisch getinte opmerkingen. Het excessieve 
van de situatie was echter dat dit niet meer genomen werd. Het 
'spelelement' in dit gedoe wordt door een slinkend aantal mensen 
aangevoeld. Corpsstudenten zelf brachten de vuile was naar buiten, 
ten bewijze dat de zozeer geroemde beslotenheid met zijn 'groen
ritueel' oude stijl uit de tijd wordt geacht. 

Maar ook op andere wijze blijkt het corps zijn traditionele preten
ties niet langer waar te kunnen maken. In de vertegenwoordigende 
studentenlichamen zal hun overwicht steeds meer verdwijnen. De 
'erkende' corpsstudent ter onderscheiding van de corpsleden die 
zich minder solidair jegens de eigen vereniging gedragen, blijkt nl. 
herhaaldelijk uit te blinken in het behartigen van 'de lopende zaken'. 
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De vernieuwing die zich thans voltrekt in de vorm van de sht
dentenvakbeweging en de wil tot democratisering van de univer
sitaire instellingen, gaat dan ook buiten de corpora om of wordt 
door hen schoorvoetend gevolgd. Enig belangwekkend initiatief 
van de corpora in deze ontwikkeling vindt niet plaats en valt ook 
niet te verwachten. 

In plaats van de oude verhoudingen treden thans nieuwe: het 
corps is gewoon een studentenvereniging. Niets meer en niets min
der. In die vereniging vind je net als in alle andere voortreffelijke 
en vervelende figuren. Een speciale bekwaamheid tot besturen of 
tot culturele en wetenschappelijke activiteiten be.zitten ze niet, en 
krijgen ze ook niet door hun corpslidmaatschap. 

A. VAN DER HEK 
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REDACTIONEEL 

Het artikel van drs. H. M. de Lange bevat de tekst van een rede
voering, welke hij in maart van dit jaar gehouden heeft ter afsluiting 
van het congres van de Vrouwenhond van de Partij van de Arbeid. 

In het apr,il-nummer was een artikel geplaatst over de SPD. De 
schrijver daarvan, de heer 0. Montagne is ten onrechte door de 
redactie betiteld als 'drs.' 

Sj. van der Schaaf is commentator van Het Parool. 

Dr. P. Thoenes is verbonden aan het sociologisch instituut van de 
Leidse Universiteit. 

Dr. ir. A.P. Gele is lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Mr. H. Engelsman is lid van de Tweede Kamer en kandidaat voor 
het lidmaatschap van de Rijnmondraad. 

E.M. Bassy is werkzaam bij de Amerikaanse Voorlichtingsdienst. 

I. Deutscher is één der meest deskundige commentators inzake 
Sowjet-vraagstukken. Zijn artikel werd eerder geplaatst in L'Ex
presse. 
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R. Bakker 

Subsidiëring van vervoer en verkeer 

Waar hebben we het precies over met de begrippen 'vervoer' en 
'verkeer'? In het kort gezegd is vervoer de verplaatsing van 
goederen en personen; verkeer is de beweging van de al dan 
niet beladen vervoermiddelen 1• Ik zal mij in dit artikel beperken 
tot lokaal en interlokaal vervoer van goederen en personen over 
de (land)wegen, de spoorwegen en de binnenwateren. 

Een bijzonder aspect van het vervoer is dat men steeds te 
maken heeft met twee complementaire produktiemiddelen 'ver
voerweg' en 'vervoermiddel', die elk afzonderlijk volkomen waar
deloos zijn. De beslissingen tot investeren in vervoerwegen wor
den genomen in de publieke sfeer. Het gaat daarbij altijd om 
enorme bedragen, die men voor immer vastlegt. De tijd die 
gemoeid is met voorbereiding en uitvoering van de aanleg van 
wegen, tunnels, kanalen e.d. is op zijn minst 5 à 7 jaar. Wat 
betreft de investeringen in vervoermiddelen worden de beslissin
gen genomen in de plivate sector, zij hebben betrekking op 
relatief kleine bedragen en kunnen meestal onmiddellijk ge
realiseerd worden, maar zo nodig kan de beslissing direct weer 
ongedaan gemaakt worden door ve:r;koop van het vervoermiddel. 
Zij die besluiten tot investering in een vervoermiddel - met name 
in een personenauto - zullen zich als regel niet afvragen of er 
voldoende ruimte op de vervoerweg beschikbaar zal zijn; zo men 
zich dit wél afvraagt, zal hoogstwaarschijnlijk geredeneerd wor
den: 'Het is wel vol op de wegen, maar die ene auto van mij 
kan er ook nog wel bij.' 

De overheid ziet zich echter geconfronteerd met het totaal 
van al deze private wensen, elk om een klein beetje wegcapaci
teit. Bovendien verlangt men van de overheid vervulling van een 
scala van verlangens op welhaast elk terrein van het maat
schappelijk en economisch leven en tenslotte ook nog belasting
verlaging - althans geen belastingverhoging. 

1 Men spreekt ook van voetgangersverkeer, hoewel daar geen vervoer
middel bij te pas komt, tenzij men de schoenen als zodanig beschouwt. 
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Bij de spoorwegen is de beschikkingsmacht over beide com
plementaire produktiemiddelen in één hand; NS behoeven hun 
(spoor)weg met niemand te delen, maar moeten wel de volledige 
kosten alleen dragen. 

De landwegen en de binnenwateren worden beheerd door de 
overheid en door vele verschillende en van elkaar onafhankelijke 
gebruikers tegelijk benut. De gebruikers worden niet (binnen
vaart) of slechts ten dele belast met de aan hen toerekenbare 
kosten van hun 'weg'. Waar men nog zou kunnen spreken van 
een dergelijke toerekening (belastingen op motorbrandstoffen en 
motorrijtuigenbelasting ") is deze niet gedifferentieerd naar tijdstip 
en plaats (binnen of buiten de spitsuren, lokaal of interlokaal), 
zodat er geen duidelijk verband is tussen de kosten van het weg
gebruik en de daarvoor te betalen prijs. Het ontbreken van deze 
band tussen kosten en prijzen zie ik als een belangrijke oorzaak 
voor het ontstaan van discrepanties tussen investeringen in ver
voerwegen en die in vervoermiddelen, te meer ook omdat de 
besluitvorming inzake die twee soorten investeringen al zo ver 
uiteenloopt. 

De politieke pmtiien 

Soms wordt wel gesteld dat wat de bloedsomloop is voor het 
menselijk lichaam, het vervoer is voor het economisch en maat
schappelijk leven. Laten we nu eens zien of deze belangrijkheid 
tot uitdrukking komt in hetgeen de Nederlandse politieke partijen 
in hun beginselprogramma's, verkiezingsmanifesten e.d. 3 over 
vervoer en verkeer schrijven. 

Van de CHU en de CPN heb ik niets kunnen vinden over deze 
onderwerpen. De Boerenpartij schrijft dat de overheid alleen bn 
en mag subsidiëren waar levenskrachtige particuliere activiteiten 
financiële aanvulling nodig hebben. Ik vermoed echter dat de 
Boeren daarbij niet denken aan vervoer en verkeer. Onder het 
opschrift 'Ontwikkeling van ons land met het publieke oogmerk 
hierdoor Gods Naam groot te maken' schrijft het GPV over ont
wikkeling van verkeerswegen en over de noodzakelijkheid om bv. 
een vaste oeververbinding te maken naar Zeeuwsch-Vlaanderen. 
De SGP is tegen de verontreiniging van de openbare weg en de 

2 Weliswaar zijn dit geen bestemmingsheffingen, doch het publiek 
beschouwt ze wel als zodanig. 

3 Hiervoor is geraadpleegd: 'Parlement en Kiezer', jaarboekje samen
gesteld door P. Goossen, 1964-1965, 's-Gravenhage 1964, pag. 98-226. 
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PSP wil nationalisatie van de belangrijkste transportmiddelen. 
De ARP wil door middel van moderne wegenaanleg, beter 

verkeersonderwijs en een wettelijke regeling van het rijschool
onderwijs de verkeersveiligheid bevorderen. Voorts wordt aan
dacht gevraagd voor de binnenvaart en in het bijzonder de parti
culiere schippers. Handhaving van ons aandeel in de internationale 
scheep- en luchtvaart en ten slotte bevordering van evenwichtige 
ontwikkeling van binnenlands en internationaal goederenvervoer 
op de weg. 

De VVD stelt dat i.v.m. de toeneming van het gemotoriseerde 
verkeer veel geld beschikbaar gesteld moet worden voor aanleg 
van nieuwe wegen, tunnels, etc. Bepleit wordt de instelling van 
een wegenfonds. Alleen voor zeer bijzondere werken als bruggen 
of tunnels, die een extra-voorziening verschaffen, zou financiering 
met behulp van tolheffing kunnen plaatsvinden. Ten slotte een 
snelle behandeling van de Wet \Vegenfinanciering. 

Het meest uitvoerig is de KVP. Zij wil o.a. een van durf en 
visie getuigend plan ter zake van voorzieningen op lange termijn, 
snelle aanleg van primaire autowegen naar industriegebieden en 
zeehavens; bevordering bloei der zeehavens; wettelijke regeling 
financiering aanleg en onderhoud van wegen door lagere over
heden; doelmatige opleiding verkeersdeskundigen en bevordering 
verkeersresearch; diverse maab·egelen ter verhoging der ver
keersveiligheid; bevordering sanering der vervoertakken en werk
zaamheden der particuliere vervoerders; opheffing belemmeringen 
in het internationale vervoer; herstel rentabiliteit KLM en mo
dernisering van de binnenvloot. 

De PvdA wil opvoering tempo wegenaanleg en wegverbetering 
overeenkomstig de verkeersdrukte, verbetering van en voorrang 
voor het openbare vervoer, grotere verkeersveiligheid en strikte 
toepassing van het Rijtijdenbesluit. 4 In 1961 stelde de PvdA o.a. 
'Wij zijn van mening dat iedereen in deze tijd zich een motor
voertuig moet kunnen veroorloven .. .' en 'Een revolutionaire 
aanpak vereist een positief beleid van drastische stadssaneringen 
en een dusdanige uitbreiding van de wegenbouwplannen dat aan 
de maximum-prognose tegemoet kan worden gekomen.' 5 

Met uitzondering van 't door de KVP gestelde, is het een droeve 

4 Zie ook: 'Om de kwaliteit van het bestaan', Verkiezingsmanifest 
1963, pag. 12. 

s 'Tezamen op weg naar een weg voor ons allen', Preadvies Fakkel
dragersdag 1961, pag. 2 en 3. 
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oogst. Dit is des te meer merkwaardig, omdat Nederland in 
Europees overleg steeds maar weer beweert dat het vervoer een 
der bases is voor de Nederlandse economie. Voorts valt te denken 
aan de betekenis van het vervoer voor onze betalingsbalans of aan 
onze zeehavens, waarvan Rotterdam sinds 1963 de grootste ter 
wereld is. Vreemd is het ook dat van de 10 partijen er slechts 3, 
nl. ARP, KVP en PvdA, over de verkeersonveiligheid schrijven. 
Dit terwijl er jaarlijks in ons land ruim 230.000 verkeersongevallen 
(gemiddeld ongeveer elke twee minuten één) plaatsvinden, die 
meer dan 2000 dodelijke slachtoffers eisen en ca. 50.000 ge
wonden. De 'kosten' dezer verkeersongevallen kunnen worden 
geraamd op 600 à 1600 miljoen gulden per jaar. 6 

Keren we even terug naar de partijprogramma's, dan valt het 
op dat hetgeen de PSP wil voor het grootste deel al lang is ge
schied. Genationaliseerd zijn: NS, de meeste streekvervoeronder
nemingen en de stedelijke vervoerbedrijven, Van Gend & Loos, 
KLM, spoor-, land- en waterwegen, havens, vliegvelden en vele 
veerdiensten. De VVD-minister Witteveen heeft kennelijk niet 
aan het verkiezingsprogramma van zijn partij gedacht toen hij 
zijn handtekening zette onder het wetsontwerp Rijkswegenfonds, 
dat o.a. beoogde weggeld (tol) te heffen voor normale aanleg 
van rijkswegen. 

Inzake het door de PvdA gestelde is het voor mij een vraag 
of het mogelijk is met wegenaanleg de verkeersdrukte bij te 
houden. 7 Wat betreft de door de PvdA aan haar kiezers beloofde 
verbetering en voorrang voor het openbaar vervoer, vraag ik mij 

6 Zie: J. G. Ramaker, 'De schade veroorzaakt door wegverkeers
ongevallen', in: 'Verkeer en vervoer', nr. 5 van 1956, pag. 63-66. Vol
gens deze berekening zou één verkeersongeval in 1955 gemiddeld 
f 2000 'gekost' hebben. Voor 1964 hebben wij dit op f 2500 geschat. 
U. W. Wepf, in zijn artikel 'Der volkswirtschaftliche Aspekt der Stras
sensicherheit (Unfallkosten)' in: 'Schweizerisches Archiv für Verkehrs
wissenschaft und Verkehrspolitik', 1965 nr. 1, pag. 49-58, komt voor 
Zwitserland voor 1962 op gemiddeld sfr 8500 per ongeval. Passen wij 
dit toe voor Nederland, dan komen wij op sfr 8500/f 7000 x 230.000 = 
f 1,6 mrd. 

7 De PvdA afgevaardigde ir S. A. Posthumus zei op 30 januari 1963 
in de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting 1963 voor 
Verkeer en Waterstaat o.a. 'Overal schreeuwt men om wegenbouw, 
vraagt men meer wegen, maar de vraag is, mijnheer de voorzitter, of 
het überhaupt mogelijk is, met wegenbouw deze ontwikkeling bij te 
houden.' (Handelingen, pag. 3706). 
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af waarom daar zo weinig van terecht is gekomen. Als deze be
lofte ergens ingelost had kunnen worden, is dat in Rotterdam. 
De PvdA heeft daar sinds 1962 de absolute meerderheid in de 
gemeenteraad, de directeur van het gemeentelijk vervoerbedrijf 
en de desbetreffende wethouder zijn lid van de PvdA alsmede de 
burgemeester, die hoofd is van de politie. 

Wat de PvdA in 1961 heeft verkondigd over de uitbreiding 
van het wegennet, zal moeilijk uitvoerbaar zijn in een dichtbe
volkt land. Toen men stelde 'dat iedereen zich een motorvoertuig 
moet kunnen veroorloven .. .' had men ook de keerzijde van de 
medaille dienen te tonen en duidelijk moeten maken dat een 
auto als noodzakelijk complement een weg nodig heeft om op te 
rijden en te parkeren. Een aanzienlijke uitbreiding van het perso
nenautopark is alleen verantwoord, als men tegelijkertijd de over
heid in staat stelt de daartoe nodige werken uit te voeren. Veel 
offers zal men zich dan moeten getroosten door het beschikbaar 
stellen van voldoende gelden en door te aanvaarden dat grote 
delen onzer steden radicaal vernieuwd moeten worden. Terecht 
werd dan ook door de PvdA in 1961 gesteld dat het verkeers
vraagstuk een politiek probleem van de eerste orde is en een 
prioriteit wordt. Doch men kan zich afvragen of de PvdA laatst
genoemde opvatting handhaaft als het verkeersvraagstuk ge
quantificeerd wordt, in geld uitgedrukt is en afgewogen moet 
worden tegen bv. belastingverlaging, hulp aan ontwikkelingslan
den, verbetering van sociale voorzieningen, van pensioenen of 
van onderwijs. 

De Nederlandse vervoerpolitiek 

Onder vervoerpolitiek wordt verstaan het geheel van maatregelen 
die ter bereiking van algemene doelstellingen door de staat, door 
andere publiekrechtelijke of semi-publiekrechtelijke lichamen als
mede door particulieren worden getroffen ter bevordering van 
de goede werking van het vervoer. 8 Aldus de enige definitie van 
vervoerpolitiek die mij bekend is. 

Maar wat is nu de Nederlandse vervoerpolitiek? Dat is een 
vaag begrip, dat niet zo nauwkeurig en officieel is omschreven 

8 'Terminologische lijst inzake het vervoer met name betreffende 
kostvraagstukken', Europees Parlement, Zittingsdocumenten 1961-
1962, 106 bijlage, 11 december 1961, pag. 17. 
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als bv. de Amerikaanse of Franse vervoerpolitiek 9 In Nederland 10 

beschouwt men het vervoer als een economische activiteit die 
gelijkwaardig is aan die van andere bedrijfstakken. Het vervoer
wezen wordt geschikt naast en niet onder industrie, landbouw 
en handel. Vervoerondernemingen dienen te streven naar renta
biliteit en hun prijsvorming te baseren op de kostprijzen (inclusief 
'de kosten van de weg'). De onderscheidene vervoertakken dienen 
door de overheid gelijk te worden behandeld, terwijl ook de 
fiscale lasten e.d. de concurrentieverhoudingen niet moeten 
scheeftrekken. 

Bij nadere beschouwing van hetgeen er over de Nederlandse 
vervoerpolitiek geschreven is, valt het op dat deze eigenlijk alleen 
betrekking heeft op het interlokale vervoer van goederen. 

De vervoermarkt is een eenheid 
Vaak wordt gesteld dat men de vervoermarkt niet als één geheel 
kan beschouwen, omdat deze markt uiteen valt in vele deel
markten. Inderdaad is dit juist, doch dat betekent ook weer niet, 
dat deze deelmarkten geen invloed op elkaar kunnen uitoefenen. 
Over de weg en over de binnenwateren geschiedt het goederen
vervoer - behoudens enkele uitzonderingen - door geheel 
andere ondernemers dan door die welke zich bezighouden met 
het personenvervoer. Maar toch kan men de problematiek van het 
goederenvervoer niet scheiden van die van het personenvervoer. 
Want de spoorwegen verrichten in één onderneming beide soor
ten vervoer. Daarbij komt dat weg- en watervervoer wordt ver
richt door een veelheid van grotendeels zeer kleine onderne
mingen en het spoorwegvervoer door één grote nationale maat
schappij per land. Doordat de spoorwegen meestal een vrij groot 
martkaandeel hebben, kan het wel en wee der spoorwegen van 
invloed zijn op het vervoer van goederen en van personen, zowel 
over de weg als over de binnenwateren. 

Omdat het interlokaal vervoer van personen per trein steeds 

u Zie resp. 'Transportation Act of 1940' en 'Loi du 5 juillet 1949'. 
to Zie b.v.: 'De Nederlandse vervoerspolitiek', hoofdstuk IV § 2 van 

'De navolging van de Amerikaanse vervoerspolitiek en van de Interstate 
Commerce Commission in de Europese Gemeenschappen' door J. P. B. 
Tissot van Patot en Th. E. Rueb, Rotterdam 1961. Enige officiële 
aanwijzingen zijn te vinden in: 'Memorandum inzake het gemeenschap
pelijk vervoerbeleid in de EEG' en 'Naar een Europees vervoerbeleid', 
beide publikaties van het Ministerie van Verkeer en Watel6taat, 's Gra
venhage resp. 1961 en 1964. 
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gecombineerd moet worden met lokaal voor- en natransport met 
andere vervoermiddelen, omdat de met de trein concurrerende 
personenauto lokaal en interlokaal vervoer in zich verenigt en om
dat NS een grotere taak krijgen in het lokale vervoer van reizigers 
binnen de agglomeraties, kan men het lokale vervoer niet los 
zien van het interlokale. Ook het interlokale goederenvervoer kan 
men niet los zien van het lokale. Vrijwel alle voortbrenging van 
goederen heeft immers de bevrediging van menselijke behoeften 
tot doel. Elk der bijna 200.000 Nederlandse winkels moet regel
matig met goederen bevoorraad worden, daarom heeft bijna 
ieder interlokaal goederenvervoer een lokale bestemming. 

Voor zover mij bekend, is in de literatuur nauwelijks aandacht 
geschonken aan deze verwevenheid der diverse soorten vervoer. 
Deze ~amenhang is enigermate onderkend in een in 1958 ver
schenen studie van de Internationale Federatie van Transport
arbeiders 11 ; het grootste deel van hetgeen de ITF 7 jaar geleden 
schreef, is thans nog juist en actueel. Uniek in de literatuur over 
het vervoer in de EEG kan onderstaande passage genoemd wor
den, die miss Trench schreef in een studie van de Engelse or
ganisatie 'Politica! and Economie Planning' (PEP): 'There are no 
proposals about private cars, although the growth in their numbers 
and the pattem of their use affect road expenditure and traffic 
congestion, and thus influence the cost of operating goods vehicles. 
Moreover, the number and pattem of usage of private cars affect 
the passenger revenues of the railways, and sirree passenger 
services are in many cases jointly provided with freight services, 
private car expansion has an important effect on the size of the 
railway system and on its cost of provision." 12 

Behalve de verkeersvoorzieningen (land-, water- en spoorwegen, 
bruggen, tunnels, stations, havens e.d.), die men samenvat in de 
naam 'infrastructuur' en welke vaak door diverse vervoersoorten 
gezamenlijk en tegelijk gebruikt worden, vormen de spoorwegen 
een belangrijk element in ons vervoer en onze vervoerpolitiek Zij 
leggen de verbinding tussen de problematiek van het goederen
vervoer en van het personenvervoer en zij koppelen lokale aan 
interlokale vervoer- (en vooral: verkeers-) problemen. 

11 'Verkehrspolitische Probleme auf natonaler und internationaler 
Ebene', Internationale Transportarbeiter-Föderation/Pharos-Verlag 
Schwabe, Basel 1958. 

12 S. Trench, 'Transport in the Common Market', in 'Planning', 8 
juli 1963, pag. 282-283. 
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Rentabiliteit NS 
Volgens de Nederlandse vervoerpolitiek dienen de spoorwegen een 
rendabele exploitatie te hebben. Dit is kort geleden nog door de 
regering bevestigd. 13 Maar sinds enkele jaren lijden NS verlies; in 
de jaren daarvoor sloot de rekening weliswaar met een positief 
saldo, doch kon van rentabiliteit toch moeilijk gesproken worden. 
Desalniettemin blijft de NS-directie streven naar rentabiliteit, dit 
komt o.a. tot uiting in een voortdurende zorg om de efficiency en 
het dienstbetoon zo hoog mogelijk op te voeren. 

Wie de Handelingen van de beraadslagingen in ons parlement 
over de spoorwegen nauwkeurig leest, komt tot de ontdekking 
dat geachte afgevaardigden van diverse partijen - zij het soms 
ook in bedekte termen - laten blijken dat zij bereid zijn de eis 
van rentabiliteit voor NS te laten vervallen; openlijk en met veel 
nadruk wordt zulks evenwel gesteld door de vertegenwoordigers 
van de P.S.P. Men krijgt de indruk dat allen daarbij niet denken 
aan het goederenvervoer, maar wel aan een grotere taak vooor NS 
in het lokale personenvervoer binnen de agglomeraties van de 
randstad Holland. De regering blijft echter het rentabiliteitsbe
ginsel verdedigen, doch begint een zekere bereidheid te tonen 
voor rijksbijdragen in de infrastructuur van nieuwe lijnen (Schip
hollijn b.v.). 

Spoorwegtekorten in andere landen 

In de meeste Westeuropese landen zijn de spoorwegen verlies
gevend. Deze verliezen waren in enkele landen zo groot geworden 
dat zich o.a. in het parlement stemmen verhieven die aandrongen 
op een sanering van deze situatie. Dit is b.v. het geval geweest 
in Zweden, Engeland en Duitsland. In die landen werden uitge
breide studies verricht, die aantoonden dat ongeveer de helft van 
het spoorwegnet niet rendabel is en derhalve gesloten zou moe
ten worden. Maar toen verhieven zich in Engeland en Duitsland 
wederom stemmen (dezelfde?) in het parlement die deze oplossing 
onaanvaardbaar achtten. Opgemerkt dient te worden, dat deze 
plannen zich beperken tot de spoorwegen en nauwelijks aandacht 
schenken aan de consequenties die zij zouden kunnen hebben o.a. 
voor de overige takken van vervoer en de infrastructuur. 

Het valt op dat de Zweedse plannen wel geaccepteerd zijn. 

13 Zie: Handelingen Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van 
de Tweede Kamer, le vergadering, 4 november 1964. 
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Maar die zijn voorbereid door een 'breed samengestelde' commis
sie. De sanering van de spoorwegen heeft men daar gezien tegen 
de achtergrond van een algehele heroriëntatie der nationale ver
voerpolitiek Hierdoor werd niet alleen rekening gehouden met de 
bedrijfseconomische aspecten der - andere - vervoeronderne
mingen, doch ook met eventuele gevolgen voor de nationale 
economie. In een drietal vooraf qua tijd en inhoud bepaalde fasen 
zullen de plannen uitgevoerd worden. Men is hiermee al begonnen 
en volgens tot dusver ontvangen berichten verloopt het tot te
vredenheid. 

Een andere reden voor het slagen dezer plannen is wellicht 
gelegen in de grote mate van concentratie in het Zweedse goede
renvervoer over de weg. Drie zeer grote ondernemingen (waarvan 
twee 100 pct. dochter der spoorwegen) hebben gezamenlijk een 
dominerende marktpositie; de vele kleine wegvervoerders werken 
voor het merendeel op contract voor een der grote. 

Het personenvervoer van NS 

Voor Nederland valt te verwachten, dat voor NS tekorten op het 
personenvervoer zullen ontstaan of toenemen, indien ze er al 
zijn. In de eerste plaats, omdat men tot het inzicht gekomen 
schijnt te zijn, dat een deel van het massale personenvervoer in de 
agglomeratie van de randstad Holland beter en met een kleiner 
verlies veiTicht kan worden door NS dan door lokale tram- en 
busbedrijven. Een tweede reden kan zijn de invoering van een 
systeem van automatische treinbeïnvloeding (ATB). 

Naar aanleiding van de treinramp bij Harmelen heeft het parle
ment NS min of meer gedwongen kosten noch moeite te sparen 
en de toch al relatief grote veiligheid van spoorwegvervoer nog 
verder te verhogen door ATB in te voeren. Indien onze informaties 
juist zijn, zal ATB een investering vergen van ruim een half mil
jard gulden. Omdat het zeer waarschijnlijk is dat het parlement 
geen ATB verlangd zou hebben als er bij Harmelen twee goede
rentreinen op elkaar gereden zouden zijn 14, betekent dit, dat 
deze enorme investering geheel ten laste dient te komen van het 
personenvervoer (waarvan de ontvangsten in 1963 ca. f 300 mil
joen bedroegen). 

De houding van het parlement ten aanzien van de veiligheid 
van het personenvervoer per spoor kan gekenschetst worden als 
'meten met twee maten'. Het wegverkeer eist elke twee weken 

14 Jaarverslag 1963 N.V. Nederlandsche Spoorwegen, pag. 59. 
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een honderdtal dodelijke slachtoffers (evenveel als 'Harmelen') 
plus ca. 2000 gewonden. Als men werkelijk zou willen en kosten 
noch moeite sparen, zouden deze afschuwelijke cijfers beslist 
verminderd kunnen worden zonder de economische positie van het 
vervoer over de weg ernstig aan te tasten. Helaas begint men deze 
verkeersongevallen als onvermijdelijk te aanvaarden. 

De resultatenrekening der spoorwegen 

Wat kunnen voor het goederenvervoer de gevolgen zijn, wanneer 
men een verliesgevende spoorwegexploitatie gaat aanvaarden, ten 
einde bepaalde doeleinden in het personenvervoer na te streven? 
Het is dan niet onmogelijk dat de tarieven voor het goederenver
voer hoger gesteld worden dan redelijk is, waardoor een gedeelte 
van het tekort op het personenvervoer gesubsiaieerd kan worden. 
Men kan zich zelfs nu reeds afvragen of zulks nu al geschiedt. 
NS waren in het najaar van 1962 na een forse tariefsverhoging 
voor het goedercnvervoer (26 à 40 pct.) hogelijk verbaasd over de 
zeer grote mate van trouw hunner verladers; nagenoeg alle schij
nen deze aanzienlijke verhoging zonder meer geaccepteerd te 
hebben. 

Het is gebruikelijk dat de spoorwegmaatschappijen in hun 
resultatenrekening de ontvangsten sp1itsen in die uit personen- en 
die uit goederenvervoer. De uitgaven worden slechts in één be
drag vermeld. Van de Duitse spoorwegen zijn iets meer details 
bekend geworden en aan de hand daarvan heb ik getracht de 
resultatenrekening voor 1963 van de Deutsche Bundesbahn verder 
te splitsen. u 

Raming resultaten Deutsche Bundesbahn - 1963 

Personenvervoer over minder dan 50 km 
Personenvervoer over meer dan 50 km 
Personenvervoer per autobus 
Expresgoedvervoer 
Stukgoedvervoer 
Wagenladingvervoer 

(in miljoenen DM) 
-928 

97 
332 

+ 127 
+ 17 

+ 685 

Het geheel resulteerde voor de DB in 1963 in een verlies van 
DM 409 mln. Voor 1965 verwacht de DB een tekort van DM 

tii 'Vorstellungen des Vorstandes zur Verbesserung der wirtschaft
lichen Lage der Deutschen Bundesbahn', DB-Schriftenreihe, Folge 13. 
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1600 mln. waarvan DM 1200 mln. voor het 'Personennahverkehr' 
(het vervoer van personen over afstanden van minder dan 50 km). 
Het is dan ook begrijpelijk dat de DB-directie van plan is aan de 
'Länder' en aan de gemeenten bijdragen te gaan vragen in de 
tekorten op het 'Personennahverkehr'. 

Gezien het bovenvermelde kan ik mij indenken, dat de ge
bruikers van het wagenladingvervoer der spoorwegen kunnen 
gaan verlangen, dat de resultatenrekening van NS gesplitst wordt 
naar bedrijfsonderdeel. Ook in het kader van een gezonde natio
nale vervoerspolitiek lijkt mij dit bijzonder nuttig. 

Deze gedachte zal velen wellicht revolutionair aandoen, doch er 
valt te vermelden dat de directie der Deutsche Bundesbahn in 
1964 dit zelf ook heeft voorgesteld 16 en dat de Duitse minister 
van Verkeer zich kort geleden hiermee akkoord verklaard heeft. 17 

Een en ander betekent tevens dat een dergelijke detaillering in de 
resultatenrekening der spoorwegen mogelijk blijkt te zijn. 

Rationalisatie-investeringen der spoorwegen 

Het blijkt voor verlieslijdende bedrijven vaak bijzonder moeilijk 
de middelen te verkrijgen, die nodig zijn om een verdere rationa
lisatie te bereiken en om de technische ontwikkeling te kunnen 
volgen. Voor de spoorwegen kan in dit verband gedacht worden 
aan de centrale verkeersleiding, de modernisering en uitbreiding 
van rangeerterreinen en het invoeren van de automatische koppe
ling. Indien een onderneming wegens gebrek aan gelden als ge
volg van verliesgevende exploitatie niet datgene kan verrichten 
wat nodig is om 'bij' te blijven, kan deze onderneming steeds 
verder in 't slop geraken. 18 

Lokale wegennetten 

Het gemeentelijk vervoerbedrijf van Amsterdam heeft ongeveer 
twee jaar geleden berekend, dat zijn extra kosten ten gevolge van 
door personenauto's veroorzaakte vertragingen f 1,- per auto per 

16 Zie noot 15. 
17 H. C. Seebohm, 'Zur Lage der Deutschen Bundesbahn', in: 'Bulle

tin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung', nr. 29, 
17 februari 1965, pag. 229-231. 

18 Zie b.v.: 'The development of the major railway trunk routes', 
British Railways Board, London 1965, pag. 45. 
M. G. de, Bruin, 'Spoorwegen; Economische geschiedenis van een ver
voerstechniek', in: 'De Ingenieur', 15 januari 1965, pag. A 29- A 36. 
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spitsuur (dus f 2,- per auto per werkdag) waren. 19 Sindsdien is 
het aantal auto's met ca. 50 pct. toegenomen. Aannemende dat 
deze bedragen nog juist zijn en voor andere steden in dezelfde 
orde van grootte liggen, zou gesteld kunnen worden dat degenen 
die met een personenauto dagelijks tijdens de spitsuren stedelijke 
wegennetten gebruiken, voor de gemeenschap extra kosten veroor
zaken ten bedrage van gemiddeld f 500,- per jaar. 

Onbegrijpelijk is het dat directies van gemeentelijke vervoer
bedrijven niet herhaaldelijk met soortgelijke berekeningen trachten 
hun tekorten publiekelijk te analyseren. 

Subsidiespiraal 

Laten we er eens van uitgaan, dat deze f 500,- een juist bedrag 
is. 20 Wat gebeurt er dan nu? Zij die tijdens spitsuren op lokale 
wegennetten een personenauto gebruiken, betalen daarvoor dan 
te weinig. Zelfs indien rekening wordt gehouden met de aan dit 
verkeer toerekenbare opbrengst van de belastingen op motor
brandstoffen en van de motorrijtuigenbelasting. M.a.w., de over
heid subsidieert deze vorm van vervoer en zal dus de toeneming 
daarvan stimuleren. 21 

Door verlies van klanten verminderen de ontvangsten der lokale 
tram- en busbedrijven en mede door de toenemende mate waarin 
trams en bussen vertragingen ondervinden, die veroorzaakt worden 
door het snel groeiende aantal personenauto's, stijgen de kosten. 
De dienstverlening vermindert, waardoor men ook weer klanten 
verliest, etc. Al deze factoren leiden ertoe dat de tekorten der 
gemeentelijke vervoerbedrijven van jaar tot jaar toenemen. 

Als men dan een groter deel van het personenvervoer in de 
randstad met een kleiner verlies door NS laat verrichten, is het 
waarschijnlijk dat het verlies van NS groter gaat worden. In de 
huidige constellatie is het mogelijk dat NS zullen pogen een 
deel dezer tekorten te laten dekken door profijtelijk goederenver
voer. Dit nu kan weer leiden tot een verschuiving van goederen-

19 Handelingen gemeenteraad van Amsterdam, vergadering 28 okto
ber 1964. pag. 963. 

2o Dan wordt nog geen rekening gehouden met de kosten van het 
gebruik van het wegdek en de grond, van reiniging, beveiliging, etc. 

21 Daarbij komt nog dat deze auto's voor het overgrote deel tot de 
langparkeerders behoren. In sommige stadscentra maken zij het kort
parkeren moeilijk om onmogelijk, waardoor winkels in de centra klanten 
kunnen verliezen. 
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vervoer van het spoor naar de weg. Indien de vrachtauto te weinig 
bijdraagt in de kosten van het gebruik der interlokale wegennetten 
(wat overigens discutabel is), is de subsidiechaos compleet. In 
Duitsland en Frankrijk heeft men getracht deze chaos te ver
minderen door de van overheidswege vastgestelde tarieven voor 
het goederenvervoer over de weg te aligneren op die der spoor
wegen, terwijl het Duitse systeem aangevuld wordt door een 
hoge extra-belasting op het zgn 'eigen vervoer' per vrachtauto. 

Ons nog steeds baserend op de genoemde uitgangspunten, zijn 
we gekomen in een subsidiespiraal waarvan wel een begin te zien 
is, doch geen einde. Er is geen enkel inzicht meer in wie wat en 
hoeveel betaalt. Beslissingen over investeringen in infrastructuur
objecten kunnen niet getoetst worden aan objectieve criteria. In
terlokale wegennetten worden uitgebreid (Rijkswegenfonds!), 
waardoor ook op lokale wegennetten, die vrijwel niet uitgebreid 
kunnen worden, meer verkeer komt en de chaos daar nog groter 
wordt. Sommige gemeentebesturen menen - m.i. ten onrechte -
op deze ontwikkeling te moeten reageren door permanent of tijde
lijk delen van de binnenstad volledig af te sluiten voor rijdend 
verkeer. Gevolg: het lokale vervoer van goederen wordt onmoge-

' lijk of moeilijk; in ieder geval duurder! Dit nu kan weer tot ge
volg hebben, dat winkeliers (en ook hun klanten) de stadscentra 
verlaten. Dit proces is in de VS reeds jaren aan de gang. 22 

I 

Infrastructuurkosten 

De situatie met betrekking tot de berekening en de toerekening 
der kosten van de infrastructuur is thans verre van ideaal; wat 
betreft de investeringen zijn er geen objectieve criteria om alter
natieve mogelijkheden tegen elkaar af te wegen. Bovendien is er 
nu alle ruimte voor het optreden van pressiegroepen. 

De discussie over dit onderwerp is tegenwoordig uitermate le
vendig. Dit artikel leent zich er niet voor over dit onderwerp uit 
te weiden; de aandacht verdienen de opvattingen die prof. Oort 

22 Tussen 1948 en 1954 zouden de winkelomzetten in de stadscentra 
met de volgende percentages zijn verminderd: Dallas 38, Los Angeles 
38, Chicago 26, Philadelphia 28, New York 16. De grondprijzen in de 
centra der grote Amerikaanse steden zouden gedurende de laatste 20 
jaar met 44 pct. gedaald zijn. (Diverse Amerikaanse bronnen, geciteerd 
door F. Lehner in een artikel 'Die Erhaltung der Lebenskraft der 
Stadtinnenräume', in: 'Internationales Archiv für Verkehrswesen', fe
bruari/maart 1965, pag. 25-35). 
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in dezen heeft. 23 Daarbij wordt geen rekening gehouden met het 
verleden; kosten zijn alleen die van onderhoud, etc. en van nieuwe 
investeringen. Waar op bestaande wegen congesties voorkomen, 
dient de heffing het karakter van een schaarstepremie te krijgen 
en behoeft dus geen verband te houden met de kosten. Indien de 
gebruikers bereid blijken te zijn deze schaarstepremie te betalen 
en de congesties verdwijnen niet, dient de overheid daar dan ook 
de consequenties van te aanvaarden en onmiddellijk tot uitbrei
ding van de wegcapaciteit over te gaan. Is uitbreiding niet moge
lijk, dan dient de heffing verhoogd te worden tot de vraag naar 
wegcapaciteit met het aanbod in evenwicht is. 

Dit systeem van toerekening der infrastructuurkosten heeft het 
voordeel dat het geen ernstige verstoringen voor het vervoer over 
de binnenwateren betekent. Een systeem van integrale kosten
toerekening, waarbij de in het verleden gedane investeringen 
tegen vervangingswaarde worden gewaardeerd, hoewel in vele 
gevallen nimmer van vervanging sprake zal zijn, wordt alleen al 
onuitvoerbaar door de onoverkomelijke economische moeilijkheden 
met de binnenvaart. Prachtige kanalen zouden dan niet meer 
gebruikt worden, omdat de heffing een prohibitief karakter heeft 
gekregen. 

De EEG 

Zowel de nationale vervoerpolitieken der lid-staten als de voor de 
EEG voorgestelde vervoerpolitiek hebben voornamelijk betrek
king op het interlokale goederenverkeer. De tekorten der spoor
wegen zijn de belangrijkste oorzaak van het overheidsingrijpen in 
de marktverhoudingen, met name de concurrentie tussen de trein 
en de vrachtauto. De door mij weergegeven cijfers der Duitse 
spoorwegen tonen aan dat het personenvervoer over korte afstan
den de voornaamste oorzaak der tekorten is en er zijn geen rede
nen om te veronderstellen dat de situatie bij andere spoorweg
maatschappijen veel zal afwijken van de Duitse. 

Zonder een gedetailleerd inzicht te hebben in de oorzaak der 
vervoerproblemen en hun onderlinge samenhang, heeft de Euro
pese Commissie een aantal diepingrijpende maatregelen voor het 
interlokale goederenvervoer voorgesteld. Van al deze voorstel-

23 Zie o.a.: 'Gelijke startvoorwaarden voor de vervoertakken: het 
probleem van de infrastructuur' (voordracht gehouden door prof. dr. 
C. J. Oort voor de Stichting Vervoerwetenschappelijk Centrum op 18 
november 1964 te Amsterdam). 

422 



lenis tot op heden vrijwel niets gerealiseerd. Wel heeft de Euro
pese Commissie in 1963 aan 5 professoren 2

\ die hun sporen op 
het gebied van de vervoereconomie verdiend hebben, advies ge
vraagd ter zake van de voor een gemeenschappelijke vervoer
politiek noodzakelijk te nemen maatregelen. Grote waarde bleken 
deze hoogleraren te hechten aan berekening en toerekening van 
de kosten van de weg, waarbij zij een systeem voorstellen dat 
overeenkomt met de hierboven weergegeven gedachten van prof. 
Oort. 

Alternatieve verkeersplannen 

Kernprobleem is dus het lokale verkeer van personenauto's. Wat 
zegt 'men' bij het aantreffen van verkeersopstoppingen? 'Ze' 
moeten meer wegen aanleggen. Afgezien van de vraag of het 
inderdaad mogelijk is met wegenbouw de groei van het verkeer 
bij te houden, is 'meer wegen bouwen' makkelijk gezegd als men 
geen flauw idee heeft van de daaraan verbonden kosten en andere 
consequenties, telwijl men deze kosten toch niet in de eigen 
portemonnaie voelt en zal gaan voelen. 

Om te ontkomen aan deze moeilijkheden dient men voor elke 
stad twee verkeersplannen op te stellen; het ene waarin de stad 
aan het verkeer is aangepast en het andere waarin het verkeer aan 
de stad is aangepast. 25 Voor beide alternatieven zou men moeten 
aangeven welke kosten ermee gemoeid zullen zijn, welke kansen 
zij hebben om b.v. in 1975 opstoppingen te vermijden en de ge
wenste parkeerruimte te scheppen, alsmede de gevolgen van een 
en ander voor de nationale en stedelijke economie. 

Deze plannen behoeven niet in detail uitgewerkt te worden; 
zij hebben slechts tot doel het publiek - de kiezers - in grote 
lijnen de consequenties van hun wensen te laten zien. Zodra de 

21 Prof. Allais (Parijs), prof. Seidenfus (Giessen/Münster), prof. Del 
Viscovo (Rome), prof. Oort (Utrecht) en prof. Duquesne de la Vinelle 
(Leuven). 

25 Prof. C. Buchanan heeft in Engeland onderzocht in hoeverre de 
steden aan het verkeer zouden zijn aan te passen. Dit bleek slechts in 
zeer beperkte mate en tegen uiterst hoge kosten mogelijk. Zie 'Traffic 
in Towns - A study of the long term problems of traffic in urban 
areas', reports of the Steering Group and Working Group appointed by 
the Minister of Transport, H.M.S.O., Londen 1963. Een populaire uit
gave verscheen als nr. S 228 in de Penguin-reeks. In 'Economisch- Sta
tische Berichten' van 2 december 1964 treft men een bespreking aan 
van het 'Buchanan report'. 
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resultaten dezer plannen bekend zijn, kunnen de politici met meer 
kennis van zaken spreken en hun standpunt bepalen; de kiezers 
zijn dan pas in staat te kiezen. 

Welke we{!, kiest de PvdA? 

Met veel goede wil, geduld en heel veel geld is het zeker mogelijk 
het net van interlokale wegen belangrijk uit te breiden. Maar de 
capaciteit van lokale wegennetten zal in het algemeen vrijwel niet 
uitgebreid kunnen worden. Er kan dan een situatie ontstaan waar
in de vraag naar een bepaald artikel i.c. lokale wegcapaciteit het 
aanbod daarvan overtreft, terwijl dit aanbod niet vergroot kan 
worden. In zulke gevallen zijn er twee oplossingen: (1) men laat 
de zaak gewoon vastlopen - bedacht dient te worden dat dan 
het goederenvervoer en het openbare personenvervoer ook vast
lopen - of (2) men probeert de vraag aan het aanbod aan te pas
sen. Voor dit laatste zijn er twee manieren: distributie of prijs
mechanisme. Een keuze tussen deze twee kan niet langer meer 
ontlopen worden. 

Voor zover mij bekend heeft de PvdA noch een andere partij 
recentelijk een standpunt ingenomen tegenover het angstwekkende 
verschijnsel dat het park van personenauto's ongeveer elke vier 
à vijf jaar verdubbelt - een jaarlijkse toeneming van ca. 25 pct., 
dat is voor Nederland ± 1000 nieuwe personenauto's per werk
dag! Dit terwijl de lokale wegennetten vaak nu al maximaal benut 
worden en de nog vrije parkeerruimte in de woonwijken meestal 
minder dan 50 pct. bedraagt. Als de groei van het personen
autopark zo doorgaat, betekent dit dat de parkeerruimte in onze 
woonwijken - vooral in oudere en dichtbevolkte woonwijken, 
waar de groei van het autobezit in de komende jaren het sterkst 
zal zijn- over ongeveer 2 jaar vol is. Wat dan? 

Welke positie kiest de PvdA ten aanzien van de onveiligheid 
van het verkeer? Voor de luchtvaart en de zeevaart is geen 
moeite te veel en heeft men mede daardoor een zeer grote graad 
van veiligheid bereikt, terwijl de daaraan verbonden kosten niet 
ondraaglijk bleken. Aan de spoorwegen worden nu zeer hoge 
eisen gesteld, die economisch uiterst zwaar op dit bedrijf drukken, 
mede omdat men aan de concurrent der spoorwegen (de personen
auto) geen zware eisen stelt. Men kan zich afvragen of het geld 
dat bij de spoorwegen voor het systeem van automatische trein
beïnvloeding wordt besteed ter beveiliging van mensenlevens, een 
hoger 'rendement' zou kunnen hebben indien daarmee b.v. auto-
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wegen van middenbermbeveiliging zouden worden voorzien. 
Het verlenen van subsidies of het aanvaarden van tekorten van 

spoorwegen en lokale vervoerbedrijven is wel de meest gemakke
lijke manier om op korte termijn een aantal problemen uit de weg 
te gaan. Maar de problemen verdwijnen niet, zij blijven! Op de 
lange termijn kan de huidige praktijk ertoe leiden dat men met 
deze subsidies steeds verder in de puree komt. 

De stelling dat men beter tekorten op het openbaar vervoer 
kan aanvaarden om nog grotere bedragen uit te sparen, die men 
anders zou moeten uitgeven voor het individuele verkeer, is ge
vaarlijk, onwaarschijnlijk en nimmer bewezen. De tekorten zijn 
precies bekend, doch de 'besparingen' die daarmee te bereiken 
zouden zijn niet. Tot nog toe is overigens nog nergens gebleken 
van dit soort besparingen. Dit is ook begrijpelijk omdat woon
werkvervoer nu al in de meeste gevallen voor de betrokkenen 
per auto duurder is dan per tram/bus. Automobilisten zullen al
leen dan hun auto thuis laten en per tram/bus/(brom)fiets reizen, 
als het verschil in reistijd zeer aanzienlijk is en het discomfort van 
het collectieve vervoer niet al te groot, dan wel dat bij het werk
adres geen geschikte parkeerruimte gevonden kan worden. Maar 
wanneer die parkeerruimte er wel is en het openbare vervoer niet 
aanzienlijk sneller, zal volgens recente Amerikaanse onderzoekin
gen men zelfs nog per auto blijven reizen als men geld toe 
krijgt om met tram/bus te gaan. Dit betekent o.a. dat zeffs 
gratis openbaar vervoer geen bijdrage levert tot de oplossing der 
problemen. Ten slotte: aanvaarding van genoemde stelling - het
geen in Rotterdam is geschied 26 

- zet de rem op het klein 
houden van het tekort los; dit kan ertoe leiden dat de prikkel 
van het rentabiliteitsstreven om de hoogste graad van efficiency 
en dienstbetoon te bereiken, is verdwenen. 

De socialistische beginselen 

Hoe dient de PvdA, uitgaande van de socialistische beginselen, 
de kern van het vervoersvraagstuk te benaderen? Het is niet aan 
mij om deze vraag te beantwoorden, maar een voorbeeld kan m.i. 
verhelderend zijn. 

De heren A en B wonen beiden ca. 7 km van hun werk. Beiden 
hebben de mogelijkheid twee maal daags te reizen per (brom) 
fiets (= 20 minuten) of met het openbaar vervoer (lopen + bus 
+ tram = ca. 45 minuten). A heeft een auto en rijdt daarmee 

26 'Metrorapport le gedeelte 1958', pag. 45. 
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in 10 à 15 minuten naar zijn werk. B kan zich geen auto ver
oorloven. A heeft het voordeel van zeer veel comfort (makkelijk 
zitten en geen last van regen, wind e.d.), bovendien kanA's mor
gens ongeveer 20 minuten langer in bed blijven liggen en is hij 
's avonds vlugger thuis. B moet dus eerder uit de veren dan A, 
moet ook nog lopen, wachten, in een volle bus en dito tram 
rijden en is tijdens lopen en wachten blootgesteld aan weer en 
wind. Gaat B per (brom)fiets, dan is het verschil in reistijd met 
A minder. Blijft echter het 'klimatologische' verschil en het feit 
dat B door de aard van zijn voertuig betrekkelijk kwetsbaar is en 
het risico loopt lichamelijk letsel te krijgen door een verkeers
ongeval Als A niet al te onvoorzichtig rijdt, is hij door zijn voer
tuig behoorlijk beschermd tegen ongevallen; hooguit kan zijn 
auto wat deuken en krassen oplopen. 

Zolang het tegendeel niet is bewezen, ga ik er nog steeds van 
uit dat zij die tijdens de spitsuren een personenauto gebruiken 
voor lokale ritten in het algemeen te weinig bijdragen in de aan 
hen toerekenbare kosten van het weggebruik In dat geval 
wordt de reis van A door de overheid gesubsidieerd. Dat be
tekent dat via de algemene belastingen niet alleen A zelf daar
aan meebetaalt, maar dat ook B moet meebetalen aan de reis 
van A. 

Ik dacht dat, heel simpel geredeneerd, socialisme ook om
schreven kan worden als 'de sterken helpen de zwakken, ten 
einde samen betere levensomstandigheden te bereiken'. Uit mijn 
voorbeeld blijkt dat in de huidige situatie de zwakkere mee
betaalt voor de sterkere. Dat de rit per auto voor A nu al duur
der is dan de (brom)fietstocht of de reis per bus/tram van B 
en dat het openbaar vervoer ook gesubsidieerd wordt, doet niet 
ter zake. A betaalt nu weliswaar meer dan B, maar toch nog niet 
genoeg om de volledige maatschappelijke kosten die aan hem 
zijn toe te rekenen, te dekken. Als er minder auto's gedurende 
het spitsuur gebruikt worden, dan zullen de trams/bussen 
minder vertragingen ondervinden ( = minder kosten = minder 
verlies), er meer tram/busreizigers (de ex-automobilisten) ko
men (= meer ontvangsten bij nagenoeg gelijkblijvende kosten), 
door de grotere regelmaat en betere service van het openbaar 
vervoer, zullen er meer reizigers komen en ten slotte kunnen 
- indien dat nog nodig is - de tarieven van het openbaar 
vervoer iets opgetrokken worden, omdat de concurrerende 
personenauto ook duurder is geworden. 
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Het doet er niet toe of B zich geen auto kan veroorloven of 
dat hij het niet wil. In het laatste geval besteedt hij zijn in
komen zeer waarschijnlijk op een zodanige wijze dat daardoor de 
overheid niet verplicht wordt tot complementaire investeringen 
waarvoor aan de gebruiker niet de volle aan hem toerekenbare 
kosten kunnen worden door belast. In Washington heeft men be
rekend dat een burger die voor $ 3000 een auto koopt en daar
mee naar en van zijn werk rijdt, de overheid verplicht tot een 
complementaire investering in verkeersvoorzieningen van$ 23.000. 
Voor ditzelfde bedrag. zou daar de overheid een fraaie woning 
ter beschikking kunnen stellen. 27 

Het lijkt mij onjuist en zelfs onbillijk dat B moet meebetalen 
aan het gemak en de grotere veiligheid van A. Men kan het ook 
anders stellen: B moet 's morgens eerder opstaan, opdat A langer 
in zijn bed kan blijven liggen. Ook als er geen verschil zou zijn 
in de reistijd van A en van B, dan nog blijven de verschillen in 
comfort, veiligheid e.d. Opgemerkt zij echter dat het hier niet 
gaat om één A en één B. Houden wij de door Leibbrandt 28 

berekende wegcapaciteiten aan, dan vergt één A (automobilist) 
evenveel wegcapaciteit als 10 B's (gemiddelde wegbenutting van 
tram- en busreizigers). 

Voor het gewone, noodzakelijke en commercieel verantwoorde 
wegverkeer lijkt het niet nodig het verkeersplein Oudenrijn te re
construeren tot een imposant, doch ook zeer kostbaar klaverblad. 
Velen willen voor genoegen of gemak per auto reizen en ik gun 
hen dat van harte. Maar is het nu nodig dat degenen die tijdens 
de mooie weekeinden thuis blijven, gaan wandelen of fietsen 
moeten meebetalen aan 'Oudenrijn', aan het genoegen van ande
ren? Hierbij valt op te merken dat opstoppingen op de hoofd
wegen en ook op het 'nieuwe Oudenrijn' tijdens de zomerse zon
en feestdagen (ca. 25 dagen per jaar) toch niet te vermijden zijn. 
Op die dagen is het verkeer op sommige wegen het twee- of 
drievoudige van dat op een gewone werkdag. 29 Ik vraag me af 

27 \V. S. Vickrey, 'Pricing in urban and suburban transport', in: 
'American Economie Review, Papers and Proceedings', mei 1963, pag. 
456. 

28 K. Leibbrandt, 'Verkehrsingenieurwesen', BaseliStuttgart 1957, 
pag. 42. 

~9 'Etmaalintensiteiten van verkeer met motorrijtuigen in mei en op 
feestdagen in 1964', in het tijdschrift 'Wegen', september 1964. pag. 
273. Zie ook: 'Bijlage bij het verslag van het mondeling overleg over 
de begroting Rijkswegenfonds 1965', witte kamerstukken 1964-1965. 
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of het economisch verantwoord is de capaciteit van ons wegen
net te dimensioneren op het maximale - toeristische - verkeer 
gedurende een klein aantal dagen per jaar. Het probleem wordt 
nog moeilijker door de omstandigheid dat het juist dit verkeer is 
dat het sterkste zal toenemen. 

Overheidssubsidie betekent in wezen: inkomensoverdracht. 
Meestal geschiedt dit met het doel inkomensverschillen te ver
minderen. Ik heb de indruk dat in het onderhavige geval over
heidsubsidies leiden tot een vergroting van inkomensverschillen. 

Invoering van het prijsmachanisme voor de verdeling der 
schaarse wegcapaciteit betekent dat in vele gevallen het gebruik 
van een personenauto duurder kan worden. Men zou dit, gezien 
van een socialistisch standpunt uit, kunnen veroordelen. De 
vraag rijst dan waarom men dan wel de werking van het prijs
mechanisme aanvaardt voor televisietoestellen, wasmachines, 
villa's, zeilboten, vakanties e.d. 

Besluit 

De Nederlandse vervoerpolitiek geldt thans alleen voor het 
interlokale goederenvervoer en heeft iets onwaarachtigs. We 
streven in theorie naar rendabele vervoerondernemingen, waar
van de prijzen enerzijds gebaseerd zijn op marktverhoudingen 
en anderzijds op kosten (inclusief 'de kosten van de weg'). In 
werkelijkheid leidt de huidige vervoerspolitiek ertoe, dat steeds 
meer vervoervormen steeds meer subsidie behoeven, terwijl de 
werkelijke oorzaak der problemen blijft bestaan. 

Verder wordt te pas en te onpas beweerd dat de oplossing 
van vele verkeersproblemen ligt in de bevordering van het ge
bruik van het openbare personenvervoer; in de praktijk geschiedt 
het tegenovergestelde. Het gevoerde verkeersbeleid, met name 
dat in de steden, stimuleert het gebruik van vervoetmiddelen 
die per vervoerde eenheid veel wegcapaciteit vergen, terwijl het 
gebruik van vervoermiddelen die per vervoerde eenheid relatief 
weinig wegcapaciteit behoeven, in negatieve zin wordt gesti
muleerd. Het is m.i. echter mogelijk op korte termijn met weinig 
kosten, een beetje fantasie en veel goede wil zeer belangrijke 
verbeteringen te bereiken in het stedelijk verkeer. 30 

Er doet zich nu een merkwaardig verschijnsel voor: in Ne
derland neigt men ertoe de spoorwegen te gaan subsidiëren, 

ao R. Bakker, 'Waarheen met ons stedelijk verkeer?' in: 'Economisch
Statistische Berichten', 29 juli 1964, pag. 675-678. 
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terwijl in landen waar enorme spoorwegtekorten tot voor kort 
algemeen geaccepteerd werden, men het verkeerde daarvan 
gaat inzien en poogt de spoorwegen weer rendabel te maken. 

Vervoer en vooral de manier waarop zich dit uit in verkeer, 
zijn inderdaad belangrijke politieke problemen. De partij van 
morgen dient m.i. deze vraagstukken met durf en visie tegemoet 
te treden. De moeilijkheid is echter dat het overgrote deel der 
kiezers autobezitter is of dat graag wil worden en dat men min 
of meer emotioneel de daarmee samenhangende problemen 
benadert. Verkeersdeelnemers hebben nu eenmaal geen kosten
besef, omdat de overheid ze zo heeft opgevoed. De politici 
staan ten aanzien van verkeers- en vervoerproblemen met de 
rug tegen de muur; zij kunnen alleen nog maar zeggen wat de 
kiezer graag wil horen. De enige mogelijkheid om uit deze 
vicieuze cirkel te geraken is naar mijn mening door te beginnen 
met het opstellen van alternatieve verkeersplannen voor onze 
steden en meer nauwkeuiger berekeningen te maken van de kos
ten van de weg, die toerekenbaar zijn aan hen die een personen
auto gebruiken tijdens spitsuren op lokale wegen. 

Er zijn weinig sectoren van ons maatschappelijk en economisch 
" leven, waar zulk een grote mate van onbekendheid heerst ter 

zake van de kostprijzen als dit het geval is bij vervoer en verkeer. 
Alleen de spoorwegen hebben een inzicht in de kosten van de 
vervoerweg en in die van het vervoermiddel. Uiteraard zijn de 
kostprijzen per vervoerde eenheid voor elk afzonderlijk traject 
van het spoorwegnet verschillend; dit komt gedeeltelijk wel tot 
uitdrukking in de contractprijzen voor het goederenvervoer, maar 
de reizigers hebben van deze kostprijsverschillen geen weet, om
dat zij voor het gehele land uniforme kilometerprijzen betalen. 
Zij die vervoeren over de weg of over de binnenwateren, kunnen 
alleen de kosten kennen van hun vervoermiddel, alsmede dat
gene wat zij aan specifieke belastingen betalen, die door hen 
- al dan niet terecht - beschouwd worden als retributie voor 
het gebruik van de weg. Deze retributies hebben nauwelijks 
enig verband met de aan deze gebruikers toerekenbare kosten. 
De overheid is eigenares en exploitante van land- en water
wegen, doch kent daarvan alleen de kapitaalkosten en de 
kosten van onderhoud, bebakening, etc. Er ontbreekt een nader 
inzicht in de kosten die aan de verschillende soorten gebruikers 
in rekening gebracht zouden moeten worden en wel gedifferen
tieerd naar plaats en tijdstip van gebruik. 

429 

[ 



Ten slotte is er het probleem dat verschillende gebruikers met 
uiteenlopende (of zelfs tegengestelde) belangen tegelijkertijd een 
zelfde weg willen gebruiken en - bij onvoldoede wegcapaciteit 
voor allen - elkaar hinderen. Als dat leidt tot vertragingen, ver
oorzaken deze onderscheidene gebruikers extra-kosten voor el
kaar; ook hierin blijkt nauwelijks enig inzicht te bestaan. 

Niettegenstaande dit alles oefent de overheid een zeer grote in
vloed uit op het vervoer. Enerzijds door middel van allerlei wetten 
en maatregelen, anderzijds als eigenares en exploitante van de 
infrastructuur en van vele vervoerbedrijven. Door deze grote 
mate van onbekendheid met de gedetailleerde kostprijzen van het 
gehele 'produktieproces' (gebruik vervoerweg + gebruik vervoer
middel) is het niet ondenkbaar dat consumenten van vervoer
diensten niet steeds dié vorm van vervoer kiezen die, bij een 
gegeven kwaliteit, de laagste totale kosten impliceren. 

Als ook in Nederland de spoorwegen (gaan) verliezen op het 
reizigersvervoer over korte afstanden en als dit niet duidelijk in 
de bedrijfsrekening van NS tot uitdrukking komt, kan dit leiden 
tot een minder juiste tariefstelling voor het goederenvervoer per 
spoor. Daar de spoorwegen een dominerende marktpositie hebben 
en omdat de prijs van het goederenvervoer een belangrijke factor 
is in de keuze van vestigingsplaatsen voor de industrie, kan dit 
weer leiden tot een niet-optimaal patroon van industrievestigingen 
en in samenhang daarmee van de vestiging der bevolking. 

Vrijwel alle problemen die heersen in vervoer en verkeer, zijn 
m.i. terug te voeren tot onvoldoende inzicht in de totale kosten. 
Wat dit betreft heb ik goede hoop dat het nieuwe kabinet hierin 
verbetering zal brengen, want in de regeringsverklaring van 27 
april 1965 staat onder het hoofd 'Consumentenzaken' o.a.: 'De 
regering zal zoveel mogelijk eraan medewerken het inzicht van 
de consument in de marktsituatie te verbeteren ten einde het 
doen van een verantwoorde keuze uit de aangeboden goederen 
en diensten te bevorderen.' 
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D. Dooijes 

Een nieuw stadhuis 

'Functie en inhoud van een stad zijn voortdurend in beweging. 
Men kan echter tegelijk constateren dat de burgers, zij het in ver-

f schillende mate en op uiteenlopende wijze, een verbondenheid 
voelen met hun stad ... De stad is dus geen fictie, maar een rea
liteit. Zoals de stad een realiteit is, zijn het ook het bestuurscen
trum en het ontmoetingscentrum, dat een stadhuis bedoeld te zijn; 
een realiteit, al is de functie niet exact te omschrijven en een 
stadhuis niet tot op de laatste vierkante meter wat zijn bestem
ming betreft vast te leggen .. .' Deze woorden sprak wethouder 
Den Uyl tijdens het debat over de bouw van een nieuw stadhuis 
in de Amsterdamse gemeenteraad op 11 november 1964. 

Oude stadhuizen 

Een realiteit - dat is het stadhuis in de oude Italiaanse steden, 
zoals het Palazzo Vecchio te Florence, dat als een ware burcht, 
met zware muren en kantelen, hoog oprijst boven de stad, in welks 
silhouet het een afzonderlijk staand, krachtig accent vormt. Over
eenkomstig de bedoeling der bouwmeesters werd het een gebouw 
dat meerdere glorie en groter veiligheid gaf aan de heren bestuur
ders - en de kantelen waren geen ornament, boogschutters vonden 
er herhaaldelijk beschutting, van waaruit zij het oproerige volk 
bestookten. De Signoria, de raad der heren, kon zich er veilig achten 
voor het gepeupel ... tot zij werden verdreven door nóg machtiger 

' lieden met sterke bondgenoten buiten de stad, zelfs buiten het 
land. Die hadden zij kunnen winnen met hun sterkste wapen, het 
geld. Daarmee wisten deze nieuwe machthebbers niet slechts het 
stadsbestuur geheel naar hun hand te zetten, zij wisten er ook een 
troon mee op te richten voor zich en hun nakomelingen: een dynas
tie van hertogen, die van de Florence dominerende stadhuis-burcht 
uit geheel Toscane en Umbrië hun wil oplegden. 

Een realiteit-dat is ook het stadhuis in de oudeZuid-en Noord
nederlandse steden, zoals de gotische 'paleizen' van Brussel en 
van Middelburg, zoals het zeventiende-eeuwse stadhuis van Am
sterdam, thans al sedert meer dan anderhalve eeuw werkelijk paleis. 
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Busken Huet spreekt in Het land van Rubens terecht van 'schone 
stadhuizen, wier herstelde overblijfselen zulk een hoogen dunk 
geven van den Vlaamsehen onafhankelijkheidszin.' In hun architec
tonische vormen manifesteren zij zich niet als burchten, wél komt 
er in tot uitdrukking het zelfbewustzijn van déze rijke burgers, de 
kooplieden en de leiders der gilden, die niet - als de Medici in 
Florence - behoefte hadden aan een hertogskroon om zich de 
gelijken te weten van hertogen, koningen en keizers. Die er zelfs 
niet tegen opzagen hun landsheer in gijzeling te houden, zoals dat 
Maximiliaan, hertog van Bourgondië, Rooms koning, keizer later, 
in Gent overkwam. Hun zelfbewustzijn uit zich in de rijkdom aan 
versiering met pinakels en traceringen die aan de vijftiende- en 
vroege zestiende-eeuwse gevels het karakter van fijn kantwerk 
geven. 

Dat zelfbewustzijn uit zich ook in de sobere statigheid van de 
opstapeling der klassieke orden in Van Campens Amsterdamse 
raadhuis, waar de ongekroonde koningen van de Indische archipel 
en de sleutelbewaarders van de Sant hun oligarchisch bewind 
voerden. 

Tijdens het reeds genoemde Amsterdamse raadsdebat zei Den 
Uyl ook nog: 'Het gaat thans ... om een democratisch stadhuis, om 
een stadhuis dat een bestuurscentrum is; niet van een bestuur dat 
decreteert, maar van een bestuur door overreding, van een bestuur 
dat tegelijk een ontmoetingscentrum met de burgers schept. Van
daar dat men in vele landen - met name ook in de nieuwe landen 
in de wereld - stadhuizen ziet verrijzen, in samenhang en soms 
direct verbonden met "civics centres" en culturele centra.' Dit is in 
weinige woorden een compleet en principieel programma voor de 
bouwers van het stadhuis in onze dagen, het stadhuis dat noch een 
gesloten burcht, noch een imponerend monument dient te zijn. 

De ruimte rondom het stadhuis 

Een accent en een centrum zal het wél moeten zijn, ook in de 
moderne stad is daaraan behoefte. In zijn artikel over Het gewest 
Amsterdam en de verstedeliiking van Nederland1 wijst jhr. ir. J. de 
Ranitz terecht op de waarde van stedelijke symbolen in de centra. 
Met name doelt hij daarbij op de schoonheid der onbebouwde 
ruimten van een Vrijthof, Voorhout, Dam of Champs Elysées. Aan
vullend zou ik erop willen wijzen, dat deze onbebouwde ruimten 
hun schoonheid en hun stedelijk karakter toch voor een groot deel 

1 In: 'Maatschappijbelangen', november 1964, pag. 543 e.v. 
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De stadhuis-burcht te Florence 
Foto: W. Lobach. 

ontlenen aan de bebouwing rondom, die de verhoudingen ervan 
bepaalt en door contrastwerking de ruimtelijkheid accentueert. 
Het Vrijthof zou niet zijn wat het is zonder de Sint Servaas, de 
Dam niet zonder het paleis, de Champs Elysées niet zonder de 
Are de Triomphe als afsluiting van haar grootse perspectief. Maar 
daarmee vervalt niet de juistheid van de stelling dat de open ruimte 
in de stad - óók in de stad van onze tijd - een grote waarde heeft 
als centraal stedelijk symbool. Het is daarom dat ik niet alleen uit 
overwegingen van praktische aard - verkeers-en parkeerproblemen 
- rondom het stedelijk symbool bij uitstek dat het stadhuis is, 
veel ruimte vereist acht. Niet aan een lange, smalle straat, al heet 
die ook Breestraat, maar op zijn minst aan, of beter op een plein 
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als de Groningse Grote Markt en, zo mogelijk, in ónze steden, aan 
het water. Ruimte, geordende open ruimte zie ik als een van de 
eerste vereisten bij de schepping van het stadhuis van onze tijd, me 
daarmee aansluitend bij Giedions pleidooi voor ruimte en groen in 
onze dichtbevolkte steden, voor het grote, openbare plein, dat 
stadscentrum en gemeentelijk brandpunt zal zijn.2 

De ruimte in het stadhuis 

In het hart van die ruimte - maar beslist niet noodzakelijk in het 
midden- zal dan het 'open' stadhuis, term die ik alweer ontleen 
aan Den Uyls betoog, verrijzen als de plaats waar de gemeente
raad vergadert. Dát is naar mijn mening de eerste en belangrijkste 
functie van het stadhuis: doelmatige vergaderplaats te zijn voor het 
lichaam waaraan 'de regeling en het bestuur van de huishouding 
der gemeente' volgens artikel 153 van de grondwet wordt over
gelaten. De gewenste openheid van het stadhuis zal hier al aan
stonds haar eisen stellen: aan publiek en pers zal deze ruimte een 
goede accommodatie moeten bieden (ook als zij er komen in de 
vorm van radio- en televisiediensten) zonder dat er bij beraadslagin
gen van hun aanwezigheid hinder zal worden ondervonden. Deze 
vergaderplaats vorme het hart van het stadhuis, dat terecht ook als 
raadhuis aangeduid wordt. 

Ik heb nogal wat moeite met de vraag of de veelgenoemde en 
veelgeroemde burgerzaal in het nieuwe stadshuis nog zinvol is. Als 
er echter onder verstaan wordt de ruimte waar de burgers hun 
afgevaardigden in de raad vrijelijk kunnen ontmoeten en waar 
bovendien ontvangsten door het gemeentebestuur hun geëigende 
plaats vinden, dan zie ik de burgerzaal, naast de raadzaal, als een 
der belangrijkste elementen van het stadhuis. 

Organisch behoren m.i. tussen de raadzaal en de burgerzaal - de 
algemene, openbare ontmoetingsplaats - zich de spreekkamers te 
bevinden, waar plaats is voor het - eveneens noodzakelijke -
contact van vertrouwelijk karakter tussen bestuurders en bestuur
den. Verder dienen voor een goede taakvervulling van de raad 
zich in de onmiddellijke nabijheid vergaderruimten te bevinden 
voor de raadsfracties, lees- en schrijfkamers voor de raadsleden, 

2 Iedere stadsbestuurder zou ik de lezing willen aanbevelen van 
'Ruimte, tijd en bo1.11Wkunst' waarin S. Giedion herkomst, ontwikkeling 
en tendensen in de hedendaagse bouwkunst en stedebouw belicht. In 
de vertaling van Til Brugman is het in 1956 verschenen bij de Wereld
bibliotheek. 
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voorts de bureaus van het Gemeenteblad, waar het werk van de 
raad in geschrifte wordt vastgelegd, en de administratieve biblio
theek. Terloops wil ik hierbij opmerken dat naar mijn mening even
tueel door de afzonderlijke raadsfracties te houden spreekuren 
ook op het stadhuis thuishoren - en in grotere steden tevens in de 
wijksecretarieën, zo die bestaan. 

Op het 'burgerzaal-complex' dat ik hierboven schetste, zullen de 
trouwzalen en de bureaus van de burgerlijke stand logisch kunnen 
aansluiten. Verder zou hier een gemeentelijke ombudsman zijn 
plaats moeten vinden - in ieder geval horen in deze vleugel infor
matiebureaus, zowel voor de voorlichting over bestuursaangelegen
heden als bij voorbeeld voor het vreemdelingenverkeer gevestigd 
te zijn. Denkend over de functies van het moderne stadhuis ziet 
men de plattegrond ervan voor zich ontstaan. Op die plattegrond 
verschijnt in de raadzaal, tegenover de publieke ruimten van de 
tribunes en van de burgerzaal daarachter, de zetel van het college 
van burgemeester en wethouders, dat leiding geeft aan het werk 
van de raad en dat uitvoerder is van de raadsbesluiten. Onmiddel
lijk grenzend aan dit deel van de raadzaal zal zich de ruimte be
vinden voor de ambtenaren, wier aanwezigheid ,tijdens de raads
vergaderingen gewenst is. Aan deze zijde zullen zich ook de ver
trekken voor de burgemeester en de wethouders bevinden, hun 
vergaderzaal en de vergaderruimten voor de commissies van bij
stand. Daarop weer aansluitend komen dan, als het ware uit
waaierend van deze bestuurskem, de kantoren van de verschillen
de secretarieafdelingen, goed bereikbaar voor het publiek voor 
zover direct contact gewenst, nuttig en mogelijk is. 

Als ik dan nog - zonder die al een duidelijke plaats op mijn 
imaginaire plattegrond te geven, maar ze wel even goed bereikbaar 
denkend uit de burgerzaalvleugel als uit die van de secretarie - de 
recreatieruimten en de kantines voor de ambtenaren noem en even
tueel een openbaar restaurant, dan weet ik dat ik bij lange na 
niet 'tot op de laatste vierkante meter de bestemming van het stad
huis heb vastgelegd.' Zeer bewust niet genoemd zijn de diensten en 
bedrijven die ik mij als afzonderlijke eenheden, verspreid in de ge
meente, voorstel: geen originele gedachte, de praktijk heeft al her
haaldelijk tot een dergelijke losmaking geleid. 

Op mijn denkbeeldige plattegrond is een omsloten hof ontstaan 
door het naar het voor de recreatie bestemde deel reiken van de 
beide vleugels, de burgerzaal- en de secretarievleugeL Door het 
gebouw is die hof geïsoleerd uit de ruimte rondom, maar van vele 
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zijden moet ze van daaruit toegankelijk blijven - het openbare 
plein zet zich zo als het ware voort binnen het stadhuis. 

De mens als norm 

Dit alles is vrij eenvoudig neer te schrijven - het te verwezenlijken 
is een andere zaak en daarbij doemen talloze problemen op van 
organisatorische, van technische en van esthetische aard. Een van 
de grootste problemen is, dunkt me, dat van de schaal, maar er is 
daarvoor een zeer voor de hand liggend uitgangspunt: bij de 
bepaling ervan dient de mens als norm genomen te worden. Ik 
noemde ruimten die groot zullen moeten zijn binnen het stadhuis, 
hun afmetingen zullen echter begrensd dienen te worden tot een 
zodanige grootte, dat noch degeen die er moet werken, noch de 
bezoeker er zich verloren zal voelen. Buiten het stadhuis is het 
plein weids en open gedacht, de afstanden zullen toch zo moeten 
zijn dat men er niet tegen op zal zien ze te belopen. De prijs van 
de grond zal bij de beperking die hier geboden is, wel een hartig 
woordje meespreken, de beslissing zal echter niet daarvan alleen 
af mogen hangen. 

De ruimten binnen en buiten waar grote bijeenkomsten ver
wacht zullen kunnen worden, moeten die royaal kunnen herber
gen, maar toch niet hol en leeg lijken als slechts weinigen er ver
toeven. Door zinvolle ordening en geleding van deze ruimten zal 
de architect zulk een eenheid van tegendelen moeten vinden; dat 
het kan demonstreerde bouwmeester Bodon in zijn prachtige schep
ping, het nieuwe Amsterdamse congresgebouw. 

Ik sprak van openheid, van goede bereikbaarheid voor het pu
bliek - de ordening der ruimten binnen en buiten zal daartoe zo 
eenvoudig en overzichtelijk moeten zijn als dit bij een groot en 
gecompliceerd gebouw mogelijk is. 

Groot, ja, maar niet zo groot dat de verhoudingen met de om
ringende stadswijk verstoord worden. Het stadhuis moet in zijn 
vormgeving en mag in zijn schaal zijn symbool- en accentfunctie 
tot uitdrukking brengen, het moet zich als stadhuis duidelijk mani
festeren, maar het mag de omgeving niet overheersen. 

Gecompliceerd, ja, en dat zal zich stellig moeten en kunnen 
manifesteren in de vormgeving van het gebouw. Een afwisseling 
van lage en hoge bouwlichamen, van gesloten en open gedeelten, 
voortspruitend uit de veelheid der functies, kan voor de architect 
de mogelijkheid openen om te komen tot een boeiende, contrast
rijke en levendige conceptie die een volstrekt eigen karakter 
heeft ... en dat zal meedelen aan de ruimte rondom. 
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Het Hilversumse raadhuis beschouw ik als een van de sterkste 
scheppingen van architect Dudok, hij heeft daarmee een oplossing 
gevonden • voor deze typische problematiek, die revolutionair en 
baanbrekend was. En toch . . . ik vernam dat het er niet prettig 
werken is en, wat mij, op verschillende uren van de dag er langs 
komend, herhaaldelijk trof, er is geen contact met het leven van de 
stad: afgezien van de vele er langs snellende auto's en van enkele 
voetgangers maakt de ruimte rondom meestal de indruk van stille 
verlatenheid, het prachtige gebouw lijkt als een kostbaar meubel
stuk weggezet te zijn in de salon die alleen op zon- en feestdagen, 
en dan nog voorzichtig, betreden mag worden. Het kan zijn - en 
dat zou me verheugen - dat ik me vergis, doordat ik er op de 
verkeerde uren en dagen langs pleeg te komen, maar deze waar
neming brengt mè toch tot de opmerking dat zo iets bij de bouw 
van een nieuw stadhuis altijd vermeden zal moeten worden. Het 
stadhuis moet staan midden in het stedelijk leven, het werken, 
wonen, winkelen en ontspanning zoeken. Dit alles zal zich niet 
slechts tot onder de muren van het stadhuis moeten afspelen, het 
zal zich tot op zekere hoogte daarbinnen moeten voortzetten. De 
burgers zullen er natuurlijk niet wonen, maar wel zullen zij er zich 
thuis moeten kunnen voelen als zij er zich - om welke reden van 
zakelijke, feestelijke of droevige aard ook - moeten ophouden. 

Ik noemde een restaurant als mogelijk element in het raadhuis
complex - daarbij stond mij echter bepaald geen situatie voor ogen 
als Busken Huet in 1878 te Damme aantrof, waar 'het stadhuis 
tevens dienst doet als estaminet, en de waardin er huishoudt in 
hetzelfde vertrek, waar, bij voorkomende gelegenheden, de amb
tenaar van den burgerlijken stand zijne functies komt verrichten'. 
Een dergelijke huisbakken dooreenmenging van bestemmingen der 
ruimten - waarvan ongetwijfeld ook in Damme sedert lang geen 
sprake meer zal zijn- is natuurlijk dwaas en ondenkbaar. Wel kan 
echter de aanwezigheid van een restaurant waar een feestelijke 
gezelligheid heerst, een stimulans zijn voor het opnemen van het 
stadhuis in het stedelijk leven. 

Samenspel van architectuur en beeldende kunsten 

Ook kunnen de trouwzalen méér zijn en vooral ook anders dan 
deftige representatieve, maar bovenal toch ambtelijke vertrekken. 
De huwelijksvoltrekking is een ernstige aangelegenheid, maar voor 
de betrokkenen toch in de regel ook een feest. In de vormgeving 
van entree, ontvangstruimte en trouwkamer kan en moet dat tot 
zijn recht komen. Een merkwaardig voorbeeld van een speciaal 

438 



.. 
I 
I 

' I 

voor dit doel ontworpen ruimte is de eerste klasse trouwkamer in 
het huidige Amsterdamse stadhuis. Dit wonderlijke specimen van 
de versieringskunst uit het eerste kwart van onze eeuw, werk van 
de als slachtoffer van de Duitse bezetting omgekomen kunstenaar 
Chris Lebeau, is overladen met een zwaar symbolische ornamen
tiek, .die van alle wanden, van de zoldering en van de gebrand
schilderde vensters in een overdaad van pasteltinten zich opdringt 
aan de bezoeker en hem overbluft. Als monument van een nu reeds 
lang historisch geworden stijl verdient deze ruimte zo als die is zorg
vuldig te worden bewaard - maar als trouwkamer is ze voor ons, 
nu, toch eigenlijk onaanvaardbaar. 

Toch geldt voor dit merkwaardige kunstwerk, evenals voor de 
wandschildering en beeldhouwwerken uit dezelfde periode in de 
raadzaal van hetzelfde stadhuis3 en in niet mindere mate voor de 
indertijd zo fel omstreden en nu nauwelijks nog opgemerkte wand
schildering van Karel Appel in de kantine, dat het even zovele 
belangwekkende pogingen zijn om de beeldende kunst van de eigen 
tijd een zinvolle plaats te geven in het stadhuis. 

Zinvol zal die plaats pas kunnen zijn als van de aanvang af de 
taak van de beeldende kunstenaar in de conceptie van het gebouw 
bepaald is en hij als het ware kan meebouwen met zijn kleuren en 
vormen. De relatie tussen architectuur en beeldende kunst is geen 
nieuw onderwerp van discussie, geen nieuw twistpunt zelfs. Het 
is niet mijn bedoeling mij in deze oude strijd te mengen, maar ik 
wil toch als mijn overtuiging uitspreken dat beide als autonome 
uitingen van menselijke creativiteit een belangrijke functie hebben 
bij de vorming van een gemeenschapscentrum als het stadhuis 
behoort te zijn. Dat dit geldt voor de architectuur zal door niemand 
worden ontkend, voor de beeldende kunst is het helaas niet voor 
ieder zo vanzelfsprekend. 

Het nieuwe stadhuis geen luchtkasteel 

In zijn bijdrage tot de catalogus van de tentoonstelling 'Steden
spiegel', ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de 
N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten in 1964 in het Haags 
Gemeentemuseum georganiseel.'d, schrijft K. Wiekart: 'Minder van 
de eigen eeuw is over het algemeen het gezicht van onze nieuwe 
overheidsgebouwen. De democratie laat steeds minder plaats voor 
pracht en staatsie, nog minder voor in hoogheid zetelende magistra-

3 Wandschildering van Johan Thorn Pricker, beeldhouwwerken van 
dr. Jozeph Mendesda Costa, Hildo Krop en John Rädeçker. 
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turen. Wie rondkijkt in het eigen land, gaat echter het tegendeel 
vermoeden. Het bestuurlijke leven heeft nog geen adequate vormen 
in het bouwen kunnen vinden, de goede uitzonderingen niet te na 
gesproken. Waarschijnlijk zullen toekomstige historici daarin een 
belemmering vinden als zij trachten de integratie van de overheid 
in het stedelijke (en nationale) leven te traceren.' 

Ik geloof dat Wiekart gelijk heeft en dat met name het rondkijken 
in eigen land veel reden tot droefenis om gemiste kansen biedt. 
Van de goede uitzonderingen noemt hij er geen, ik wil echter niet 
nalaten hier op een nieuw stadhuis te wijzen, waarmee - weliswaar 
niet binnen onze grenzen- Nederlandse architecten hebben kun
nen aantonen, dat er geen reden is om te wanhopen. Ik bedoel het 
raadhuis voor de stad Marl in Westfalen, gebouwd door de Rotter
damse architecten Van den Broek en Bakema, die in 1958 als win
naars uit een besloten internationale prijsvraag voor dit project naar 
voren waren gekomen. Het rapport, uitgebracht door een jury waar
in onze landgenoot, de diepbetreurde Amsterdamse stadsbouw
meester Merkelbach zitting had, zegt van hun ontwerp onder meer 
dat het in stedebouwkundig opzicht een uitmuntende bijdrage 
vormt tot oplossing van het gestelde probleem. Gewezen wordt op 
de geslaagde verdeling in afzonderlijke bouwgroepen die door, de 
verschillende secretarieafdelingen herbergende, torens gekarakte
riseerd wordt en ook wordt gewezen op de geslaagde differentiatie 
daarvan. Grote waarde wordt gehecht aan de oplossingen die ge
vonden zijn zowel voor het voetgangers- als voor het rijverkeer, 
waardoor allerwegen zowel ex- als intern een goede bereikbaarheid 
is verzekerd. Het grondplan wordt geprezen om de grote rijkdom 
aan ideeën en om de verheugende spanning tussen de verschillende 
bouwmassa's, die afgeleid is uit de bestemming van het geheel en 
de delen. Van de architectuur wordt gezegd, dat ze op heldere 
wijze uit de constructieve grondbeginselen van het ontwerp is ont
wikkeld. 

Louis van Gasteren legde de geschiedenis van de bouw van dit 
stadhuis vast in een voortreffelijke documentaire film, die de juist
heid van dit juryrapport duidelijk demonstreert en die beter dan 
mijn vele woorden het nieuwe stadhuis als begrip tot leven brengt. 
Deze film zou dan ook de beste illustratie vormen bij dit artikel, 
dat ik niet wil afsluiten zonder te hebben gewezen op twee andere 
opmerkelijke architectonische creaties, nu wél in ons land maar niet 
geheel in de overheidssfeer, hoewel nauw daarmee verwant. Ik denk 
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aan de recente bouw van de Twentse Hogeschool,4 waaraan ook 
door enige jonge architecten bijdragen zijn geleverd die zeer de 
aandacht trokken. En dan denk ik aan het Burgerweeshuis, dat 
Aldo van Eyk in Amsterdam bouwde in een vormgeving die vol
komen eigentijds is, waarin een helder inzicht in de functie en een 
speelse fantasie op de gelukkigste wijze hebben samengewerkt en 
die - meer dan menig produkt van de Delftse school - verrassend 
aansluit bij het beste Hollandse bouwen uit de zeventiende eeuw, 
bij voorbeeld op de sfeervolle binnenplaats. 

Het is te hopen dat de prachtige mogelijkheid die thans door 
Amsterdam wordt geboden, door onze architecten zal kunnen 
worden benut om de adequate vormen voor het bestuurlijke leven 
te vinden: waar zowel wethouder Den Uyl als de heer Wiekart op 
doelden. Geheel uitgesloten is dat, geloof ik, niet. 

4 Hoofdarchitecten Van Tijen en Van Embden, medewePkende archi
tecten Blom, Choisy en Van Stigt. 
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Paul van ~t Veer 

Dwaalwegen van de macht 

Wat is het fascinerende van de politiek? 
Hoewel politieke meningsvorming niet minder belangrijk is 

dan politieke besluitvorming, is het tweede als schouwspel meest
al boeiender dan het eerste. De politici zelf, die ons ter verkla
ring van zekere bokkesprongen voorhoudien dat politiek 'de kunst 
van het mogelijke' is, hebben het over deze kant van hun vak. 
Het argwanend deel van het publiek dat politiek een vies zaakje 
vindt, bedoelt er hetzelfde mee: het conflict tussen een eenmaal 
ingenomen en met verve verdedigd standpunt, en een besluit dat 
ermee in strijd schijnt te zijn. 

Wat is er 'tussen meningsvorming en besluitvorming gebeurd? 
Zijn de politici omgekocht? Hebben zij hun baantjes in gevaar 
zien komen ,en kiezen ze eieren in plaats van principes voor hun 
geld? Hebben zij in een dluistere machinatie hun steun aan een 
andere partij toegezegd op voorwaarde dat zij op hun beurt door 
die anderen gesteund zullen worden? 

Wij, het publiek, komen het maar zelden te weten. Achter de 
schermen heeft zioh een besluitvorming voltrokken die in strijd 
is met onze verwachtingen. De motie, met veel overtuigings
kracht ingediend, wordt plotseling ingetrokken en wij, diie erin 
geloofden, staan in ons hemd. De interpellatie die met zoveel 
vuurwerk was begonnen, gaat uit als een nachtkaars, waarna de 
felle tegenstanders elkaar met de afloop feliciteren en gezamen
lijk een glas ~drinken. 

Alleen wie in de wandelgangen komt, kan op de hoogte zijn, 
want daar spoelt de macht doorheen. Lobbies, wandelgangen, 
koffiekamers, rokerige hotelkamers - dat zijn dan ook de 
plaatsen waar traditioneel de 'politieke romans' met onthullin
gen over presidentsverkiezingen en soortgelijke gebeurtenissen 
zidh afspelen. 

Nu heeft C. P. Snow een politieke roman geschreven onder de 
titel Corridors of Power (uitg. Macmillan, London 1964 - de 
president-directeur van de uitgeverij is zélf nogal op de hoogte), 
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die men zou kunnen vertalen als De wandelgangen van de 
macht. Ter onderstreping van de hadritie? 

De politici van Snow kermen de grote en kleine trucs van hun 
beroep. Een ervaren Lagerhuislid geeft al in het begin een nieu
welilllg het advies: zOTg dart je erbij bent; voel je nooit re hoog 
om aan een vergadering deel te nemen. Hert is een tip die elke 
politicus met ambitie (en een politicus zonder ambitie is een 
contradictio in terminis) ter harte moet nemen, onverschillig of 
het Chroesjtsjow illl het centraal comité of een beginnend raads
lid van Urkerwaard betreft. Wie weg blijft kan buiten spel wor
den gezet. De politici van Snow weten dat interne oppositie 
nuttig is om op te vallen, maar niet te lang moet worden vol
gehouden en dat loyaliteit in moeilijke ogenblikken voorrang 
moet hebben boven het particuliere gelijk. Ook de politici van 
Snow hebben de neiging zich onder aanroeping van nieuwe 
politieke kwesties te groeperen volgens de .scheidslijnen van de 
oude die er los van staan. (Snow kende het jongste voorbeeld 
niet, anders zou hij dankbaar gebruik hebben gemaakt van de 
MLF, ,die tal van politici druk werk gaf bij het schenken van 
oude wijn in nieuwe zakken.) 

Snows politici staan niet boven deze wandelgangenpolitiek 
Hoogstens bedrijven zij het spel wa:t openhartiger dan wij in Ne
derland gewend zijn. In Engeland is men zakelijker in zijn be
oordeling van een politieke can-ière. Daar kan een jongeman 
zonder schande met een open oog voor 'de vooruitzichten' in de 
politiek gaan, met de uitgesproken bedoeling zich op den duur 
via wat ondergeschkte parlementaire baantjes: en lagere rege
ringsfuncties (de premier heeft er dan ook zeventig te verge
ven!) een goedbetaalde en eervolle ministeriële post te verwer-

De wandelgangen hebben in Engeland nartuurlijk nog een bij
zonder aspect. Er is The Establishment van dure kostscholen, 
garde-officiersschappen en landhuizen, waar een goed deel van de 
conservatieve politiek wordt gemaakt. Zo is de hoofdpersoon van 
de Corridors, Roger Quaife, mi11iÏsrter van Defensie in een conser
vatieve regering, via zijn vrouw vermaagschapt aan d:e eerste 
families van het land. Hij wocdt weliswaar niet geheel als 'een 
van ons' beschouwd, maar krijgt toch de gelegenheid op te val
len in een omgeving die in Engeland. voor de conservatieve partij 
als kweekplaats van politici dezelfde rol vervult als b.v. de vak
beweging bij Labour. (Nu ja, in een landhuis wordt men geboren, 
in een vakbewegingskantoor meestal niet.) 
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Dit is dan Corridors of Power vertaald als De wandelgangen 
van de macht. Maar fout vertaald, want de betekenis van Snows 
boek is heel wat groter dan het gros der onthullenrle politieke 
romans, hoe interessant die ook kunnen zijn. Bij Snow zijn de Cor
ridors niet alleen de wandelgangen en zelfs niet in de eelfste 
plaats de wandelgangen. Corridors of Power moet worden ver
taald als Gangen van de macht, of Wegen van de macht, wil 
men Snows dubbele bedoeling weergeven. 

Wie iets van zijn vorig werk weet, kan zich ook niet voor
stellen dat C. P. Snow zich zou vergenoegen met enige geroman
tiseerde onthullingen over de politiek. De Corridors is het nieuw
ste deel van zijn grote cyclus Vreemdelingen en Broeders, die 
in negen boeken het leven van Lewis Eliot en zijn bekenden be
schrijft. Wa:t men met een dik woord de relatie tussen mens en 
maatschappij zou moeten noemen, is het 'thema van deze cyclus. 

Het rthema heeft Snow al heel wat moeilijkheden met de kri
tiek opgeleverd. Van opleid!ing zelf fysicus, heeft Snow enkele 
jaren geleden een grote polemiek ontketend over de cultuur
kloof in onze maatschappij: het volslagen wanbegrip van de artis
tieke wereld voor de culturele bijdrage van de wereld der techno
logie. Een deel van de literaire kritiek heeft hem bij deze gele
genheid op geruchtma~ende wijze gekraakt. 

Tevoren had Snow al voor enige opschudding in de academisch 
wereld gezord door zijn boek The Masters, over de verkiezing 
van een belangrijke universitaire functionaris in een universi
teitsstad waarvoor Cambridge model had gestaan. Een kleine 
groep geleerden, verenigd in een College, moet een Master kie
zen. Er vormen zich twee groepen, elk met een eigen kandidaat. 
Wat geeft de doorslag? Niet, zo maakt Snow duidelijk, het zake
lijke meningsverschil over de kwaliteiten der beide kandidaten, 
maar alledei onweegbare factoren, de 'humeuren' van de kies
gerechtigden, een faux pas van een echtgenote die ~al te duide
lijk haar zinnen op het betrekken der fraaie ambtswoning heeft 
gezet, kleine jalouzieën en dergelijke in-ationaliteiten. 

De centrale figuur in alle delen van de cyclus, Lewis Eliot, 
die intussen niet altijd de hoofdpersoon is, maar vaak slechts als 
toeschouwer optreedt, is duidelijk Snows alter ego. Eliot heeft 
zich als jongeman een adivocatenloopbaan voor ogen gesteld. In 
de eerste delen van de reeks ziet men hem deze ambitie bijna 
vervullen, maar op het beslissende moment opgeven, omdat hij 
met open ogen een huwelijk sluit dat zijn carrière in de weg 
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zal staatl. Als de geestelijk onevenwichtige echtgenote het huwe
lijk doet mislukken, trekt Eliort zich als wetenschappelijk werker 
in het College terug. 

Hier als in andere episoden zijn het de machtsproblemen die 
Eliot-Snow interesseren: de omstandigheden waaronder de voor
naamste personages hun geldingsdrang kunnen bevredigen - of 
niet. V qor de een (Eliot) is het de eerzucht van een maatschap
pelijk geslaagde carrière, voor de ander de weteillSchappelijke 
erkenning van door hem zelf overschatte prestaties of de invloed 
achter de schennen in kleine loing. 

Met zeer scherp psychologisch inzicht - over deze l."Waliteit 
van Snows werk is die lo-itiek het eens - analyseert SlllOw de 
verschillende werelden van Lewis Eliot: in opeenvolging de 
maatschappij van ongeveer de jaren twintig tot die van vijftig. 
De autobiografische inslag is duidelijk. Verwisselt men de rechts
wetenschappen van Eliot voor de natuurkunde van Snow, dan 
heeft men in grote lijn alter ego in ego veranderd, tot en met de 
hoge ambtelijke functies die Snow tijdens en koll't na de oorlog 
vervuldle. Wat gaan de jaren zestig brengen? Snow is nu, wals 
men weet, door Wilson weer in hoge functie geplaatst op het 
nieuwe Ministerie voor Technologie (minister: Frank Cous1ns), 
waar hij zijn kennis van politieke zaken ook onder een socialis
tische regering kan uitbreiden. 

De Gangen van de Macht heeft Snow van nabij kunnen gadeslaan. 
In zijn Corridors laat hij de jonge minister Roger Quaife in een 
conservatief kabinet optreden met een allerminst conservatief 
idee. Quaife is van mening da:t Engeland zich moet terugtrekken 
uit de kernwapenwedloop, ten dele om praktische redenen, ten 
dele omdat hij die internationale veiligheid in gevaar gebracht 
ziet door uitbreiding van het aantal atoommogendheden als En
geland het slechte voorbeeld blijft geven. Quaife weet dat dit 
in conservatieve hing geen populaire gedachte is en probeert nu 
met alle middelen die hem als ervaren politicus ten dienste 
staan, zijn. plan bij zijn partij ,en zijn regering ingang te doen 
vinden. 

Trucs schuwt Quaife niet, maar zijn doel is boven verdenking 
verheven. Snow stelt de vraag: gesteld dat een man als Quaife 
met een politiek idee van grote betekenis zich probeert te laten 
gelden, wat gebeurt er dan? De Corridors doet dus geen actuele 
onthullingen, want de gebeurtenis is fictief. Het gaat Snow om 
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acties en reacties van mensen in de politiek. Hij neemt hen niet 
in beschenning tegen de beschuldiging van domheden, zwakhe
den, grof eigenbelang en andere fouten, maar hij stelt hen toch 
duidelijk boven de aanklacht die in de leken-karikatuur van de 
politiek nu juist het veelvuldigst voorkomt. 

Als Quaife wordt verweten dat hij de partefeuille van Defensie 
heeft verworven dank zij de steun van een groep back benehers 
in het Lagerhuis, die hij op zijn beurt steun zou hebben toege
zegd bij een andere kandidatuur, komt Snow in het geweer. 
'Natuurlijk kan politiek corrupt zijn,' roept Quaife uit, 'Maar 
niet carrupt op zo'n manier. Zo'n afspraak wordt nooit gemaakt. 
Wij (politici) zijn heus niet zulke edele lieden, maar wij moeten 
er 'toch maar voo'r zorgen dat de za:ak marcheert en op die ma
nier zou hij niet marcheren. Ik heb nooit van mijn leven zo'n 
handeltje zien drijven. Alleen mensen die niet weten hoe het in 
de politiek toegaat, geloven dat die dingen gebeuren.' 

En om goed duidelijk ~te maken dat hij zelf achter deze ver
klaring staat, laat Snow Lewis Eliot de woorden van Quaife uit 
eigen ervaring bevestigen. 'Politiek kan vuil zijn, maar ndet zo.' 

Nee, ook de politiek is au fond oneindig veel subtieler dan het 
grove spel aan de oppervlakte. Waarom zijn de hoge ambtenaren 
en poHtici die de Corridors bevolken, loyaal en deloyaal? Zij heb
ben naast hun zakelijke beweegredenen, en op beslissende mo
menten vaak boven hun zakelijke beweegredenen hun particu
liere irrationaliteiten, die de doorslag kunnen geven. Als bij 
voorbeeld de benoeming van de andere minister toch een zekere 
rol in de ontknoping speelt, is dit langs de haast onkenbare We
gen van de madht: jalo®e op Quaifes positie in de society, op zijn 
;chijnbaar gelukkige huwelijksleven (dat de ander mist), erger
nis over zijn zelfverzelkerdheid en zijn heldenrol. Het rationele 
betoog tot verwerping van Quaifes atoompolitiek sluit als een bus, 
maar voor deze tegenstander (als voar vele anderen die Snow 
beschrijft) is het de ratiQIIl!alisatie van irrationele invloeden. 

Wie geboeid is door deze menseJij,ke kanten van de politiek, zal 
Corridors of Power fascinerend vinden. Er zijn zwakke kanten 
aan het boek. Het voorbeeld van de atoompolitiek is wel spec
taculair, maar Soow maakt niet aannemelijk dat een conservatief 
politicus met zo'n plan ooit aan een ministerschap zou kunnen 
toekomen. Snow probeert ook te veel zijn politieke kring te iso
leren van de invloeden van buiteruaf, een eis van de romancier 
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waaraan de we11kelijkheid ditmaal heel wat mintder voldoet dan 
die in The Masters, waar het College uit een beperkt gezelschap 
bestond. 

De Corridors geelt niet álle wegen en dwaalwegen van de 
macht. Maar die het geeft, zijn overtuigend genoeg beschreven 
om het boek tot een schitterende verschijning in de wereld van 
de politieke roman 'te maken. 
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Fenna van den Burg 

Zuid-Afrika 

Praktisch vanaf het ontstaan van Zuid-Afrika is blanke overheer
sing de hoeksteen van zijn maatschappij-structuur geweest. De 
meerderheid der blanken heeft deze overheersing ook steeds als 
de normale gang van zaken beschouwt, zoals ook het hebben 
van koloniën lange tijd als de normale gang van zaken werd be
schouwd. Men ging zelfs verder: overheersing van niet-blanken 
door blanken, het hebben van koloniën was niet alleen normaal 
en de 'natuurlijke gang van zaken', het was ook 'goed', want in 
het voordeel van de overheerste en van het gekoloniseerde land. 
Het is voor de hand liggend dat een dergelijke opvatting - zon
der deze op haar waarheid te toetsen of zonder zich af te vragen 
of de ander er ook zo over dacht - slechts opgeld kon doen en 
gehandhaafd kon worden in een wereld die overwegend blank 
was. En onze wereld was de afgelopen eeuwen blank. Maar het 
kenmerkende van de huidige ontwikkeling is dat aan deze situa
tie, of men dat nu wil of niet en of men dat nu plezierig vindt of 
niet, een einde is gekomen. In de woorden van de Amerikaanse 
schrijver James Baldwin: de wereld is niet langer blank en ze zal 
dat ook nooit meer worden. 

Wij in Europa werden gedwongen dit feit te erkennen in de 
vorm van een afstand moeten doen van onze koloniën en in de 
toekomst zullen we nog wel meer en in andere vormen met dit feit 
worden geconfronteerd. In zeer directe zin wordt men ermee ge
confronteerd in de VS en we merken dagelijks hoeveel moeite het 
vele blanke Amerikanen kost om te aanvaarden dat ook de zwarte 
Amerikaan recht heeft op een volledig en volwaardig burgerschap. 
Hèt Amerikaanse voorbeeld is ook nog om een andere reden in
structief. Het leert ons tot welk fanatisme, tot welke fascistische 
argumentatie en tot welke afschuwelijke methoden wij blanken 
- op grond van onze klaarblijkelijke afkeer en onze angst jegens 
de neger, die tot nu toe alleen maar van ons te lijden heeft ge
had - komen om een rechtvaardige ontwikkeling tegen te hou
den, die bovendien niet tegen te houden is en waarvan de uitslag 
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zeker is. Een ontwikkeling waarvan de uitslag zeker is, maar 
waarvan de manier waarop zij wordt bereikt, mede bepalend is, 
medebeslissend is voor de toekomst van onze wereld, die multi
raciaal en in meerderheid niet-blank is. 

Wat voor de VS geldt, geldt in nog sterkere mate voor Zuid
Afrika. Op een kleine, moedige minderheid na, zijn de blanken 
daar niet bereid het allesoverheersende feit van dit tijdperk, dat 
de wereld niet langer blank is en dit ook niet meer zal worden, 
onder ogen te zien. Zij zijn het ook die van alle blanken in de 
wereld op de meest ingrijpende wijze met deze ontwikkeling 
worden geconfronteerd, een ontwikkeling die een afstand doen 
vereist van eens verworven sociaal-economische machtspositie. 

Op welke wijze zij ermee worden geconfronteerd, leren de 
cijfers van de bevolkingssamenstelling: er zijn in Zuid-Afrika 3112 
miljoen blanken, op bijna 12 miljoen Afrikanen, P/2 miljoen kleur
lingen en 0,5 miljoen Aziaten. En wat voor de VS geldt, geldt 
evenzeer en misschien nog sterker voor Zuid-Afrika. De wijze 
waarop men in Zuid-Afrika het rassenprobleem oplost, is mede
bepalend voor de toekomst van de gehele wereld. Deze toekomst 
zou er wel eens anders uit kunnen zien wanneer - om twee 
extremen tegenover elkaar te stellen - de 'oplossing' van het 
rassenprobleem zou worden verkregen door een rassenoorlog met 
internationale aspecten, dan wanneer men d.m.v. overleg erin zou 
slagen tot overeenstemming te komen. 

De methode die de Zuidafrikaanse regering heeft gekozen om het 
probleem van de multiraciale samenstelling van de bevolking te
gemoet te treden, is de apartheidspolitiek. Deze apartheidspolitiek 
heeft twee aspecten. Het ene aspect betreft de sociaal-econo
mische en politieke ontwikkeling van de reservaten, de stich
ting van Bantoestans en het andere aspect betreft de rassenschei
ding in de zgn. blanke gebieden. 

Allereerst de Bantoestaupolitiek De Zuidafrikaanse regering 
streeft ernaar de in 264 stukken en stukjes verbrokkelde reserva
ten, waarvan er eigenlijk maar één, de Transkei, een behoorlijke 
omvang heeft, te maken tot zgn. 'nationale tehuizen' voor de 11 
miljoen Afrikanen die daar, zo is de theorie, zich economisch, po
litiek en cultureel ten volle moeten kunnen ontplooien. 

Ik zou deze Bantoestaupolitiek even puntsgewijze kritisch wil
len aanstippen: 
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1. De reservaten beslaan slechts 13 pct. van het grondgebied 
van Zuid-Mrika en de regering heeft expliciet verklaard er niet 
aan te denken dit percentage te vergroten. Niet goed duidelijk 
wordt ook hoe men de versnipperde reservaten wil samenvoegen 
tot een zeven- of achttal eenheden of Bantoestans. 

2. Het merendeel der Afrikanen, n.l. 6 tot 7 van de 11 
miljoen, woont en werkt niet in de reservaten maar daarbuiten, 
in de zgn. 'blanke' gebieden, die dus 87% van het grondgebied 
beslaan. Velen zijn daar zelfs geboren. Hieruit blijkt al meteen 
hoe fictief de term 'blanke' gebieden is. Want behalve de 7 mil
joen Mrikanen wonen er ook nog ll/2 miljoen kleurlingen en 0,5 
miljoen Aziaten. Deze gebieden zijn in feite dan ook niet blank, 
ze zijn multiraciaal. 

3. De regering heeft meermalen verklaard dat de Zuidafri
kaanse economie het niet zonder de zwarte arbeidskrachten kan 
stellen, zodat men dus voor onbepaalde tijd op de aanwezigheid 
van vele miljoenen Afrikanen in de 'blanke' gebieden moet blij
ven rekenen. 

4. De situatie in de reservaten is zodanig - vele gebieden 
zijn uitgemergeld en/ of geërodeerd - dat de staatscommissie
Tomlinson, die er in 1955 een rapport over uitbracht, vaststelde 
dat de helft van de daar aanwezige 4 miljoen Afrikanen het land 
zou moeten verlaten en een andere economische bestemming 
zou moeten krijgen, om voor de andere helft de mogelijkheid te 
scheppen van een bestaan op economisch rendabele agrarische 
bedrijven. Recentere onderzoekingen hebben echter aangetoond, 
dat 2/3 van de bevolking in de reservaten het land zou moeten 
verlaten om de rest een bestaan te kunnen geven. 

5. De commissie-Tomlinson heeft vastgesteld dat zelfs al zou 
men tot een krachtige industriële en agrarische ontwikkeling van 
de reservaten komen, er in het jaar 2000 toch nog 7 miljoen 
Afrikanen in de 'blanke' gebieden zouden zijn, omdat er voor 
hen in de reservaten geen economisch bestaan mogelijk is. 

6. Hoewel de regering bepaald wel iets doet aan de agrari
sche rehabilitatie van de reservaten, is de ontwikkeling in haar 
geheel tot nu toe toch ver beneden het door Tomlinson in 1955 
aanbevolen bedrag van oe. 104 miljoen in 10 jaar gebleven. Van 
1955 tot eind 1961 werd slechts oe. 7,9 miljoen besteed. Daarna 
is er een 5-jarenplan opgesteld dat oe. 57 miljoen zou vergen, 
maar ik heb nergens cijfers over de werkelijke uitgaven volgens 
dat plan kunnen vinden. 
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7. Aan een industriële ontwikkeling van de reservaten wordt 
door de regering niets gedaan. Wel worden industrieën opge
richt in de zgn. grensgebieden, de 'blanke' gebieden grenzend 
aan de reservaten. Hierdoor slaat men drie vliegen in één klap: 
dergelijke bedrijven blijven in handen van de blanken, aange
zien de niet-blanken geen bezitsrechten hebben in de 'blanke' 
gebieden; de benodigde arbeidskrachten kunnen worden be
trokken uit de reservaten, waar zij kunnen blijven wonen en 
van waaruit zij op en neer kunnen reizen naar hun werk; de 
blanke ondernemers mogen deze arbeidskrachten een lager loon 
betalen dan die in de grote steden. 

Deze onderzoekingen en cijfers leiden m.i. tot de volgende 
conclusies: 
- het is zeer dubieus of de reservaten überhaupt kunnen wor
den ontwikkeld tot economisch levensvatbare eenheden. 
- zelfs al zou men een krachtig ontwikkelingsbeleid voeren, 
dan nog is er over veertig jaar voor miljoenen Afrikanen econo
misch geen plaats in de reservaten. 
- om verschillende redenen, waarvan de belangrijkste zijn dat 
men de zwarte arbeidskracht nodig heeft en dat de blanke be
volkingsgroep niet bereid is grote financiële offers te brengen, 
wordt er geen adequaat ontwikkelingsbeleid gevoerd, maar gaat 
men door de reservaten in de eerste plaats te beschouwen als 
een goedkoop arbeidsreservoir. 

Wat de politieke ontwikkeling van de reservaten betreft, moet 
worden opgemerkt dat men slechts t.a.v. één hunner merkbare 
vorderingen heeft gemaakt in de richting van zelfbestuur, n.l. de 
Transkei, de grootste van de 264 reservaten, waar 1,4 miljoen 
Afrikanen wonen. Dit reservaat heeft sinds kort een regering en 
een parlement. De bevoegdheden van de Transkeiregering zijn 
echter beperkt en belangrijke zaken zoals verdediging, politie, 
het geldwezen, buitenlandse zaken, radio, spoorwegen, wegen, 
vliegvelden, gerechtshoven e.d. zijn voorbehouden aan de Zuid
afrikaanse regering. Opvallend is ook dat de enige haven die 
Transkei heeft, niet onder de bevoegdheid van de Transkeirege
rin gvalt, maar blank gebied is gebleven. Verder is het wellicht 
interessant erop te wijzen, dat het de nieuwe regering in Trans
kei verboden is om economische hulp van het buitenland te accep
teren. 

Alle in het parlement van Transkei aangenomen wetten behoe
ven de goedkeuring van de president van Zuid-Mrika, die het 
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recht van veto heeft. Het parlement is samengesteld uit 64 be
noemde leden en 45 gekozen leden. De 64 benoemde leden zijn 
stamhoofden die door de Zuid-Mrikaanse regering zijn aange
steld en worden betaald en ook door haar kunnen worden ont
slagen. Zij ontvangen salarissen die voor de hoger in de hiërarchie 
geplaatsten variëren van f 22.000 tot f 6000 per jaar. Hoe hoog 
deze salarissen zijn, wordt duidelijk als men ze vergelijkt met het 
gemiddelde gezinsinkomen in de reservaten, dat ruim f 400 per 
jaar bedraagt. Deze stamhoofden zijn dus voor hun machtsuit
oefening in belangrijke mate afhankelijk van de regering en zijn 
dan ook in het algemeen pro-apartheid. Zij zorgen ervoor dat er 
in het parlement van Transkei per definitie sprake is van een 
pro-Verwoerd meerderheid. 

Wat de verkiezing van de 45 andere leden betreft, kwam de 
regering-Verwoerd voor een onaangename verrassing te staan. De 
meerderheid van het electoraat koos n.l. kandidaten die werden 
aangevoerd door de stamhoofden Victor Poto en Sabata Dalin
dyebo. Zij behoren tot een groepje traditionele stamhoofden die 
minder conservatief zijn dan de rest. Hun macht hangt meer af 
van het prestige dat zij bij de bevolking genieten dan van de 
hoge salarissen die Verwoerd betaalt. De golf van onrust die 
enkele jaren geleden door de Transkei ging, toen de Zuid-Afri
kaanse regering overging tot wat zij de restauratie van de stam
overheden noemde, was dan ook niet tegen hen gericht. Deze res
tauratie hield in dat de Zuid-Afrikaanse regering de haar onwel
gevallige stamhoofden ontsloeg, nieuwe centra van stamgezag 
vestigde en deze plaatsen ging opvullen met eigen kandidaten. 

Poto en de zijnen behoren tot een groep hoofden die het 
Bantoestaa-idee als onvermijdelijk en als in ieder geval iets 
tastbaars aanvaarden, maar die zich niet wel bevinden bij de 
apartheidsideologie die daaraan ten grondslag ligt. Zij spraken 
zich dan ook uit voor een multiraciaal Transkei, in tegenstelling 
tot het paradepaard van Verwoerd, de door de regering aangestel
de Matanzima, die thans premier van Transkei is. Het bleek dat 
het electoraat zich in meerderheid uitsprak voor de ideeën van 
Poto. Tweederde van de 45 gekozenen behoorde n.l. tot zijn aan
hang. Nog voordat de verkiezingsresultaten overigens bekend wa
ren, haastte Veiwoerd zich te verklaren, dat hij het multiracialis
me van Poto en de zijnen niet kon tolereren en dat men er niet 
aan behoefde te denken dat zij hun verkiezingsbeloften zouden 
kunnen inlossen. 



, 

Tijdens de eerste zitting van het parlement gebeurde er nog 
iets wat Verwoerd te denken moet hebben gegeven. Zowel de 
oppositie als de aanhangers van de regering keerden zich tegen 
het bestaande zgn. Bantoe-onderwijsstelsel voor het lager- en mid
delbaar onde1wijs, dat klaarblijkelijk zelfs door de zwarte aanhan
gers van de apartheid als inferieur wordt beschouwd. Men vroeg 
om hervormingen o.m. de invoering op een bepaald niveau van 
het Engels of Zuidafrikaans als onderwijstaal, (met als criterium 
de wens van de ouders) in plaats van de stamtaal zoals nu het 
geval is. Tevens vroegen zowel de oppositie als de groep Matan
zima om een industrialisatie binnen het Transkeigebied i.p.v. 
alleen in de blanke grensgebieden, zo nodig met behulp van 
blank kapitaal en personeel, een idee waar Matanzima zich aan
vankelijk scherp tegen had verzet. 

Uiteraard moet men nog maar afwachten of Verwoerd zich ook 
maar iets aan deze wensen van het Transkei-parlement (die de 
apartheid aantasten!) gelegen zal laten liggen. Het parlement 
en de regering van Transkei beschikken over geen enkel machts
instrument om deze wensen gerealiseerd te krijgen. 

Het betoog over de 264 reservaten samenvattend, zou ik willen 
constateren dat men slechts t.a.v. een hunner, het grootste reser
vaat, de Transkei, tot een uiterst beperkte mate van zelfbestuur 
is gekomen. Hierbij heeft men er zorgvuldig op toegezien dat er 
per definitie sprake is van een pro-Verwoerd-meerderheid. Verder 
wijst niets erop, dat de verbrokkelde reservaten, op een of andere 
wonderlijke wijze samengevoegd, kunnen worden ontwikkeld tot 
economisch levensvatbare eenheden, noch dat men dit van plan 
is te doen. En zelfs al zou men de richtlijnen van het Tomiinson
rapport volgen - en men blijft daar ver beneden - dan nog 
zou men in de blanke gebieden in het jaar 2000 rekening moeten 
houden met 7 miljoen Afrikanen, nog afgezien van de kleurlin
gen en de Aziaten. De kardinale vraag doet zich dan ook voor, 
wat een nominaal nationaal tehuis voor betekenis kan hebben 
voor de vele miljoenen half tot heel outstamde Afrikanen in de 
zgn. 'blanke' gebieden, die daar graag mogen komen werken, 
daar slechts bij de gratie Gods mogen wonen, en verder geen 
enkel recht hebben. 

Dit voert mij naar het tweede aspect van de apartheidspolitiek, 
de rassenscheiding in de gebieden die door de blanke overheid 
hardnekkig 'blanke' gebieden worden genoemd. In feite kan deze 
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gehele rassenscheidingspolitiek worden samengevat in één uit
spraak van Verwoerd: 'de niet-blanken dienen te beseffen dat er 
boven het verrichten van zekere vormen van arbeid voor hen 
geen plaats is in de blanke maatschappij.' 

Naast allerlei vormen van segregatie als aparte woonwijken, 
scholen e.d. houdt dit uitgangspunt ook in het bemoeilijken van 
de sociaal-economische opklimming van niet-blanken: vakbewe
gingen van niet-blanken worden niet erkend, vakactie is strafbaar. 
Zij mogen slechts de ongeschoolde en minder geschoolde betrekkin
gen vervullen; de geschoolde en hogere beroepen zijn gereser
veerd voor blanken. Hun politieke partijen zijn na Sharpeville 
verboden. Hun politieke leiders hebben huisarrest, zijn gevangen, 
verbannen of gevlucht. Iedere vorm van actie tegen apartheid 
door niet-blanken, die wij als volkomen legaal zouden beschou
wen: bijeenkomsten, politieke actie, publikaties, burgerlijke on
gehoorzaamheidscampagnes zijn strafbaar. Een Afrikaan is niet 
vrij om te gaan of staan waar hij wil. Voor iedere reis of verblijf 
van enige betekenis heeft hij een vergunning nodig. Iedere Afri
kaan is verplicht tot het dragen van een persoonsbewijs, dat 
psychisch dezelfde inhoud heeft als het persoonsbewijs voor ons 
tijdens de oorlog. Bovendien wordt in dit persoonsbewijs nog van 
alles aangetekend: de conditiestaat van de betrokken arbeider, 
of hij zijn belasting heeft betaald, een baan heeft, zich mag op
houden in stad of district waar hij aangehouden wordt, etc. 
Het zal bekend zijn dat jaarlijks duizenden Afrikanen voor een 
of ander vergrijp tegen de passenwetten worden gearresteerd. 

Een Afrikaan die in een stedelijk gebied werkt, mag slechts 
onder zeer strikte voorwaarden zijn vrouw en kinderen bij zich 
hebben. Dit heeft tot gevolg dat Afrikaanse gezinnen soms jaren
lang van elkaar gescheiden leven, of dat vrouw en kinderen zich 
- met alle psychische spanningen van dien - illegaal in een 
bepaald gebied ophouden. 

En tot slot vindt men overal het bordje met 'alleen voor blan
ken', tot in het absurde toe: aparte ingangen bij stations en post
kantoren, aparte loketten, aparte bankjes in de parken, een ver
bod tot gemengd zwemmen tot aan de grens der territoriale wa
teren etc., etc. Een laatste maatregel op dit gebied is een verbod 
tot het gemengd bijwonen van sportwedstrijden en er zijn bijna 
geen sociale of culturele evenementen meer waarbij een multi
raciaal publiek geoorloofd is. 

Nu kan men opmerken dat dit allemaal wel erg is, maar dat 
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de Afrikanen in Zuid-Afrika dan toch maar een hogere levens
standaard genieten dan de Afrikanen elders op het continent (die 
ook niet altijd even democratisch worden behandeld) en dat dit 
veel vergoedt. Het is inderdaad juist dat de Afrikaan in Zuid
Mrika materieel beter af is dan in vele andere landen van het 
continent. Toch zou ik bij deze uitspraak de volgende, niet on
belangrijke, kanttekening willen maken: 

1. Er zijn verschillende belangrijke gebieden aan te wijzen, 
waarop de situatie elders in Afrika wél beter is. Zo heeft een 
onderzoek van het Johannesburgse oppositieblad de Rand Daily 
Mail uitgewezen dat de kindersterfte onder de Afrikanen in de 
meer welgestelde stedelijke gebieden varieert van 100 tot 200 0/00 

en in de plattelandsgebieden van 300 tot 400 O/oo· In Ghana en 
Nigerië waar men het heilzame beleid van een blanke overheid 
moet ontberen zijn de kindersterftecijfers daarentegen 90 en 
76 O/oo. 

2. Naar mijn gevoel zijn verschillende Afrikaanse landen bezig 
om op onderwijsgebied Zuid-Afrika voorbij te streven. Tot voor 
5 à 10 jaar terug had Zuid-Afrika het beste onderwijsstelsel ten 
behoeve van de inheemse kinderen in Afrika, en telde het het 
hoogste aantal afgestudeerden. Maar in 1953 werd het lager- en 
middelbaar onderwijs onttrokken aan het particulier initiatief (mis
sie en zending) en onder overheidssupervisie geplaatst en werd het 
onderwijs op westerse grondslag verboden. Er kwam een nieuw 
onderwijsstelsel, met nadruk op de stamtaal in plaats van op het 
Engels, dat bepaald van mindere kwaliteit was dan het voorgaan
de. Zelfs de zwarte protagonisten van de apartheid oefenen 
op dit stelsel kritiek uit, zoals tijdens de eerste zitting van het 
parlement van Transkei bleek. T.a.v. het hoger onderwijs geldt 
iets dergelijks. Tot voor kort stonden de vier Engelstalige univer
siteiten open voor de niet-blanken, doch deze zijn thans voor hen 
verboden. Daarvoor in de plaats zijn twee zgn. 'tribal colleges' 
gekomen en een college voor Indiërs en klemlingen. Ik wil niet 
beweren dat het onderwijs daar op zich zelf inferieur is, maar 
wel dat het in de eerste plaats is afgestemd op de plaats, de be
scheiden plaats die de blanken de niet-blanken hebben toe
bedacht. Bovendien zijn de 'tribal colleges' gesitueerd in uithoe
ken van het land en hebben de studenten slechts contact met 
hun stamgenoten. Terwijl men overal elders in Afrika stamtegen
stellingen erkent als een destructieve kracht en alles in het werk 
stelt om de stamtegenstellingen te overbruggen, doet men in Zuid-
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Afrika niets anders, het onderwijsstelsel voorop, om de stam
affiliaties te verstevigen of zelfs weer te herstellen waar ze ver
loren waren gegaan. Bij dit alles komt nog dat ~·oor iedere Afri
kaan elders op het continent een belangrijke additionele bron van 
kennisvergaring open staat, die de zwarte Zuidafrikaan moet 
ontberen. Uit ieder Mrikaans land studeren grote aantallen jonge
lui in het buitenland. In Zuid-Afrika daarentegen krijgt een niet
blanke slechts bij hoge uitzondering toestemming om een beurs 
uit het buitenland te aanvaarden en dan vaak nog onder het 
beding dat men niet meer naar Zuid-Afrik(;. mag terugkeren. 

De derde opmerking die ik zou willen maken is, dat bijna nergens 
in Afrika de Afrikanen in zo'n grote onzekerheid leven en dat 
ook nergens in Afrika zoveel aan een normaal gezinsleven van 
de Afrikanen in de weg staat als juist in Zuid-Afrika. 

De Afrikanen in de zgn. 'blanke' gebieden van Zuid-Mrika en 
speciaal de stedelijke Afrikanen, vormen niet alleen een prole
tariaat, met alle subsociale en economische kenmerken van dien, 
ze vormen tevens een zwart proletariaat in dienst van een blanke 
elite met alle discriminerende kenmerken van dien. Ontsnapping 
uit dit proletariaat is bijna niet mogelijk. Tevens staan de niet
blanken bloot aan tal van maatregelen die verhinderen dat er 
zelfs ten aanzien van de meest elementair menselijke zaken, zoals 
het gezin, de woning, een gevoel van zekerheid, van duurzaam
heid van geborgenheid kan ontstaan. 

Tot voor kort was het zo, dat althans een gedeelte van de Md
kanen in de steden o.m. zij die daar waren geboren, het recht 
van domicilie had. Door een wet, aangenomen in 1964, is ook 
daar een eind aan gekomen. De enige norm die thans uitmaakt 
of een Mrikaan in een stedelijk gebied mag blijven, is, of zijn 
arbeid daar wordt vereist. De nieuwe wet degradeert miljoenen 
Afrikanen in de blanke gebieden tot niets meer dan een arbeids
inzet waarover volledig door een blanke overheid naar haar goed
dunken mag worden beschikt. De mogelijkheid van 'to be endors
ed out', de mogelijkheid om zonder pardon naar de reservaten te 
worden gezonden, een van de ergste dingen die een zwarte 
broodwinner kan overkomen, hangt thans in principe elke Afri
kaan, ook degene die afstamt van een Afrikaan die als zovele 
blanken in de jaren 80 van de vorige eeuw naar Johannesburg 
is getrokken, als een zwaard van Damocles boven het hoofd. 
De opinie van de bisschoppen in Zuid-Afrika over de nieuwe wet 
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was dan ook, dat zij weliswaar goede kanten bevatte, maar in 
haar totaliteit een ernstige inbreuk betekende op de rechten van 
de mens. 

Een van de meest ingrijpende ontwikkelingen in de afgelopen 
periode zijn voor vele niet-blanken de gedwongen verhuizingen 
en bevolkingsverplaatsingen geweest. Soms waren deze erop ge
richt Afrikanen, Indiërs en kleurlingen te scheiden en met name 
de Afrikanen over te brengen naar lokaties op veilige afstand van 
de steden gelegen. De voordelen hiervan waren vaak een betere 
huisvesting, de nadelen langdurige reizen van en naar het werk 
en relatief hoge uitgaven voor reiskosten, die zwaar op het toch 
al niet hoge budget drukten. V oor Indiërs in een stad als Jo
hannesburg betekenden de gedwongen verhuizingen in vele ge
vallen hun economische vernietiging, aangezien ze vaak de mid
denstandsklasse in de zwarte wijken vormden, waarvan ze nu 
werden gescheiden. 

Een andere keer diende de groepsverplaatsingen ter hergroepe
ring van de rassen en moesten bij voorbeeld kleurlingen plaats 
maken voor Mrikanen of omgekeerd. De lijst van aldus ver
plaatste gezinnen in de afgelopen jaren is groot en zal in de 
komende jaren nog groter worden. De bitterheid waarmee dit 
alles gepaard gaat eveneens. Tot onze pers dringt de tragiek van 
de bevolkingsverplaatsingen nauwelijks door, alleen wanneer er 
eens een keer iets misgaat, er tegen wordt geprotesteerd, of de 
zaak klaarblijkelijk slecht is georganiseerd. Zoals in het geval 
van een buitenwijk van een stad in Natal, waar 400 zwarte ge
zinnen, die alle een eigen huis hadden, eruit werden gezet, en 
wekenlang in tenten moesten leven omdat er elders voor hen 
geen accomodatie was en toe konden zien hoe hun huizen door 
bulldozers met de grond gelijk werden gemaakt. 

Het is gezien dit alles dan ook weinig verwonderlijk dat een 
stad als Johannesburg een misdaadcijfer heeft dat tot een van de 
hoogste van zwart-Mrika behoort. Natuurlijk is dit gedeeltelijk toe 
te schrijven aan de ontworteling, de verproletarisering die als 
gevolg van de industrialisatie heeft plaatsgevonden. Maar het 
heeft m.i. ook te maken met de apartheid, met haar vrijgezellen
barakken en lokaties (waar overigens vele getrouwde mannen 
wonen) met haar maatregelen die gezinsleden jarenlang van el
kaar gescheiden houdt en met haar bevolkingspolitiek die met 
niet-blanke gezinnen omspringt alsof het damstenen zijn. 
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Ten slotte, en dit is wel een van de belangrijkste kanttekeningen 
die ik zou willen maken, kan men zich afvragen of het er eigen
lijk wel toe doet dat de Afrikaan in Zuid-Mrika een hogere 
levensstandaard heeft dan Mrikanen elders. Want hij zal zijn lot 
terecht in de eerste plaats niet vergelijken met een Afrikaan die 
duizenden kilometers verder woont in een ander land, maar met 
dat van de blanke waarmee hij dagelijks in contact komt. De 
blanke die zich gedraagt alsof hij het alleen-burgerschapsrecht 
in Zuid-Afrika heeft en die de niet-blanke slechts ziet als een pro
duktiefactor, waarvan hij geen afstand wil en kan doen, wil hij 
zijn hoge levensstandaard handhaven en de economie in tact 
houden. 

Wilt u deze ongelijkheid tussen zwart en blank in enkele con
crete cijfers uitgedrukt zien: per zwart schoolgaand kind wordt 
aan onderwijs uitgegeven f 80,-, per blank kind f 700,
per jaar. De Afrikaan moet over ieder inkomen dat hij heeft van
af zijn 18de - 65ste jaar belasting betalen; het inkomen van de 
blanke is tot ruim f 3000,- belastingvrij en hij hoeft slechts 
van zijn 2lste - 60stse jaar belasting te betalen; het gemiddelde 
inkomen per hoofd van de zwarte bevolking bedraagt ongeveer 
f 400,- per hoofd van de blanke bevolking f 7000,-. 

Kan men t.a.v. de Bantoestan-politiek opmerken dat deze wei
nig indrukwekkend en illusoir is, t.a.v. de politiek van de rassen
scheiding in de zgn. 'blanke' gebieden kan men alleen maar zeg
gen dat deze volstrekt verwerpelijk is. Voor de niet-blanke be
tekent zij in de praktijk een voortdurende vernedering. En geen 
enkele Bantoestan-politiek, hoe oprecht ook bedoeld, kan hier
voor als rechtvaardiging dienen. En geen enkele Bantoestau
politiek hoe krachtig ook gevoerd, kan een oplossing betekenen 
voor de miljoenen Afrikanen, Iaat staan de kleurlingen en de 
Aziaten in de zgn. 'blanke' gebieden. 

Het is gezien dit alles en gezien het feit dat bijna iedere vorm 
van oppositie tegen de apartheid van de zijde der niet-blanken 
verboden is, weinig verwonderlijk dat er in 1963 sprake was 
van een reeks geweld- en sabotagedaden, resp. van de zijde van 
een beweging die zich 'Poqo' en een beweging die zich 'De speer 
van de natie' noemde. Poqo was een beweging van Mrikanen die 
tot de minst ontwikkelden konden worden gerekend. Zij bleek 
haar wortels te hebben in de zgn. vrijgezellenbarakken, in de 
groepen arbeiders die zonder vergunning werk trachten te vinden, 
in de arbeiders die terug werden gestuurd naar de reservaten, in 
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de groepen Afrikanen in de westelijke Kaap die werden bedreigd 
met een volksverhuizing en in de Transkei waar onrust heerste 
als gevolg van het stamoverhedenbeleid van de regering. Kortom 
zij had haar basis in de uitwassen, die inherent zijn aan de apart
heidspolitiek. De speer van de natie was geaffilieerd met het 'Afri
can National Congress' van Loethoeli en bestond uit mensen (o.a. 
Nelson Mandela) die in tegenstelling tot Loethoeli van mening 
waren dat de methode van niet-gewelddadigheid voor Zuid
Afrika haar relevantie had verloren en dat sabotage in de huidige 
omstandigheden geoorloofd was. 

De regering is thans de toestand weer meester, met behulp 
van talloze arrestaties, zware gevangenisstraffen, verschillende 
doodvonnissen en de zgn. 90-dagenwet (thans weer buiten wer
king gesteld), die aanhouding en detentie zonder de gebruikelijke 
rechtsprocedure gedurende onbepaalde tijd mogelijk maakte. 

De situatie is dus weer zoals hij jarenlang was: de blanke min
derheid, beschikkend over alle machtsmiddelen en niet van plan 
de niet-blanke toe te laten tot wat hij de 'blanke' maatschappij, 
de 'blanke' beschaving noemt (behoudens natuurlijk voor zover 
hij de niet-blanke economisch nodig heeft), hardnekkig vasthou
dend aan de fictie dat Zuid-Afrika een 'blanke' natie is. Daartegen
over de niet-blanke meerderheid, voor wie de apartheid onaan
vaardbaar is, maar die niet bij machte is daar zonder hulp van 
buitenaf veel tegen de doen. Intussen kan slechts de bitterheid 
tussen de rassen groter worden en de kansen dat men ooit nog 
op vreedzame wijze tot een non-raciale maatschappij komt, 
kleiner. 
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F. Sierksma 

Antropologie op haar smalst 

Men kan beslist niet zeggen, dat de volkenkunde in Nederland uit
munt door 'de sociologische verbeeldingskracht', die de Amerikaan
se socialistische socioloog C. Wright Mills zo broodnodig acht in 
zijn onder dezelfde >titel in het Nederlands vertaalde boek. Mills 
heeft daarin de begripsfetisjisten, de cijferaars, de enqueteurs en 
de heren die steeds grotere bedragen voor steeds kleinere problemen 
nodig hebben, afdoende geridiculiseerd. Niet dat hij goede begrips
vorming, kwantitatieve methode en enquHe waardeloos achtte, 
integendeel, maar hij zag dat ze zonder 'the sociological imagina
tion' steriel bleven. Hij had en heeft gelijk en zijn stelling geldt 
a fortiori voor de wetenschap der primitieve volken, die ook wel 
culturele antropologie heet en door die naam niet om het feit heen 
kan, dat zij zit met het probleem van de mens, Thomme, eet in
connu'. Hieruit en uit de omstandigheid, dat de natuurweten
schappelijke methode slechts op zeer beperkte schaal bruikbaar 
is, volgt dat op geen enkele weg die naar een aspect van die on
bekende leidt of kan leiden, het bordje 'verboden toegang' mag 
worden geplaatst. Daarvoor heeft men in Amerika meer begrip dan 
hier. Enkele jaren geleden had ik het genoegen van een discussie 
over opvoeding in de verschillende culturen met professor Jules 
Henry in het tijdschrift 'Current Anthropology', waarin de term 
IRM (= innate releasing mechanism) en de verhouding tussen 
aangeboren en aangeleerd gedrag een belangrijke rol speelden. 

Daar vond niemand dat ongewoon. In Nederland is het ondenk
baar, ten eerste omdat Nederlandse etnologen niet weten wat met 
IRM wordt bedoeld, ten tweede omdat zij zo'n wetenschappelijke 
integratie als een aanranding zouden zien van hun terrein. 'Thus 
not only may one group (of scientific specialists) fail to take ad
vantage of the ideas and findings of another, but they may even, 
through embarrassment about approaching this other group, fail 
to take advantage of their own observations,' zoals het Engelse 
echtpaar - zij psychologe, hij bioloog - Claire en W. M. S. 
Russell schrijft in hun 'Human behaviour'. 
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In de Nederlandse etnologie is men op zo'n anderhalve uitzon
dering na niet gesteld op buitenstaanders die onorthodox te werk 
gaan. Van der Leeuw werd geëxcommuniceerd door mannen die 
in vergelijking met hem mannetjes waren. Zijn opvolger Van Baaren 
schreef een boek over primitieve kunst dat vergelijking met uit
stekende buitenlandse soortgenoten kan doorstaan. Het werd ge
negeerd. Nu schrijft Köbben, dat het werk van Mühlmann over 
profetische bewegingen van geringe waarde is. Daaraan kan worden 
toegevoegd, dat hij hetzelfde zegt van mijn boek over dat onder
werp, 'Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde'. Dat dit om evi
dente redenen niet wordt verzwegen en evenmin wordt benadrukt 
of uitgewerkt, maakt het mij mogelijk me te concentreren op Mühl
manns 'Chiliasmus und Nativismus' en Köbbens oordeel daarover. 

De Duitse geleerde heeft de ramen van de etnologie opengezet 
en behalve sociologie, psychologie en zelfs filosofie wat frisse wind 
binnengelaten. Met een vaste greep op zijn ontzaglijke hoeveelheid 
materiaal weet hij een beeld te schetsen van de zgn. messianistische 
bewegingen en andere bewegingen van sociale onrust, dat oor
spronkelijk is en nieuwe gezichtspunten biedt. Wie zo'n boek en pas
sant veroordeelt, veroordeelt zich zelf. Als Köbben het met niets 
van Mühlmann eens zou zijn, zou de wetenschappelijkheid hem 
nog verplichten om te verklaren dat het een knap boek is. Alleen 
reeds het hoofdmotief van dit werk - deze bewegingen te zien in 
het kader van revolutie en revoluties - is boeiend. Maar Mühlmann 
heeft meer ideeën. Helaas heeft Köbben geen respect voor ideeën 
of niet voor onorthodoxe ideeën. De boeken op dit terrein waarvoor 
hij wel goede woorden over heeft, zijn merkwaardigerwijs middel
matig, produkten van nijvere timmerlieden, niet van architecten. 
Mijn beredeneerd oordeel over een van ·die boeken verschijnt over 
enige tijd in 'Current Anthropology', 'terwijl de lezer ter wille van 
de plaatsruimte voor mijn uitvoeriger mening over Mühlmann ver
wezen zij naar 'Sociologus', Jhrg. 12., Neue Folge, S. 80ff. 

Köbbens oordeel is te vinden in zijn pas verschenen Van primi
tieven tot medeburgers. Het is niet een goed teken, wanneer 
iemand het met een oorspronkelijk boek oneens is en er niet toe 
kan komen om het althans het compliment van originaliteit te 
geven. Het zou mij een genoegen zijn, wanneer ik Köbben op alle 
punten zou kunnen bestrijden én eraan toevoegen, dat hij een 
goed boek geschreven had. Zowel het een als het ander is echter 
onmogelijk, zoals uit het volgende zal blijken. Ue auteur heeft een 
aantal oude a11tikelen laten herdrukken, die rechtstreeks verband 
houden met acculturatie - de verwestersing van primitieve volken -
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en daaraan een aantal andere oude artikelen toegevoegd, die in 
een meer verwijderd verband tot dat onderwerp staan. Afgezien 
van deze nogal losse eenheid, moeten twee opmerkingen worden 
gemaakt. Het is twijfelachtig, of zelfs enkele van deze artikelen een 
herdruk in boekvorm waard zijn. In de tweede plaats zou het meer 
in de lijn der verwachting hebben gelegen, dat de auteur deze 
artikelen als grondslag voor een nieuw, samenhangend boek had 
genomen, waarin hij dan dit onderwerp had kunnen uitwerken, 
zoals anderen dat hebben trachten te doen. Deze losse bundeling 
van oude, wat bijgewerkte a11tikelen wekt niet de indruk van an
tropologische vitaliteit, evenmin van sociologische verbeeldings
kracht. Bij deze stand van zaken had Köbben in ieder geval moeten 
vaststellen, dat Mühlmann het niet bij oude artikelen heeft ge
laten, maar een boek van bijna 500 bladzijden geschreven heeft 
en wel vanuit een idee. 

Het zou te veel van de beschikbare plaatsruimte vergen, als hier 
op alle artikelen ingegaan zou worden. Daar dat over 'Profetische 
bewegingen als uiting van sociaal protest' veruit het langste is -
60 bladzijden met het op één na langste van 39 en het kortste van 
10 bladzijden - zal daarom aan dit onderwerp voornamelijk aan
dacht worden besteed. De schrijver beoefent in dit artikel de bezig
heid die door W erblowsky zonder veel respect wordt genoemd 
'the typological cataloguing game which seems to be a favouritc 
pastime with some wr1ters on messianic movements.' Hij noemt tien 
kenmerken, waarvan een aantal één bepaalde beweging karakteri
seren, met dien verstande, dat één het hoofdkenmerk is en de ove
rige de nevenkenmerken. Men moet natuurlijk orde op zaken stel
len, maar daar het hier over bewegingen gaat, speelt persoonlijke 
smaak een onvermijdelijke rol en betekent de typologie van Köbben 
alleen, dat we er nog een typologie bij hebben. De sociale psycho
loog Brown schrijft: 'all mass-movements are interchangeable and 
one readily transfarms itself into any other.' Dit is weliswaar te cate
gorisch gesteld, speciaal voor primitieve volken, waar men minder 
gemakkelijk van massa kan spreken, maar het is een psychologische 
constatering van betekenis. Het fei,t dat Köbben de psychologie 
vrijwel negeert, verandert daaran,n niets. Integendeel. 

De door Brown impliciet gesignaleerde labiliteit en ambivalen
ties vindt men ook in primitieve bewegingen van sociale onrust. 
De Ghost Dance van de Pawnee begon als een exta,tisch religieuze 
beweging, was toen op een haar na een beweging van gewapend 
verzet, en eindigde als een Indiaanse 'kerk'. Verandering van lei
ders bracht verandering van ideologie mee. Frank White, een van 
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de leiders, was aanhanger zowel van de Ghost Dance als van de 
Peyote Cult. Het is niet onwaarschijnlijk, dat dit ook voor volge
lingen van hem gold, want men zei van hem niet, dat deze religieuze 
combinatie voor hem het einde betekend had, maar die van peyote 
en whisky, die elkaar niet verdroegen volgens de Pawnee. Ten 
slotte verdient vermelding, dat van Köbbens tien kenmerken geen 
enkel nieuw is. 

Niet alleen heeft zijn typologie en de presentatie ervan te veel 
pretentie, ook zijn causale verklaringen hebben dat. Zo wil hij zich 
bij de oorzakelijke verklaring van de bekende 'cargo-cults' niet 
tevreden stellen met algemene oorzaken. Maar geen enkele van 
de specifieke oorzaken bevredigt hem. De combinatie van die 
specifieke oorzaken bevredigt hem echter wel. Tegenover Inglis, die 
geen oorzaken, alleen onvoorspelbaarheid vindt, verklaart hij ech
ter: 'In sommige gevallen lijkt het daar wellicht op, maar dit is dan 
toe te schrijven aan onvoldoende kennis en aan ons onvoldoende 
vermogen tot analyse.' We hebben dus algemene oorzaken, gooien 
de specifieke op een hoop en verklaren met betrekking tot de uit
zonderingen, dat wij niet genoeg weten of niet exact genoeg kunnen 
analyseren. Dat is nu juist de situatie waarin iedere onderzoeker 
van deze bewegingen verkeert. Köbben had er daarom beter aan 
gedaan om zich op hoofdverschijnselen en hoofdoorzaken te con
centreren. Zijn werk zou dan diepgang gekregen hebben. Een 
aanknopingspunt kan hij vinden bij Stanner, die van de 'half-weg 
situatie' der Melanesische volken-in-overgang spreekt, en/ of bij mij, 
die deze situatie als neurotisch (in de zin van 'mit sich selbst ent
zweit sein') heb bestempeld. De laatste verklaring is bovendien 
van algemene aard. 

De kern van het verschijnsel is, dat de primitieve volken in 
kwestie tussen ·twee stoelen zitten, .innerlijk gespleten zijn. Econo
mische, sociale, politieke, ethische en religieuze factoren dragen 
daartoe in niet onaanzienlijke mate bij, maar deze 'acculturatie
neurose' is op haar beurt zelf een belangrijke oorzaak van de pro
fetische bewegingen, waarin men op aangepaste, maar meestal 
onaangepaste wijze een uitweg uit de impasse zoekt. Köbben vindt 
dit blijkbaar niet zo belangrijk. Dat mag echter niet een reden zijn 
om materaal achterwege te laten dat als materiaal belangrijk is, 
maar niet in zijn gedachtengang past. Hij schrijft, dat bewegingen 
van deze aard in Australië geheel ontbreken. Hij vermeldt niet, 
dat door mij voor het eerst in vergelijkend verband een beweging 
is gesignaleerd en behandeld, die wel in Australië voorkomt en 
zeer belangrijk, want atypisch is. Een onderzoeker moet het zich 
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zelf zo moeilijk mogelijk maken en ook die feiten vermelden die 
niet in zijn hokjes passen. De genoemde beweging past niet in 
Köbbens typologie en verklaringsmethoden, maar kan wel begrepen 
worden vanuit de 'acculturatie-neurose', met dien verstande, dat de 
agressiviteit zich op de ego's van het grootste gedeelte van de stam 
richt, zodat er niet alleen van een individueel, maar van een sociaal 
verschijnsel sprake is. De beweging in kwestie wil namelijk de 
eigen ondergang actief begeleiden, bij wijze van spreken de 'Welt
untergang' magisch naderbij brengen. 

Dit artikel blijft aan de oppervlakte. Andere artikelen zijn nog 
oppervlakkiger. Sommige zijn de moeite van het schrijven, andere 
die van het herdrukken niet waard. Als één voorbeeld kan slechts 
worden genoemd 'De keerzijde van de vooruitgang'. Na een his
torisch inleidinkje en een paar voorbeelden komt het betoog erop 
neer, dat wij echt vooruitgegaan zijn, dat de primitieven zich bij 
onze vooruitgang moeten aanpassen, dat er met het verdwijnen 
van hun culturen natuurlijk iets waardevols verloren gaat, maar 
dat de schrijver de vooruitgang niet afwijst. In feite wordt hier het 
gigantische probleem van onze eigen situatie en toekomst geredu
ceerd tot de proporties van een niet al te intelligent praatje bij de 
borrel. 

Natuurlijk heeft een volkenkundige het volste recht om zich ver 
te houden van het eigen Westen. Maar als hij dat niet doet, ver
wacht men met recht iets meer dan een aantal algemeenheden, 
waarmee Köbben meent te kunnen volstaan. De vergelijking van 
zijn artikel met het originele en diepgravende 'Tristes tropiques' 
van zijn vakgenoot Lévi-Strauss leert, dat er een groot onderscheid 
gemaakt moet worden tussen een volkenkundige en een antropo
loog. Ook als men het niet in alles met de Fransman eens is, zal 
ieder toegeven, dat hij groot formaat en veel inhoud heeft. Als 
alle andere wetenschappen vragen ook de sociale wetenschappen 
een zo groot mogelijke objectiviteit, maar als de eigen tijd en samen
leving in het geding komen, zien hun beoefenaren juist op het 
sociale vlak zich verplicht tot een althans theoretische plaats
bepaling. Mühlmann laat er dan ook geen twijfel aan bestaan, dat 
hij een conservatief rationalistische elite voorstaat. Lévi-Strauss 
komt voor zijn marxistische keuze uit. Dat maakt hun werk niet 
minder wetenschappelijk, wel belangrijk. Hun werk heeft perspec
tief, waardoor het ook wetenschappelijk aan waarde wint. 

Dat perspectief vindt men bij Köbben niet. Terwijl hij uitdruk
kelijk parallellen van de profetische bewegingen met de westerse 
maatschappij aankondigt, noemt hij het socialisme alleen. Hij zegt, 
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dat wij het te goed hebben, wat zonder nadere analyse (vgl. David 
Potters 'People of plenty') weer eens een gemeenplaats is. Toch 
had men een en ander méér over dit onderwerp mogen verwachten, 
al was het slechts omdat het socialisme de staking tot een sociale 
instelling heeft weten te maken, die ook nu nog een 'uiting van 
sociaal protest' is. Van een auteur die uitdrukkelijk culturele an
tropologie, niet-westerse sociologie en algemene sociologie wil ver
enigen (blz. 50), had men trouwens over het socialisme nog veel 
meer verwacht. In Amerika en op religieus terrein zouden Jehovahs 
Getuigen interessant zijn geweest: arm, 'half-weg', profetisch. Al 
hebben wij het dan te goed, alleen in Amerika zijn er volgens 
Michael Harrington een 50.000.000 armen, proletarisch armen. 
In verband met Mühlmanns stelling, dat de onderontwikkelde vol
ken een extern proletariaat vormen, zou men ook benieuwd geweest 
zijn naar de mening van de auteur over Seymour Martin Lipsets 
merkwaardige stelling, dat socialisten in het Westen overbodig 
geworden zijn, maar onmisbaar in de onderontwikkelde gebieden -
om het communisme te keren. Waarom gaat Köbben niet op deze 
en soortgelijke zaken in? Hij heeft toch westerse parallellen aan
gekondigd, het socialisme is toch niet een onbetekenende sekte en 
zijn boek heet toch 'Van primitieven tot medeburgers'? 

Het behoeft niet herhaald te worden, dat mijn oordeel over dit 
boek negatief uitvalt, maar toch wil ik niet op mijn beurt zeggen, 
dat het van geringe betekenis is, want het bevat ook de resultaten 
van eigen veldwerk en veldwerk is altijd van betekenis voor de 
volkenkundige vakman. Maar aan de substantieel antropologische, 
sociale en zelfs politieke verwachtingen die de titel wekt, beant
woordt het boek niet in het minst. Dat geldt van het eerste tot en 
met het laatste artikel. Wat het laatste betreft - dat de rassen
situatie in Zuid-Afrika een hopeloze noodlotstragedie lijkt, maar 
dat wij toch maar niet moeten wanhopen, is niet iets dat men ons 
nog eens behoeft te vertellen. James Baldwin is niet een volken
kundige en een antropoloog. Hij is 'maar' een gewone schrijver. 
Maar hij heeft in een paar essays over de verhouding tussen zwart 
en blank meer gezegd dan Köbben in een heel boek. Baldwin 
beschrijft niet alleen het Mrikaanse nationalisme van Senghor, zo
als Köbben doet, hij analyseert het ook- in 'Princes and powers'. 
Soms schrijft ook hij een algemeenheid, maar dan van het soort 
dat men niet kwijtraakt: 'This world is white no longer, and it will 
never he white again.' Om deze en andere redenen doet Baldwin 
wel denken aan C. Wright Mills, Lévi-Strauss, Thurnwald en 
andere beoefenaren van de antropologie op zijn diepst en breedst. 
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R. Conquest 

Na de val 
Rekeningen worden opgemaakt 

Politieke waarnemers houden zich al een paar maanden bezig 
met de bestudering van de gebeurtenissen rond de val van 
Chroesjtsjow, op zoek als ze zijn naar aanwijzingen voor de ko
mende richtlijnen in de binnen- en buitenlandse politiek van de 
Sowjet-Unie. Onze korte beschouwing heeft echter een heel 
ander doel: wij willen nagaan welke lessen betreffende de aard 
van het politieke leiderschap in de Sowjet-Unie getrokken kunnen 
worden uit een bestudering van Chroesjtsjows val. 

Als iemand de hoofdrolspelers in de rumoerige gebeurtenissen 
van de laatste tijd gevraagd had om een levendige illustratie van 
de werkwijze der Sovjet-politiek, hadden ze niet op een gunstiger 
ogenblik aan zijn verzoek kunnen voldoen. Immers, een paar jaar 
lang had het politieke toneel van de Sowjet-Unie een zekere 
schijn van eensgezindheid vertoond, die aan elkeen die de lust 
daartoe gevoelde, een goede kans bood om iedere interpretatie 
van de gebeurtenissen waarbij rekening werd gehouden met mo
gelijke onenigheid aan de top, als fantasieën te betitelen. 

In die opvatting wordt het feit, dat het politieke leven van de 
Sowjet-Unie op de hoogste niveaus zijn dynamiek alleen ontleent 
aan het conflict als zodanig, niet erkend. Gemakshalve zou men 
deze opvatting kunnen aanduiden als 'het conflictvrije patroon' 
van de Sowjet-politiek. 

In 1961 stelde schrijver dezes in zijn boek 'Power and Policy in 
the USSR'. 1 'Als we aannemen dat er nu een harmonische sfeer 
heerst binnen de leiding van de Sowjet-Unie, moeten we tevens 
aannemen dat er een zeer merkwaardige verandering zou hebben 
plaatsgevonden binnen het systeem. Dat hoeft niet onmogelijk te 
zijn, maar gezegd dient te worden dat zo'n veronderstelling wel 
in hoge mate speculatief is. Het zou onaardig zijn om mijn bron
nen met naam en toenaam te noemen, maar de bewering dat er nu 
stabiliteit was bereikt en dat er eindelijk een collectief leiderschap 
tot stand was gekomen, heb ik gelezen éérst na de dood van 

1 New York. St. Martin's Press, 1961. 
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Stalin; toen na de val van Beria; toen ten tijde van het 20ste 
congres; en, ja, eigenlijk wel op ongeveer elk ander kritiek mo
ment in de jongste geschiedenis van de Sowjet-Unie .. .'. 

Misschien mag ik één keer onaardig zijn, alleen maar om uit 
het zeer recente verleden één enkele (weliswaar zeer extreme) 
illustratie te geven van een grondig foutieve houding ten aanzien 
van de politiek der Sowjet-Unie. Het gaat om de opvattingen van 
een correspondent (A. Allison) in 'Problems of Communism', in 
het nummer van mei-juni 1964, opvattingen die over het geheel 
nog steeds wel indruk maken op een aantal studenten. Volgens 
hem dus zouden diegenen die overal in het leven van de Sowjet
Unie conflicten zagen, te veel leunen 'op afgeleide en geselecteerde 
bewijzen, zonder op de eenvoudige en duidelijk zichtbare werke
lijkheid te letten'. Onder die 'werkelijkheid' werd dan verstaan 
o.a. de uiterlijke schijn van eensgezindheid (of in elk geval van 
politieke stabiliteit) in de hoogste regionen van de partij. 

Natuurlijk hebben echter publieke personen altijd de kunst 
verstaan om in het openbaar - zelfs ook wel in hun particuliere 
leven - een gedrag ten toon te spreiden waar hun politieke be
doelingen achter schuilgingen. Er zijn voorbeelden te over; laat 
ik alleen maar even citeren wat Lytton Strachey vertelt in 'Eiiza
beth and Essex': 'Raleigh zelf vermoedde totaal niets; tussen hem 
en de secretaris leek een warme vriendschap te bestaan ... Zijn 
vroegere verwachtingen waren door Essex de bodem ingeslagen; 
en nu Essex te gronde was gegaan, zag hij een nog veel gevaar
lijker tegenstander voor zich. Inderdaad zou de door hem met 
zoveel vuur geëiste ondergang van de graaf het voorspel blijken 
van zijn eigen ondergang.' 

Iemand die op gewiekste wijze te werk ging, kon dus niet alleen 
het publiek misleiden, maar zelfs zijn mede-raadsleden! Overigens 
weten we dat soortgelijke praktijken in de USSR heel gebruike
lijk waren. Malenkow en Beria plachten zich tot op het kritieke 
moment in het openbaar - misschien zelfs in particulier - als de 
dikste vriendjes voor te doen. Met Chroesjtsjow en Boelganin 
ging het trouwens al even zo. Nee, wie meent dat het in een 
politieke maatschappij iets te betekenen heeft wanneer men zich 
voor het oog aan conventionele beleefdheden houdt, die bedriegt 
zich zelf. 

Dit alles is een heel eind verwijderd van de koelbloedigheid der 
Sowjet-hiërarchie en van de hardheid der machtsstrijd, twee fac-
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toren die door de jongste gebeurtenissen in al hun rauwheid aan 
het licht zijn gebracht. Van een politiek waarmee we .vertrouwd 
zijn, kunnen we gemakkelijk zien dat ze ingewikkeld is en wat 
haar eigenaardigheden zijn, maar wanneer onze kennis van een 
maatschappij wat meer indirect is, neigen we er licht toe om in 
over-simplificaties te gaan denken. Onwillekeurig kiezen we een 
te eenvoudige grondslag voor onze reconstructies van een onbe
kend politiek systeem, vooral wanneer we niet direct over de 
werkelijke feiten beschikken. Onze opvattingen over de politiek 
van de Sowjet-Unie worden beïnvloed door het feit dat alle ge
beurtenissen zich afspelen in onze eigen twintigste eeuw en dat 
de mensen in kwestie gewoon een flanellen kostuum dragen en 
'minister' worden genoemd. Droegen ze nu maar een tulband, 
en hadden ze nu maar de titel 'Wazir', dan zouden we niet zo 
gauw geneigd zijn in onze beoordeling vergissingen te maken. 
Waarbij nog komt dat hun 'marxisme' een dialect is van onze 
eigen westerse politieke taal . . . zij het dan een wat verminkt 
dialect. 

En ten slotte hebben de politieke twisten in het Kremlin nog 
steeds een vage overeenkomst bewaard met een bijeenkomst van 
mensen die wetenschappelijke problemen behandelen; in zekere 
mate wekt dit ook een verkeerde indruk. In iedere maatschappij, 
zelfs in de meest primitieve, worden vraagstukken van praktisch
politieke aard op min of meer redelijke wijze besproken, maar 
op zich zelf hoeft dat niet te betekenen dat de politieke stijl er 
veel van weg heeft van die der democratische staten. Een ver
gelijking van de politiek der Sowjet-Unie met de westerse politiek 
zou volmaakt ondoenlijk zijn, al was het alleen, omdat de Sowjet
Unie geen enkel mechanisme kent waardoor de sociale krachten 
zich kunnen uiten. In de ontwikkelde landen dekken de begrip
pen 'maatschappij' en 'staat' elkaar praktisch geheel; in de Sowjet
Unie evenwel is het politieke wereldje beperkt tot een paar dui
zend mensen, behorend tot een zich zelf aanvullende elite. Een 
elite bovendien, wier training er al tientallen jaren op gericht is 
om haar eigen wil aan de maatschappij als zodanig op te leggen. 

Bij de val van Chroesjtjow is vooral opmerkelijk de passieve hou
ding van de Russische volksmassa's. Opvallend was ook dat de 
leiders absoluut geen rekening hielden met de opvattingen van 
het volk; niemand in het Kremlin schijnt eraan gedacht te heb
ben dat de staatsburgers recht hebben op voorlichting, laat staan 
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,, op ootieve deelname. Nu de Sowjet-Unie voo• pmblemen 'taat 
die moeilijk opgelost kunnen worden zonder de oprechte deel
name van het volk, zal de kloof tussen dit soort houding en iets 
wat op een werkelijke democratie lijkt wel een enorme moeilijk
heid gaan opleveren. De uitingen van de nieuwe regeerders heb
ben ons al duidelijk gemaakt dat er geen sprake is van enig ver
toon van democratie, dat er zelfs geen sprake is van een rationele 
consequent handelende oligarchie als grondslag van het systeem. 
Immers, nu klaagt men Chroestjsjow aan, omdat hij een hele serie 
te haastig voorbereide en ondoordachte plannen heeft doorge
voerd, waardoor de industrie, de landbouw en de partij-organisatie 
zelf gedurende de laatste paar jaren ernstige schade ondervonden, 
:::onder dat de andere leiders in staat waren hem tegen te houden. 

Montesquieu schreef in 'L' esprit des lois' (Boek XI, hoofdstuk 
4): 'C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pou
voir est porté à en abuser: il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites' 2 

In democratische staten zijn die grenzen redelijk goed zicht
baar. In de Sowjet-Unie echter zijn ze nergens aangegeven, er is 
geen vaste grenslijn. De heerser gaat zover hij kan tot een 'oppo
sitie ad-hoc' optreedt die over voldoende kracht beschikt om hem 
tegen te houden. 

De manier waarop Chroesjtsjow aan de dijk werd gezet, is op 
zich zelf een interessante demonstratie van de aard der Russische 
politiek. Alle passende Moskovische bijverschijnselen waren aan
wezig, bijna tot in het karikaturale toe - de totale geheimhou
ding; het onverwachte toeslaan; het achteraf gepubliceerde, bijna 
nonchalant onechte verklarinkje over leeftijd en gezondheid; het 
eenvoudig doodzwijgen van de man die tot op dat ogenblik de 
machtigste in het hele land was geweest; de zijdelingse (onmis
kenbaar duidelijke) aanvallen op zijn methoden; het ontslag van 
een zijner naaste medewerkers (Adzjoebei) zonder een woord van 
commentaar, zelfs zonder aankondiging, tot zijn vervanging een 
week of zo nadien terloops werd gemeld. 

Bovenal is kenmerkend het feit dat de nieuwe heersers blijk
baar niet op het idee kwamen dat iemand (met inbegrip van de 
communistische partijen in het buitenland) deze manier van doen 
vreemd zou kunnen vinden: hieruit blijkt toch wel duidelijk hoe 
volledig en hoe onbewust men binnen het traditionalistische denk
patroon van de Sowjet-politiek gebleven is. 

2 'De ervaring leert steeds dat elke man die macht heeft, ertoe neigt 
daar misbruik van te 1naken: hij gaat door tot hij op een grens stuit.' 
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Maar keren we terug tot de westerse analyse. Op drie punten ont
breekt er iets aan het 'conflictvrije' model van het Russische pol'. 
tieke systeem. Om te beginnen kan men geen 'conflictvrije' pol:. 
tiek bedrijven. 'Regeren is een keus maken,' en dus zullen i 
iedere politieke groepering altijd onderverdelingen zijn in 'co1~ 
servatief' en 'progressief', in 'links' en 'rechts', al is de groepering 
zelf nog zo beperkt in zijn ideeën. De enig denkbare uitzondering 
zou zijn een éénpersoons dictatuur van zo absolute aard, dat nie. 
mand ook maar zelfs een mening durfde uiten. En die situatie 
is zelfs in Stalins Rusland nooit verwezenlijkt. 

Zetten we deze 'a priori' redenatie voort, dan komen we tot 
punt twee: het feit dat het Russische systeem bijzonder conflict
gevoelig is, omdat het uit hoofde van zijn constructie steeds ge
noodzaakt is de voortdurend optredende dwarse crisissituaties een 
ideologische oplossing op te dringen; het systeem is immers ge
baseerd op een voor verschillende interpretaties vatbare ideoloaie 
waarin dus scheuringen kunnen optreden, en bovendien zijn"' d; 
leiders altijd geselecteerd naar wreedheid, eerzucht en bekwaam
heid voor intrige. 

Ten derde een 'a posteriofi' argument: er zijn voortdurende 
aanwijzingen voor een (soms duidelijk zichtbare) conflictsituatie 
binnen het systeem. 

Als enig serieus tegenargument geldt het Russische gebruik om 
alle partijbesluiten naar buiten voor te stellen als het resultaat 
van een eensluidende beslissing. Zodoende kan er nooit - of al
thans niet gelijktijdig met het besluit - iets uitlekken over een 
meningsverschil aan de top. Wie dus van oordeel is dat er nooit 
meningsverschillen zijn, kan het ontbreken van berichtgeving 
dienaangaande beschouwen als een bewijs voor het ontbreken van 
de geschillen. 

Er zijn evenwel veel omstandigheden, op vele terreinen, waar 
met indirecte bewijzen gewerkt m6ét worden. De aanhangers van 
de àndere opvattingen werken met een logica die ongeveer als 
volgt redeneert: 'Een ijsberg kan alleen maar bestaan uit het 
zichtbare deel. Weliswaar beweren bepaalde waarnemers dat ze 
iets hebben waargenomen onder het wateroppervlak, maar zij 
geven zelf toch ook toe dat het gedeelte dat onder water ligt, 
alleen maar soms zichtbaar is (en dan nog slecht zichtbaar) ... 
ja, dat het zelfs wel iets anders zou kunnen zijn, een weerspiege
ling bij voorbeeld, of gewoon een vergissing, of misschien een 
walvis. l)it de beweging van het zichtbare gedeelte koppelen ze 

470 

co 
all 
wJ 
ge 
op 
te I 
Ru 
Cit 
do 
scl 
de1 
bei 
Jen 
dit 
zijl 

J 

km 
j0\1 

juü 
var 
Ni< 
juh 

J 
in 1 

kor. 
gee 
sch 

2 
of 
pol1 
aan 
is c 
naa 
ges: 

3 
(zo! 
van 
Kiri 
ria a 
wer 



de wetten van de bewegingsleer en zodoende komen ze tot de 
conclusie dat er iets onder water moet zijn; maar ten slotte is dat 
alleen maar een bewijs uit het ongerijmde. Kortom, de hele be
wijsvoering is indirect, en ik geef er de voorkeur aan alleen te 
geloven wat ik met mijn eigen ogen kan zien.' Een dergelijke 
opvatting is uiteraard niet alleen oppervlakkig abuis; de eraan 
ten grondslag liggende gedachten aangaande de aard van de 
Russische politiek zijn door en door fout. 

Citeren wij Togliatti. 'In het Westen ... draagt men niet vol
doende kennis over de verschillende omstandigheden in ver
schillende omstandigheden in verschillende socialistische lan
den . . . Bepaalde omstandigheden zijn niet altijd eenvoudig te 
begrijpen. Dikwijls krijgt men de indruk dat er meningsverschil
len bestaan in de leidende groeperingen, maar men weet niet of 
dit werkelijk zo is en wat voor meningsverschillen dat zouden 
zijn,' 

Dit schreef Togliatti (voor publiek gebruik weliswaar) in de 
kort voor zijn dood - en niet lang voor de val van Chroesjst
jow - samengestelde memoires. Zijn uiteindelijke conclusie was 
juist; zijn gevoelens aangaande de moeilijkheden bij het volgen 
van de politieke strijd in de Sowjet-Unie waren dat eveneens. 
Niettemin waren er vrij veel blijken van onenigheid aan de top, 
juist in de periode waar hij zich mee bezighield. Bij voorbeeld: 

1. Voor sommige vraagstukken van politiek belang heeft men 
in de Sowjet-Unie geen kans gezien überhaupt tot een besluit te 
komen. Bedenken we slechts dat er gedurende acht of negen jaar 
geen enkel officieel verslag (al dan niet waarheidsgetrouw) ver
schenen is van de processen van 1936-1938. 

2. Als een of andere woordvoerder meer naar voren kwam 
of zijn ster zag dalen, kon dat gepaard gaan met plotselinge 
politieke veranderingen. Vergelijken we in dit verband de harde 
aanpak van de literatuur in het begin van 1963 (Koslows naam 
is daaraan verbonden) en de verandering die zich, juist toen hij 
naar de achtergrond verdween, voordeed op de eerste mei 1963, 
gesymboliseerd in de slagzin over Zuidslavië. 

3. Onverwachte en onverklaarde promoties en degradaties 
(zoals de ontheffing in 1960 van de tot dan toe als erfgenaam 
van de macht gedoodverfde Kiritsjenko van al zijn functies, of 
Kirilenko's uitzetting uit het Presidium en Spiridonows secreta
riaat op het 22ste congres van oktober 1961). Beide maatregelen 
werden in het begin van 1962 weer ongedaan gemaakt. 
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4. Er is met zeer veel nadruk propaganda gemaakt voor 
plannen die niettemin óf nooit werden uitgevoerd óf pas veel 
later hun beslag kregen. Denken we maar aan het 21ste con
gres 1959, waar luidkeels de uitzetting van Molotow en Ma
lenkow uit de partij geëist werd, een maatregel die ten slotte 
pas in 1964 werd aangekondigd. 

5. In sommige discussies werden door verschillende partij
organisaties uiteenlopende standpunten verdedigd. Op het 22ste 
congres heeft b.v. maar de helft van de republieken de uit
stoting van de 'anti-partij'-groep geëist. 

6. Het is voorgekomen dat het hoofd van partij en regering 
in het openbaar toegezegde bepaalde plannen uit te voeren, 
weliswaar met de erkenning erbij dat 'enkele kameraden' het niet 
met hem eens waren. De kwestie van de voor 1970 te bereiken 
kunstmestproduktie bewijst dat zo'n plan dan wel eens werd 
opgegeven. 

7. Persoonlijke uitlatingen van partijleiders, ofschoon naar de 
vorm aangepast aan het principe van de collectieve leiding, ble
ken vaak het best verklaarbaar als men er politieke kritiek op 
een andere groepering in las. Nadat de partij was gereorgani
seerd in industriële en agrarische secties gaf Kozlow bij voorbeeld 
het volgende commentaar: 'dit mag onder geen beding betekenen', 
dat de stedelijke resp. plattelandse partijorganisaties gespleten zou
den worden. Maar dat was juist wat er wél gebeurde en we weten 
nu dat Kozlows woorden uiting gaven aan de zeer gereserveerde 
gevoelens van vele leden van het Presidium. En dan was er 
Kosygins verklaring op het 22ste congres, toen hij zei dat de 
'anti-partij' -groep geen onmiddellijk gevaar opleverde en alleen 
onder vuur werd genomen 'om partij en volk eens te meer duide
lijk te maken waartoe de persoonlijkheidscultus leiden kan ... 
Wij moeten en wij willen alles doen wat in onze macht is om 
ervoor te zorgen dat binnen onze partij en onze maatschappij 
ook in de toekomst geen ruimte zal zijn voor een persoonsverheer
lijking .. .' 3 

Het commentaar van schrijver dezes - stellig geen onredelijk 
commentaar - was destijds dat 'dit een duidelijke kritiek was op 
de Chroesjtsjow-verering.' 4 

Voor dit soort bewijsvoering is uiteraard voorzichtigheid nodig, 
tact, en veel ondersteunend materiaal uit de tekst. Maar men kan 

3 'Prawda', 23 okt. 1961. 
4 'New Leader' (New York), 27 nov. 1961. 
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zich er niet schouderophalend van afmaken; dat kunnen alleen 
diegenen doen die de toon van de Russische verklaringen onvol
doende bestudeerd hebben. Natuurlijk: er zijn alternatieve ver
klaringen denkbaar voor alle op ons lijstje genoemde soorten be
wijzen, maar onze bewijsvoering mag dan wat fragmentarisch en 
onvolledig zijn (zoals trouwens de aanwijzingen soms ook mis
leidend kunnen zijn), toch beschikken we over niets anders. En 
goed geïnterpreteerd hebben deze onvolledige aanwijzingen trou
wens altijd deugdelijker conclusies opgeleverd dat we verkregen 
zouden hebben als dwe ze als zinloos hadden beschouwd. 

Tot zover onze beschouwing over 'het conflictvrije patroon'. Dit 
is overigens niet het enige hierop betrekking hebbende punt dat 
in de laatste jaren aan de orde is geweest. Men kan immers stellen 
dat zelfs een maatschappij die een degelijk, ouderwets, niet
platonisch conflictpatroon vertoont, voor verschillende interpreta
ties vatbaar is. Er is b.v. niets in dit patroon om de conclusie te 
weren dat Chroesjtsjow in ieder conflict overwinnaar zou blijven. 
Een dergelijke opvatting is veel verkondigd. 

Ik heb echter steeds behoort tot diegenen die genoemde op
vatting niet aanhingen; ik heb - dat is bekend - rekening ge
houden met de mogelijkheid van Chroesjtjows val. In dit verband 
wil ik wijzen op het woord 'mogelijkheid'. Immers, er waren aller
hande argumenten voor de onwrikbaarheid van Chroesjtsjows 
positie; hij had inderdaad een heel goede kans. Alleen zou het 
een methodologische fout zijn om een patroon te tekenen van de 
Russische politiek waarin de 'mogelijkheid' van een val werd ver
geten. Een stelling die zich zelf bewijst, aangezien de afdanking 
van Chroesjtsjow geen hypothetische veronderstelling bleef, maar 
een feit werd. Maar al had Chroesjtsjow wél gewonnen, dan was 
de onvermijdelijkheid van zijn overwinning toch nog niet be
wezen. 

Uit de jongste gebeurtenissen valt te leren dat wie met de 
politiek van de Sowjet-Unie te maken heeft, geen te beperkte op
vatting moet hebben over de eventuele mogelijkheden. Zo'n op
vatting zou niet verstandig, niet 'fatsoenlijk' en in geen enkel 
opzicht respectabel zijn. Gezien vanuit die ideale uitkijkpost, het 
jaar 1953, zouden eigenlijk alle belangrijke gebeurtenissen van de 
tien jaren ná Stalin dwars tegen alle 'redelijke' verwachtingen in
gaan. Laten wij eens en vooral beseffen dat het communisme zich 
in een toestand van voortdurende crisis bevindt; een soepele lo
gische ontwikkeling is historisch ondenkbaar. Wij moeten kiezen: 
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,. 
rekening houden met de meest absurd schijnende mogelijkh . !" 
den . . . óf door de feiten overvallen worden. Iedere serieuze b e 
schouwing van de toekomstige gebeurtenissen in de Sowjet-Dn~
moet elke formele mogelijkheid in haar aandacht betrekken. e 

Intussen kunnen we veilig voorspellen dat er meer strubbelinge 
zullen volgen. Het is immers duidelijk dat de moeilijkheden va 

11 

de afgelopen paar jaar niet gekristalliseerd waren tussen Chroesjts~ 
jow aan de ene kant en alle overige leden van het Presidium aan 
de andere kant. Meer mensen dan Chroesjtsjow alleen moeten 
eens steun verleend hebben aan politieke daden die nu luide 
verfoeid worden; sommigen waren natuurlijk minder tegen hem 
gekant dan anderen. In ieder geval zou de samenzwering tegen 
hem niet hebben gewacht tot de samenzweerders de absolute 
meerderheid in het Presidium hadden. Ze sloegen toe zodra ze 
over voldoende kracht beschikten; het alternatief zou uit veilig
heidsoogpunt ongelooflijk griezelig zijn geweest. Ergo moeten er 
nu dus kwetsbare figuren aan de top zijn. 

Maar zelfs de trouwe bondgenoten die samen de staatsgreep 
uitvoerden en er nu het voordeel,yan hebben, hebben niets anders 
gemeen dan hun verzet tegen Chroestjsjow. In het verleden was 
het altijd zo dat, teileens wanneer een groep een tegenstander had· 
weggewerkt, twisten uitbraken over de verdeling van de buit even
goed als over de te volgen politieke lijn. Hoe de huidige heersers 
- die mogelijk de voordelen van een onderlinge overeenkomst 
over de machtsverdeling wel inzien - ooit een formule moeten 
vinden om een einde te maken aan deze oude wetmatigheid in de 
Sowjet-politiek, is voorlopig een open vraag. 

De huidige toestand bevat allerlei elementen - zoals b.v. de 
merkwaardig en provocatieve macht waurover het Oekraiense 
contingent aan de top beschikken kan - die op een voortduring 
van de machtsstrijd wijzen. Laten we evenwel in dit stadium 
geen gedetailleerde analyse in 'kremlinologische' termen geven, 
maar letten we liever op een punt van algemene aard dat deze 
periode schijnt te typeren. 

Toen oe grote aanvoerder van het Kaukasische verzet tegen 
de Russen, Shamil, zijn raadgevers vroeg wie hem zou opvolgen, 
luidde het antwoord: 'Vereerde Imam, uw opvolger zal de man 
zijn die het scherpste zwaard heeft.' Nu zijn de toestanden in het 
Kremlin verschillend van de toestanden in het Daghestan en de 
Tsjetsjenen . . . men zou kunnen aanvoeren dat niet zozeer het h 
scherpgeslepen kromzwaard als wel het mes in de rug toepasse- d 
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lijk is als wapensymbool voor het Kremlin. Hoe dat ook zij: een 
man moet wel aan zeer bepaalde eisen voldoen, wil hij werkelijk 
l11nnen optreden als Chroesjtsjows opvolger, als leider van de 
Communistische Partij en van de Sowjet-staat. 

Allereerst benodigd schijnt wel dat hij politiek prestige heeft. 
In 1957 hebben we gezien dat een grote concenb·atie daarvan op 
zich zelf niet voldoende is; er moet een zekere geloofswaardig
heid verbonden zijn aan iemands streven naar de leidersfunctie. 
En de normale gang van zaken is dat hij geen kans maakt als hij 
niet beschikt over de bekwaamheid voor en ervaring in man-aan
man gevechten en het naar zijn hand zetten van het 'apparaat' als 
zodanig. 

Strikt genomen beschikte alleen Chroesjtsjow over al deze 
eigenschappen. De nabije toekomst zal ons dus verschillende 
situaties kunnen brengen: óf wel een serie pogingen tot het be
houd van de collectieve leiding - in de Russische verhoudingen 
automatisch een zeer onstabiele zaak -; óf wel de terugroeping 
van gevallen leiders die over meer prestige beschikken; óf de 
snelle ontwikkeling van de nodige leiderskwaliteiten door een 
van de huidige pretendenten. Intussen mogen wij het heden wel 
als een onmiskenbaar onstabiele periode beschouwen. 

In de opvolgingscrisis na Stalins dood waren er in het Pre
sidium een handjevol mensen die in ervaring, vertrouwen en 
prestige zózeer boven de gewone leden van het Centraal Comité 
uitstaken, dat niemand anders redelijkerwijs kon hopen snel aan 
de top te komen. Nu evenwel zijn mensen als Breznjew en 
Podgorny de leidende figuren in de machtsstrijd, en er moeten 
minstens enige tientallen beambten zijn die slechts enkele jaren 
geleden gelijk stonden aan de huidige machthebbers, misschien 
zelfs wel hoger geplaatst waren. Het is onwaarschijnlijk dat zij 
nu zo erg hoog tegen de Breznjews zouden opzien; logischerwijze 
moet de gedachte ontstaan dat de weg naar de top nu open is 
(of open kan zijn) voor elke eerzuchtige provinciale partijsecretaris. 
Finlay schrijft, sprekend over een Byzantijns heerser: 'Hij was tot 
de hoogste rang opgeklommen zonder op te vallen door moed of 
door bekwaamheden; zo kwam het dat de succesvolle carrière van 
Romanus . ! . . de eerzucht deed opvlammen in het hart van elke 
officier met ondernemingszin.' 

Bij een beschouwing van het Presidium en het secretariaat in 
hun huidige samenstelling dient wel steeds bedacht te worden 
rlat het lidmaatschap van deze beide lichamen in de afgelopen 
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zes of zeven jaar nogal wisselvallig is geweest. Een aantal van de 
zittende leden is slechts zeer onlangs bevorderd; het is niet waar
schijnlijk dat de anderen - ouder of jonger dan zij - hen zullen 
beschouwen als een deel van de natuurlijk orde der dingen. 

Chroesjtsjows grillige en veranderlijke politiek had in zekere 
zin de oude solidariteitsgevoelens en de oude zekerheden van de 
partij losgewoeld. Niettemin was hij toch in de achter ons lig
gende periode de voornaamste factor voor politieke stabiliteit en 
politieke continuïteit; het regime had in hem tenminste als centraal 
punt een man van ervaring en politieke geloofwaardigheid. Nu hij 
weg is, kunnen we de disintegratie - lang een kenmerk van de 
economische en intellectuele atmosfeer - zien voortschrijden tot 
ook het politieke leven aangetast wordt. Het zou te ver gaan om 
te ste1len dat deze ontwikkeling niet tegen valt te gaan, het is 
evenwel zeer waarschijnlijk dat het Sowjet-Russische systeem hier
door in een algemene crisis terechtkomt, waaruit het slechts on
herkenbaar veranderd kan te voorschijn komen. 

476 



. Boekbesprekingen 

L. M. H. ]oosten, Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940. 
Paul Brand - Hilversum - Anttcerpen 1964. 

Dit boek is een proefschrift, te Nijmegen verdedigd, waarbij de bekende 
historicus prof. dr. L. Rogier promotor was. Het is een omvangrijk werk, 
369 blz. tekst, benevens 80 blz. noten en registe:s. Het is vlot geschreven 
en overzichtelijk ingedeeld. Na een inleiding bevat het zes hoofd
stukken, gevolgd door een samenvatting. De titels der hoofdstukken 
duiden de inhoud van het boek aan: De katholieke herstelbeweging, 
Het religieus radicalisme, Katholiek non-conformisme, 'Katholiek' fas
cisme, Zwart Front en Nationaal Front, Het Verdinaso. De schrijver 
toont daarbij een grote belezenheid in de stof zelf die hij zich tot onder
werp heeft gekozen, hetgeen te meer respect afdwingt, nu het aantal 
der betrokken groepen en partijtjes om en nabij de honderd en het 
aantal besproken tijdschriften ongeveer even groot was. De partijen 
zijn stuk voor stuk zeer klein, behalve de niet besproken NSB, de tijd
schriften zijn grotendeels kort van levensduur. Dit maakt reeds het 
overzicht moeilijk, afgezien nog van het inzicht in elks karakter en in de 
persoonlijkheid der leidende figuren. 

Al heeft het boek verdiensten, toch bevredigt het mij niet. We 
vragen toch veeleer inzicht dan overzicht. En voor inzicht is meer nodig 
dan een opsomming en beschrijving. Men zou na lezing kunnen zeggen 
dat men door de bomen het bos niet ziet. Het bos ziet men eerst in het 
verband met de omgeving. Hoe was de situatie en de ontwikkeling der 
katholieke volksgroep in het Nederland van 1920 tot 1940? We lezen 
er nauwelijk iets van. Des te belangrijker is de kenschetsing van deze 
omgeving, omdat de wel beschreven groepen zo klein zijn, geenszins 
kernmerkend voor het Nederlands katholicisme in zijn geheel. Het 
boekje b.v. van Michel van der Plas, Het rijke Roomsche Leven, wordt 
in Joostens dikke boek zelfs niet genoemd. Vergelijking van de in dit 
boekje belichte geestesgesteldheid met hetgeen door Joosten wordt 
beschreven, zou bijdragen tot inzicht. Inzicht, begrijpen, is te meer 
nodig voor het beschreven verschijnsel, omdat dit zo paradoxaal is, zo 
vol van althans schijnbare tegenspraken. 

Enige van deze innerlijke tegenstellingen wil ik hier noemen. Ener
zijds is er een absolutistisch religieuze tendens, gevoed dooc het voor 
de Katholieke Kerk rampza-lige integralisme, met verwerping van de 
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moderne ontwikkeling sinds de Franse revolutie, anderzijds een onmis
kenbaar (binnenkerkelijk) antiklerikalisme. Beide tendensen en hun 
combinatie zijn alleen te begrijpen door de in het Nederlands katholi
cisme overheersende tegenbeelden. Het non-conformisme, evenals het 
nationalisme, zijn verder moeilijk te rijmen met het fasci'Sme, dat immers 
gericht is op confonnisme onder 'Staatsdwang en dat zeker in het Neder
landse volkskarakter niet aanvaardbaar is. Het fascisme van deze 
jongeren was naar mijn indmk dan ook voor een overwegend deel non
conformisme; velen zouden ervan genezen worden als er werkelijk een 
dictatuur zou zijn gekomen, misschien zelfs als het de dictatuur van 
hun eigen groep zou zijn geweest. 

De fascistische trekken die bij versêhillende groepen van katholieken in 
Nederland gedurende de beschreven twintig jaren aanwezig waren, 
openbaarden zich zeer overwegend bij 'jongeren', een term die in 
dezelfde periode inheems werd en dan in een zeer dynamische ont
wikkeling. Er was ook onmiskenbaar fascisme, nl. in Zwart Front en 
Verdinaso, maar naarmate dit, heersend in andere landen, zijn masker 
meer aflegde, keerden meer van deze jongeren zich daarvan af en 
daartegen. Dit blijkt in de twee leidende tijdschriften, in het oudste, 
Hoeping, en vooral in De Gemeenschap. Het lijkt me zelfs misleidend, 
dat Joosten De Gemeenschap in zijn beschrijving van fascisme opgeno
men heeft. Kenmerkend voor al deze jongeren was het non-conformisme, 
anitevredenheid en ergemis over de bestaande toestand, politiek, eco
nomisch en geestelijk. De Gemeenschap was niet rechts, maar links 
georiënteerd. Wat dit tijdschrift onderscheidde, meer dan Roeping, 
was - naast het literaire accent en de openheid naar niet-katholieken -
het verlangen naar 'hart en vurigheid', het ontstijgen der politiek boven 
de kunst van het mogelijke tot 'de kunst om het onmogelijke mogelijk 
te maken' (de geciteerde uitdmkkingen zijn van Anton van Duinkerken). 
Hoe boek ilijkt me van betekeni'S om de vele daarin vervatte gegevens 
uit een merkwaardige periode. Als geheel acht ik het meer het verslag 
van een volijverige secretaris dan een indringend onderzoek naar de 
geestesgesteMheid van groepen katholieke jongeren. 

PROF. MR. W. POMPE 

H. D. Röhrs: Hitler, Die Zer~törung einer Persönlichkeit. Grund
legende Feststellungen zum Krankheitsbûd, Kurt Vowinckel Verlag, 
Neckargemünd, 1965, 151 pp. 

Evenals Napoleon zijn 'voor en tegen in de Franse geschiedschrijving' 
heeft, zo Adolf Hitier in de Duitse. Wat Hitier betreft, is dit het meest 
tegen, maar hoe verder de ineenstorting van 'das dritte Reich' van ons 
verwijderd raakt, hoe meer stemmen er waarschijnlijk zullen opgaan die 
de sdhuld van de ramspoed der Tweede Wereldoorlog niet bij Hitier 
c.s. zullen zoeken. (De Engelse historicus Taylor is daar enige jaren 
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geleden reeds mee begonnen in zijn The origins of the Second World 
War, 1961). In West-Duitsland werken allerei neonazistische organisa
ties, die de roem van het verleden in deze dagen willen voortplanten. 
Deze organisaties werken het meest in het obscuur. Meer publiek is 
het hierboven aangekondigde boek, geschreven door een arts. Het is een 
apologie van Hitler. De auteur schimpt op de hedendaagse Duitse ge
schiedschrijvers, die de historie met een zekere minachting bejegenen 
en het doen voorkomen alsof de Duitsers in de jaren dertig gedroomd 
hebben. En dat deden zij zeer bepaald niet: 'Haben wir nicht alle er
lebt, dasz der Ruf "Deutschlancl erwache!" nicht ein Propagandawort 
blieb, sondern lebendige Wirklichkeit wurcle, die in aller Welt Freucle 
bei Deutschlands Freunden und Nein bei Deutschlands Feinden her
vorrief?" (pag. 13). 

'Herr Dr. med.' wijJt een aantal hoofdstukken aan medische kwes
ti~s, in het bijzonder aan wat de artsen die zich rond Hitier bewogen, 
over de ziekten van de Führer te berde brachten. De grote schuldige 
hierbij is Hitiers lijfarts, iviorell, die zijn patiënt volstopte met allerlei 
medicamenten welke een verdovende werkin~~: uitoefenden en van 
Hitier ten slotte een wrak maakten; een leider die zijn daden niet meer 
k()n OVérzien. Op pag. 89 blijkt het bezwaar tegen :\Iorell te zijn, dat 
hij niet 'biologisch zu denken vermochte.' Hij ging kritiekloos om 'mit 
tlen bedenklichsten und unbiologischsten lvlitteln.' De schrijver betreurt 
het dan ook uiteraard, dat Hitier zo'n figuur als lijfarts had, 'ausgerech
net Hitler, der Mann, der das Verdienst gehabt hat, zum ersten Male 
bewuszt biologische Erkenntnisse in die Politik einzubauen.' (pag. 89) 

De vermoedens die halverwege het lezen van dit boek opkwamen, 
komen tegen het eind (hoe kan het anders!) tot bevestiging, als de 
auteur ingaat op de 'geschiohtliche Aufgabe' van Hitler, een typisch 
medisch vraagstuk, dunkt ons zo. De taak van Hitier was dan: 'das 
ganze Europa gegen das Andrängen A'Siens aufzustacheln. Jenes geis
tige Asien, das im Bolsc!hewismus als seinurn geistigen Vortrupp schon 
weit in den europäisohen Raum vorgestoszen war.' (pag. 131) 

Waar het in dit boek om gaat is dus: de verdediging van de zaak van 
Hitler; in welk kader dat gebeurt, is daarbij niet relevant. Er zou nog 
veel meer te vermelden zijn. Voldoende is echter een boek als dit te 
'signaleren', ondanks de geruststellende verklaringen uit Bonn, dat het 
met het neonazisme wel meevalt. Het kán zijn, maar dat kleine min
derheden zich bezighouden met het veiligstellen van de geestelijke 
erfenis van Hitler, is een veeg teken. Minderheden kunnen gevaarlijk 
zijn, vooral als ze militant worden. 

DRS. JAC. VAN WERINGH 
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REDACTIONEEL 

Het artikel van drs. Fenna van den Burg over Zuid-Afrika is de 
enigszins bewerkte tekst van een inleiding welke zij heeft ge
houden op de conferentie van het Koos Vorrink Instituut over 
rassendiscriminatie. 

Het artikel van dr. R. Conquest werd eerder gepubliceerd in het 
amerikaanse tijdschrift 'Problems of Communism'. 

Drs. R. Bakker is medewerker van de Transportadviesafdeling 
van Unilever N.V. te Rotterdam. 

D. Dooijes is grafisch ontwerper te Amsterdam. 

Paul van 't Veer is chef-redacteur van het Vrije Volk. 

Mej. Van den Burg is wetenschappelijk medewerkster aan het 
polemologisch instituut van de Rijks Universiteit te Groningen. 

Prof. dr. F. Sierksma is hoogleraar te Leiden. 

Zoals gebruikelijk zal het julinummer, gecombineerd met het 
augustusnummer in de tweede helft van augustus verschijnen. 
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Aan de lezers 

Met ingang van dit nummer van ons tijdschrift treft de lezer 
drie vertrouwde namen van redactieleden niet meer op de omslag 
aan: A. H. Kloos, J. G. Suurhoff en J. M. den Uyl. De beide laatst
genoemden hebben voor het lidmaatschap van de redactie moeten 
bedanken in verband met hun benoeming tot minister, Kloos ten 
gevolge van drukke werkzaamheden. 

Het vertrek van deze redacteuren wordt door ons bijzonder 
betreurd, hoezeer wij uiteraard begrip hebben voor de redenen 
van hun afscheid. Door Kloos en Suurhoff is gedurende vele jaren 
een belangrijke bijdrage geleverd aan vorm en inhoud van ons 
blad. Den Uyl heeft nog meer gedaan dan dat; hij heeft lange 
tijd in sterke mate zijn stempel op ons maandschrift gedrukt. Zijn 
betekenis voor S & D reikte dan ook ver uit boven hetgeen uit de 
simpele vermelding van zijn naam bleek. Zijn vertrek, zo kort na 
zijn aftreden als redactie-secretaris, betekent voor Socialisme & 
Democratie dan ook een gevoelig verlies. 

Wij zijn aan alle drie grote dank verschuldigd. 
Het verheugt ons tegelijk met het vertrek van drie redacteuren 

al dadelijk de komst van één nieuwe te kunnen aankondigen. In 
de redactie is namelijk benoemd dr. J. G. H. Tans, de nieuw 
gekozen voorzitter van de Partij van de Arbeid, waardoor de 
relatie die via Suurhoff bestond wordt gecontinueerd. 
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Fred L. Polak 
Automatie: dynamische drijfkracht 
naar een vernieuwd socialisme 

Amerika en Europa 
Sedert 1948, na terugkeer als jong benoemd hoogleraar van een 
studiereis in Amerika, heb ik over het verschijnsel van de auto
matie, al bestond toen die benaming nog niet, nagedacht, gepubli
ceerd en gediscussieerd. 1 

Wat is nu, in 1965, nieuw? In ieder geval, meen ik, twee dingen. 
In 1948, en nog jaren daarna, was mijn stem die van een een

zaam roepende in de woestijn. Iemand die een radicaal nieuwe 
visie verkondigt, moet over een behoorlijk incassovermogen be
schikken. Er was van vele zijden kritische afkeuring, ietwat hypo
critische verontwaardiging, verontrust protest. Het vrijwel alge
mene oordeelluidde destijds: onwetenschappelijk, fantastisch, ridi
cuul, kortom, onmogelijk. Dergelijke geluiden zijn thans verstomd. 
Integendeel: automatie is nu de laatste mode, heeft een modern 
snob-appeal. 

Dat wil zeggen, en hierin ligt dus de eerste belangrijke koers
wijziging, het bestaan van automatie en de snelle groei van het 
automatieproces worden nu allerwegen volmondig of althans mok
kend erkend. De ongelovige Thomas bezwijkt nu eenmaal altijd 
op een gegeven moment onder de druk van de harde feiten. Zulks 
wil echter geenszins zeggen, dat deswege vanzelf ook mijn toen
malige gewaagde toekomst-anticipatie over het te zijner tijd te 
verwaohten, diep-insnijdend revolutionair effect van de automatie 
thans eveneens als mogelijk een kern van waarheid bevattend, zou 
worden erkend. Het verzet tegen mijn visie blijkt slechts verscho
ven: van het verschijnsel zelf naar de voorspelde gevolgen. Een 
prognose, en dat schijnt het ook nu nog, kan men immers steeds 
als in de lucht zwevend onder de tafel schuiven, als ik mij deze 
kreupele beeldspraak mag veroorloven. 

Overwegend is de situatie derhalve thans zo, dat met een tege-

1 Ik versta onder automatie volgens een zeer simpele omschrijving 
de besturing van machines door machines zonder menselijke tussen
komst. 
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moetkoming halfweegs de automatie als een ongetwijfeld interes
sant evenement wordt beschouwd. De gestage spreiding van auto
matie wekt als attractief kijkspel nu aanzienlijke, welhaast toeris
tische belangstelling. De automatie wordt in voor publieke bezich
tiging opengestelde bedrijven als nieuw wereldwonder en uitzon
derlijk gewrocht van technisch vernuft met een welhaast magisch 
effect aangegaapt. Tegelijkertijd is de instinctieve afweer tegen 
het onder ogen zien van de wijd gespreide, zowel bijzonder ingrij
pende alsook op vitale punten mogelijk zeer schadelijke gevolgen 
van automatie nog onverminderd groot gebleven, zo niet groter ge
worden. Een ijzeren gordijn is ook nu nog steeds neergelaten tussen 
enerzijds automatie als technologisch ontwikkelingsproces en an
derzijds automatie als een mens, maatschappij en cultuur funda
menteel aangrijpend transformatieproces. 

Het emotionele, de angstige mens eigen afweermechanisme vindt 
uiteraard ook hier met groot gemak de schijnbaar overtuigende 
argumenten voor een rationalisatie-achteraf. Als voorbeeld van deze 
voor de ganse westerse beschavingskring typerende en ook in ons 
land overheersende mentaliteit noem ik de vrij recente Neder
landse pocket-uitgave omtrent 'cybernetica' van de hand van prof. 
S. T. Bok, welk boekje na 1958 in korte tijd reeds enige ongewijzig
de herdrukken beleefde.2 Uitvoerig en met nadruk, ja unverfroren, 
wordt hierin uiteengezet (evenals in vele buitenlandse, vergelijk
bare publikaties), dat wat men nu ten onrechte afzonderlijk als 
automatie pleegt aan te duiden, aan de eeuwenlange ontwikkeling 
der techniek nauwelijks iets principieel nieuws toevoegt. Haar aller
minst revolutionaire ontwikkelingsproces zou dan ook (afgezien 
wellicht van enkele kleine en korte aanpassings- of overgangsmoei
lijkiheden) vanzelf geleidelijk verder leiden in de richting van •tout 
est pour Ie mieux dans Ie meilleur des mandes possibles.' 

Naar bekend huldigt ook onze enige, pas benoemde Nederlandse 
hoogleraar in de automatietechniek, prof. Max Euwe, sedert jaar en 
dag ongeveer een zelfde standpunt, het standpunt van vrijwel alle 
technische experts, gelijk ook in diens inaugurele rede nog eens 
uitdrukkelijk is bevestigd. 

In de loop der jaren werd ik, behalve hier te lande, zowel bij 
verscheidene gelegenheden in Amerika als op internationale con
gressen in Europa3 in het bijzonder ook door Amerikaanse deskun-

2 Cybernetica, hoe sturen wij ons leven, ons werk en onze machines? 
Aula-uitgave, Utrecht, 1958. 

3 Zie o.a. International Congress of Scientific Management. Paris, 
1957 en Association Internationale de Cybemétique, Namur, 1958. 
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dige deelnemers scherp aangevallen over mijn te sensationeel, pes
simistisch of zelfs paniekerig geachte ideeën aangaande de naar 
mijn visie in een vrijelijk en zonder enig tegenwicht voortgezette 
automatie besloten vérstrekkende implicaties en potentiële struc
tuurverschuivingen. 
Daarmede kom ik nu tot de tweede markante wijziging, die eerst 
zeer kortelings, dus na circa vijftien jaar, is ingetreden. En wel, on
danks heftige weerstand, juist in Amerika. Wat op zich zelf ook 
weer niet zo geheel en al verwonderlijk is, omdat daar thans de 
automatieprocessen het snelst en het verst zijn voortgeschreden 
over een zeer breed front. Waar derhalve ook een eerste inzet van 
de voorspelbare gevolgen van deze penetratie het vroegst en, al
leen al gezien de continentale reikwijdte, op de meest indruk
wekkende wijze zichtbaar moesten worden. En wel zodanig, dat 
een systematisch gecontinueerde struisvogelpolitiek bij een ob
jectieve analyse der feitelijke gegevens eenvoudig niet meer op 
verantwoorde wijze volledig doorvoerbaar was. 

Het is de welbekende ironie der geschiedenis, dat nu sinds kort 
juist uit Amerika de sterkste pleidooien tot bezinning komen en 
zich voegen bij de schaarse Europese geluiden van oudere datum, 
die toen zo heftig en soms zelfs op persoonlijk grievende wijze be
streden werden, vooral ook van diezelfde Amerikaanse zijde. In 
Amerika zelf, evenwel, is dit niet zozeer een lichte en milde para
dox, maar een diep-treffende, hoogst pijnlijke schok. Te heviger, 
omdat de automatie als elke voorafgaande ontwikkeling van de 
techniek deel uitmaakte van een grandioos toekomstbeeld, ten 
nauwste vevbonden met •the American Creed'. 

In Amerika, juist ·in Amerika, was de automatie met luidruchtig 
gejuich en enorm enthousiasme begroet als een technologisch we
derom superieure prestatie, die ongetwijfeld geïdentificeerd mocht 
worden met een nieuw ontsproten, hoogst belangrijke loot aan de 
boom der technische kennis. Begrijpelijkerwijze meende men dan 
ook in Amerika vrijwel allerwegen de automatie te mogen beschou
wen als een nieuwe bevestiging van en een zeer aanzienlijke bij
drage tot dat specifieke type van vooruitgang en vervolmaking, 
waaraan Amerika zijn onvergelijkelijke economische pushing power 
en onovertrefbare wereldmacht te danken had. 

Men wilde hoogstens wel erkennen, dat er bij invoering van 
automatie hier en daar plaatselijk enigszins storende, doch korte 
overgangsmoeilijkheden zouden kunnen optreden, te meer bij een 
eventuele opmars der automatie in een sneller dan aanvankelijk 
verwacht tempo. Maar dit was toch in het algemeen belang van 
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verhoogde nationale welvaart. Ook was men niet erg onder de in
druk van de demarkatie of aankondiging der automatie als breng
ster van een tweede industriële revolutie. Waarom ook? Men was 
immers overtuigd, dat een gemakkelijke extrapolatie van de lessen 
der eerste industriële revolutie, die in Amerika veel vloeiender was 
vcrlopen dan in Engeland, geoorloofd was. Met name steunde deze 
gedachtengang op de slogan: hoe meer machines, hoe meer jobs, 
hoe groter nationaal produkt, hoe groter welvaart. Dit was waar 
gebleken als eindresultaat van de eerste industriële revolutie, toe
rekenbaar vooral aan een drietal factoren: de expansie van nieuwe 
industrie, die eerst dank zij de introductie van machines mogelijk 
werd en tegelijk mede dank zij de aanvullende toeleveringsbedrij
ven een veel groter arbeidsvolume vereiste; daarnevens het ont
staan van een arbeidsintensieve industrie voor de bouw van nieuwe 
fabrieken, alsmede voor de constructie en reparatie der vereiste 
machines en ten derde - last but not least - de explosieve groei van 
een niet gemachineerde of te mechaniseren ·derde' of diensten
sector.4 

Men dacht zich dan ook in Amerika algemeen zulk een tweede 
industriële revolutie als een simpele doortrekking of reproduktie -
hoogstens op wat ruimer schaal en met groter actieradius, maar 
ook met grotere stimuli voor de economische groei - van de eerste. 

Van de aanvang af luidde echter een nuchter-zakelijke prognose 
geheel anders. 5 

De volgende afwijkingen konden terstond worden voorspeld en 
zijn ook sedertdien alle gesignaleerd: niet slechts veilbreidde de 
automatie zich veel en veel sneller dan zelfs in de stoutste ver
wachtingen, mede dank zij een voortgaande aanzienlijke kosten
verlaging, veel groter dan voor mogelijk gehouden, en een - daar
mede verband houdende - steeds sterker verkleinde uitvoering der 
automatie-apparaturen (het verschijnsel der zgn. micro-miniaturi 
satie). Maar vooral ook volgde deze tweede industriële revolutie 
juist in zoverre een eigen lijn, dat nu net de zoëven vermelde drie
voudige basis steun van de eerste industriële revolutie in de fun
damenten getroffen werd en allengs begon af te brokkelen. 

Ten eerste werd veelal nieuwe industrievestiging terstond vol-

4 Deze omvat, naar bekend, alle beroepswerk dat niet is agrarisch 
of industrieel. 

6 Vgl. mijn boekje Automatie, Industriële en Culturele Revolutie, 
Zeist 1958. 
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ledig geautomatiseerd, met inbegrip van de daarmee corresponde
rende toeleveringsbedrijven. Ten tweede drong automatie door tot 
de machinale systeembouw alsook tot de machineconstructie- en 
reparatiebedrijven, met inbegrip van de elektronische industrie 
zelve die de automatie-apparaturen fabriceerde. Ten derde werd 
juist ook de derde of dienstensector ontsloten als een nieuw, schier 
onafzienbaar gebied voor de toepassing van automatie. Daarmee 
werden de drie grote opvangcentra, functionerend als ruime com
pensatiereservoirs van de eerste industriële revolutie, in geaccele
reerd tempo één voor één afgeknepen of uitgeschakeld. Dit proces, 
dat thans nog in volle gang is, moest onafwendbaar leiden tot een 
crisis. 

Amerika bevindt zich momenteel reeds midden in deze crisis. 
Laat mij dit in vogelvlucht illustreren aan de hand van enkele 
harde, naakte feiten. Sommige zijn welbekend, andere minder. Veel
al heeft men aanvankelijk verzuimd daartussen het juiste verband 
te leggen, of heeft men getracht daarvan een oppervlakkige inter
pretatie te geven, los van het onderliggende automatieproces. Ik 
noem 'hier enkele der momenteel meest in het oog springende ge
gevens en verschijnselen, zulks slechts op summiere wijze: 

l. De officiële werkloosheidscijfers schommelen in Amerika reeds 
geruime tijd tussen de 4 à 5 miljoen of om en nabij 6 pct. Daarbij 
komen nog circa 4 pct. part-time werklozen. Zulks in een langer 
dan gewoonlijk voortdurende periode van hoogconjunctuur! 

2. In werkelijkheid liggen deze cijfers, naar aangenomen wordt, 
aanzienlijk hoger. Werkloosheid heerst in het bijzonder onder 
oudere werknemers, die zich ten slotte, volledig gefrustreerd, na 
een aantal jaren van vergeefse inspanning niet meer aanmelden 
als werkzoekend en derhalve in de statistieken niet meer als zo
danig paraisseren. Sommige schattingen geven de reële werkloos
heid aan met een cijfer van rond 8 miljoen mensen (of ruim 10 pct.), 
tegenover een totale werkende bevolking van nog geen 70 miljoen. 
Ware het niet voor de bijzonder fors opgevoerde bewapeningsuit
gaven, deze cijfers der werkloosheid zouden ongetwijfeld nog 
aanzienlijk hoger liggen. 

3. Onmiskenbare indicaties voor de vermoedelijke juistheid in orde 
van grootte van deze officieuze benadering zijn o.m.: 

a. de geleidelijke procentuele afneming van het aantal wer
kenden t.o.v. de door geboortenoverschotten snel stijgende beroeps-
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bevolking. Verreweg de meeste nieuwe arbeidsplaatsen worden 
niet meer gecreëerd in de particuliere, maar in de openbare sector. 

b. de stijging van de ·arbeidsproduktiviteit' (sedert 1960) tot ge· 
middeld 3.5 pct. {tegenover voordien lange perioden van 2 à 2.5 
pct.), welke stijging vermoedelijk nog niet tot staan gekomen is. 
Allengs zou trouwens de term ·machineproduktiviteit' een juister 
beeld geven. 

c. de gemiddelde geschatte daling van de kosten van een auto
matiemachine tot circa een derde van de loonkosten van de arbeider 
die zij vervangt. 

d. de geleidelijke maar duidelijke en voor zich zelf sprekende 
verschuiving in de vakbondsactie van eisen tot hoger loon naar die 
tot verkorting van arbeidstijd (het meest effectieve middel tegen 
structurele werkloosheid) en tot garantie voor automatiewerkloos
heid. Serieuze discussie over een reductie van een 40-urige naai 
een 30-urige arbeidsweek of zelfs minder. Daarnevens desiderata 
inzake langere vakanties en vroegere pensionering, alsook verlen 
ging van de verplichte schoolduur voor jeugdigen en voortgezette 
scholing binnen de onderneming, resp. herscholing bij functiever
lies. 

4. De deplorabele economische situatie van de negers, en van 
andere in Amerika groepsgewijze aanwezige raciale of etnologische 
minderheden, is nauw verbonden met of althans aanmerkelijk ver
ergerd door het automatieproces. De negers, nog steeds ·the last to 
he hired, the first to he fired', behoren momenteel als een soort 
collectief en amorf aggregaat tot de het eerst en dus het zwaarst 
getroffen automatieslachtoffers. Zij moeten veelal de spits afbijten. 
De werkloosheidscijfers van negers liggen in doorsnee dubbel zo 
hoog als die van blanken met vergelijkbaar milieu, beroep, scho
ling, leeftijd of geslacht. De strijd om ·civil rights' is niet alleen naar 
de uiterlijke kant een idealistische en democratische strijd, doch 
heeft een zeer realistische, namelijk puur-economische, dus kei
harde ondergrond en ontembare drijfkracht. Alleen deze verklaart 
afdoende waarom die volhardende en uitputtende burgeroorlog 
juist nu gevoerd wordt en wel móét worden. Werkloosheidscijfers 
onder de negerbevolking van 30 pct. tot 50 pct. {in door automatie 
geteisterde depressiegebieden) vormen geen uitzondering. In wezen 
- al is dit nu nog versluierd - vormen de negers in dit opzicht 
mirabile dictu slechts de voorhoede en ook de voorvechters van de 
blanke bevolking, óók van die te midden waarvan en waartegen zij 
momenteel hun zware strijd strijden! 
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5. Schrijnend is ook de werkloosheid onder jeugdigen, die steeds 
stijgende is en nu omstreeks 15 pct. bereikt heeft. Het werkloos
heidscijfer voor jeugdige negers bedraagt circa 30 pct. en in be
paalde jeugdige minderheidsgroepen beweegt het zich rond 50 pct. 

Men rekent momenteel dat een gemiddelde Amerikaanse auto
matie-apparatuur een niveau bezit ten minste gelijkstaand met een 
highschool-diploma (doch dit machineniveau stijgt zeer snel). Mo
menteel verlaten circa 30 pct. der leerlingen hun high school zonder 
einddiploma. Zij zullen als regel geen werk vinden. 

6. In Amerika, het land van de spreekwoordelijke en nog steeds 
toenemende overvloed, heerst omvangrijke en diepe armoede. Een 
~art tot een vijfde van de totale Amerikaanse bevolking leeft be
neden of aan de rand van de daar (thans geldende) laagste welzijns
grens. In 1963 beschikte het armste vijfde deel van de Amerikaan
se bevolking gezamenlijk over ruim 4! pct. van het totale natio
nale inkomen, tegen twintig jaar terug nog over bijna 5 pct. Auto
matie brengt een allengs groter deel van de bevolking tot betrek
kelijk en wellicht ook absoluut grotere armoede. Armoedebestrij
ding alléén - zoals nu door Johnson op zich zelf terecht met kracht 
ingezet- kan uit het aspect der automatie bezien voorshands wei
nig méér betekenen dan een 1mrieren am Symptom'. Voortschrij
dende automatie graaft de grond weg onder het nieuw gestelde 
ideaal van "the Great Society'. 

Een enkel woord in dit verband over Europa. In de meeste West
europese landen blijft het problemencomplex der autonomie op 
tweeërlei, samenhangende wijze tot dusver vrijwel geheel omhuld 
door dichte nevelen, onzichtbaar. Enerzijds kampt men vrijwel al
lerwegen met een nijpend tekort aan arbeiders, wat het woord 
werkloosheid tot ketterij of dwaasheid maakt. Anderzijds bestaat 
nog een technologische of althans technische achterstand, in het 
bijzonder wat de toepassing van automatie betreft. Weliswaar zou 
dit aan de ene hnt meer tijd geven tot rustige bezinning, aan de 
andere kant eohter sluimert men helaas nog onverstoorbaar voort, 
nu scherpe waarschuwingen en pijnlijke schokken als in Amerika 
hier thans nog geheel of grotendeels ontbreken. Dit maakt het 
echter dubbel wenselijk reeds nu met klem te wijzen op de hard
handige wijze waarop een met zich zelf zozeer tevreden Amerika 
de laatste jaren onverhoeds uit de dommel is gewekt en de rozige 
stemming aldaar ten leste rauwelijks is verstoord. 

Niet velen nog, ·behalve de rechtstreeks betrokkenen, hadden 
nota genomen van de heftige discussies over automatie in Ameri-
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kaanse vakbondskringen. Ook was men nog lang geneigd de vele 
stakingen in Amerika te zien· als aldaar normale verschijnselen. 
Stuk voor stuk hadden deze stakingen in de laatste jaren echter 
betrekking op automatie, successievelijk binnendringend in hun 
eigen werkterrein: dat van mijnwerkers, typografen, haven- en 
dokarbeiders, spoorwegpersoneel, staalwerkers, enz., enz. Ook viel 
het nauwelijks op, dat Kennedy kort voor zijn dood de instelling 
van een staatscommissie bekendmaakte om advies uit te brengen 
over de problemen en gevolgen der automatie, een commissie wel
ker installatie en opdrachtbevestiging door Johnson plaatsvonden. 

Als een eerste,6 echte shock kwam, dacht ik, de publikatie in 
Amerika vanwege het Center for the Study of Demoeratic Institu
tions in het jaar 1962 van de hand van Donald Michael, getiteld 
'Cybernation, The silent Conquest'. In deze brochure werd met een 
scherpe analyse daar te lande voor de eerste maal op glasharde 
wijze de tot dusver in fraai gekleurde sluiers verhulde automatie 
onder het schelle licht van schijnwerpers geplaatst en ten dele 
ontluisterd als een vanzelfsprekend en weergaloos wonder van 
automatische vooruitgang. 

Niet lang daarna, in aprill964, volgde een memorandum, gericht 
aan president Johnson, door W. H. Ferry, vice-president van het 
Center for the Study of Demoeratic Institutions, en een groep van 
33 beroepshalve vooraanstaande mede-ondertekenaars, getiteld 
'The Triple Revolution', welk memorandum zich met opzet voor
namelijk beperkte tot de zgn. cybernetische revolutie. Ik beschik 
nog slechts over een Duitse vertaling van dit stuk, zodat ik enkele 
daaraan in dit artikel ontleende gegevens niet woordelijk kan cite
ren. Het is dit interessante document, bijna zou ik zeggen manifest, 
dat verrassenderwijze in Amerika, bolwerk van ruig kapitalisme 
en volmaakt vrij particulier initiatief, een geheel ander fors geluid 
doet horen. Voor het eerst, bij mijn weten, worden hierin reeds 
zeer duidelijk de lijnen doorgetrokken naar een door voortschrij
dende automatie zonder meer afgedwongen reconstructie der maat
schappelijke ordening in - bij gebreke aan enige andere passende 
term - socialistische zin. 7 

6 De vroegere, wellicht te vage voorspellingen van prof. Norhert 
Wiener, de geniale, doch tegelijk wat excentrieke en romantische grond
legger der cybernetica, o.a. neergelegd in diens 'The human use of 
human beings', werden destijds in Amerika en elders vrijwel genegeerd. 

7 In Amerika heeft deze term, naar bekend, geheel andere associa
ties dan in Europa. Het memorandum in kwestie bezigt deze term dan 
ook niet, noch draagt het enig ander etiket. 
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Het structurele transformatieproces der automatie als maat
schappeliike doorbraak en wi;gwi;zer naar een ander bestel 
De gevolgen van automatie zijn verstrengeld, gecompliceerd en 
ook ten dele contradictoir. 

Twee hoofdtrends zijn echter in deze verwarrende veelheid van 
ontwikkelingslijnen onmiskenbaar aanwezig: enerzijds het onver
mijdelijke ontstaan van structurele werkloosheid op massale schaal 
- anderzijds de even noodwendige aanzwelling voor de per per
soon beschikbare vrije tijd. 

Er zijn drie sectoren van het economisch leven: de agrarische, 
de industriële en de dienstensector. De agrarische sector - voor
heen 80 à 90 pct. der beroepsbevolking omvattend - is in de wes
terse landen reeds vrijwel ontmand. De industriële sector volgt, 
volgens het prototype der fabrieken-zonder-arbeiders, allengs dit 
voorbeeld. Het heterogene conglomeraat van de resterende derde 
sector toont reeds thans meer en meer door de automatie geslagen 
bressen. Ook of juist hier valt steeds nieuw en ander menselijk 
emplooi aan haar zegevierend oprukkende machines ten offer. Onze 
economie, te beginnen met de Amerikaanse, ontwikkelt zich lang
zaam of zelfs versneld maar zeker tot een vrijwel volledige robot
economie: een economie-zonder-mensen. 

De gedurige aanwas van de gemiddelde vrije tijd loopt daaraan 
parallel. Hoofdoorzaken: werkloosheid, verkorting van de arbeids
duur, part-time-werk, langere vakanties en vervroegde pensione
ring bij verlengde doorsnee-levensduur, dit alles nog verscherpt in 
geval van een sterk versnelde bevolkingsaanwas. De vrije tijd 
schuift op van het derde leven (na arbeid en slaap) naar het eerste 
leven van de gemiddelde mens van morgen. 

De twee genoemde hoofdtrends, waarschijnlijk leidend naar en 
kenmerkend voor de toekomstige ontwikkeling - werkloosheid en 
vrije tijd -, kunnen gezamenlijk nog weer worden gereduceerd 
tot één naar voren springend typisch facet van een toekomstig 
maatschappijpatroon: namelijk de verregaande gespletenheid. 

In één opzicht vertoont de tweede industriële revolutie een spec
taculaire analogie met de eerste, terwijl bij nader toezien de ver
rassende overeenkomst ook gepaard gaat met een even merkwaar
dig verschil. 

Marx voorzag, dat in de toen oprijzende industriële maatschappij 
een toenemend scherpe klassentegenstelling zou ontstaan tussen 
een kleine schare, zich steeds meer verrijkende uitbuiters (kapita
listen) en een groeiend, steeds meer verpauperend arbeidersprole-
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tariaat. Disraeli zag op zijn beurt Engeland op een hoogtepunt der 
eerste industriële revolutie schier bezwijken aan een z.i. op den 
duur onhoudbare antithese van 'the two nations'. 

L 'histoire se répète. Althans ten dele, maar ook op een andere, 
weer geheel onvoorziene wijze. Er groeit inderdaad een nieuwe 
huiveringwekkende klassentegenstelling - een daaraan mogelijk 
verbonden klassenstrijd. Ditmaal echter niet de gespletenheid tus
sen een kleine groep ondernemende bezitters en een uitgebuite in
dustriële arbeidersmassa. Wél echter die tussen de geprivilegieerde 
'happy few', die nog produktieve arbeid mogen verrichten en· een 
staag wassende, uiteindelijk veel grotere massa van werkwilligen
zonder-werk. Bedelaars-om-werk, die allerminst door oplegging 
van te zware en onvoldoende beloonde arbeidsprestaties mense
lijkerwijs uitgebuit worden, doch die daarentegen onvrijwillig uit 
het arbeidsproces, ieder produktief arbeidsproces, onbarmhartig 
buitengesloten worden. Het nieuwe aldus door machines uitgesto
ten proletariaat is een niet-arbeids-proletariaat. De nieuwe aristo
cratie wordt gevormd door de bevoorrechte, zeer goed betaalde 
werkers. Deze beide nieuw ontstaande, tegenovergestelde klassen 
vormen de, onderling zeer onevenwichtige, scharen der sociale 
tangbeweging, uitgeoefend door een robot-economie-in-wording. 

De toekomst-mens schijnt dan in overgrote meerderheid te moe
ten zijn een mens-zonder-arbeid als volledige dagtaak en daaren
tegen badend in een zee van vrije tijd. Schijnbaar aldus para
dijselijk gezegend. Doch inderdaad veeleer de moderne verschij
ningsvorm van de vloek wegens de erfzonde dragend. In onze 
huidige maatschappelijke ordening geldt immers loon naar werken.8 

Zij die niet werken, behoeven weliswaar niet meer te verhongeren, 
of in tehuizen te worden opgesloten, dank zij gemoderniseerde 
sociale zorg. Zij behoren echter steeds tot de zgn. minimumlijders, 
levend aan de zelfkant van het menselijk bestaan. Zij incorporeren 
de moderne, straks massale armoede (in vroegere eeuwen wellicht 
als rijkdom beschouwd). Een marginale en relatieve armoede, die 
tegenover de juist thans veel overvloediger stroom van rijkdom te 
schriller afsteekt. Een nieuwe armoede, snel oprukkend van uit
zondering tot regel, die stellig niet toelaat de in de schoot geworpen 
massa vrije tijd op zinvolle wijze te besteden. Een splijtingsproces 
(veel belangrijker dan dat van de atoombom), hetwelk, zij het op 

8 De geschiedenis veroorlooft zich natuurlijk weer een van haar 
grillige grappen door dit beginsel juist nu - op het laatste moment -
in communistisch Rusland meer volledig tot gelding te doen komen. 
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gans andere en wellicht nog zwaarder drukkende wijze, de door 
Marx geprofeteerde 'Verelendung' en deze vergezellende 'Entfrem
dung' alsnog waar zou kunnen maken. 

Onze huidige maatschappijvorm verdeelt het beschikbare natio
nale inkomen al naar de participatie aan het economisch produktie
proces. Wie daarbuiten staat, heeft recht op een bepaalde minimale 
verzorging, niet op een van de produktie afgeleid inkomen, of 
daarin ingecalculeerde beloning. 

Wanneer nu een allengs geperfectioneerde robot-economie een 
gedurig wassende vloed van goederen en diensten schept, terwijl 
tegelijkertijd een toenemende vloed van mensen aan dit schep
pingsproces per definitie niet meer zou deelnemen, dan is het 
grootste sociale conflict aller tijden geboren. Het geldende econo
mische waardensysteem breekt hierop vroeger of later kapot. 

Hoelang kan men nog vasthouden aan de bestaande norm, vol
gens welke de al of niet deelneming aan het produktieproces bij 
uitsluiting bepalend is voor de toekenning of ontkenning van een 
menswaardig bestaan en van een zinvolle 'pursuit of happiness'? 

Die norm van een redelijke arbeidsbeloning was houdbaar, zo
lang zij gekoppeld was aan een recht op werk, dus aan een andere 
economische norm, namelijk die van 'full' of althans 'high employ
ment". In het nieuwe geautomatiseerde en gerobotiseerde produk
tieproces zal deze nog vrij moderne eis van onze tegenwoordige 
economische orde omtrent te verschaffen werkgelegenheid niet 
meer te handhaven zijn. Welvaartseconomie, stellig in de toekomst 
groter dan ooit tevoren, maar alsdan noodgedwongen zonder de 
overheidsgarantie van een recht op arbeid. Omdat machines hoe 
langer hoe meer de bestaande en toekomstige arbeidstaken van de 
mens zullen gaan overnemen. Kwantitatief zowel als kwalitatief 
veel beter, veel sneller en nauwkeuriger, ten slotte veel goedkoper, 
veel rationeler en efficiënter. 

Indien een zodanige ontwikkeling zou intreden en gaan over
heersen, dan vervallen op den duur menselijke arbeid, arbeids
prestatie en arbeidsbeloning als pijlers van ons maatschappelijk 
bestel. Dit is - of men wil of niet- het einde van het kapitalistisch
industrieel economisch systeem met zijn haast vanzelfsprekende en 
automatisch werkzame binding tussen produktie en inkomensver
deling. Zodra een overwegend deel der bevolking geen werkzaam 
aandeel meer zou hebben in een steeds overvloediger opbrengsten 
afwerpend produktiesysteem, kan verricht werk niet meer behoor
lijk functioneren als exclusieve maatstaf voor de verdeling dezer 
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opbrengsten ten behoeve van de consumptie. Nog minder voor het 
al of niet aanspraak kunnen maken op een redelijk welvarend be
staan. Of anders gezegd, economisch-produktieve arbeid zal niet 
langer kunnen dienen als grondslag voor een al dan niet zinvolle 
ontplooiing van ieders menselijke persoonlijkheid. Hoe zal dit de 
maatschappelijke verhoudingen ontwortelend hiaat worden ge
dicht? Niet het werk, althans de economisch-produktieve arbeid, 
maar de mens zal dan, in laatste instantie, weer de maatstaf aller 
dingen moeten worden. 

Historisch gezien een uitermate merkwaardige ontwikkelings
gang. Nog een Quesnay achtte slechts arbeid, verricht in de eerste 
of agrarische scetor, waarlijk produktief én waardevol. Onder in
vloed vooral van de calvinistische ethiek werd alle economische ar
beid produktief, alsook voor de mens waardevol. Anders dan bij de 
Romeinen, met hun verering van het otium (vrije tijd), kwam op 
het niet verrichten van produktievc arbeid een odium (de vloek van 
ledigheid en luiheid) te liggen met corresponderende veroordeling 
tot armoede. Wij staan nu voor een nieuwe mentale omwenteling. 

Bij het wegvallen van de produktieve arbeid als tegelijkertijd 
economisch en ethisch hoogste norm zal - op straffe van de ver
wording tot een destructieve chaos, al dan niet gepaard met een 
bloedig omwentelingsproces - een doelbewuste planning moeten 
plaatsvinden ten dienste van een andere, beter passende maat
schappelijke ordening. Het verrichten van economisch niet-produk
tieve arbeid zal bij voorbeeld in de nieuwe waardenschaal een 
hoge plaats kunnen gaan verkrijgen. Als wij, mensen, ons op de 
voorbereiding van deze radicaal afwijkende situatie en deze geheel 
andere grondslag van de menselijke existentie tijdig bezinnen, 
zullen wellicht ook computers bij de uitwerking hun dienst kunnen 
bewijzen. Maar eerst zullen nieuwe normen en waarden tot gel
ding dienen te worden gebracht. Narmen o.m. van inkomensver
deling en belastingheffing, van consumptie en vrijetijdsbesteding, 
die in wezen niet anders dan modern-socialistisch van aard zullen 
kunnen zijn. Rechtvaardig voor de bevolking als geheel, zo goed 
als voor ieder persoonlijk lid der gemeenschap, doelmatig voor het 
optimaal functioneren van de economische huishouding als deel 
van een groter wereldbestel, strevend naar de kwalitatieve benade
ring van een zoveel mogelijk ideale menselijke samenleving op 
aarde. 

Evolutie en revolutie 

Het tempo der sociale dynamica wordt door de techniek op een 
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steeds hogere frequentie overgeschakeld. Dit geschiedt tevens in 
wisselwerking met automatieprocessen. 

Het duurde vermoedelijk wel tienduizenden jaren voordat zwer
vende nomadenstammen zich in vaste vestigingen tot akkerbouw 
nederzetten. In slechts enkele honderden jaren kwam de gemecha
niseerde industrie tot volle ontplooiing. Slechts enkele tientallen 
jaren blijken nodig voor de overgang naar een robot-produktie
systeem, in operatie zonder mensen in noemenswaardig aantal, dat 
reeds rond het jaar 2000 ten naaste bij zijn voltooiing zou kunnen 
naderen. 

Terecht heeft Marx destijds de aandacht gevestigd op de essen
tiële betekenis van het stelsel van produktie voor de wijze van 
maatschappelijke ordening en voor het mens-zijn als zodanig. Ten 
onrechte nam hij daarbij aan, dat het produktiesysteem-in-wording, 
waarvan hij de dramatische ontplooiing als tijdgenoot zelf mocht 
beleven, ook het definitieve stelsel zou zijn, in economicis het 
laatste woord. (Zie hierna onder "Wetmatigheid of waarschijnlijk
heid: pro en contra Marx). 

Als gevolg van de fenomenale acceleratie van tempo, waarmede 
thans een nieuw economisch produktiesysteem als een raket om
hoog wordt gestoten, is veel van de karakteristiek marxistische of 
neo-marxistische ideeën thans volslagen verouderd en op zijn beurt 
weer rijp voor het museum van oudheden, dat Marx zelf, door de 
toenmalige zich ontvouwende nieuwe ontwikkelingsgang volkomen 
gerechtvaardigd, voor zijn voorgangers heeft opgericht. 
Niet alleen Marx, voor een essentieel deel van zijn oeuvre, ook 
b.v. een Beveridge, de indrukwekkend profeet van eerst na de 
Tweede Wereldoorlog ontloken, toenmaals radicale, dus zeer om
streden ideeën als •full employment' en "social security', ook reeds 
een Burnham, de nog maar korte tijd geleden naam makende ont
dekker van een "managerial revolution', zijn alweer overspoeld 
door de even genadeloze als impassieve stroom van de tijd. Eén
maal door hun baanbrekende beschouwingen aan de toppen ra
kend van modern sociaal-economisch denken, zijn zij beurtelings in 
luttele decaden onder de drang en dwang van een stormachtige, 
wederom geheel nieuwe ontwikkeling onttroond en worden nu als 
'vieux jeu' op een zijspoor geschoven en binnenkort uitgerangeerd. 

Hoge werkgelegenheid valt - zelfs met volle medewerking van 
overheidswege - in de toekomstige geautomatiseerde produktie niet 
meer te garanderen. De negers en andere rassenminderheden, de 
jeugdigen gelijk op met de ouderen, ondervinden dit in Amerika 
al sedert enige jaren aan den lijve. De tijdelijke of semi-permanente 
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steunuitkeringen die hun tot bijstand worden toebedeeld, vormen 
als uiting van weldadigheid geen compensatie voor een minder
waardig leven en verschaffen bepaald geen •zekerheid', doch be
vestigen veeleer hun moedeloze gevoelens of gedragingen van labi
liteit, frustratie en apathie, nu en dan uitschietend tot verbitterde 
haat, verheven rebellie en agressie. 

Geleidelijk aan, van de voet van de pyramide der ondernemings
hiërarchie zich doorzettend naar de top, tast automatie allengs 
zelfs ook de positie der nieuwe halfgoden, de moderne managers 
aan: eerst in het onderste, dan in het middenkader, ten slotte over 
alle sporten heen tot vlak onder de allerhoogste leiding. Het nieu
we type van 'decision-making' automatie-upparaturen verbreidt 
zich intensief en extensief over een steeds breder vlak, alsook in 
verticale richting opdringend naar boven. 

Waarlijk niet alleen de ongeschoolden of half-geschoolden vallen 
ten offer aan de als een tempestueuze en turbulente vloedgolf alles 
overstromende, en alle door mensenhand gewrochte bouwsels in 
haar baan meesleurende, tomeloze drift der automatie, ook allengs 
de behoorlijk of zelfs hoger geschoolden en beroepsmatig of acade
misch ontwikkelden. Ja, de op verschillende vlakken in lagere tot 
hogere kaders leidinggevenden zien ten slotte evenzeer hun werk 
door machines gedraineerd en uiteindelijk door deze gesubsti
tueerd. 

En nog staat de automatie, nauwelijks na haar geboorte uit de 
windselen losgemaakt, thans in de allereerste aanvangsfase van 
haar veroveringstocht. Op kennelijk aarzelende, tastende, niet zel
den nog mistastende, en uiteraard experimentele wijze, dus ook 
onvermijdelijkerwijze met vallen en opstaan, door schade en schan
de wijzer wordend, gestart in de (tweede) industriële sector, is zij 
vandaar snel naar aangrenzende gebieden overgesprongen. Zowel 
naar de (eerste) agrarische sector, waar zij zich vooral in de Ameri
kaanse landbouw- en veeteeltgrootbedrijven als een vuurhaard 
verbreidt, alsook in de tot dusver voor machines tot een soort be
schermd natuurreservaat verklaarde (derde) dienstensector, de ver
gaarbak die alle overig (niet-agrarisch en niet-industrieel) econo
misch leven in zich opneemt. Maar de automatie heeft zich van de 
straf-aanzeggende bordjes met verboden toegang in deze derde sec
tor hoegenaamd niets aangetrokken en viert momenteel juist daar 
haar grootste triomfen, de ene na de andere professionele tak van 
dienstverlening onder haar voortstormende zegekar, een jugger
naut gelijk, platwalsend en van menselijk leven ontledigend. 

In deze met steeds hoger opgevoerd tempo voortrazende, zich 
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door haar eigen terugwerking nog weer versterkende en verbre
dende stroomversnelling slaat kwantiteit om in kwaliteit, graduele 
afwijkingen worden tot principiële tegenstellingen en de technolo
gische evolutie - die reeds aan de gang is sedert het eerste werk
tuig, handwapen of wiel - verdicht en verscherpt zich tot een fun
damentele revolutie, met bijbehorende ·Entwertung aller Werte'. 

Reeds nu forceert de speerpunt der in gang gezette automatie in 
Amerika - waar zij het eerst en in een korte spanne tijds het meest 
tot ontwikkeling geraakte, zij het ook daar momenteel nog steeds 
niet aan de kinderschoenen ontwassen - een even onbetwistbare 
als opzienbarende doorbraak van het maatschappelijk front tot in 
grote diepte, welke gapende opening zich zeer snel verwijdt. Hier
door stromen nieuwe automatietoepassingen binnen, die in tal van 
verschillende richtingen uitwaaieren en een steeds verder door
stotende penetratie over een steeds breder vlak van het economisch 
leven bewerkstelligen. Telkenmale nemen nieuwe automatie
machines weer toegevoegde groepen van menselijke werkers in de 
tang en verdringen deze uit het gangbare produktie-, of althans 
arbeidsproces in de ruimste zin van het woord. 

Deze steeds ernstiger vormen en steeds groter omvang aan
nemende doorbraak der geijkte sociale patronen en tradities stelt 
de samenleving, in haar tegenwoordig bestaande sociaal-economi
sche ordening, gegrondvest op een produktiesysteem van samen
werking tussen mensen en machines, uiteindelijk voor de klem
mende vraag van een •to be or not to be'. Diezelfde vorm of stijl 
van menselijke samenleving kan niet denkbaar onveranderd blijven 
voortbestaan met een produktiesysteem, dat vrijwel uitsluitend 
door machines en praktisch zonder mensen op de meest vrucht
bare wijze - en dus met de hoogste produktiviteit - zou worden 
volvoerd. Maar, zo al, hoe dan wel? Op deze grootste uitdaging in 
de loop van de menselijke beschavingsgeschiedenis bestaat, naar 
het mij voorkomt, maar één zinnig antwoord, dus zonder enig ander 
mogelijk of althans momenteel voorstelbaar alternatief. Wil onze 
westerse samenleving op zinvolle en derhalve menswaardige wijze 
blijven voortbestaan (waarvan de Amerikaanse ontwikkeling thans 
slechts een klein voorspel vormt), dan is er geen andere keus dan 
een vrijwillig aanvaard en welbewust gepland socialisme in mo
derne gestalte. 

Het onafwendbare socialisme van de toekomst 

Doorbrekende automatie splitst zich steeds duidelijker in haar beide 
inherente componenten van vloek of zegen. 
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Een zegen voor de mensheid als die van de hoorn des overvloeds 
is haar kwantitatief steeds vergrote produktie van goederen en 
diensten met een bovendien steeds verbeterde kwaliteit. Ook b.v. 
op zuiver-economisch, natuurwetenschappelijk, medisch en astro
nautisch gebied e.t.q. bevat zij ongekende, zeer zeker mogelijk ten 
goede uitwerkende potenties. 

Een vloek ware vooral de disintegratie der maatschappijstruc
tuur door het uiteenvallen in een steeds kleiner wordende groep 
nog-werkenden en een steeds groter wordende groep van niet
meer, of nog slechts ten dele, dan wel slechts van tijd tot tijd wer
kenden. Een vloek, voorts, de dehumanisatie welke dreigt voor 
het overwegende deel der tot de tweede groep van uit het arbeids
proces uitgestoten behorende leden. Een sociaal alsook mentaal 
hoogst ongezond ontwikkelingsproces van 'Verelendung' en 'Ent
fremdung', dat steeds meer gevaar zou inhouden, de ganse cultuur 
met zich mee omlaag in een bodemloze afgrond te sleuren. Een 
soortgelijk maar ditmaal oneindig verhevigd gevaar, waaraan tien
tallen oude verheven culturen in vroegere tijden reddeloos zijn ten 
onder gegaan. Babylon ondanks zijn 'teken aan de wand', Rome 
dank zij zijn ·brood en spelen'. De door Toynbec voor het verleden 
zo indringend beschreven breakdown en onverbiddelijk daaropvol
gende cultuurversterving. 

Het behoeft nauwelijks betoog, dat alleen nog planmatige, diep
gaande sociale hervormingen en collectieve voorzieningen, van 
overheidswege gedirigeerd en gereguleerd, deze fatale ontwikke
ling uiteindelijk zullen kunnen tegenhouden en in gunstige zin 
ombuigen. Wanneer men dit geheel van ingrijpende maatregelen 
en vernieuwde sociale normen een naam wil geven, ligt die van 
socialisme voor de hand. Al zal dat in de toekomst niet meer zijn 
het socialisme van één bepaalde partij, doch van alle progressieve 
groeperingen, die gezamenlijk strijden voor één doel: het voort
bestaan van onze menselijke samenleving op een sociaal en cul
tureel waardevolle wijze. 

Het is geenszins mijn bedoeling hier een blauwdruk te geven van 
dit toekomstig socialisme. Wel wil ik aan de hand van enkele sail
lante punten mijn conceptie nader toelichten. 

1. Voorop sta, dat onze moderne verworvenheden aan sociale wet
geving en verzekering eigenlijk slechts een 'stopgap' blijken te 
vormen voor een overgangsperiode. Zij kwamen te rechter tijd 
met haar aflossing van de beruchte armen-wetgeving en van de 
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onmenselijk wrede armhuizen uit de tijd van dt> eerste industriële 
revolutie. 

Maar de tweede industriële rev-;lutie vordert het zetten van veel 
verdergaande stappen van radicale aard, ten einde een sociale re
constructie en afdoende sanering van de anders intredende auto
matie-catastrofe mogelijk te maken. 

Het sedert Quesnay geldende en telkens aangevulde onderscheid 
tussen economisch produktieve en niet-produktieve arbeid zal uit
eindelijk moeten vervallen. 

Op een gegeven moment - voordat het te laat is - zal de enge 
band tussen deelneming aan de produktie en een daarop gebaseerd 
inkomensaandeel moeten worden doorgesneden, zodra het aantal 
niet-deelnemers van doorslaggevend gewicht wordt. De economisch 
gefundeerde systemen van inkomensverdeling en belastingheffing 
zullen dan ingrijpend moeten worden gewijzigd. 

In plaats van het recht op arbeid zal als nieuwe sociale norm het 
recht op een menswaardig bestaan, zich uitend in het recht op een 
redelijk deel voor ieder (ook en evenzeer voor de niet-werkers) van 
het nationale produkt, aan de top der sociale waardenhiërarchie tot 
gelding komen. De mens zal niet zijn slaaf van het produktiesys
teem, maar het produktiesysteem zal staan ten dienste van de mens. 

2. Aan de massale structurele werkloosheid kan de overheid geen 
einde maken, omdat aan het automatieproces, alleen reeds om rede
nen van internationale concurrentie, geen moratorium kan worden 
verbonden. Machines zullen voortgaan mensen te vervangen. 

Wel zal de overheid aan een steeds verdergaande verkorting van 
de arbeidstijd moeten meewerken. Daarnevens, uiteraard, een ge
leidelijk verlengde schoolplichtleeftijd. 

Ten slotte zal de overheid een sterk vergrote openbare sector 
moeten instellen. Enerzijds om te werken - voor zover computers 
als onze toekomstige 'machines à gouvemer' dit nog niet kunnen 
doen - aan de nieuwe collectieve voorzieningen. Anderzijds, en 
dit vooral, om het scheppen of bevorderen van een gunstig klimaat 
voor het verrichten van allerhand nieuwe, economisch niet-produk
tieve, doch menselijk hoogst waardevolle arbeid, lichamelijk en 
geestelijk. 

3. In verband met de zwellende hoeveelheid van vrije tijd zal de 
toekomstige overheid veel uitgebreider zorg moeten besteden aan 
de mogelijkheden van een zinvolle, positieve (hetgeen niet steeds 
gelijkstaat met actieve) vrijetijdsbesteding. 
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Onderwijs, scholing, vorming en volksontwikkeling zullen een 
veel hoger deel van de budgetten der publieke organen opeisen 
dan thans het geval is. 

De gebieden van recreatie (mede-omvattend de massamedia), 
kunst en cultuur zullen in het toekomstig overheidsbeleid centraal 
komen te staan. De afgelopen eeuw was gewijd aan sociale zorg. 
De toekomstige eeuw zal zijn gewijd aan culturele zorg. De ge
meenschappelijke activa van natuur- en cultuurschatten dienen ook 
aan de ganse gemeenschap der consumenten (met inbegrip der
halve van alle niet-producenten) gelijkelijk ten goede te komen. 
Het spreekt wel vanzelf, dat ieder daarnevens ook recht heeft op 
voldoende leefruimte, in stad en land, zuivere lucht en zuiver water. 
Dat vereist mede een veel grotere omvang van openbare werken en 
overheidsinvesteringen, resp. -voorzieningen. De keuze is letterlijk 
en figuurlijk tussen parken en woestijnen. 

Wetmatigheid of waarschiinlijkheid: pro en contra Marx 

Onweerlegbaar juist - zoals ik hiervoor onder 'Evolutie en revo
lutie' reeds opmerkte - heeft naar mijn gevoel Marx voor de maat
schappelijke ontwikkeling als causaal bepalende factor een priori
teit toegekend aan het heersende produktiesysteem. Tegen zijn op
vattingen kunnen wij ons ook in ons eigen geval nog steeds het beste 
afzetten. 

Als man van zijn tijd is Marx, op zich zelf begrijpelijkerwijs, ver
strikt geraakt in dát nieuwe industriële produktiesysteem hetwelk 
zich met alle goed en kwaad als een zo fascinerend schouwspel 
voor zijn ogen ontrolde. Hij meende daarin tegelijk ook het finale 
sluitstuk van de economische evolutie te ontwaren. Dientengevolge 
moest zijn prognose nog op twee andere, samenhangende punten 
uiteindelijk falen. 

Hij zag het strijdend arbeidsproletariaat als het motorisch en 
revolutionair vehikel van deze nieuwe fase en hij oordeelde boven
dien dat die fase met wetmatige noodzakelijkheid naar het defini
tieve einde der dialectische evolutie zou voeren, die alsdan, tot rust 
gekomen, op stabiele wijze zou kunnen worden gecontinueerd op 
dit hoogste sociale niveau. 

Welnu, de evolutie verkeerde ten tijde van Marx niet aan de 
vooravond van de door hem op messianistische wijze verwachte, 
nabije eindfase. De ontwikkeling - het is nu gemeengoed - ging 
verder én anders. 

In onze eigen tijd - precies een eeuw na de verschijning van 
'Das Kapital' - openbaart zich een poft-marxiaanse fase, geken-
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merkt door het wederom verschijnen van een vrijwel gans nieuwe 
en geheel andere, evenzeer technische of zelfs volledig technocra
tische, produktiewijze, die van de volledig gerobotiseerde econo
mie. Maar de marxiaanse systematiek blijft daarop evenzeer en met 
ijzeren consequentie van toepassing. 

Hoe juist heeft Marx ons immers in zijn scherpzinnige analyse 
het wezen en de werking gekenschetst van de elkander opvol
gende historische produktiestelsels: de overgang van slavenarbeid 
in de oudheid, via de middeleeuwen met een agrarisch-feodale 
maatschappij van lijfeigenen en horigen, ten slotte naar het toen 
moderne produktiestelsel, gefundeerd op een agrarisch en bovenal 
industrieel arbeidsproletariaat. 

Datzelfde arbeidsproletariaat, steeds verder verpauperend, zou 
volgens Marx al strijdend de laatste en dus blijvende omslag be
werkstelligen en dan voorgoed het hoogste maatschappelijk en 
staatkundig gezag gaan vormen. Alles volgens de onontkoombare 
wetmatigheid der door hem ontvouwde sociaal-economische dyna
mica. 

Nu evenwel worden wij bepaald niet meer gekweld, noch ook 
in onze fantasie meegesleept door de nachtmerrie van zulk een 
verpauperd arbeidsproletariaat - dat immers nauwelijks of niet 
bestaat in onze westerse samenleving, waar een welvarende arbei
dersklasse meeregeert op thans veeleer conserverende wijze. Doch 
de weinigen die thans, in de voetsporen tredend van Marx, het 
wagen vooruit te denken, worden integendeel juist ernstig veront
rust door het ontstaan en de volgens zuiver-zakelijk vooruitzicht te 
verwachten betrekkelijk snelle en omvangrijke toeneming van een 
niet-arbeidsproletariaat. Een nieuwe grote en met grote snelheid 
gedurig toenemende, onderliggende klasse, niet uitgebuit, maar 
geduld, niet in ellende zwoegend, doch in nietsdoen de tijd van een 
armetierig bestaan dodend. Daarmee krijgt ook de sociale prog
nose een geheel andere inslag, strekking en draagwijdte. 

Het kan zijn - en voor Amerika heb ik de huidige symptomen 
van die ontwikkeling geschetst - dat een stuk van de marxistische 
leer zich ook in de toekomst, zij het op aangepaste wijze, zal hand
haven. Het lijkt mij onbetwistbaar dat, geheel overeenkomstig de 
denkwijze van Marx, de fundamentele wijziging van produktie
stelsel op de toekomstige ontwikkeling opnieuw een doorslaggeven
de invloed zal uitoefenen. Maar bovendien nog met een ten dele 
analoog effect, als door Marx voorzien. Ik bedoel het door Marx 
voorspelde effect van een onvermijdelijk groeiende klassentegen-
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stelling en een daaruit voortspruitende al dan niet onvermijdelijke 
klassenstrijd. 

Er kan geen twijfel bestaan over het ontstaan en de groei van 
een diametrale antithese tussen werkers en niet-werkers. Stakers 
en negers vormen in dit opzicht slechts Amerikaanse voorposten 
van een klassenstrijd die straks in nog geheel andere dimensies zou 
kunnen losbarsten. 

Zóû kunnen. Zelfs de moderne mechanica van de automatie, 
met haar feedback, predestineert in dit opzicht geen zuiver mecha
nistisch verloop. De wetmatig-noodwendige gedetermineerdbeid 
ontbreekt hieraan. Klassenstrijd is inderdaad mogelijk en ook reeds 
in eerste instantie aangevangen. Bij een verstandig en tijdig ant
woord op de uit deze klassentegenstelling voortkomende problema
tiek is echter deze dramatische eindresultante in de vorm en op de 
wijze van zulk een revolutionaire, alomvattende klassenstrijd 
geenszins per se noodzakelijk, laat staan in wetmatige zin met vol
strekte zekerheid vooruit-bepaald. 

Dichter bij Marx bevind ik mij echter, bij deze zeer globale con
frontatie, in de overtuiging, dat de thans aan de gang zijnde ont
wikkeling in zekere zin onweerstaanbaar en onontkoombaar zal 
moeten leiden tot het aanbreken van een in socialistische zin her
vormde maatschappij-inrichting. De structuur van een volledig 
ontwikkelde automatie-maatschappij zal zijn socialistisch of zal niet 
zijn. 

Onze generatie is wat voorzichtiger geworden en vervangt het 
begrip van causale natuurwetmatigheid bij voorkeur door op zijn 
best dat van een statistische waarschijnlijkheid. 

Toch meen ik hier wel te mogen gewagen van een wetmatig
heid die is onvermijdelijk en 'natuur-noodwendig', zij het dan wel 
conditioneel. 

Indien de mensheid overwegend rationeel handelt en duidelijk 
wordt gesteld voor de dwingende keuze van ondergang of voort
bestaan, dan zal die keuze, naar ik verwacht, slechts schijn zijn, 
omdat 'the will to survive' zal overheersen en men uiteindelijk toch 
zal beseffen een veel ernstiger chaos dan die van de grote depressie 
der jaren dertig niet te kunnen overleven. Eenmaal zich noodge
dwongen uitsprekend voor handhaving à tout prix van een ge
ordende samenleving is er - bon gré mal gré - geen enkele andere 
ordening denkbaar welke aan de stringente voorwaarden van een 
aanvaardbaar voortbestaan voldoet, dan een zodanige, die wij met 
ons huidige begrippenarsenaal slechts als socialistisch kunnen be
namen. 
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Naar mijn overtuiging zal de uitkomst van die wetmatige ont
wikkeling - waaraan als exceptie slechts de totale ondergang van 
onze cultuur zich zou kunnen onttrekken - van supranationale en 
althans in onze westerse georiënteerde wereld van vrijwel univer
sele gelding zijn. Onafhankelijk van politieke partij of doctrine, 
van levens-, wereld- of maatschappijbeschouwing. Immers wet
matig-dwingend! 

Een socialisme, op geheel andere leest gezet en veel beter ont
wikkeld, immers volgens planmatig verfijnde methode, dan aan
gegeven in de nauwelijks nader omlijnde visie van Marx. Leek in 
onze welvaartsstaat het socialisme wellicht voor velen reeds bijna 
een overwonnen en in ieder geval in zijn appeal sterk ingeboet 
hebbend standpunt, de automatie geeft daaraan, behalve een over
weldigend sterke impuls, als wegwijzer ook een zinvolle nieuwe 
inhoud. Eigenlijk wat dat betreft voor een deel, maar dan in mo
dern gewaad, met een oproep tot terugkeer naar de bron van de 
pre-marxistische sociale utopisten! 

Ideologie en wetenschap 

Ook Marx, die de utopisten zo fel bestreed, was uiteraard zelf een 
neo-klassieke en visionaire utopist. Zijn utopistische ideologie was 
slechts gehuld in een wetenschappelijk, ja, zelfs natuurwetenschap
pelijk kleed. 

Van schrijver dezes, als bestrijder der wetenschappelijke waarde
vrijheid, mag kritische zelfbezinning worden verwacht om na te 
gaan of en zo ja waar subjectieve waardering, resp. 'wishful think
ing', meespreken in de analytische benadering. Heb ik - zo moet 
ik mij bij voortduring afvragen- niet anders dan een socialistische 
wensdroom op papier gezet? 

Voor zover ik het zelf kan zien in genen dele. Althans wanneer 
de gekozen uitgangssituatie en grondhypothese in kern op waar
heid berusten. Gaarne geef ik toe, dat mijn schets, om wille van de 
kortheid en ook duidelijkheid van contrastwerking, soms te zeer 
het karakter van een wat eenzijdige zwart-wit-tekening draagt. Dit 
betreft echter m.i. details en niet de essentialia.9 

9 Een essentieel andere wending zou m.i. slechts kunnen intreden 
door het uitbreken van een al-vernietigende atoomoorlog. Mijn stelling is 
echter (zoals uiteengezet in een binnenkort te publiceren artikel in de 
Internationale Spectator), dat juist de modernste toepassingen van auto
matie-techniek dit pertinent zullen verhinderen. 
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Ik kan het naar beste weten én geweten niet anders zien dan 
dat wij in het voorportaal staan van een hoogst ingrijpende sociale 
omwenteling. Wij kunnen deze óf vreedzaam en op weldadige wijze 
doen verlopen, of gewelddadig, ten koste van veel menselijk leed 
en bloed. Dit is mijn visie, gegrond op harde feitelijke gegevens, 
al zal de neiging blijven bestaan haar als onaangenaam toekomst
gebeuren zolang en zover mogelijk weg te schuiven of als onscha
delijke profetie weg te wuiven. 

Hoewel de profetenmantel evenmin ontsiert als het boetekleed, 
pretendeer ik deze geenszins te dragen. Ik beproefde een zorgvul
dig afgewogen prognose, gebaseerd op sociaal-wetenschappelijke 
diagnose van de huidige realiteit en op een logisch-consequente 
uitwerking van haar m.i. meest vooruitspringende trendlijden naar 
de toekomst. 

Uiteraard is dit slechts een in grove trekken aftasten van 'the 
shape of things to come'. Het is bovenal mijn bedoeling op te wek
ken tot nadere bezinning over deze problematiek. 

En - zulks niet in het minst - van de sociale wetenschappen 
een grotere bijdrage te vragen in de trits analyse - prognose - thera
pie. Deze zullen het krachtenveld van de sociale dynamica met 
grotere belangstelling moeten onderzoeken, ten einde ons te leren 
hoe wij de daarin werkzame krachten en spanningen het beste kun
nen besturen of beheersen. 

Een socialistische toekomstmaatschappij mag liggen in het vlak 
van een sociaal-wetmatige ontwikkelingsgang, hoe deze uiteinde
lijk tot stand komt, goed, slecht of matig, tijdig of laat, effectief 
of inefficiënt, dat is ons aller verantwoordelijkheid - niet in het 
minst van de sociaal-wetenschappelijk gevormden. De laatsten zijn 
de verkenners die voor moeten blijven op het peloton, zonder daar
mee het contact te verliezen. Zij zijn het die ons raad kunnen 
geven over de onder gegeven omstandigheden beste sociaal-econo
mische en sociaal-culturele politiek. Zijn zij bovendien nog per
soonlijk de socialistische beginselen toegedaan, dan roept hun een 
dubbele taakstelling. 

Laat men vooral niet denken, dat Europa aan de Amerikaanse 
ontwikkeling van de geautomatiseerde 'affluent society' zou kun
nen ontkomen. Zónder automatie dreigt economische achterstand 
en veroudering. Mét automatie zal Europa geleidelijk of stormen
derhand op dezelfde problematiek stuiten. Wij moeten ons niet 
alleen tijdig daaraan spiegelen, doch wij zouden ook, overeenkom
stig onze beste tradities, onze eigen Europese bijdrage kunnen 
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leveren aan het volledig doorgronden van en bevredigend ant
woorden op deze gigantische uitdaging van de mens-geschapen 
techniek aan mens en maatschappij.10 

lO Waarom hebben wij bij de recente kabinetsformatie nog niet ge
dacht, zoals Labour in Engeland, aan een apart Ministerie voor de 
Technologie? 
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W. Hessel 
Ondernemingsrecht en ordepolitiek 

Inleiding 
De vorming van het ondernemingsrecht wordt door de Com
missie-Verdam benaderd vanuit de vragen hoe de onderneming 
in het rechtsbestel functioneert en hoe het rechtsbestel in de on
derneming functioneert. Er is dus een externe en een interne 
benadering mogelijk. Het probleem dat men achter beide vra
gen kan plaatsen, is dat van de functionering van het rechts
bestel in de maatschappij. Daarmede wordt erkend dat de rechts
vragen geplaatst kunnen worden in het ruimere kader van econo
mische, sociologische en andere consequenties. In dit verband zou 
men nu de termen externe en interne democratisering kunnen la
ten opkomen, woorden die een rijke hoeveelheid associaties op
roepen, met als nadeel dat het begrip democratie zélf nogal door
woekerd is met vele, weinig heldere historische groeisels. Het is 
zwevend en kan daarom in het gebruik gevaarlijk zijn. Er ligt een 
wereld in opgesloten, die tot wat meer helderheid en opklaring 
gebracht moet worden. Dat willen we in het navolgende dan ook 
ten dele doen, er daarbij op aansluitend dat er in het rapport van 
de Commissie-Verdam ook wel wat zweeft. 

Het lijkt de beste procedure te zijn de resultaten voorop te 
stellen, dus eerst aan te geven in welke concrete richting de 
ontwikkeling van het ondernemingsrecht gezocht moet worden, 
en daarna de achtergronden te schilderen. 

Daarbij heb ik een drievoudige stille hoop, die overigens niet 
te luid moet worden uitgesproken, omdat, het zij erkend, er 
toch wel enkele pretenties in liggen opgesloten. Alleree!l"st kun
nen hopelijk nog eens wat andere gezichtspunten op de problema
tiek geopend worden. Voorts is er een kansje, dat er nog wat 
moeilijk te weerleggen argumenten kunnen worden aangedragen. 
Tot slot wordt de vermetele strijd tegen zwevende onderdelen 
in de tot dusver gevoerde discussies aangebonden. Wanneer 
men even verwijlt bij deze drie verwachtingen, zal het preten
tieuze karakter daarvan zeker niet verborgen blijven. 
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Resultaten 

Het vraagstuk van het ondernemingsrecht dient functioneel be
naderd te wooden. Met 'hoe functioneert' begon immers de uit
gangsvraag die de Commissie-Verdam zich zelf stelde. Dat 
functioneren kan men in het teken van de democratische maat
schappij stellen. Het begrip 'functie' zou men ruim moeten ne
men. Men kan ook gewoon van het begrip 'werking' uitgaan. 
Hoe werkll: de onderneming in het geheel van de maatschappij 
en hoe kan die werking verbeterd worden? Mijn taak is beperkt 
tot ,de externe werking. De tweede inleider bekijkt de onderne
ming intern. 

Wat men nu in het proces van de externe democratisering 
van de onderneming kan bekijken, zijn de functies van: 
1. de jaarstukken en de publikatieplicht; 
z. de Raad van Commissarissen; 
3· de aandieelhouder en de aandeelhoudersvergadering; 
4· de rechtspraak; 
5· het enquêterecht. 

"ad. 1. De Commissie-Verdam beperkt haar voorstellen tot de 
jaarrekening en geeft als criterium waaraan deze moet voldoen: 
een voldoende beeld van het vermogen, de rendabiliteit, de 
solvabiliteit en de liquiditeit van de onderneming. 

In de toelichting op de jaarrekening zouden de waarderings
grondslagen moeten worden vermeld. Daaraan toegevoegd dat 
de publikatieplicht beperkt wordt tot de open vennootschappen, 
stellen we vast dat daarmede de functie van de jaarrekening 
en van de publi!katieplicht uitsluitend gericht wordt op de func
tie van de belegger. V oor de regeling denkt men alleen aan 
algemene, bij de wet geformuleerde begrippen, hetgeen een gro
te mate van vrijblijvendheid impliceert. De garantie dat de jaar
rekening aan het gestelde criterium zal voldoen, is uiterst be
perkt gehouden. Men heeft de grens van het minimum opge
zocht. 

Men kan daar tegenover stellen dat de jaar8tukken tegenover 
de gehele maatschappij de functie hebben het ondernemings
beleid inzichtelijk, transparant te maken en mitsdien de publi
katieplicht niet 'heperlct: mag blijven tot de open vennootschap
pen. De jaarstukken moeten ruimer gericht zijn dan alleen op de 
kapitaalmarkt. Dat houdt tevens in dat zij voldoende informatie 
moeten geven over zaken als bezoldiging van de leiding, de 
winstverdeling, de tantièmes, de omvang van het aandelenbezit, 
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de deelnemingen, de bindingen en vooral de hoofdlijnen van het 
ondernemingsbeleid. Kortom, het ondernemingsbeleid moet in de 
maatschappij bespreekbaar worden voor zover het de maatschappij 
substantieel beïnvloedt. 

Dit belang van de maatschappij is zo groot, dat er voldoende 
garantie moot zijn. Derhalve verplichte accountantscoo.trole en 
regeling bij Algemene Maatregel van Bestuur. 

ad. 2. Op het voorgaande sluit aan dat de Raad van Commis
sarissen verantwoordelijkheid moet dragen voor de hoofdlijnen 
van het beleid en er enige garantie dient te zijn voor een be
hoorlijk beleid. Zo komt men tot de volgende noodzakelijkheden, 
wil het beleid maatschappelijk bespreekbaar zijn, de oo.derneming 
open staan tegenover de maatschappij: 

a. verplichtstelling van het commissariaat, óók voor de ge
sloten vennootschap; 

b. regeling van de bevoegdheden en taken, met name: de 
benoeming van de directie, vaststelling jaarstukken en het ne
men van ingrijpende besluiten; 

c. een garantie dat de samenstelling breed zal zijn, b.v. door 
een bindende voordracht-van-drie van de Sociaal-Economische 
Raad; 

d. het stellen van een leeftijdsgrens, verplicht periodiek af
treden en beperking van cumulatie. 

Op deze wijze vormen jaarstukken en Raad van Commissa
rissen een tweeëenlheid, gericht op openheid van het beleid. 

In een Commissaris Algemeen Belang geloof ik nog niet. De 
COlTeetie van het ondernemingsbeleid ten behoeve van het alge 
meen belang berge men niet in de Raad op, doch make men ex
tern via open, publieke bespreking. Overigens leidt het hierbo
ven onder c. en d. gestelde er toch waarschij.nJijk toe dat prak
tisch die personen de Raad gaan verrijken, die anders het etiket 
'Algemeen Belang' zouden dragen. Het voordeel is, dat ook de
ze personen tegenover de maatschappij in de jaarstukken collec
tief met 'oude commissarissen' verantwoording moeten afleg
gen over het ondernemingsbeleid. 

ad. 3· De functie van de aandeelhouder IS m de praktijk een 
beleggersfunC'tie. Hij is eigenaar van een aandeel. De rest is 
fimie. Derhalve is er geen enkele reden de aandeelhoudersver
gadering de jaarstukken te laten vaststellen. Als de aandeelhou
ders actief woiiden, dan wOl"den zij dat primair vanuit hun he-
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leggersbelang. Dat belang is ook de enige grond voor het mee 
kiezen van de commissarissen. 

ad. 4- In het rappmt van de comm1ss1e is d:e rechtspraak 
mager. De belegger kan naar de ondernemingskamer van het 
gerechtshof stappen. V oor een kleine aandeelhouder is dat een 
stap die in geen verhoudillg staat tot zijn beperkte betrekking 
tot de ondernemer. Gaat men ervan uit dat het ondernemings
beleid in de maatschappij bespreekbaar moet zijn, dan sluit daar 
een doorgaande controle uit eigen initiatief vanuit de recht
spraak op aan. Derhalve de administratieve controle van de Ven
nootschapskamer, die daarmede een zware functie te vervullen 
krijgt. Functie-eisen zijn: voldoende snelheid, initiatief, deskun
digheid en een niet te voorzichtig en formeel optreden. Met ande
re woorden: er is plaats voor een geheel nieuwe functie in de 
rechtspraak en niet voor een nevenfunctie van bestaande recht
sprekende organen. 

ad. 5· De commissie zou het enquêterecht ook aan het Openbaar 
Mini:s~erie willen toekennen. Ook hier ligt het in de lijn van 
maatschappelijke openheid en bespreekbaarbeid van het onder
nemingsbelefd dat verder wordt gegaan. Het jaarverslag geeft 
slechts jaarlijkse en algemene openheid. Openheid ook tot zeke
re grenzen. Die openhe~d is niet gericht. Dat kan echter naar 
omstandigheden toch noodzakelijk zijn. Er dient daarom de ffi(}

gelijWheid te bestaan het beleid op onderdelen ad hoc gericht te 
openen, zij het met dien verstande dat de openheid beperkt zou 
kunnen moeten blijven tot een beperkte kring. Welnu, dat be
reikt men wanneer ook aan de Vennootschapskamet het enquête
recht wordt toegekend. 
Concluderend loopt het een en ander uit op een sterke beperking 
van de formele vrijheid de eigen juridische vorm voor de onder
neming 1te kiezen en wel om te bereiken dat het ondernemings
beleid maatschappelijk transparant wordt. In deze gedachten
gang past geen formele binding tussen het algemeen belang en 
de onderneming in de vorm van een Commissaris Algemeen 
Belang, past echter wel voldoende 'public spirit' in de Raad 
van Commissarissen en dat kan via een ruimere samenstelling 
bevorderd worden. 

Achtergronden 

De gekozen benadering is die van het functionele denken, het 
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denken in functies in de ruim&te zin des woords, doch steeds 
functies in het maatschappelijk bestel, dat als hoofdkenmerk 
draagt de samenhang, de interdependentie. Dat zijn begrippen 
die die econoom van huis uit kent en waarmede hij ook noties 
van evenwicht verbindt. In deze wijze van benadering heeft het 
eigendomsdenken alleen als partieel deniken een plaats. Zo ook 
het arbeidsdenken of het marktdenken. Wanneer men dan ook 
tegen een deel van voorgaande voorstellen inhrengt dat zij de ei
gendom uithollen, dan valt daar dit op te zeggen, dat de ei
gendom slechts één der functies is en het eigendom van onder
nemingen van een voorheen wellicht enkelvoudige functie een 
proces van differentiatie heeft ondergaan, zo b.v. een differen
tiatie tussen enge eigendom en beheer. Immers, aan de oor
spronkelijke eigendomsfunctie is een deelfunctie daarvan, na
melijk het beheer, door differentiatie onttrokken. Stellen we de 
aandeelhoudlersfunotie gelijk aan de beleggersfunctie, dan wil
len we ook hierbij de differentiatie in de beleggersfunctie tussen 
b.v. een obligatiehouder en een aandeelhouder niet vergeten. 

De laatste kent zelf weer differentiaties als houder van primi
teitsaandelen, preferente aandelen, etc. Daarmede willen we te
vens aantonen dat de beweerde uitholling van het eigendoms
recht reeds lang aan die gang is en wel langs de weg van pri
vaatrechtelijk legitieme machtsverhoudingen. Derhalve menen 
we te kunnen stellen dat zij die ons uttholling van de eigendom 
verwijten, toch eigenlijk onvoldoende genuanceerd denken en 
met de geest 'te veel verwijlen bij een verouderd, te simplistisch 
maatschappijbeeld. 

Het lijkt gewenst dat men zich goed realiseert hoe ver de dif
ferentiatie in het oorspronkelijke wellicht volle eigendomsrecht 
al reeds is voortgeschreden langs de weg van de overeenkomst. 
In de ondernemingsgewijze produktie heeft zich aldus een para
dox ontwikkeld, omdat via de overeenkomst een concentratie 
van beheersmacht en beschikkingsmacht zo niet bij personen dan 
toch bij instituties plaats heeft, terwijl deze instituties zelf ook 
plegen te groeien, zich samenstrengelen, enz. Het gevolg is - en 
daarbij stuit men op de bedoelde paradox - dat verschillende 
ondernemersvrijheden zijn beperkt door kartels, andere afspra
ken of machtsposities. 

Ondememingsvrijheden die hier in geding zijn, zijn b.v. vrij
heid van prijsvorming, vestiging, afzet, conditiebepaling, verpak
king e.d. 

Men kan dogmatisch stellen dat al deze privaatrechtelijke be-
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perkingen ten slotte te herleiden zijn tot het eigendomsrecht 
en de vrijheid van overeenkomst en derhalve per definitie geen 
uitlholling van het eigendomsrecht en de vrijheid van overeen
komst zijn. Maar heiligt het middel het doel, worden de ge
volgen gerechtvaardigd door de oorzaak, werkt het gevolg niet 
ondergravend terug op de oorzaak, is er geen tegenkoppeling? 
Men zal de resultaten van de werking van het eigendomsrecht 
en de contractsvrijheid op zich zelf moeten beoordelen, zoals dat 
reeds lang het geval is in de sfeer van de arbeid. Het is nu 
eenmaal zo dat dwang soms gekleed gaat in de mantel der vrij
heid. We komen hier voor een keuze te staan. Ter wille van 
een evenwichtige functionele vrijheidsverdeling lijkt het nodig de 
formele private ordening, waartoe de keuze der rechtsvorm 
van de onderneming gerekend kan worden, terug te dringen ten 
gunste van de publieke formele ordening. Voor een evenwichtige 
opbouw van het maatschappelijke bestel zal de plant der par
ticuliere ordening regelmatig gesnoeid moeten worden, wil een 
overwoekering voorkomen worden. 

We kunnen een ondierscheid maken tussen een (formele) orde
ning der functies en een (materiële) ordening der handelingen 
of werking vanuit die functies. Het komt mij voor dat in het 
verleden te veel nadruk is gelegd op de materiële ordening, 
b.v. in de loonpolitiek in de vorm van loonbeheersing. De for
mele ordening - gaarne geef ik deze term voor een betere -
betreft de ordening van instituties, functies. Daartoe kan men 
het ondernemingsrecht rekenen. In de tweede plaats komt het 
mij voor dat de ordening meer gericht dient te zijn op het 
trailiSparaillt maken van de economie. Gebrek aan informatie 
schaadt de doelmatigheid van het sociaal-economisch handelen. 
De formele ordening zie ik daarom vooral gericht op het open
maken van dat wat zich langs privaatrechtelijke weg sluit en al 
rte sterk verzelfstandigt in de maatschappij. Vandaar dat ik voor 
het vennootschapsrecht uitga van de doelstelling dat het onder
nemingsbeleid bespreekbaar wordt in de maatsohappij. 

Tot zwevende lyriek inspireert niet alleen het eigendomsrecht. 
Zulks geldt ook voor het begrip gemeenschap. Zo zijn de volgen
de uitdrukkingen naar mijn smaa:k te zwevend om er zonder 
meer genoegen mee rte nemen: 

a. een doelmatige voorziening in de behoeften van de gehele 
gemeenschap; 

b. van rechtswege erkennen dat de beschikkingsmacht verge
meensohappelijkt is. 
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Het schijnt mij toe dat men vooral op de weke basis van deze 
zwevende termen komt tot de Commissaris Algemeen Belang, 
die immers deze beide wensen waar zou moeten maken. Het 
bezwaar tegen zulk een commissaris is overigens dat zijn functie 
niet duidelijk is, terwijl het gevaar dreigt dat zijn 'werken in 
het algemeen belang' in de onderneming wordt opgeborgen 
voor de maatschappij onzichtbaar wü«lt. Afgezien daarvan vraagt 
het begrip algemeen belang toch ook wel een nadere inhoudsbe
paling. Om nu aan het zwevende wat af te doen kan men aan 
twee nauw verbonden probleemvelden denken: allereerst dat 
van de functionele opbouw van de maatschappij en voorts dat 
van de samenhang tussen de werkingen. De orde der functies 
kwam hiervoor al ter sprake. Daarom kan het volgende tot de 
werkingen beperkt blijven, zij het ook zonder de verbindingen 
tussen beide te veronachtzamen. 

De schaduwzijde van het ondernemingsbeleid is deels te vat
ten onder de term martkpressie. Daaronder kan men de vol
gende verschijnselen rubriceren: beperking duurzaamheid, be
perking kwaliteit, produktiebeperking in het algemeen, opvoe
ring economische verouderingssnelheid, mode-&timulering, een
zijdige reclame, kweken van illusoire behoeften, scheeftrekken 
van consumptie, bedrijven in de ~houdgreep' nemen via opvoe
ren en daarna plotseling stoppen van toeleveringen of bestellin
gen, willekeurige keuze van afzetkanalen, vrijheidsbeperking van 
wederverkopers, manipulaties op de kapitaalmarkt en cumula
tie van maoht. Daarnaast kan men pressie op de regering (En
geland: belastingverlaging. Nederland: commerciële televisie) 
waarnemen, politieke pressie dus. Het problematische van deze 
verschijnselen is dat hun werking veelal gemengd, tweesJachtig 
is, zodat een algeheel verbod niet minder schadelijk zou werken 
dan een algeheel vrijlaten, zoals nu praktisch het geval is. 

Men kan beide vormen van pressie voor een belangrijk deel 
ook onder een ander hoofd boeken, waarin het tweesàachtige 
karak-ter duidelijker tot uitdrukking komt. Het ondernemingsbe
leid leidt namelijk tot 'external economies and diseconomies': 
postleve en negatieve impulsen op het geheel, die wel aan het 
ondernemingsbeleid kunnen worden toegerekend en waarvoor de 
leiding dus verantwoordelijk is, doch niet in de rooultatenreke
ning van de onderneming tot uitdrukking komen. De verantwoor
delijkheid wordt derhalve niet geëffectueerd. Dit is uiteindelijk de 
rechtsgrond voor de noodzaak het ondernemersbeleid maatschap
pelijk bespreekbaar te maken. 
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Zo men wil kan men hier de oude tegenstelling tussen private 
rendnbiliteit en maatschappelijke produktiviteit achter lezen. Mo
derner doch beperkter van strekking, is de uitdrukking dat de 
bijdrage van een beleidsbeslissing tot de winst niet altijd gelijk 
is - soms kleiner, soms groter - dan de bijdrage van die han
deling tot het nationale inkomen, resp. welzijn. 

In vele gevallen staat men voor het probleem dat de invloe
den op het geheel niet kwantitatief bepaalbaar zijn. In het alge
meen zijn voorschriften moeilijk te geven. Daarom zou men een 
zachtere procedure kunnen kiezen: er voor zorgen dat het on
dernemingsbeleid op dergelijke punten als hiervorengenoemd be
spreekbaar, beïnvloedbaar en voor zover nodig en mogelijk ook 
corrigeerbaar wordt en wel via transparantie en openbare kri
tiek vanuit de publieke opinie, met als sluitstuk overheidsoptre
den in notoire gevallen. Dan wordt de eigen verantwoordelijk
heid van de onderneming alleen in grensgevallen aangetast. 

Men kan voorgaande concrete voorstellen daar op gericht 
zien. Kort samengevat is het de bedoeling tot een transparantie 
van het ondernemingsbeleid te komen, opdat de maatschappij 
tot meeweten, meepraten, meedenken en eventueel ook controle 
achteraf kan komen. 
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A. H. Nieuwpoort 

De partij van morgen of de partij 
van gisteren? 

In het begeleidend schrijven van de brochure 'De partij van 
morgen' wordt gezegd: 'Samen moeten wij proberen de offer
bereidheid op te brengen om de oude vormen en gedachten los 
te lruten, plaats te ruimen voor jonge mensen, durf op te brengen 
om het experiment tot het scheppen van onze partij van morgen 
aan te vangen.' 

Het kan niet nadrukkelijk genoeg gezegd worden, dat het 
plaats inruimen voor jonge mensen een noodzaak is voor een 
partij, die de partij van morgen wil zijn. Het feit dat dit punt 
door het partijbestuur is aangeroerd, is in hoofdzaak de reden 
waarom ik tot het schrijven van dit artikel kwam. 

Door de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd gaan er de 
komende verkiezingen ongeveer 1 miljoen jongeren voor het eerst 
naar de stembus. In 1967 zullen deze en de andere op dat moment 
nog niet 30-jarige kiezers samen ruim zo pct. van het totale aan
tal stemgeredhtigden uitmaken. 

Zo'n aantal werpt de vraag op: Hoe is het totale kiezerskorps 
naar leeftijd samengesteld? Globaal becijferd kom ik voor 1967 
tot de volgende percentages genoemd in tabel 1. Hierin zijn ook 
de gepubliceerde percentages opgenomen van 1962. 

Kiesgerechtigden in 1962 en 1967 naar leeftijd in procenten 

Perc. Geschat pct. 
Leeftijdsgroep kiesger. kiesger. 

in 1962 in 1967 

-29 jaar 16 21 
30-39 jaar 27 25 
40-49 jaar 22 20 
50-59 jaar 20 17 
60 jaar en ouder 15 17 
Totaal 100% 100% 
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Uit het vorenstaande volgt, dat bijna de helft van de kiezers on
der de 40 jaar zal zijn. Na een dergelijke constatering moet wor
den stilgestaan bij de relatie die er zou moeten zijn tussen kiezer 
en gekozene. Dat deze er moet zijn en momenteel onvoldoende 
is, constarteert de brochure 'De partij van morgen' ook. Haar 
oplossing gaat in de richting van het districtenstelsel. 

Daarnaast kan men zich tevens een richting voorstellen, welke 
door verjonging der gekozenen meer weerklank hoopt te vinden 
bij de kiezers beneden de 40 jaar. Reeds op het congres in 1961 
constateerde Berger 'een bedenkelijke storing in de communicatie 
en het contact tussen jongeren en ouderen' en zei 'Laat een so
cialistische partij die waarlijk met de jeugd contact wil hebben, 
die jongeren erkennen, die joiJJgeren opnemen.' Op datzelfde 
congres noemde de toen pas gekozen voorzitter Suurhoff 'aan
slu]ting bij de jonge generatie een levensvoorwaarde voor onze 
partij.' 

Dit werd nog eens onderstreept door het volgende voorstel van 
de afdeling Hoogezand, dat werd aangenomen op het partijcongres 
van 1963: De bijzondere huishoudelijke partijraad besluit een 
onderzoek in te stellen naar de mate waarin jongere partijleden 
(tot circa 35 jaar) functies bekleden in de partijorganisatie alsmede 
in de vertegenwoordigende lichamen. Wanneer mocht blijken, dat 
relatief gezien jongere partijgenoten in onvoldoende mate genoem
de functies bekleden, dan wordt tevens voorgesteld dat de ver
vergadering een commissie benoemt, die zich dient te belasten met 
een onderzoek van de mogelijkheden tot een verandering in deze 
situatie. 

Wat het eerste deel van het voorstel betreft, blijkt uit de ge
gevens van de verkiezingen van 1962 en 1963 (Verkiezingsstatis
tiek van het CBS) dat het aantal door jongere (onder de 40) 
p:utijgenoten bezette zetels, ook in vergelijking met andere par
tijen, zeer gering is. 

Inmiddels hebben een aantal bestuursverkiezingen plaatsgehad 
en zijn de kandidatenlijsten voor de vertegenwoordigende licha
men vastgesteld. Van een algehele verjonging in de bestuurs
organen van de partij is nog onvoldoende te merken. Ook zijn er 
weinig kandidaten beneden de 35 jaar op verkiesbare plaatsen 
terechtgekomen. 

Het stellen van jongere kandidaten schept uiteraard problemen. 
1e. Zijn er jongere kandidaten en zo ja willen deze een kandida
tuur accepteren? 
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2e. Zijn er oudere zittende kandidaten die willen terugtreden? 
3e. Past de huidige praktijk van kandidaatstelling bij het versneld 
verhogen van het percentage jongere kandidaten? 

Voor het beantwool'den van deze vragen zou ik 3 categorieën 
gekozen kandidaten willen beschouwen. 

A. leden van de Tweede Kamer voor de PvdA. 
B. leden van de Eerste Kamer, Provinciale Staten en gemeente
raden voor de PvdA. 
C. leden van alle interne bestuursorganen en commissies bin

nen de PvdA. 

Om van een al of niet voldoende vertegenwoordiging van jon
geren in het politieke leven. (zoals bedoeld in het voorstel van 
Hoogezand) 'te kunnen spreken, is een richtgetal of norm nood
zakelijk. Deze nonn zou de gewenste verhouding moeten aange
ven tussen kiezers en geko:renen qua leeftijd. 

Bij het huidige systeem van kandidaatstelling wordt vrijwel 
geen rekening gehouden met de leeftijdsrelatie tussen kiezer en 
gekozene. Bekijkt men het probleem zuiver vanuit de leeftijdsop
bouw, dan zou een systeem dat een verdeling evenredig aan de 
leeftijdsopbouw der kiesgerechtigde bevolking regelt, het meest 
ideaal zijn. 

Er zijn echter ook andere factoren als geschiktheid van de 
kandidaat en soms ook het beschikken over gespecialiseerde vak
kennis in het geding. Daarom zou een gelijke vertegenwoordiging 
per leeftijdsklasse in de vertegenwoordigende lichamen een goede 
benadering kunnen zijn.. De bovengrens van de hoogste klasse ligt 
dan bij 65 jaar, terwijl als ondergrens van de laagste klasse de 
wettelijke toegestane leeftijd van 30, 25 en 23 jaar geldt. Deze 
laatste mogelijkheid - een gelijke verdeling der (beschikbare) 
zetels naar leeftijdsklassen - is als uitgangspunt gekozen voor 
de verdere beschouwingen. 

Ad A Leden van de Tweede Kamer voor de PvdA 

Vaststellen van een nonn en vergelijking daarvan met de be
staande toestand. 

Uit de statistieken blijkt dat de gemiddelde leeftijd van onze 
fractie sinds 1952 steeds om de 50 jaar schommelt. Door een 
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verjonging van de fractie wordt het mogelijk, daJt jongere ge
schikte partijgenoten in het politieke leven worden ingewijd. Waar 
het naar onze mening in de politiek gaat om het vormgeven aan 
de maatschappij van morgen, lijkt het nuttig in de fractiebespre
kingen ook de opinie van jongeren (die zoveel langer in deze 
maatschappij moeten leven) te peilen. 

Het effect van een verjonging zou voor de fractie dus twee
zijdig kunnen zijn. 

Bij de voorgaande kamerverkiezingen in 1963 gold nog als leef
tijdsgrens voor het passieve kiesrecht 30 jaar. De leeftijd van de 
kandidaten moet dan ,tussen de leeftijdsgrenzen van 30 en 65 jaar 
liggen. Tegen de achtergrond van de leeftijdsopbouw der kiesge
rechtigden is het alleszins redelijk een geli;ke verdeling der zetels 
per leeftijdsgroep van 10 jaar aan te nemen. (zie tabel 2) 

Dat wil zeggen: beschikbaar 65-30 = 35 leeftijdsjaren; per leef
tijdsgroep van 10 jaar, uitgedrukt in percenten: 

10 x 1h5 x 100 Ofo = 28,6 = 29 Ofo 

Een verdeling evenredig aan de leeftijdsopbouw der kiesgerech
tigden zou het percentage in de eerste leeftijdsgroep nog met 14 
verhogen. 

Kiesgerechtigden in 1962 naar Gewenst pct. gekozenen bij ge-
leeftijd in pct. lijke verdeling naar leeftijd 

Perc. Gewenste 
Leeftijdsgroep kiesger. verdeel- Leeftijdsgroep 

in 1962 sleutel 

23-29 jaar 16 } 43 30-39 jaar 27 29 30-39 jaar 
40-49 jaar 22 29 40-49 jaar 
50-59 jaar 20 29 50-59 jaar 
60 jaar en ouder 15 13 60 jaar en ouder 

Totaal 100% 100% Totaal 

Vergelijken we deze verdeelsleutel met de leeftijdsopbouw van de 
Tweede Kamerfractie van de PvdA in 1g63 en nu, dan krijgen 
we de volgende opstelling: 
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'fabel3 
Vergelijking verdeelsleutel met werkelijk gekozenen voor de PvdA 
naar leeftijd in 1963 en 1965 

Leeftijdsgroep 30-39 j. 
ABS Ofo 

Verdeelsleutel 12 

Werkelijk 
gekozenen PvdA 4 

29 

in 1963 9 

Leeftijdsopbouw 
PvdA-fractie 1 
in 1965 2 
1 Geschat 

40-49 j. 
ABS Ofo 

12 
29 

17 
40 

50-59 j. 
ABS Ofo 

13 
29 

16 
37 

60 j e.o. 
ABS Ofo 

6 
13 

6 
14 

Totaal 
ABS Ofo 

43 
100 

43 
100 

43 
100 

Uit deze tabel blijkt duidelijk een bewaking van de leeftijdsgrens 
van 65 jaar, doch een schromelijk te kort schieten bij het aantrek
ken van jonge kandidaten. In 1946 had de PvdA echter de jongste 
fractie. Met het verstrijken van de jaren werd ook de fractie 
ouder. Nu komen dan ook alle andere partijen (behalve de ARP) 
in deze leeftijdsgroep beter uit de bus dan ·de PvdA, zoals onder
staande tabel 4 weergeeft. 

Tabel 4 
Vergelijking verdeelsleutel met leden Tweede Kamer naar leeftijd 1963. 

Politieke Leeftijd in procenten 

groepering 

30-39 40-49 50-59 60 

Verdeel-
sleutel 29 29 29 13 100 pct. 

ARP 
CHU 
CPN 
KVP 
PSP 
PvdA 
VVD 
Overige 

Gemidd. 

23 77 
46 46 4 
25 50 25 
14 34 38 14 
25 50 25 

9 40 37 14 
19 37 25 19 

100 pct. 
100 pct. 
100 pct. 
100pct. 
100 pct. 
100 pct. 
100 pct. 

15.3 32.0 38.7 14.0 100 pct. 

Leeftijd absoluut 

30-39 40-49 50-59 60 

3 
6 
1 2 
7 17 
1 2 
4 17 
3 6 
1 1 

23 48 

10 
6 

19 

16 
4 
3 

58 

13 
1 13 
1 4 
7 50 
1 4 
6 43 
3 16 
2 7 

21 150 

Bij de komende verkiezingen wordt ook het tot 25 jaar verlaagde 
passieve kiesrecht van kracht, zodat een nog betere doorstroming 
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mogelijk wordt. De terugtredende kamerleden boven de 65 jaar 
zouden kunnen worden vervangen door jonge partijgenoten. Juist 
een socialistische partij als de onze moet de nu wettelijk geboden 
mogelijkheid benutten. 

De ideale verdeelsleutel op basis van gelijke verdeling naar 
leeftijd wordt dan: Beschikbaar: 65 - 25 = 40 leeftijdsjaren, per 
leeftijdsgroep van 10 jaar uitgedrukt in percenten: 

10 X 1/4o X 100 Ofo = 25 Ofo 

Geschat pct. kiesger. in 1967 Gewenst pct. gekozenen bij ge-
naar leeftijd in pct. lijke verdeling naar leeftijd 
---~--~ 

Geschat% Gewenste 
Leeftijdsgroep kiesger. verdeel- Leeftijdsgroep 

in 1967 sleutel 
··---- ------------· 

21-29 jsar 21 12 25-29 jaar 
30-39 jaar 25 25 30-39 jaar 
40-49 jaar 20 25 40-49 jaar 
50-59 jaar 17 25 50-59 jaar 
60 jaar en ouder 17 13 60 jaar en ouder 

Totaal 100% 100% Totaal 

De jongste leeftijdsgroep is met 0,.5 pct. verminderd, de oudste 
met 0,5 pct. vermeerderd. 

Wil men bij de komende verkiezingen een leeftijdsopbouw in de 
fractie verkrijgen, welke de ideale enigszins benadert, dan zullen 
andere maaitregelen getroffen moeten wnrden d<ln de tot nog toe 
b·aditioneel geldende. 

Problemen bij de oplossing 

1. Zijn er jongere kandidaten? 

Er zijn wel degelijk geschikte jonge kandidaten, doch praktisch 
is er vom hen geen mogelijkheid omdat 

a. zij onbekend zijn. In het huidige partijbestel is het nu een
maal noodzakelijk dat men enige landelijke bekendheid moet heb
ben, wil men al dan niet als spechlist via de ladders van 
afdelingen en partijbestuur tot de groslijsten doordringen. Daar
bij komt nog de moeilijkheid dat een geschikte jonge kandidaat, 
veelal in het begin van zijn maatschappelijke loopbaan, nogal eens 
van woonplaats verandert. Hierdoor moet steeds opnieuw con-
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tact worden gemaakt, hetgeen het bekend worden in belangrijke 
mate vertraagt. Is men uiteindelijk enigszins bekend, dan komt 
het tweede sbuikelblok. 

b. de kandidaat is jong en onervaren. Uiteraard (we hebben 
ten slotte een democratisch stelsel) krijgt hij dan de eerste keer 
een bescheiden plaatsje onderaan de lijst. Na vier jaar mag de 
kandida(!Jt het nog eens proberen. Als hij geluk heeft, keren enke
le kamerleden om versobillende redenen niet in de Kamer terug 
en komt er een nieuwe lijst. De kandidaat schuift misschien een 
paar plaatsen op en krijgt wie weet een kans om tussentijds op te 
volgen. Loopt het hem tegen, dan zal hij nog eens 4 jaar moeten 
wachten en is hij tegen de 40 jaar als hij op een verkiesbare 
plaats komt. In feite betekent dit dat het passieve kiesrecht bin
nen de partij op ongeveer 40 jaar ligt. 

Dan echter gaat een derde reden meespelen. 

c. de kandidaat voelt weinig meer voor de rol van volksver
tegenwoordiger. Iemand die reeds op 30-jarige leeftijd geschrkt is 
voor kamerlid, zal tegen de 40 jaar maatschappelijk carrière 
hebben gemaa:kt. Het zal dan - en niet alleen financieel gezien 
- een moeilijke keuze worden. 

Tevens mag in dit verband worden gememoreerd, dat voor de 
hogere posities in het bedrijfsleven socialisten (ook oud-kamer
leden) nu niet bepaald met open armen ontvangen worden., 

2a. Zijn er oudere reeds zittende kamerleden die terug willen 
treden? Voor deze categorie geldt het bezwaar, dat voor de be
trokkenen een gelijkwaardige maatschappelijke positie voorhanden 
moet zijn. Dit geldt 1te meer indien de betrokken kamerleden nog 
geen 65 jaar zijn, maar i.v.m. een •te lange zittingsduur eigenlijk 
vervangen zouden moeten worden. In dit verband lijkt enige aan
dacht voor vrijkomende burgemeestersplaatsen e.d. op zijn plaats. 

2b. Wordt er bij de samenstelling van de lijsten voldoende aan
dacht geschonken aan het aspect van een te lange zittingsduur? 

Over diJt onderwerp is samen met het voorgaande punt nogal 
eens gediscussieerd in de partij. Als algemene wenk aan ieder
een die in openbare lichamen zitting heeft, zou als richtlijn moe
ten gelden, de situatie na 8 jaar eens te bekijken. Onderstaande 
grafiek geeft een beeld van de zi·ttingsduur van de leden der 
PvdA-fractie in de Tweede Kamer in 1963. 
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Grafische voorstelling van de samenstelling der P.v.d.A. fractie in de 2e Kamer uitgezet 
naar zittingsduur der leden 

De genoemde 'wenk' van 8 jaren toegepast geeft als resultaat 
dat 42 pct. van de leden deze grens overschrijdt. Brengen we de 
norm op 12 jaar, dan blijft nog 18 pct. 'overjarig'. 

3· Voldoet het huidige systeem van kandidaatstelling? Deze vraag 
moet ontkennend beantwoord worden. De hiermee samenhangen
de problemen zijn reeds bij de cie lP in studie en de voorgestelde 
verbeteringen d.m.v. een onafhankelijke commissie kunnen zeker 
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een stap in de goede richting genoemd worden. Ook het verbeterde 
systeem zal echter zeker niet voldoen aan de noodzakelijke eis 
om versneld te verjongen. We zijn momenteel immers al achter 
(zie tabel 3). 

Ad B Leden van de Eerste Kamer, Provinciale Staten en gemeen
teraden voor de PvdA 
a. Eerste Kamer. 

Omdat de leden van de Eerste Kamer worden gekwen door de 
leden van de Provinciale Staten zijn deze voor het leeftijdsaspect 
bij de 2de groep opgenomen. Toetsing van de verdeelsleutel (tabel 
2) aan de leeftijdsopbouw van de leden der Eerste Kamer geett 
het volgende beeld. 

Tabel 6 
Vergelijking verdeelsleutel met werkelijk gekozenen voor de PvdA 
en het gemiddelde van alle gekozenen in de Eerste Kamer, 1963. 

Leeftijdsgroep 30-39 j. 40_49 j. 50-59 j. 60-69 j. 70 j. e.o. Totaal 

ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % 

----- --------------
Verdeelsleutel 

Werkelijk ge
kozenen PvdA 
in 1963 
Gemiddelde 
Eerste Kamer 
totaal in 1963 

7 7 7 4 

2 

29 29 29 13 

5 13 6 
20 52 24 

17 
2.6 

29 
22.7 

23 
38.6 30.8 

25 
100 

1 25 
4 100 

4 75 
5.3 100 

Het is opvallend, dat geen enkel hd der PvdA-fractie beneden 
de 40 ja:ar is en dat t.o.v. de verdeelsleutel hoge percentages 
boven de 60 jaar voorkomen. 

Met een gemiddelde leeftijd van 56,0 jaar behoorde deze fractie 
in 1963 met de VVD en de ARP tot de 3 oudste fracties in de 
Eerste Kamer. Dat het anders kan, bewijst de PSP met een ge
middelde leeftijd van 42,5 jaar van 2 leden in 1963. 

b. Provinciale Staten en gemeenteraden. 
Voor de Provinciale Staten en gemeenteraden kan de verdeel

sleutel van tabel 5 worden toegepast, omdat het passief kiesrecht 
daar reeds bij 23 jaar geldt. Een gelijke verdeling naar leeftijd 
zou weliswaar een andere verdeelsleutel opleveren, welke nog 
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meer ten gunste van de jongste leeftijdSgroep uitvalt, doch voor 
de eenvoudigheid is de sleutel van tabel 5 toegepast. 

Onderstaande tabel 7 geeft de leeftijdsopbouw van de leden 
van de Provinciale Staten in Nederland per politieke groepering 
weer, vergeleken met de verdeelsleutel. 
Tabel 7 
Vergelijking verdeelsleutel met leden van Provinciale Staten per politieke 
groepering, onderscheiden naar leeftijdsgroepen 1962. 

~ -~..!. Leeftijd in procenten . 
1l " t\ 1! 23-29 30-39 40-49 50-59 60 j. + < -;; g, 
:g n il ,_;;._V~~ 25 25 13 !!Jo 
~~>~ ~ ~~ 

Leeftijd absoluut ";; ., 
23-29 40-49 50-59 60 j. ö 
30-39 + < '"' 

ARP 5.8 14.5 46.4 33.3 100 pct. 4 9 32 22 67 
CHU 12.3 26.2 35.4 26.1 100 pct. 8 16 23 16 63 
CPN 30.8 30.8 38.4 100 pct. 4 4 5 13 
KVP 15.2 32.7 30.4 21.7 100 pct. 33 71 66 47 217 
PSP 38.4 30.8 7.7 23.1 100 pct. 5 4 1 3 13 
PvdA 8.7 36.2 37.2 17.9 100pct. 18 75 77 37 207 
SGP 8.3 8.3 16.7 66.7 100 pct. 1 1 2 8 12 
VVD 1.6 37.4 34.4 26.6 100 pct. 1 24 22 17 64 
Overige 66.7 11.1 22.2 100 pct. 6 1 2 9 

Cemidd. 10.5 31.6 34.3 23.6 100 pct. 70 210 228 157 665 

Deze tabel geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. Bij 
de CPN zijn geen leden onder de 40 jaar. Bij de WD is dit 
percerJil:age slechts 1,6 pct. Bij de ARP is 80 pct. ouder dan 50 
jaar en bij de SGP is 67 pct. ouder dan 60 jaar. De PvdA ligt 
onder het gemiddelde voor de leeftijdsgroepen onder de 40 jaar 
en voldoet in het geheel niet aan de norm van de verdeelsleutel. 
Alleen de PSP schiet eruit en komt zelfs boven de norm. Dit blijkt 
ook uit de gemiddelde leeftijd, welke alleen voor de PSP beneden 
de 50 jaar ligt. In 1962 was deze: PSP 46,0 jaar, KVP 50,0 jaar 
PvdA 50,9 jaar. 

In tabel 8 wordt de leeftijdsopbouw van de gemeenteraads
leden voor de PvdA getoetst aan de verdeelsleutel van tabel5. Te
vens is een extra-leeftijdsgroep voor 70 jaar en ouder in de tabel 
opgenomen. Het feit dat 51 (2 pct.) leden van de 2568 gemeen
teraadsleden voor de PvdA in 1962 boven de 70 jaar waren, mag 
tekenend genoemd worden. Te meer daar er reeds 471 (18.3 pct.) 
leden ouder zijn dan 60 jaar. Toetsing aan de norm geeft overal 
een ongunstig beeld, omdat in onvoldoende mate voor aanvul
ling in de jongste leeftijdsgroepen is gezorgd. Dit verschijnsel 
komt vooral in het zuiden voor, waar ook de hoogste percentages 
in de oudste leeftijdsgroepen zijn. 
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Tabel 8 
Vergelijking verdeelsleutel met gemeenteraadsleden voor de PvdA 
per provincie en Nederland onderscheiden naar leeftijdsgroepen, 
1962. 

Leeftijd in procenten ABS 
23-29 30-39 40-49 .50-59 60-69 70j.+< totaal Totaal 

Verdeel- 12 2.5 25 25 13 100 pct. 
sleutel ......._~~/ 

37 

Nederland 15.8 30.3 33.6 18.3 2.0 100 pct. 2568 
Groningen 12..7 34.4 35.2 15.6 2.1 100 pct. 244 
Friesland 16.5 29.3 30.2 21.2 2.8 100 pct. 212 
Oren te 15.9 29.4 37.4 16.1 2.2 100 pct. 187 
Overijsel 15.9 26.9 37.3 19.9 100 pct. 201 
Gelderland 14.0 29.2 32.5 21.7 2.6 100 pct. 351 
Utrecht 14.8 35.6 28.9 19.3 1.4 100 pct. 135 
N.-Holland 13.6 32.4 31.4 21.4 1.2 100 pct. 411 
Z.-Holland 20.2 26.0 37.5 14.1 2.2 100 pct. 539 
Zeeland 20.3 33.3 26.1 19.0 1.3 100 pct. 153 
N.-Brabant 11.8 36.6 33.3 15.1 3.2 100 pct. 93 
Limburg 7.2 33.3 30.9 21.4 7.2 100 pct. 42 
---------- ·-----------·--

Abs. Totaal 
Nederland 405 778 863 471 .51 2568 

Ad C. Leden van alle interne bestuursorganen en commissies bin
nen de PvdA 

Van de onder deze groep vallende gekozenen of aangewezenen 
zijn geen leeftijdsgegevens bekend, althans niet openbaar voor 
partijleden. Doch naar mijn overtuiging zullen weinig colleges 
een vergelijking met de verdeelsleutel van tabel 5 kunnen door
staan. Ook hier zou bij een gelijke verdeling naar leeftijd het 
percentage voo:r de jongste leeftijdsgroep een aanmerkelijk stuk 
hoger komen te liggen dan volgens tabel 5. Men kan immers 
reeds op 18-jarige leeftijd lid worden en dus theoretisch ook ge
kozen worden. Hoewel de leeftijdsopbouw van de leden van de 
PvdA mij niet bekend is, vermoed ik op grond van eigen ervaring 
dat er verhoudingsgewijs weinig jonge leden zijn. Een gunstige 
ontwikkeling is de verjongingstendoos bij de nieuwe leden van 
de partij, doch deze toename van jonge leden brengt toch weinig 
verandering in de verhouding tussen de jongere partijleden en het 
totaal ledenbestand. 

Ook de belangstelling van jongeren voor de PvdA is waar
schijnlijk niet groot. Zo bleek uit een proefonderzoek, dat medio-
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1964 werd gehouden door prof. dr. H. Daudt en H. Lange, dat de 
politieke voorkeur van jongeren slechts voor 18 pct. uitging naar 
de PvdA en b.v. voor 31 pct naar de KVP. Op basis van de ge
middelde grootte van diverse bestuursorganen zou ik met de 
verdeelsleutel (tabel 5) de daaruit volgende 'ideale' samenstel
ling voor de twee jongste leeftijdsgroepen wiUen vergelijken met 
de werkelijkheid. 

Voor een afdelingsbestuur van b.v. 8 leden betekent dit, dat 
1 lid beneden de 30 jaar en 2 jonge partijgenoten tussen de 30 
en 40 jaar in het bestuur zitting zouden moeten hebben. Artikel 
4 van het huishoudelijk reglement zegt dan ook o.a.: 'Een lid 
van het afdelingsbestuur wordt in het bijzonder belast met het 
ratie van Jongerengroepen van de PvdA (FJG) ter plaatse. Dit 
lid wordt bij voorkeur uit de leden der jongerenorganisatie geka
onderhouden van het contact met de jongerenkern van de Fede
zen.' Bij de afdelingen waar een jongerenkern is (70), moet ik 
aannemen dat een vertegenwoordiger in het bestuur zitting heeft. 
Er zijn echter 940 afdelingen en de vraag is opportuun hoe het 
met de 870 andere afdelingen is gesteld? 

Ook de bezetting der zetels voor de cac!'egorie hlssen de 30 en 
39 jaar laat veel te wensen over. 

De gewestelijke en stedelijke federatiebesturen bestaan meestal 
uit een 16-18 tal leden, zodat toepassing van de verdeelsleutel 
2 leden beneden de 30 jaar en 4 leden tussen de 30 en 39 jaar 
oplevert. Bekijkt men de werkelijke leeftijdsopbouw, dan blijkt 
vaak alleen de bestuurszetel waarop de jongerenorganisatie qua
litate qua recht heeft, bezet te zijn. Van een aanwezig jong po
tentieel bestuursreservoir uit de FJG wordt zelden gebruik ge
maakt. 

Naar mijn mening geldt dezelfde redenering ook voor het partij
bestuur (PB) en de partijraad. Bij een totaal van 24 PB-leden 
zouden 3 leden beneden de 30 jaar en 6 leden tussen de 30 en 
39 jaar moeten zijn. Totaal dus 9 leden beneden de 40 jaar. 
Tot het laatste congres was dit slechts één lid. Di,t congres deed 
echter een grote stap in de goede richting door er een viertal 
jongeren bij te kiezen. 

Het noodzakelijke contact met de FJG werd in het geheel 
niet door een PB-lid onderhouden, doch liep uitsluitend via de 
jongerensecretaris. Dat een extra-contact wel wenselijk was ge-
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weest, blijkt uit het feit dat het jongerensecretariaat sinds zijn 
bestaan voor minder dan de helft van die tijd met definitieve 
krachten bezet is geweest. Het extra-contact wordt zelfs in de 
toekomst overbodig geacht, zoals op het laatste congres is be
sloten. 

Wat de partijraad betreft kan de verdeelsleutel alleen worden 
toegepast voor de 113 gekozen afgevaardigden van de gewestelijke 
en stedelijke federaties. Uit de berekening volgt dat 14 leden van 
de partijra:a;d beooden de 30 jaar moeten zijn. Hiervan worden 
reeds 5 leden op andere wijze gekozen. De resterende g leden 
dienen samen met de 28 leden tussen de 30 en 3g jaar vanuit de 
federaties te worden gekozen. Vantrit de federaties worden even
als op het congres vrijwel geen jongeren geko!Zen, omdat daar 
dezelfde argumentatie wmdt gebruikt als voor de jongere kan
didaten voor de Tweede Kamer. Dit houdt m.i. in, dat de grens 
van het passieve kiesrecht binnen de pal'tij feitelijk ook voor de 
belangrijke bestuursorganen ongeveer bij 40 jaar ligt. 

Tot slot zou ik graag enige algemene opmerkingen maken over 
de jongeren. In de tegenwoOl'dige maatschappij tonen de jongeren 
weinig neiging tot orrganisatie. Dit is ook duidelijk merkbaar in 
het verenigingsleven. Het huidige partijbestel noopt deze jonge
ren echter tot organisatie, als zij een 'stem' willen laten horen. 
Het losse federatieve verband van de FJG, dat bewust gewild is, 
is niet zo bijster geschikt voor organisrutorische taken. Het lijkt 
mij daarom hoogst noodzakelijk maatregelen te nemen om de 
geschikte jongeren zo snel mogelijk in alle organen in de partij op 
te nemen. Als dit in voldoend ruime mate geschiedt, zal m.i. 
de aansluiting met de jongere generatie niet worden gemist. 
Alleen op deze wijze kan de Partij van de Arbeid de partij van 
morgen worden. 
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]. A. W. Burger 

Regeren in ballingschap 

Om te beginnen een paar historische, oriënterende opmerkingen. 
Het was een hele gebeurtenis in 1939 dat jhr. De GOOT het op
bracht een kabinet samen te stellen waarin socialisten plaats na
men. Dat was voor het eerst in de Nederlandse parlementaire 
geschiedenis, hoewel de SDAP sinds jaar en dag de op één na 
grootste partij was. Een partij die een kwart van de Neder
landse kiezers achter zich had. De enige eerdere maal dat er 
ook een mogelijkheid tot regeringsdeelname had bestaan, was in 
1913, eveneens aan de vooravond van een wereldoorlog. Toen 
had de SDAP het aanbod afgeslagen, tegen het advies van de 
politieke leider Troelstra. Het was dientengevolge het extrapar
lementaire kabinet Cort van der Linden dat Nederland in de ja
ren '14-'18 bestuurd heeft. 

Thans echter werd die fout van 1913 niet herhaald, ook niet 
toen slechts twee plaatsen voor deze bevolkingsgroep werden 
ingeruimd. Het aantal ministers was toen trouwens kleiner en 
staatssecretarissen zouden nog lang op zich laten wachten. Het 
gerucht wil, dat jhr. De Geer alleen vues ihad op dr. v. d. 
Tempel en wel voor Sociale Zaken, terwijl ir. Albarda, de 
SDAP-fractievoorzitter, werd aangezocht, omdat dr. v. d. Tem
pel dat als conditie voor zijn toetreden had gesteld. Het heeft 
nu eenmaal zijn schaduwzijden een geprononceerd woordvoerder 
van een groep te zijn. De ARP, onder Colijn, wilde helemaal 
niet deelnemen aan het kabinet. De a.r. prof. Gerbrandy trad 
toe als rebel. 

Nu zou het kunnen lijken alsof jhr. De Geer de frisse man 
was, ,die met het oog op de oorlogsdreiging tot doorbraak be
sloot. Dan echter zou die doortastendheid moeilijk te rijmen zijn 
met zijn falen in Londen. Het lijkt er dan ook meer op, dat De 
Geer zijn kabinet aldus vormde, als enige mogelijkheid om te 
slagen in het Nederlandse politieke spelletje - zo iets, als wan
neer vandaag onder Cals de ARP erin en de CHU eruit zijn. 
Te slagen, tegenover zijn rivaal dr. Colijn, na ·diens mislukte 
5de kabinet. Dat was het kabinet van niet-parlementaire sterke 
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mannen - want ook wij hadden toen een klap van de totalitair
achtige molen te pa:kken. Laat dit feit terstond goed tot u door
dringen, want in Londen heeft dat steeds nagesudderd. Dat ster
ke-mannen-kabinet was ineengezakt, niet later dan bij het eerste 
parlementaire treffen. Ook is Colijns houding van na de Duitse 
overrompeling geenszins overtuigend geweest V ()(X het Neder
landse volk. Maar zijn grote internationale reputatie - en dat 
is een tweede facet waarvoor ik aandacht vraag - maakte het 
aan de andere zijde van de Noordzee nog jarenlang onbegrijpe
lijk dat Nederland reeds na vijf dagen de strijd opgaf. 

Immers, zo luidde het, Colijn (van origine beroepsmilitair) 
had toch verklaard dat Nederland maanden stand zou houden. 
Daarbij deed dan de romantiek van de Hollandse Waterlinie, etc. 
opgeld. Zodoende werd ons debacle het excuus voor de niet min.
der falende Fransen, die immers - zo wendden zij voor - op 
zo'n snelle Duitse opmars niet hadden kunnen rekenen. Overi
gens harlden ze dat in '14-'18 net zo meegemaakt. In ieder 
geval had de strikte Nederlandse neutraliteitspolitiek - we 
hadden er in '14-'18 immers zo wel bij gevaren - waarvan 
minister Van Kleffens, de minister van Buitenlandse Zaken de 
exponent was en waaraan elk land gelooft dat niet onder de voet 
is gelopen - zie Zwitserland en Zweden -, die neutraliteits
politiek had het onmogelijk gemaakt voorafgaand contact op te 
nemen met latente bondgenoten voor het geval van een inval. 
Trouwens, ook heden, na die lessen van afzonderlijk afslaohten, 
liggen preventieve militaire allianties niet altijd simpel - het 
Frankrijk van de Gaulle leert het. 
Het vertrek der regering 

En zo had dan Nederland, ook wel geïmponeerd dOOT de NSB
ophef over grootscheepse Duitse infiltraties, die zich reeds in 
volle vrede voltrokken zouden hebben, en door verraadgeruchten 
voorafgaand aan de vijandelijkheden, zich weliswaar naar ver
mogen tegen de onmogelijke overmacht venveerd, doch met 
innerlijke onzekerheid. Niettemin was door die strijd onze posi
tie wezenlijk anders geworden dan van Denemarken, dat slechts 
de onrechtmatigheid van het Duitse optreden had gemarkeerd 
door formeel verweer. De Deense regering bleef dan ook te 
Kopenhagen, de Nederlandse week u~t en zette de strijd voort. 
Ook dat uitwijken geschiedde met veel innerlijke onzekerheid en 
zelfs onderling wantrouwen. Met name toen enkele ministers 
zich later naar de plaats van inscheping begaven dan de hoofd
groep, rees twijfel of de regering wel gesloten zou wijken. Te-

527 



recht werd aan gesloten optreden de grootste waarde gehecht. 
Die gedachte van gesloten optreden - een derde facet -

heeft ook in Londen nog een rol gespeeld, zij het met beperkt 
effect. Hier was namelijk de legitimiteit van het regeringsgezag 
in het geding. Noorwegen had geleerd wat een Quisling was, 
een achtergebleven (ex)minister, die aldus met een schijn van legi
timiteit het regeringsgezag voor de Duitsers kon uitoefenen -
een positie die Mussert nooit verwierf. Ook is daar de geschie
denis van de Belgische koning, die immers, krachtens gebrek 
aan inzicht in het constitutionele karakter van zijn opperbevel
hebberschap, het V()()['beeld van zijn vader, Ie roi soldat, meende 
te volgen door in bezet België bij zijn troepen te blijven. Het 
gebeuren in België is een bewijs te meer gebleken van de waar
de van gesloten optreden als regering. De toenmalige Belgische 
minister-president is overigens zijn wél juiste optreden evenmin 
ooit vergeven. 

Toch heb ik hiermede alreeds de oorsprong aangestipt van 
een extra bezwarend element in de latere Londense minister
wisselingen. Ook trouwens hoe alom onzekerheid heerste - hoe
zeer begrijpelijk Verpletterend toch was de indruk van het ver
trek van de Koningin, vooral bij emotionele en irrationele Oran
jeklanten. Toen pas werd de werkelijke situatie begrepen en het 
volk voelde zich verlaten in ellende. Slechts vanuit minder mo
narchaal en meer rationeel denkende groeperingen groeide be
grip voor de noodzakelijkheid van de gekozen weg. Onzekerheid 
- uitzonderlijk genoeg, maar evenmin verwonderlijk - ook bij 
de Koningin zelve, wier vertrek, gericht als het heette te zijn op 
het niet bezette Zeeuwsch-Vlaanderen, welhaast aan een ont
voering doet denken, in plaats van aan het volvoeren van een 
volstrekte staatsplicht. En het duurde lang voor Engelandvaar
ders overkwamen en met voldoende overtuigingskracht konden 
getuigen hoe spoedig in bezet gebied de inzichten waren gewij
zigd en van het snel herstelde vertrouwen en van de ongeschokte 
positie van de Kroon. Voor mij persoonlijk vormt die tweestrijd 
en de aanvankelijke verslagenheid van de bevolking de psycho
logische verklaring van de weerstand bij de Koningin tot na
oorlogs herstel van niet onverdienstelijke functionarissen die om 
niet omespeetabele redenen de zetel van hun activiteiten had
den verplaatst naar nog niet bezet gebied. 
" Wat nu die snelle omslag in het begrip en het sentiment in 
bezet Nederland betreft, daartoe hadden niet vooral verstande
lijke overwegingen geleid, meer nog heeft de NSB daartoe bij-
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gedragen. Die beweging wierp zich als gieren op het verdriet 
der bevolking en maakte het vertrek der Koningin tot !»'Opa
gandasttmt no. 1, zij nota bene, die voorheen, tot op het dégou
tante af, met oranjeliefde plachten te leuren. Het Nederlandse 
volk sloot hen, van dat ogenblik af, onherstelbaar buiten de 
volksgemeenschap. 

Tot zover mijn historische, oriënterende opmerkingen. 

Het Londense kabinet 

Dit artikel handelt over regeren in ballingschap. In feite is het 
veelal administreren en propageren geweest. Maar het was van 
nimmer te overschatten betekenis. In elke analoge situatie kan 
er geen twijfel zijn wat een overheid te doen staat, zelfs niet 
wanneer - denk b.v. aan de Baltische staten - geen herstel 
der onafhankelijkheid zou volgen. Na deze vaststelling moet ik 
daarop onmiddellijk laten volgen, dat men zich generlei illusies 
moet maken omtrent de dampkring waarin een overheid in exil 
moet ademen. Nog minder trouwens ten aanzien van degenen 
die niet functioneel tot zodanig verblijf elders geroepen zijn. 
Nimmer vervreemdt men sneller en definitiever van zijn volk, 
dan wanneer men bij zulke, allen rakende rampen geen deel 
heeft aan de dagelijkse noden en ellende. 

Zelf vertrok ik in mei 1943 naar Engeland. Ik had er dus drie 
jaar bezetting opzitten en meen beseft te hebben hoe een volk 
die toestand ondergaat. Niet langer dan Hf jaar later Sil:ond ik 
alweer op Brabantse bodem. Toch laat dat hiaat in meebeleven 
zich niet opvullen, al zou ik ook door veel lezen en erover te 
vragen, de feiten beter dan wie ook kennen. 

Hoe koningin Wilhelmina het wel vermocht heeft die onpeil
bare kloof innerlijk te ovel.'bruggen, onverminderd alle scheeftrek
ken, mistaxeren en over-idealiseren daarin onvermijdelijk ver
vat, is voor mij steeds een wonder gebleven. 

Overigens bedoel ik met dit facet niet aan te geven de Engelse 
kant van onze oorlogsvoering te hebben willen missen, hoe ver
drietig die ook was. Al daarom niet, omdat men het moet bele
ven om de gang van zaken daar, te kunnen geloven. Balling
schappen zijn nu eenmaal een slechte oneindigheid. De kleine 
dingen lopen fout, omdat men leeft in de ban van de grote zaken, 
waarin men machteloos is. Als vluchteling aangekomen, is daar 
een vreemd land, overstelpt met eigen zorgen en problemen. Een 
land waar de verwarring zeker niet geringer was dan in Nederland. 
Het eigen vaderland capituleert in vijf dagen, met alle verne-
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dering daarin vervat. Als voornaamste informatiebron: het gelijk
geschakelde Hilversum - doch zonder wezenlijk begrip voor 
wat nazi-propaganda betekent. Ook dit bleef in Londen een per
manente karakteristiek. De ban van die ongestoorde valse voor
lichting uit eigen land in eigen taal was te moeilijker te door
breken, omdat het Engelse gastland zijn tegenslagen juist geens
zins verzweeg. Daar was men er trots op te verklaren: 'we 
can take it.' Waarvoor anders heeft een Engelsman een 'stiff 
upperlip'? Waren hun winkels niet 'open as usual' en na door 
een hom te zijn getroffen, voorzien van het opschrift 'more 
open as usual'? Het land van de smile. Trouwens, tot de huidige 
dag schijillt de Engelsman het in queue staan als een levensvul
ling van grote orde te beschouwen. 

Te midden nu van die spontane en natuurlijke discipline der 
Engelsen zaten daar de ballingen met al hun materiële en 
morele ellende. Ja, in die omstandigheden fungeerde een derde
wegger als de Nederlandse minister-president. Een regeringslei
der in ballingschap 'die in die tijd van the blitz, in die tijd van 
'our finest hour' van het alleenstaande Engeland, naar Hitier 
wou voor een compromisoplossing. En die dat uitgerekend 
Churchill eens wou gaan vertellen. En een kabinet, aldus moreel 
platgeslagen, dat meende tegen elke prijs de ramp van het uit
eenspatten te moeten voorkomen. Het bezwoer daarom de Ko
ningin De Geer te handhaven - .een Koningin die nog nimmer 
in haar leven zo op zich zelf aangewezen was. De enige man 
in de Nederlandse regering, zoals het raillerend heette. Het ge
volg van die situatie was, da:t zij haar minachUng voor deze 
heren nimmer te boven is gekomen. 

En ook overigens was het kabinet natuurlijk machteloos om in 
die Engelse chaos ook maar iets te doen van direct tastbare 
telingen, ·die alle gelegenheid hadden en ook benutten om de 
ministers rechtstreeks aan te schieten met hun grote en kleine, 
maar toch persoonlijke zorgen. Ministers, niet beschermd door 
een kordon van ambtenaren. En hoe waren zij er innerlijk aan 
betekenis. Geen publieke opinie. Wel veel gesettelde employés 
van overzeese filialen, vol goede bedoeling, maar veelal ver
vreemd van het ineenstortende vaderland. Jammerende vluch
toe? Hoe was het gesteld met hun gezinnen in 's vijands hand? 
De ministers liepen hier a.h.w. naakt op de beurs, in de grote 
voor ieder toegankelijke hall van het luxehotel Grosvenor House. 
Zij waren toch minister, zij waren toch de regering, zij moesten 
dat maar tonen. 
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En wezenlijk is die toestand nooit veranderd, al werd de 
façade geleidelijk aan netter en de ontreddering minder mate
rieel. 

Geen parlement ook! Wie dat heeft meegemaakt, weet voor 
zijn leven lang wat dat betekent. Koningin en kabinet waren be-
nauwend op elkaar aangewezen. En zij wisten niet hoe inmid
dels in Nederland het tij gekeerd was. Hoe zij integendeel ge
ïdealiseerd werden, hoe er wonderen van hen verwacht wer
den. Zo hadden h.v. de ministers Van Steenbergen en Welter 
- later toen een conflict met Gerbrandy ontstond - in hun ca
tegorie van denken plausibele redeneringen om als minister af 
te treden. Maar of ze ook voldoende begrip hadden voor de vierde 
dimensie die de exil-regering verkreeg als symbool der vrijheid 
voor bezet Nederland, waarvoor hun 'er zijn' genoegzaam was
'to keep the voice and the symbol of Holland alive', om met 
dr. v. d. Tempel te spreken - dat is een andere vraag. De 
ministers waren dan ook niet ingehuurd als oorlogshelden. 

Denk u in: een brave minister als Van Boeyen, een bekwaam 
administrateur. Een man die zijn leven lang zorg gegeven heeft 
aan achterblijvers in de maatschappij, aan zwakzinnigen en ge
handicapten. Welnu, hij toonde ook hier zorg voor de door de 
oorlog geschokten. Hij creëerde verzorging voor hen die shook 
h<ldden opgelopen, voor hen die soms weken in open boten uit
zichtloos op de oceaan dreven na getorpedeerd te zijn. Perio
diek bezocht hij - niet zonder hoon! - de gevangen NSB'ers 
op het Isle of Man, om ze te bekeren, zij het zonder effect. Hij 
stelde een spaarbank in, opdat de zeelui straks na de bevrijding 
wat achter de hand zouden hebben. Ook ving hij de Engeland
vaal'ders op in ,een buitenrverblijf, opdat ze hun evenwicht kon
den hervinden. Maar wat wil men met zulke Hollandse degelijk
heid in die baaierd? Want het openbare leven nam er zijn loop. 
En soldaten gaan nu eenmaal met muziek naar het front. Al
licht viel er dan ook een afscheid te vieren. De gevarengelden 
b.v. der onderzeebootbemanningen waren niet laag. Een afscheid 
waarop herhaaldelijk geen terugkeer zou volgen. In die atmos
feer kwam minister Van Boeyen eens voor een uiteenzetting 
van zijn humane administratie op Oranjehaven, het huis van de 
Engelandvaarders. Daar echter placht de verontwaardiging ter 
zake van heel andere problemen tegen het plafond te spatten 
- en prins Bernhard kan ervan meepraten. Want de Engeland
vaarders pretendeerden recht te hebben op een plaats in de 
voorhoede. Velen waren gegriefd en beledigd wanneer ze niet 
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bij de RAF terechtgekomen waren, zelfs niet bij de MTB's, de 
commando's. Praat daar maar eens over een spaarbank en over 
de oude dag. 

Wel zongen ze en luidkeels, zoals: En waar laat toch de 
zeeman zijn geld? Hij brengt het op een drafje naar de spaar
bank, enz. 

De ministers kwamen dan ook niet gaarne op Oranjehaven. 
De uitzonderlijke minister Van Mook uitgezonderd. Maar mi
nister Van Kleffens heeft dit, let wel, door de Koningin buiten 
het ka:binet om georeëerde centrum stelselmatig gemeden. De 
tekortkomingen van zijn diplomaten en consuls plachten er 
niet bepaald diplomatiek aan de orde te komen. Op ervaringen 
met die functionarissen, tijdens de ontsnappingen opgedaan, was 
het cynische lied gericht, dat begon met: Wij zijn uit het lood 
geslagen elementen. We zijn gekomen om de centen. 

En ten overvloede was het de Koningin die juist van hen al
les, maar dan ook alles, wilde vernemen van bezet gebied. He
laas was politiek benul er schaars, echter de adoratie voor de 
Koningin groot; in tegenstelling tot die sof-ministers. 

En tracht ook, in die sfeer, een voortreffelijk jurist te plaat
sen als minister Van Angeren. De honderden wetsbesluiten, dik
wijls van zeer verre strekking - ik kom er nog over te spreken 
- zijn gekenmerkt door zijn daar onmisbare ervaren hand. 
Maar juristen plegen pas na de oorlog gelding te verkrijgen. 

Gerbrandy, die kon op Oranjehaven wel een potje breken. Hij 
sprak er over Nederland als een middelgrote natie - zulks met 
het oog op ons koloniale rijk. Dat klonk veel aantrekkelijker in de 
oren dan om bij de kleintjes ingedeeld te worden. 

En daarnaast, in die warboel, naar boven gevallen lieden, op 
posten waarvan zij nimmer gedroomd hadden, om van de latere 
sterren- en balkenregen van het Militair Gezag maar te zwij
gen. 

Dat het van enkelen meer oorlog vieren dan oorlog voeren 
leek, hóórt bij het beeld. Mijn eerste kennismaking met strij
dend Nederland was de verplichte melding op het departement 
van Defensie. Na veertien dagen door de Engelsen te zijn door
gezaagd, ha! eindelijk Nederlanders! Ik geef toe dat het - al
le ontsnappingsernoties ten spijt - toch dom was te menen dat 
je je daar moest voorstellen. Als excuus voer ik aan nooit in 
militaire dienst te zijn geweest, omdat ik vrijgeloot was. Niette
min vielen de eerste Nederlandse woorden, het commando: 'In 
de houding', mij wat onvoorzien op het lijf. 
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eerbrandy 
Maar de achtergrond van het geheel kon toch niet beter zijn 
dan die van machteloze toewijding en van uitzichtloze ontredde
ring om datgene wat aan de overzijde van de Noordzee gebeur
de; steeds gevoed door radio Hilversum. Ook gevoed trou
wens, zij het later en indirect, door de partijdlge, althans ge
borneerde, te zeer op militaire leest geschoeide, inlichtingen
dienst, waarbij de betere inlichtingenbron, de niet-militaire, de 
zgn. Geneefse weg, geen goed kon doen. Een dienst die pas 
veel later correct werd toen de heer Fock, de huidige commis
saris der Koningin in Groningen, diaar aan het hoofd kwam. 

En hoe slonk de reële basis van het daar zijn, na de val van 
Ned.-Indië. Daaraan vermocht de slag in de Java Zee maar 
weinig te veranderen. Zo dus: onoplosbare, innerlijke en uit
slaande conflictsituaties en een ingevreten minderwaardigheids
complex. Mijn eerste publi:katie in het Londense Vrij Nederland, 
respectabel en onafhankelijk door dr. Van Blankenstem gere
digeerd, luidde: Het bescheiden Londen. Het was ontroerend 
te beseffen hoezeer 'die impliciete lof ongeacht en onbedoeld 
een pleister legde op veler zielenood. Er viel dus blijkbaar nog 
iets goeds te zeggen van het Nederlandse eiland in Londen. Dat 
zei immers iemand die uit bezet Nederland was gekomen en die 
wist het dus. 

Wat een verschil met de atmosfeer thuis, waar men dagelijks 
dubbel leefde door de onverbiddelijkheid der verschrikkingen, 
soms ook vanuit de illusie iets te doen! 

Het is vanwege die slechte oneindigheid, die wezenlijk is voor 
ballingschap, dat het mij bezwaart hier over te spreken of te 
schrijven. Want ik heb mij systematisch afgesloten voor de 
Londense last. De overleden minister Donker, voorzitter van de 
onvolprezen Parlementaire Enquêtecommissie, zei mij eens, dat 
mijn verhoor heel wat minder vlot was verlopen dan, dat van 
mijn mede-Engelandvaarder-minister, thans wijlen Van Reuven 
Goedhart. 

Daargelaten dat Van Reuven Goedhart toch al uiterst be
kwaam, persklaar placht te spreken, had mr. Donker ook ove
rigens gelijk, want ik wist het eenvoudig niet meer, omdat ik 
het niet meer wilde weten. Ik antwoordde mr. Donker dan ook: 
dan heeft Van Reuven Goedhart een aantal jaren langer die druk 
meegedragen dan ik. En zo was het. Men behoefde maar naar 
hem te wijzen, of hij spoot het op. Zo, hoe hij van een toevallige 
journalist had moeten vernemen, dat zijn opvolger als minister 
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reeds beëdigd was en hij reeds minister-af was. Hoe toen, in 
opdracht van Gerbrandy, de kast in zijn kamer was opengebro
ken en privé-correspondentie was meegenomen: Sommigen zijn 
zulke ervaringen - ik denk aan een verdienstelijk man als mi
nister Kerstens - mentaal nimmer te boven gekomen. 

Het was als vroeger met kolonialen uit Ned.-Indië. Die moch
ten pas rekestreren over hun frustraties, hun onrechtmatig ont
houden bevorderingen, hun ten onrechte niet gehonoreerde de
claraties en wat dies meer zij, wanneer zij als gepensioneerden 
weer in Holland terug waren. Zij keerden dan ook met pakken 
papier vol verontwaardiging huistoe. Het minis·terie van Kolo
niën had er jaren werk aan. Zo was het enigszins met Neder
landers uit Engeland. En als ik er dan toch over schrijf, is het 
omdat ik langzamerhand tot de laatsten der Mohikanen behoor 
- als ik wat oneerbiedig de leden van het Londense kabinet 
zo mag aanduiden. Doch wat ik beweer, pretendeelt niet anders 
te zijn dan een persoonlijk gekleurde, op herinneringen geba
seerde indruk. Wie de afgewogen feiten wil, leze het verslag 
van de Parlementaire Enquête. 

Welnu, ik zei het al, en ik herhaal het, dat regeren in ballingschap 
was van nimmer te overschatten betekenis. Ook zoals Gerbrandy 
het heeft gedaan. 

Gerbrandy heeft zijn leven lang 'neen' gezegd. Neen, als cal
vinist tegen het wereldse. Neen, tegen zijn partijleider Colijn, 
als de groot-kapitalist. Neen, tegen zijn partij, toen hij het mi
nisterschap aanvaardde. Maar op het meest cruxiale moment 
van Neerlands volksbestaan heeft hij 'neen' gezegd tegen Hitier 
en zijn trawanten, en hoe! Daarmee is hij tot historische on
sterfelijkheid gekomen. Zo kon het gebeuren, dat deze kleine 
Friese terrier het vertrouwen van Churchill wist te winnen. 
Men denke zich in, wat dat voor Nederland betekende na het 
debacle De Geer, te midden van al die ballingschapregeringen 
van gevarieerd allooi. Wat er nog van geallieerde voedsel
droppings •terechtgekomen is, ten tijde van de hongersnood in 
westelijk Nederland, het is zijn krediet hetwelk daartoe bijge
dragen heeft, mogelijk zelfs beslissend. Juist hij kon daartoe 
bijdragen, omdat de strategie van de verschroeide aarde hem 
als op het lijf geschreven stond. Hij spaarde zich zelf, noch an
deren. Hij en ook dr. v. d. Tempel hebben zich nimmer laten 
intimideren, hoe hoog de nood ook rees, hoe uitzichtloos de si
tuatie was. Een schuilkelder heeft hij waarschijnlijk nimmer van 
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binnen gezien. Hij heeft mij trouwens ook na de oorlog nog 
trouwhartig verzekerd, dat hij de alarmsignalen die aan bombar
dementen vooraf plachten te gaan, niet uit elkaar kon houden. 
Vaststaat in ieder geval, dat als de ministers, vanwege de na
bije ontploffingen en waarschuwingssignalen, tijdens de kabinets
zitting op hun stoelen begonnen te schuifelen, Gerbrandy dan 
met zijn hoge stern zei: het is 'all clear', geloof ik. En de pro
testen, dat hij zich vergiste, omdat het integendeel juist een 
'warning' was, scheen hij niet te verstaan. En rustiger dan 
normaal vergaderde hij door. Kortom, een moedig man. Ik voeg 
daar niets aan toe, want te dezen heeft hij geen enkele ver
siering van node. 

Het grote doel, de voortgezette strijd en de uiteindelijke be
vrijding van het vaderland, verloor hij nimmer uit het oog. 

Laat ik het beeld aanvullen door re vermelden, dat hij overal 
waar maar mogelijk zich als 'the Netherlands prime minister' 
liet gelden; dat hij voor ieder een veelal opgewekt woordje had 
en geenszins gespeend was van besef voor wat tegenwoordig 
public relations heet. Mij dunkt faotoren en facetten die er we
zen mogen, juist daar en toen. 

Maar hoeveel ook het goede is dat ik hiermede van Gerbrandy 
gezegd heb, ik moet er eerlijkheidshalve aan toevoegen, dat het 
wel zo ongeveer alle goeds is dat van hem als bewindsman 
naar mogelijkheid te zeggen valt. Want hij was tevens een des
organisator van formaat, gekenmerkt door niet altijd aangenaam 
verrassende slimmigheidjes. Hij was in dagelijkse zaken grillig 
en onberekenbaar. Niet duidelijk ook was vaak welke personen 
of motieven hem daarbij toch zo negatief beïnvloedden. Wel 
heeft hij achtereenvolgens telkens een tijd aan de hand gelopen, 
dan van de een, dan van de ander, die tijdelijk geacht werd de 
wijsheid in pacht te hebben. Eerst van Van Boeyen, later van 
Kerstens, weer later van Van Heuven Goedhart, trouwens ook 
anderen. Vertrouwelingen, die dan vervolgens op vaak weinig ele
gante wijze afgestoten werden, geheel of welhaast zonder aan
wijsbare oorzaak. Want Ïin zijn doen en laten, ten aanzien van 
zaken van meer dagelijkse orde, daarin vermocht niemand lijn 
te ontdekken. 

Dat is, bij alle waardering, op den duur niet altijd gemakke
lijk te verstouwen, zeker niet wanneer nuttig en noodzakelijk 
werk erdoor wordt belet. Zonder de oorlogsornstandigheden en 
zijn vaste opvattingen daaromtrent zou het trouwens niet zo lang 
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geduld zijn geworden. Met name toen hij zijn grote taak, de ves
tiging van de morele positie van de Nederlandse regering in 
ballingschap, had volbracht, ware passende vervanging wellicht 
gewenst geweest. Het constructieve werk van alledaags kaliber, 
gericht op terugkeer en opbouw, lag hem niet. Hij was - en 
uiteraard ook alweer niet ten onrechte - eenvoudig bezeten van 
de oorlogvoering, hoe weinig de regering in exil eraan vermocht 
te doen. Hij zelf heeft, sprekende vanuit de figuur van ministe
riële verantwoordelijkheid - geen eenvoudige aangelegenheid in 
Londense verhoudingen! - gezegd, dat hij zo zwart mocht 
worden als een Moriaan, mits de Koningin zo blank bleef als 
een lelie. 

P arlementsvoorziening 

Welnu, naar mijn mening is Gerbrandy, strikt als minister ge
zien, dan ook zo zwart als een Moriaan. Slechts in oorlogstijd 
bruikbaar en dan nog onder zeer bijzondere omstandigheden. 
Ook houd ik het ervoor, dat de ministeriële verantwoordelijkheid 
slechts in stand kon blijven, omdat hij, als het dan niet anders 
kon, bereid was alles wat de Koningin door wilde zetten met 
zijn verantwoordelijkheid te dekken. Dat betekent natuurlijk wel 
een feitelijke verschuiving, zij het moeilijk grijpbaar. Zo herin
ner ik mij, dat de Koningin op 10 mei 1944 een rede hield, ter 
gelegenheid van de jaarlijkse herdenking bij de door bommen 
vernielde Nederlandse kerk in Austin Friars. De invasie vorder
de en de bevrijding scheen in zicht te komen. Niemand kon 
toen voorzien, dat die zoveel droeviger zou verlopen dan in 
België. Besloten was in de ministerraad, dat Nederland op dat 
tijdstip zekerheid diende te hebben omtrent het terstond her
functioneren van het parlementaire bestel. Maar de Koningin 
zei daar en toen publiekelijk, daarom'trent voorafgaand overleg 
met bevrijd Nederland noodzakelijk te achten. Het een en het 
ander leek mij onverenigbaar. Ik herinner er terloops aan, dat 
onder motief van dat overleg een aantal respectabele perso
nen uit het bevrijde zuiden, daartoe door het Militair Gezag ge
roepen geacht, naar Engeland zijn overgebracht. V erschiliende 
van die heren heeft men in het laatste kabinet-Gerbrandy kun
nen terugvinden. 

Maar keren wij terug naar Austin Friars. Ter gelegenheid dan 
van die koninklijke uitspraak, dat de parlementsvoorziening 
niet te Londen getekend wu worden, stond ik naast Gerbrandy 
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en zei, doelend op het nadrukkelijke besluit van de ministerraad: 
dan kunnen wij wel opstappen. Maar Gerbrandy deed het voor
komen geen enkele moeilijkheid te zien. Toch is die parlemen.
taire voorziening in Engeland nooit tot stand gekomen. Dit is 
te meer een mager resultaat voor een zo essentiële zaak, om
dat, meer dan over iets anders in Engeland, over het herstel 
van het parlementaire bestel, de zgn. bestuursvoorzieningen, is 
gevochten. De koninklijke uitspraak ging trouwens ook in, - in 
het enquêterapport kunt u het lezen - tegen het advies van de 
Buitengewone Raad van Advies te Londen. Die Raad was een 
soort schaduwparlement, met benoemde leden, dat over de ont
werp-wetsbesluiten adviseerde. Onder aanvoering van Meijer 
Sluijser had dit college een voor Londen onwaarschijnlijk de
mocratisch advies ter zlllke van die bestuursvoorzieningen uit
gebracht. 

Minister onder voorwaarden 

Ook houd ik het ervoor, dat ik, als het aan Gerbrandy had 
gelegen, nimmer minister zou zijn geworden. Niet dat ik op dit 
punt met zijn inzichten in discussie wil treden. Wél houd ik 
het ervoor, dat het de Koningin was die een Engelandvaarder 
met de terugkeerregelingen wilde belasten. Zulke dingen laten 
zich nooit bewijzen. Gelukkig wellicht, maar dat zo'n indruk bij 
een betrokkene omstaat, kan toch illustratief zijn voor een si
tuatie. Het Parlementaire Enquêteverslag kan u ook leren hoe 
ik, vóór het aanvaarden van die functie noodzakelijke condities 
had gesteld. Die terugkeerregelingen toch raakten het werk 
van menig departement. Ik moest dus als coördinator, vooraf
gaand verzekerd zijn van veler welwillende medewerking. 
Ook had ik al lang begrepen, dat Engelandvaarders, deze 
vaak eigengereide knapen uit bezet gebied, maar zeer tijdelijk 
populair waren, namelijk totdat zij als een citroen uitgeknepen 
waren. Ik stelde daarom schriftelijk de eis, dat de ministerraad 
mijn voorwaarden zou aanvaarden. Toen mij daarna de defini
tieve uitnodiging bereikte om tot het kabinet toe te treden, kon 
ik moeilijk anders dan veronderstellen dat het gehouden overleg 
in de ministerraad positief was uitgevallen. Eerst later, reeds 
minister zijnde, bleek mij dat mijn brief met condities tijdens 
dat ministerieel overleg eeiliVoudig door Gerbrandy niet ter 
tafel was gebracht. Ik zat lelijk in de boot en kon zo niet uit de 
voeten. Daarna werd ik - na het ministerschap voor Algemene 
Zaken te hebben afgewezen - tot minister van Binnenlandse 
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Zaken benoemd. Een overigens wat zonderlinge functie, minis
ter van Binnenlandse Zaken in het buitenland. 

Mijn uiteindelijk aftreden als minister vond plaats naar aan
leiding van een zeer bekend geworden geschil omtrent de zui
vering, welke taak goeddeels onder mij ressorteerde. Daaruit 
bleek dan weer een andere Londense karakteristiek, te weten dat 
eerbrandy daar als minister-president, als prime minister ope
reerde, een figuur die voor de oorlog te onzent niet bekend was. 
In ieder geval kwalificeerde Albarda de gang van zaken als 
Perzische staatszeden en trad eveneens af; zo ook dr. v. d. 
Tempel. Het kabinet zakte ineen, gevolgd door het zoëven aan
geduide laatste kabinet-Gerbrandy. Toch had ik in vergelijking 
met sommige anderen niet te klagen, want ik ging heen, zoals 
gebleken is, voor een zinvolle zaak. 

Die kwestie van het streven naar een premierschap naar 
Engels model heeft ook de gehele oorlog door een weinig aan
gename rol gespeeld. Gerbrandy wilde óók een kernkabinet, 
een oorlogskabiDet creëren. Het is niet doorgegaan, maar er 
woei veel stof op. De nagalm heb ik nog meegemaakt, toen 
een vijftal ministers-kwartiermakers, zoals ze genoemd werden, 
naar het bevrijde zuiden gingen. Dat vijftal had dan in Ger
brandy's ogen zo iets van de kleur en de geur van een kabi
netskern. 

De waarde van de Londense regering 

Thans wil ik enkele concrete punten noemen ter nadere ad
structie van mijn kwalificatie, dat, alle schaduwzijden ten spijt, 
de waarde van de aanwezigheid van een legitieme Nederlandse 
regering buiten bezet gebied, niet overschat kan worden. 

Niet van elk punt staat onomstotelijk vast, dat er zonder Ne
derlandse regering te Londen niet op andere wijze in voorzien 
zou zijn geworden .. Maar het hebben van een legitiem adres is 
in een tijd van onzekerheid al van essentiële betekenis. Denk 
maar aan de positie van de Fransen aldaar en het krampachtige 
gevecht van de Gaulle om erkenning. In dat opzicht was de 
Nederlandse kolonie een oase, zij wist ook de vuile was tame
lijk binnenshuis te houden. 

En zo kon het al spoedig gebeuren, dat de Nederlanders een 
eigen toegang kregen tot de microfoon van de BBC. De BBC 
zond uit, naar welhaast alle landen en in idem zoveel talen. 
Maar nationaler dan Radio Oranje is er geen bezettingsomroep 
geweest. Aanvankelijk onder leiding van J. W. Lebon, secre-
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taris-penningmeester van de V ARA, kwam Radio Oranje later 
onder de uiterst bekwame leiding van voornamelijk een drietal 
personen, te weten -ten eerste de thans overleden heer v. d. 
Broek (de Rotterdammer), de latere directeur van de Wereld
omroep; ten tweede dr. L. de Jong, thans directeur van het In
stituut voor Oorlogsdocumentatie, welbekend van de televisie; 
en ten derde de schrijver Den Doolaard. 

's Middags en 's avonds waren er uitzendingen. Zij werden 
ernstig belemmerd door stoorzenders. Ook was het door de Duit
sers verboden ernaar te luisteren, een verbod dat door het effect 
dat Radio Oranje niettemin bleek te hebben, werd vervangen 
door een meer radicaal verbod, nl. om een radiotoestel te be
zitten. Ook dat verbod is weinig afdoende gebleken, maar het be
wijst hoe de bezetter de effectiviteit van dit publiciteitswapen 
ondervond als een factor van niet geringe betekenis in de psy
chologische oorlogvoering. Wat was het stil op straat 's middags 
tijdens de uitzending. En een kwartier later werd het weer druk. 
Allemaal opgewekte gezichten met een terloops gefluisterd: het 
gaat goed! Het ging merkwaardiger wijze altijd goed, hoe het 
ook ging. Het gaat mijn, overigens bescheiden, uitbeeldingsver
mogen ver te boven om de ,betekenis van Radio Oranje te 
schetsen voor het moceel van bezet Nederland. Zonder dat 
zouden er nog heel wat meer rampen zijn gebeurd door stuur
loosheid en verdeeldheid. Radio Oranje ressorteerde onder Ger
brandy. Het was voor een andere minister niet eenvoudig om 
de kans te krijgen voor de microfoon te komen. 

Het Militair Gezag 

Een ander punt met analoog facet is het Militair Gezag. Niet 
omdat het even nuttig is geweest als Radio Oranje, maar wel 
omdat de geallieerden, als er geen Nederlandse exil-regering 
zou zijn geweest, evenals bij de radio, ongetwijfeld zelve zo'n 
organisatie voor 'civil affairs' in het leven geroepen zou
den hebben. Want men dient zich te realiseren, dat door de 
geallieerden bevrijd worden op hetzelfde moment ook betekent 
door de geallieerden bezet gebied. En die bezettende macht der 
bevrijders kan evenmin buiten een civiele - zij het gemilitari
seerde - gezagsvoorziening; zowel voor orde en rust, als voor 
produlclie, distributie, transport, etc., etc. Ook achter het front 
kunnen geen risico's genomen worden en niemand kon tevoren 
weten dat onze bevrijding tevens het einde der vijandelijkheden 
zou betekenen. In zo'n geallieerd militaire civil affairs organi-
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satie zouden ongetwijfeld ook wel Nederlanders een plaats ge
vonden hebben. Maar het zou stellig niet die integrale Neder
landse organisatie gewrn-den zijn als nu het geval was. Een or
ganisatie, zij hert uiteraard in geallieerd verband, tóch geba
seerd op een zorgvuldig geredigeerd legal agreemerut, dus als 
gelijkwaardige partner. 

Dat wij aan het Militair Gezag niet met die dankbaarheid 
kunnen terugdenken, ligt niet in de waarde van de opzet, maar 
aan gebrek aan inzicht van zijn positie, bij de uitvoering van 
zijn taak. Het MG was bedoeld als een - noodzakelijkerwijs -
militair georganiseerd ambtenarenkorps. Ik zeg ambtenaren
korps; edoch, eenmaal in het pakje, voelde de leiding haar ei
gen burgerlijke regering als een lastige pottenkijkster, die rustig 
in Londen diende te blijven. Te velde zou het militaire apparaat 
de problemen wel 'schneidig' oplossen. Te velde was dan voors
hands Brussel. Zo wel'd het meer militair dan ambtelijk. Dr. 
v. d. Tempel had het altijd voorspeld en zich nimmer bij het insti
tuut neergelegd. Als karakteristiek hoe het MG zich tegenover 
zijn regering opstelde, citeer ik uit een rapport van het hoofd 
van het MG te velde, generaal Kruis, het navolgende: 'Indien 
het woord, dat de veldheer veel wint, al wint hij niets dan tijd, 
ooit waar is geweest, dan is dat wel thans in Nederland. Deze 
winst althans wordt mij dikwijls door de l'egering, en vooral 
door de aanwezigheid van een aantal harer leden, op Nederlands 
gebied, ontnomen.' 

Niemand zal zeggen, dat het onduidelijke taal is. Zodoende 
kwam het als civil affairs bedoelde instituut met veel civiele 
diensten in bevrijd Nederland overhoop te liggen. Het is dien
tengevolge met name geenszins onschuldig aan de zuiverings
moeilijkheden, waarbij het Illllttig is geoordeeld ca. vier maal 
zoveel mensen op te sluiten als in België - dan nog zonder he
rroep op een rechter - maar dat is een ander punt. In het 
overzicht der werkzaamheden, later samengesteld door het afwik
kelingsbureau van het MG, kan men b.v. lezen, dat de zuivering 

van het ministerie van Binnenlandse Zaken reeds in de zomer 
van I945 aan de minister kon worden overgedragen. Allicht! 
Toen heel Nederland bevrijd was, moest het wel voor de wer
kelijke verhoudingen wijken. Toen mocht dan de minister van 
Binnenlandse Zaken van het MG zelf zijn eigen departement 
zuiveren. Het is duidelijk, dat als het MG gaaf als civil affairs
dienst zou hebben gefungeerd, in feite de wezenlijke beslissin
gen nimmer bij de minister geweest zouden zijn. 
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Hoe volkomen de overwinning van het MG is geweest ten tijde 
van het laatste kabinet-Gerbrandy, blijkt uit datzelfde overzicht 
van werkzaamheden van het afwi!kkelingsbureau van het MG 
met betrekking tot het door mij onder bijval en steun van de 
vier commissarissen der Koningin in het bevrijde zuiden te 
's-Hertogenbosch opgerichte bureau Binnenlandse Zaken. Het 
werd nl. door mijn opvolger, dr. Beel, in maart 1945 geliqui
deerd! En dat - zo heet het in genoemd overzicht - als een 
bewijs van de juistheid, dat het niet mogelijk was aldaar het 
regeringsapparaat naast het MG te vestigen. 

Kortom, Gerbrandy kon het niet mannen. Door zijn ministers 
te verhinderen bestuurskracht te ontplooien, ging zijn Londense 
kabinet te gronde. De enquêtecommissie concludeerde daarom
trent: 'Generaal Kruis treft hierin, naar de mening van de 
commissie, grote schuld. Uit zijn in de loop van de laatste jaren 
gebleken houding spreekt een mentaliteit die de commissie ten 
sterkste afkeurt.' De commissie voegt daar echter aan toe: dat 
'de regering in dezen .nog groter schuld treft.' En de commissie 
besluit met de passage: 'Bij de behandeling van deze gehele 
aangelegenheid heeft de regering, naar de mening van de com
missie, te veel uit het oog verloren, dat de handhaving van de 
juiste gezagsverhoudingen een zaak is, die boven alles gaat. 
Zeker in een tijd, als op het moment dat de bevrijding van Ne~ 
derland was aangebroken.' 

Echter, al moge dan deze aantasting der gezagsverhoudingen 
te veroordelen zijn - waarbij intussen Gerbrandy's verlangen 
om alles in handen te houden, gepaard met zijn onvermogen om 
te coördineren, steeds als mede-oorzaak in het oog gehouden 
moet worden - toc:1 moet de waarde van de besluitwettelijke 
grondslag waarop het instituut was gebouwd, worden ingezien. 
De taken en bevoegdheden, hoe ruim ook, waren zorgvuldig 
omschreven. En al moge het feitelijk effect van een rechtsgrond
slag in oorlogstijd, nog betrekkelijker zijn dan in vredestijd, toch, 
indien het eenvoudig een Angelsaksisch apparaat zou zijn ge
weest, dan zou de afhankelijkheid van het toevallige bestuurlijke 
inzicht van de functionarissen nog groter zijn geweest, alsook 
het risico van een volledlig geallieerd bezettingsapparaat. Nu 
althans kon men zich beroepen op de Londense koninklijke rede, 
waarin, onder de indruk van een waarschuwend telegram van 
Koos Varrink en de zijnen, werd verklaard, dat het MG bedoeld 
was 'voor enkele dagen, enkelen weken misschien.' Voor mij 
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zelf heb ik die termijnaanduiding steeds vel'l:aald als: totdat de 
gijzelaars weer heschik'baar zijn. De gijzelaars, die - ik zeg het 
met veel excuses - in betrekkelijke rust aan de toekomst had
den kunnen denken en werken. Al heeft men mij in de illegaliteit 
mijn verwachtingen ter zake van een bestuurstaak, speciaal 
voor de gijzelaars, soms kwalijk genomen, doordat ik die daad
mannen van de illegaliteit toch herhaaldelijk niet als bestuurders 
kon zien, ik denk nóg de feiten aan mijn zijde te hebben - te 
beginnen bij Drees/Schermerhorn. 

Tot zover dan over het Militair Gezag. 

Het tribunaal besluit 

Grote bewondering heb ik ook altijd gehad voor het werkstuk 
van dr. Van Angeren, het tribunaal besluit. Vooral toen de zui
vering een onoverzichtelijke chaos was geworden, bleek hier van 
een zorgvuldig geformuleerde rechtsgrondslag om herstel van 
normale rechtstoestanden te bespoedigen. Men dienrt: te beden
ken, dat oorlogen uitzichtloze, juridische herstelactiviteiten na 
zich plegen te slepen. In België waren in 1940 die van 1914-18 
nog niet ten einde. Het maakt een groot verschil of die wette
lijke grondslag er eenvoudig is, dan wel door een in chaotische 
omstandigheden opererende naoorlogse regering moet worden 
gemaakt. 

Weliswaar heb ik het Tribunaalbesluit niet mee willen onder
tekenen, maar dat was slechts als gevolg van de omissie, dat 
een gevangene geen beroep tot invrijheidstelling had bij een 
rechtsinstantie. Dat was - juist in zulke verhoudingen van wil
lekeur - een voorzienbare fatale omissie. Maar Londen, dat eerst 
de rechterlijke macht wilde zuiveren, redeneerde: Als ze on
schuldig blijken, worden ze vanzelf wel vrijgelaten. Dat 'blijken' 
is welhaast culpoos onnozel, alsof er zelfs in normale tijden geen 
problemen bestaan ter zake van voorarrest. Zeer velen werden 
dan ook prompt in vrijheid gesteld, als ze eindelijk voor het 
tribunaal ten principale terechtstonden. Ook werden er welbe
wust delinquenten veroordeeld tot een belangrijk kortere straf 
dan hun internering. Zodoende zijn niet alleen onschuldigen er 
nodeloos slecht afgekomen, maar ook verhoudingsgewijze de 
kleinere delinquenten slechter dan de ernstige gevallen. 

Enfin, zo is het ook hier en daar met de oorlogsmisdadigers 
gegaan, zoals na .20 jaar wel wordt beseft. Men kan zich nauwe
lijks voorstellen, wat het op het tijdstip van de nationale feest
vreugde der bevrijding betekende, om op onvoldoende gronden 
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ter zake van beweerde tekortkoming aan de gemeenschappeliike 
weerstand uit de volksgemeenschap afgescheiden en geïnterneerd 
te worden. Dat was zó grievend, dat het niet om te boven te 
komen was. Van het daardoor gecreëerde onbehagen hebben de 
zware delinquenten geprofiteerd. Nogal voor de hand liggend. 
En wat het betekent, als er géén getroffen voorziening is, bleek 
ter zake van de zuivering van het bedrijfsleven. Verschrikt door 
de blijkende feiten, vroeg een nota bene eenstemmige minister
raad mij, toen er eenmaal een stukje Nederland was bevrijd, daar 
een regeling voor te maken. Tevoren had ik er herhaaldelijk 
vergeefs voor gepleit, hoewel het als minister van, Binnenland
se Zaken niet tot mijn terrein behoorde. 

Staatsnoodrecht 

Die wettelijke voorzieningen werden getroffen op grond van 
staatsnoodrecht. Daarmede is niet bedoeld noodrecht voor nood
situaties, waarvoor zowel vóór de oorlog als ook thans regelingen 
worden getroffen. Staatsnoodrecht doelt op voorzieningen die een 
overheid uit eigen soevereine hoofde treft, ter zake van die ma
terie waarvoor een noodzakelijke voorziening ontbreekt en die 
evenmin op regelmatig legale wijze getroffen kan worden. Die 
tweeërlei soort van noodrecht pleegt misverstand te wekken. De 
normale legale voorzieningen zijn nuttig voor de noodsituatie 
waarvoor ze gemaakt zijn; ze zijn ook nuttig als richtlijn voor 
het werkelijke noodrecht. Omtrent dat werkelijke staatsnood
recht zegt de reeds genoemde Buitengewone Raad van Advies 
in zijn belangrijke uitspraak betreffende de bestuursvoorzienin
gen die ik reeds aantipte, het navolgende: 'Het gebruik van 
staatsnoodrecht mag er, naar 's Raads mening, nimmer toe lei
den, dat constitutionele rechten en bevoegdheden voor een pe
riode, hoe kort ook, worden opgeheven of wel verschoven. Indien 
bijzondere omstandigheden van overmacht de normale uitoefe
ning van die rechten en bevoegdheden volgens de door de con
stitutie gestelde regelen zou bemoeilijken, resp. heletten, dan 
streve het staatsnoodrecht er naar niet de rechten en bevoegd
heden, maar die beletselen uit de weg te ruimen. Aldus krijgt 
het staatsnoodrecht een constitutie-beschermende functie.' 

Uit dit citaat vloeit voort, dat zodanig staatsnoodrecht uitslui
tend door de wettige overheid kan worden tot stand gebracht. 
Dat is dan ook de meest essentiële reden van de niet te over
schatten waarde van een zich buiten 's vijands macht begevende 
regering. Moge al het dagelijks civiele apparaat paraat moeten 
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blijven om in bezet gebied de burgerij na:ar vermogen, veelal 
een bescheiden vermogen, te beschermen - en een aantal civie
le autoriteiten hebben in dit opzicht wonderen van dapperheid 
verricht, hoe zeer het hen dikwijls niet in dank werd afgenomen 
als ze niet volmaakt geweest waren - het soevereine regerings
gezag daarentegen moet onderwerping vermijden. 

De eerste noodrechtvraag kwam al terstond op te Londen met 
betrekking tot de regeringszetel. In afwijking van de grondwet 
werd die zetel in feite in Londen gevestigd, 'for the d'uration' 
uiteraard. Die onvermijdelijke afwijkingen van wet en grondwet 
vormden tevens een achtergrond voor het feit, dat veelal de 
wetsbesluiten door alle ministers werden mede-ondertekend. Met 
het persbesluit is het door urgentie-omstandigheden anders ge
gaan; ik heb het alleen gecontrasigneerd. Toch is dat niet de 
reden waarom van de uitvoering weinig terechtgekomen is. Dat 
heeft meer gelegen in het verzet hier te lande, tegen de in
greep in economische verhoudingen, waartoe dat besluit de mo
gelijkheid opende. Mijn opvolger, de heer Beel, heeft daar met 
spoed een stokje voor gestoken. Slechts het beginsel van het 
droit die réponse bleef gespaard, maar daaraan schijnt niemand 
behoefte te hebben. 

Van buitengewoon belang zijn een aantal besluiten geweest die 
:reeds in het allereerste begin genomen moesten worden. Het eer
ste wetsbesluit dateert al van nauwelijks tien dagen na de ca
pitulatie, het besluit A 1 van 24 mei 1940, waarbij alle bezittin
gen buiten het rijk in Europa van in bezet gebied gevestigde 
natuurlijke en rechtspersonen in eigendom overgaan, ik citeer: 
'Op de staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de Konink
lijke Nederlandse regering, tijdelijk verblijvend te Londen en al
daar haar werkzaamheden uitoefenend.' 

Dart 'tijdelijk verblijvend' slaat dan terug op art. 21 van de 
toenmalige grondwet, waarin onomwonden staat: 'In geen ge
val kan de zetel van de regering buiten het rijk worden ver
plaatst.' 

De zetel werd dus niet verplaatst, men werkte tijdelijk elders. 
Men opereerde naast, niet tegen de grondwet. Die fiduciaire 
eigendomsovergang was om te verhinderen, dat de bezetter 
er zich meester van zou maken. Het feit dat Amerika toen nog 
niet in oorlog was - men zal het zich realiseren - was daarbij 
een belangrijke factor. Het beheer ,dier eigendommen werd gere
geld in wetsbesluit A 6, betreffende het rechtsverkeer in oor-
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logstijd. Men bedenke wel, dat los van bewindstaken met be
trekking tot Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao, een han
delsvloot van 480 schepen met 2}~ miljoen bmtoton buiten bezet 
gebied verbleef, voorts de marine en een vissersvloot. De twin
tigduizend koppige bemanning - voor zover geen militair -
werd, alweer krachtens staatsnoodrecht, vaarplicht opgelegd, 
burgerlijke dienstplicht derhalve. In het licht van de 3000 doden 
onder hen mag het niet verwonderen, dat onttrekken aan de 
vaarplicht voorkwam. Zij werden berecht door een Nederlandse 
rechtbank te Londen. 

Honderden wetsbesluiten zijn aldus getroffen. Zij bleken de 
toets van betwisting ten overstaan van Engelse en Amerikaanse 
rechters te kunnen doorstaan. Soms is die rechtsgeldigheid in 
verscheidene instanties betwist - zij het, als gezegd, vergeefs. 
Ook de gezanten en consulaire functionarissen in niet bezette 
landen ter wereld wisten zodoende waar zij aan toe waren. Ook 
werden grote inkopen gedaan en voorraden opgeslagen om straks 
Nederland te kunnen helpen. 

Everumin zonder belang was - al schijnt het bijkomstig -
het bijhouden - het was een taak van Binnenlandse Zaken -
van de Burgerlijke Stand, voor al diegenen die la,ter hun ver
wanten zochten. Ook noem ik, het was bij Sociale Zaken, het 
arrangement tot zo snel mogelijke opsporing na een Duitse in
eenstorting van hen die gevangen waren in concentratiekam
pen. Daartoe werden overeenkomsten getroffen met de rege
ringen van de landen die daarvoor in aanmerking kwamen. Ook 
daartoe was een onbetwistbare legitieme status van de Neder
landse regering een eerste voorwaarde. 

Een aantal van die Londense voorzieningen hebben vele jaren 
lang gefunctioneerd. Ik denk b.v. aan de voorziening E 133, het 
beheersinstituut van het vijandelijk vermogen. Jarenlange hard
nekkige drang vanuit het parlement was nodig om, naast alle 
overige puinminum. ook de Londense wetsbesluiten hetzij in te 
trekken,, hetzij in de normale wetgeving op te nemen. Het zijn 
allemaal verschijnselen die nu eenmaal bij een oorlog behoren. 
Ik heb geen reden om aan te nemen dat wij de vergelijking 
met andere, in soortgelijke omstandigheden verkerende en ope
rerende landen niet zouden kunnen doorstaan - daarvoor zijn we 
trouwens perfectionistisch genoeg. 

Ook de grondslag voor de Benelux werd in Londen gelegd. 
ik herinner aan een toenmalige rede van de Zuidafrikaanse g~:;-
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neraal Smuts - slim Jannie, zoals hij onder de zijnen genoemd 
werd. Smuts betoogde dat Benelux deel moest gaan uitmaken 
van een gemoderniseerde Engelse commonwealth. De suggestie 
is weggezakt en Engeland heeft zijn toen onvergelijkbare mo
rele krediet op het continent onbegrijpelijkerwijze eenvoudig la
ten wegwaaien. Nu moeten ze asjeblieft spelen, om met de EEG 
mee te mogen doen. 

Maar zij die in oorlogstijd in Engeland waren, zullen hun res
pect voor dit land en volk nimmer verliezen. En mocht iemand 
uwer onverhoopt in een situatie geraken als waarover wij spre
ken, en bij de Engelsen moeten aankloppen, dan heb ik uit 
concrete ervaringen een goede raad in petto. Geef dan niet aan 
de ondervragende Engelse intelligence officer als reden voor uw 
uitwijken op, de vijand te willen bestrijden. Zeg liever, dat de 
thee in bezet gebied te slecht werd. Die taal verstaat hij. 

Veel zou ik ervan kunnen zeggen, maar dat is thans niet mijn 
bedoeling. En wie gedeprimeerd is door de gebrekkige wijze 
waarop veel zich heeft voltrokken, die bedenke dat het niet zo 
eenvoudig is - al vliegen dan de raketten van tijd tot tijd om 
de oren - om dag in dag uit aan zijn saaie bureau te zitten 
schrijven of eindeloos in een legerkamp te verblijven, in het 
geloof daarmee zijn land en volk te dienen, alwaar de nood zo 
bar tot aan de lippen is gestegen. In Nederland werd het be
wustzijn vernauwd gefixeerd op de vrije regering te Londen, 
waarvan wonderen werden verwacht. Maar de Londense Neder
landers waren evenzeer geobsedeerd. Zij leefden van stories, zij 
zagen in bezet gebied alles zwart-wit, goed of verraan. Kortom, 
ze zagen het niet. En wel, omdat ze de essentie, het genuanceerde, 
werkelijke leven in 's vijands hand, zich eenvoudig niet konden in
denken. 

Naar aanleiding van het overlijden van Churchill schreef de 
voormalige Labour-premier Attlee een artikel in The Observer. 
Churchill was volgens Attlee de man die 'de mensen hun eigen 
mogelijkheden bewust deed worden, waar het moed en uithou
dingsvermogen :betrof. Maar - zo schrijft Attlee - als we de 
nagedachtenis eren van Churchill, de held van de jaren veerti.l!. 
komen we er maar al te gemakkelijk toe hem te vergeten als 
de profeet van de jaren dertig, naar wie niet geluisterd werd: 
de man die de oorlog had kunnen voorkomen.' 

Tot zover Attlee en ik herhaal zijn gezaghebbend woord: Er 
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werd niet geluisterd naar de man die de oorlog had kunnen voor
komen! Ik kan mij nauwelijks een indringender beeld voorstel
len van de beperktheden waarmede de menselijke samenleving 
zich voltrekt. Wonderen van geestkracht en dapperheid zijn 
verricht geworden, voor een oorlog die voorkomen had kunnen 
worden. Wonderen van geestkracht en dapperheid, als men het 
eindelijk ziet en doorziet. 

Nederland kon de oorlog niet voorkomen, maar we zijn niet 
minder behept met alle menselijke tekortkomingen en kortzich
tigheden. Doch waar het gezien werd, of ook waar de liJ()()(} was 
opgelegd, zijn evenzeer door Nederlanders, hier en overzee, won
deren van geestkracht en dapperheid verricht. 

Ik eindig met een saluut aan hun gedachtenis. 
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W. Top 
De democratisering "an het 
bedrijfsleven 

Gedachtenspinsels kunnen hersenschimmen zijn. Het gedachten
spinsel dat ik hier aan de lezer voorleg, kan afgedaan worden 
als niet voor verwerkelijking vathaar en dus nutteloos. Toch zou 
zo'n spinsel zin kunnen hebben, wanneer het wordt opgevat, niet 
als een op zich zelf realiseerbaar denkbeeld, maar als een soort 
limiet die weliswaar onbereikbaar is, doch die als kompas goede 
dienst kan doen. 

Ik moet hierbij denken aan de uitspraak 'polities should no 
Jonger he regavcled as the art of the possible but as the science 
of the desirable.' Het wenselijke hoeft niet verwezenlijkbaar te 
zijn om toch als richtsnoer een kracht van betekenis te kunnen 
zijn. Wie uitsluitend op de mogelijkheden afgaat, zal, in termen 
van de maatschappelijke voortgang gesproken, de pas markeren. 
Die mogelijkheden zijn een ooderdeel van de gegeven omstan
digheden, zodat de op de mogelijkheden gerichte blik beperkt 
blijft tot het bestaande. 

Het navolgende behoort dus nadrukkelijk tot de categorie van 
het wenselijke. 

We zijn vertrouwd met het verlangen naar een democratisering 
van het bedrijfsleven. Aan de bron van menige belangrijke ont
wikkeling in de maatschappij kan men juist dit verlangen vin
den. Het is met vele wettelijke regelingen (b.v. betreffende de 
collectieve arbeidsovereenkomsten, de ondernemingsraden, de 
bedrijfsorganisatie) gehonoreerd en dringt nog steeds aan (me
dezeggenschap!). 

De democratisering van het bedrijfsleven is in het algemene 
'plan' tot democratisering van het maatschappelijke leven de 
institutioneel voltooide democratisering van het politieke leven 
als het ware opgevolgd. De vakbeweging, waarvoor de vestiging 
van een sociaal-economische democratie als een zin des levens 
kan gelden, heeft zich onder de grootmachten der samenleving 
(m.n. politieke partijen) geschaard. 

Ik meen zelfs dat de vakbeweging de rol, die voor een demo-
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cratische vormgeving van maatschappelijk groepsleven beslis
send is, van de politielke partijen heeft overgenomen. Zij is het 
aambeeld geworden, waarop het hete (sic!) ijzer der democra
tie in zijn juiste vorm geslagen moet worden. De problemen 
van de vakbeweging (ledenbindhrg, aard van verrichtingen en 
doeleinden, representativiteit) zijn de problemen van een demo
cratisch Nederland. 

De moeilijkheden waarmee de vakbeweging te kampen heeft, 
vloeien op de keper beschouwd voort uit een dreigende stagnatie 
van de democratisering die zij in haar vanen schreef, of liever, 
uit een toenemende twijfel aan de juistheid van de manier 
waarop geprobeerd wordt een dergelijke democratisering te rea
liseren. Juist omdat de vakbeweging nog zoveel te stellen heeft 
met haar eigen innerlijke democTatisering, mag men zich af
vragen of haar goede werken wel echt op een democratisch be
drijfsleven uitlopen. 

Hoewel ik ervan overtuigd ben dat de vakbeweging, wat de 
consel'\'ering van het democratische sentiment betreft, zeker 
niet achteraanloopt in de stoet van maatschappelijke organisa
ties, voel ik mij niet gedrongen mijn twijfels over de effectivi
teit van dat sentiment onder stoelen of banken te steken. 
Waarom? 

Het vePlangen naar democratisering van het bedrijfsleven is 
te eenzijdig uitgekristalliseerd in ideeën die anticiperen op een 
gezamenlijk beheer van het bedrijfsleven door werkgevers en 
werknemers. Bij democratisering heeft men steeds te snel ge
dacht aan constructies waarin werkgevers en werknemers(verte
genwoordigers) tezámen de leiding hebben van de sociaal-eco
nomische eenheden. 

Dit ligt, gezien de legéring van 'cocporatistische' elementen 
uit het katholieke kamp en 'marxistische' elementen uit socia
listische hook, in een tienjarige 'rooms-rode' be,vindsperiode (de 
tijd waarin de onderhavige democratisering menig institutio
neel beslag kreeg) voor de hand. De corporatieve staat en de 
dictatuur van het proletariaat zijn 'categocisohe' sjahlorres die 
zich onderling met wat geven en nemen goed laten verzoenen: 
beide lopen uit op de heersdhappij van zeer beperkt-verantwoor
delijke kleine groeperingen. (Dat de eis dat het proletariaat 
alléén zal regeren hier vervallen is, is als een concessie van 
de socialistische orthodoxie te beschouwen.) 

Het principe van dernoentie stoelt op een duidelijke scheiding 
van machten of verantwoordelijkheden, i.c. van bestuur ,en ver-
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tegenwoordiging. Indachtig de 'eeuwige' tegenstelling tussen 
leiders en geleiden, geeft democratie vonn aan een verantwoor
dingsplicht van leiders tegenover geleiden. 

Zolang mensen geen standaardprodulden zijn, zullen er men
sen en groepen zijn die machtiger zijn dan andere mensen en 
groepen. En zolang er van een menselijk tekort gesproken kan 
worden, zullen de machtigeren fouten maken, waarvan de aan 
hen onderworpenen het slachtoffer kunnen worden. De demo
cratische methode geeft de geleiden legale middelen in handen 
om hun leiders te corrigeren: tegenover het bestuur van de lei
ders staan de geleiden of vertegenwoordigingen van geleiden, die 
de speelruimte der bestuurshandelingen bepalen. Het bestuur is 
verantwoording verschuldigd aan de vertegenwoordiging. 

Als de scheiding tussen beiden vervaagt, doordat zij in elkaars 
verantwoordelijkheden gaan treden, blijft er van een verantwoor
dingsplicht niets over: het delen in de verantwoordelijkheden 
van het bestuur betekent voor de vertegenwoordiging dat zij 
het bestuur niet meer ter verantwoording kan roepen. Zij is im
mers medeplichtige van het bestuur. En het bestuur heeft nie
mand meer waartegenover het rekensdhap kan afleggen. 

Als democratie inderdaad een methode is om verantwoorde
lijk gedrag van leiders veilig te stellen (Friedrich), dan moet 
het duidelijk zijn dat een strikte scheiding van bestuurs- en ver
tegenwoordigingsverantwoordelijkheden een eerste vereiste is. 
Men komt in het georganiseerd overleg nagenoeg overal het 
verschijnsel tegen dat groepsvertegenwooroigers (vakbondsbe
stuurders) uit hoofde van hun vertegenwoordigerschap bestuur
der zijn van een orgaan van overleg, advies of beleid (vakra
den, schappen, fondsen, enz.). Dat men door een dergelijke com
binering van bestuurs- en vertegenwoordigingsfuncties de ver
antwoordingsplicht ernstig beperkt en het democratische karak
ter van de bestuursdaden verduistert, kan nader worden geïllu
streerd. 

De als bestuurders opererende groepsvertegenwoordigers zijn 
slechts aan een beperkte groep verantwoording verschuldigd (de 
vakbondsleden), terwijl zij besluiten nemen die een veel grotere 
groep treffen (alle werknemers in den lande of in een groep 
van bedrijven). Bovendien is ihet voor zo'n bestuurder steeds 
weer bijzonder moeilijk uit te maken of hij in een concreet geval 
het standpunt moet innemen van vertegenwoordiga- van de be
perkte groep of van bestuurder van de totaalgroep: óf hij doet 
zijn eigen achterban te kort óf hij doet het de groep waarop hij 
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zijn beleidshandelingen richt, en vervreemdt van beide, wat 
wil zeggen dat noch zijn bestuursfunctie noch zijn vertegenwoor
digingsfunctie goed uit de verf kan komen. 

Opmerkelijk is in dit verband hoe vaak men in de landen 
achter het IJzeren Gordijn telkens zit met de juiste karakter
bepaling van de relatie tussen partijsecretaris (groepsvertegen
woordiger) en premier (landsbestuurder). Deze relatie is daar 
kennelijk de amplitude van de golfbeweging van democratise
ring en autocratisering (Stalin werd opgevolgd door Chroe
sjtsjow en Boelganin; Chroesjtsjow door Kosigyn en Breznjew). 
Zelfs aldáár dus dat voor een democratisch geweten zo kenmer
kende gevoel voor een scheiding van machtssferen. 

Des te merkwaardiger is het dat men hier te lande het onbe
hagen rond de PBO en in zekere zin ook rond de ondernemings
raad zelden verbindt met het bezwaar dat in die constructies al
tijd maar weer wordt aangestuurd op een ineenschuiven van 
bestuurs- en vertegenwoordigingsfuncties. Ik ben er dan ook ze
ker van dat de PBO 'niet van de grond kan komen', omdat 
daar een wezenlijk democratisch besluitvormingsproces niet ge
waarborgd is. In zoverre blijkt ook te onzent het democratische 
geweten niet afwezig te zijn. 

Het ligt voor de hand een richting in te slaan, die tegenge
steld is aan welke ik eerder als een gezamenlijk beheer door 
werkgevers en werknemers van het bedrijfsleven bestempelde, 
een richting die leidt naar een stevig schot tussen ,bestuurders 
en vertegenwoordigers, in welk kader dan ook. Te allen tijde zal 
venneden moeten worden dat de geleiden (in het algemeen de 
werknemers) op welke wijze dan ook institutioneel in de ver
antwoordelijkheden van de leiders (in het algemeen de werkge
vers) betrokken worden. (Ik zeg institutioneel, omdat het on
zinnig zou zijn een vertegenwoordiger te verbieden zich verant
woordelijk te voelen voor bepaalde beleidshandelingen; die ver
antwoordelijkheid mag hem echter niet formeel worden opgelegd.) 

De medeverantwoordelijkheid van iedereen voor alles (Rom
me) is een utopie. Zulke medeverantwoordelijkheid is alleen te 
realiseren in gemeenschapsvormen waarin geen belangentegen
stellingen bestaan. Zodra zich dergelijke tegenstellingen voor
doen, zal het regelen van de behartiging van de voorhanden be
langen (het eigenlijke bestuurswerk) los moeten komen te staan 
van het opkomen voor een behartiging van die belangen (het 
eigenlijke vertegenwoordigingswerk). En het is liefelijk naïef te 
geloven dat de tegenstellingen zullen verdwijnen, als men de 
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medeverantwoordelijkheid in institutionele vorm giet. Er worden 
slechts diepere tegenstellingen mee geschapen (vervreemding 
leiding~Ieden, oligarchie, geëti.ketreer met 'fascisme', enz., ·enz.). 

Wie de strenge scheiding van verantw(}()II1delijkheden met na
me in het bedrijfsleven ter harte wil nemen, zal vooral moeten 
bed~en dat dit bedrijfsleven is opgebouwd uit autocratisch 
georganiseerde ondernemingen. Men zal van dit feit doocdron
lgen kunnen zijn, als men zich niet door allerlei wens-vader-ge
dachten (het 'bedrijf is een 'gemeenschap'!) laat verblinden. Dit 
is belangrijk met het oog op de wenselijkheid dat een sociale 
structuur (het bedrijfsleven) hetzelfde voorkomen dient te heb
hen als de structuur van zijn onderdelen, wil men althans niet 
constant in beslag genomen woroen door activiteiten als het 
uitkloppen van deuken en het dichtstoppen van hiaten in het 
systeem. Ik wil hiermee zeggen dat men niet moet proberen 
glanzende democratische wolkenkrabbers op in wezen autocra
tische fundamenten te plaatsen. De mogelijkheden van een de
mocratisering van het bedrijfsleven hangen onmiddellijk af van 
de mogelijkheden van een democratisering van zijn cellen, de 
ondernemingen. Het schijnt mij dan ook ongezond toe, dat in de 
ondernemingen de dienst uitgemaakt wordt door de werkgevers, 
terwijl op de hoogvlakten van het bedrijfsleven werkgevers én 
werknemers het huishouden trachten te beredderen. 

Ik zei dat ik een tegenovergestelde richting in wilde. Tot nog 
toe 2loekt men naar mogelijkheden om ook op ondernemingsni
veau werkgevers en werknemers gezamenlijk het heft in han
den te geven. Op grond van het voorgaande zou ik er, ter wille 
van een ondubbelzinnige sche~ding van bestuur en vertegenwoor
diging, voor willen pleiten dat de werknemers op de genoemde 
hoogvlakten (bedrijftaksniveau, landelijk niveau) het heft uit 
handen geven! Het lijkt mij beter het bedrijfsleven te zien als 
één grote onderneming, geleid door werkgevers, waartegenover 
vakbondsbestuurders zich als vertegenwoordigers opstellen. 

De rest is materie voor een soort organisatiewet bedrijfsle
ven. In zo'n wet zouden de structurele aspecten van het geor
ganiseerde bedrijfsleven geregeld kunnen worden, bij voorbeeld 
aan de hand van de volgende voorstelling van zaken. 

De overheid draagt binnen de gren•zen van haar eigen verant
woordelijkheden beleidsbevoegdheden (b.v. betreffende loonvor
ming) over aan het bedrijfsleven. De drager van deze bevoegd
heden zou een Bestuur van de Arbeid (het is goed aan bepaal-
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de sjibbolets vast te houden) moeten zijn, bestaande uit verte
genwoordigers van centrale organisaties van ondernemers. 
Tegenover dit bestuur zou een College van de Arbeid in het le
ven geroepen moeten worden, bestaande uit vertegenwoordigers 
van centrale werknemerSOl'ganisaties. Bestuur en College treden 
dan in de plaats van de Stichting van de Arbeid en de So
ciaal-Economische Raad: zij leveren in onderlinge, met de par
lementaire werkzaamheid vergelijkbare, openbare samen- en te
genspraa!k veroo:leningen voor het bedrijfsleven op. Het Bestuur is 
verantwoording verschuldigd aan het College, zoals - met voor
behoud (waarover later) - de regering dit is aan het parle
ment 

De drager van be1eidsbevoogdheden in een bedrijfstak zou een 
Bedrijfschapsbestuur moeten zijn, bestaande uit vertegenwoordi
gers van organisaties van ondernemers binnen de bedrijfstak. 
Daartegenover heeft zidh een Bedrijfschapsraad te vonnen, be
staande uit afgevaardigden van werknemersorganisaties binnen 
de bedrijfstak. Dere bedrijfsohapsorganen nemen de plaats in 
van de bestaande schappen, vakraden, enz. De Bedrijfschap
besturen zullen verantwoord!ing verschuldigd zijn aan de Be
drijfschapsraden. 

Of de vertegenwoordigende groepen door aanwijzing op grond 
van representativiteit of door algemene verkitmngen (waarbij 
organisaties kandidaten stellen) in College of Raden zitting zul
len kunnen nemen, is een teohnische kwestie die nader bekeken 
zou moeten worden. In College en Raden zullen zowel bedrijfs
als beroepsbonden vertegenwoordigd moeten kunnen zijn, met 
dien verstande dat deze bonden zich op een werknemerscatego
rie richten die over de gehele breedte of hoogte van bedrijfsle
ven of bedrijfstak verspreid is. 

Deze constructie trekt de verantwoordingsplicht van de werk
gevers tegenover de werknemers (het kernmotief van een de
mocratisering van het bedrijfsleven) uit de oligarchische neve
len. Zij maakt degenen die verantwoordelijkheid dragen, los van 
degenen tegenover wie rekensdhap en verantwoording afgelegd 
moeten worden. Zij maakt het daardoor weer mogelijk dat van 
een duidelijk waarneembare, streng te lokaliseren verantwoor
delijkheid gesproken kan worden. 

Ik hoor de preëcho van een tomeloze stroom van bezwaren. 
'Ondernemers zijn geen ministers. Ze kunnen niet "wegge
zonden" worden.' 'De werlkgevers mogen zelf "bazen" zijn, -
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werkgeversvertegenwoordigers op de hogere niveaus van het 
bedrijfsleven zijn dat niet.' 'Als men in het bedrijfsleven een 
parlementair systeem wil invoeren, waarom zouden de werk
geversorganisaties dan geen zitting mogen hebben in de verte
genwoordigingsorganen?' Enz. 

Dit schrikt mij niet af. Voor de vervulling van elk desideratum 
moet betaald worden. Om een en ander tot zijn recht te laten 
komen, moet wel eens ongemak op de koop toe genomen wor
den. Ook een werkelijke democratisering van het bedrijfsleven 
zal haar zorgen baren. Het komt er echter op aan wat zulke de
mocratisering wáárd is, wat men bereid is ervoor te betálen. 
Ik koester zeker niet de pretentie alle bezwaren weg te kun
nen nemen. 

Men dient te bedenken dat het 'wegzenden' van bestuurders 
één uit vele sancties is die de bestuurden tegenover de bestuur
ders in handen hebben. Andere sancties zijn, wat werknemers 
betreft, het alarmel'en van de publieke opinie, een recht van 
enqête, een reoht van beroep, een stakingsrecht, kortom, rech
ten (denk a:an Coppes in Rolduc). Bovendien is een onderne
mer in zijn verlangen om zijn bedrijf gaande te houden bijzonder 
kwetsbaar. Nee, de maatschappij kent naast de verkiesbaarheid 
van bestul!l'ders vele andere middelen om bestuurders een ze
kere v:erantwoordingsplicht af te dwingen, en het gaat er per 
slot van rekening om deze verantwoordingsplicht rechtens ge
stalte te geven. 

Dat werkgeversvertegenwoordigers op de hogere niveaus niet 
dezelfde gezagspositie tegenover de werknemersvertegenwoordi
gers innemen als de werkgevers in de bedrijven tegenover de 
werknemers, doet niets af aan het feit dat zij ook in de huidige 
constellatie het ja of nee formuleren op de verlangens van de 
vakbeweging, d.w.z. de uiteindelijke beslissingen nemen. De hier 
voorgestelde constructie draagt ertoe bij dat juist die besluit
vorming weer goed zichtbaar wordt en daarmee de wijze waar
op de aansprakelijkheden zijn verdeeld: de vertegenwoordigers 
zijn er aansprakelijk voor dat bepaalde belangen in bespreking 
komen - de bestuurders zijn aansprakelijk voor de besluiten 
die genomen worden inzake de behartiging van belangen. 

Werkgeversverbanden inschakelen in de vertegenwoordigings
vormen voor werknemers zou dezelfde moeilijkheden geven als 
nu de inschakeling van werknemersvertegenwoordigers in de 
beleidsaangelegenheden van de werkgevers. En als in de werk
geverswereld (gezien het feit b.v. dat ook daar niet-erlmnde or-
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:t ganisaties voorkomen), met het oog op de samenstelling van 
:1 het BestuUT van de Arbeid en de Bedrijfschapsbesturen, ook 

een vertegenwoordigingsmechanisme noodzakelijk blijkt, dan zal 
daar een afzonderlijke vertegenwoordigingsstructuur opgebouwd 
moeten worden. 

11 

r 
I 

I 
! 

.. 

I 

De vraag kan rijzen op welke punten werkgevers verantwoor-
delijk zijn tegenover werknemers. Ik heb in eerste instantie aan 
de sociale maoht van de ondernemers gedacht, aan hun macht 
over mensen. De verantwoordingsplicht betreft dus in eerste 
aanleg het personeelsbeleid. De verantwoordingsplicht met be
trekking tot de technische en economische macht zal moeten 
worden afgeleid uit de repercussies die dergelijke macht heeft 
voor de sociale macht. 
Er is een perspectief ontstaan, waarin het gehele georganiseer
de overleg in de publiekrechtelijke sfeer wordt getrokken. Ik 
meen dat rut bevorderlijk is voor het vastleggen van allerlei 
rechten, waardoor de veranrtwoordingsplichten in het bedrijfsle
ven gewaarborgd kunnen worden. Bovendien ontmaskert dit 
stelsel pater Hoefnagels' aanbeveling tot meer strijd in de ver
houding tussen werknemers en werkgevers als een ~drogreden'. 
Het gaat niet om meer strijd, maar om ·een scherpe scheiding 
van machten ·en bevoegdheden, die weliswaar tot meer strijd 
aanleiding kan geven, maar niet onherroepelijk hoeft te leiden. 
De aanbeveling tot meer strijd berust op een verwisseling van 
oorzaak en gevolg. De benodigde 'antithese' bereikt men niet 
door strijd, maar door structurele hervormingen. 

De vakbeweging zal zich uit de door idealen van samenwer
king, medeverantwoordelijkheid en algemeen belang bevruchte, 
knellende omarming van haar tegenspelers moeten bevrijden 
en een volstrekt zelfstandige positie ·in moeten nemen, functio
nerende van een geheel eigen kader uit. Dit geldt ook voor het 
politieke engagement van de vakbeweging. 

Het NVV pretendeert algemeen te zijn, wat ook moet be
duiden: apolitiek. Gecombineerd met het politieke engagement 
impliceert dit de mogelijkheid dat een bestuurder uit zijn gele
deren in een politiek orgaan zitting neemt voor b.v. de WD. 
Dit schrijnende vooruitzicht alleen al zou de vakbeweging moe
ten bewegen zich schielijk van haar politieke bindingen te ont
doen, vooral nu dit vooruitzicht, sinds de ARP en de CRU voor 
elkaarr liever een straatje omlopen, enigermate werkelijkheid werd 
voor het CNV. 

Een distincte vertegenwoordigingsfunctie, ziedaar wat ik voor 
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de vakbeweging ter wille van een werkelijke democratisering 
van het 1bedrijfsleven als wenselijk beschouw. lik heb al gezegd • . 
dat de dOor mij gekazen ~ misschien niet onverkort te ver
werkelijken is, maar hij zal in ieder geval een referentiepunt 
kunnen zijn voor de gedachtenvorming rond problemen van 
maatschappelijke ordening. Met een praktisch voorbeeld moge dit 
nog worden verduidelijkt, ontleend aan het SER-Informatie- en 
Documentatiebulletin van 6 mei jl. Over het ongeorganiseerden
vraagstuk zei de ACI het volgende. In het bestuur van een bedrijfs
pensioenfonds zit een bestuurder van een vakbond. Ruw geschat 
kost het werk van deze man in en voor het fonds aan de bond 
f 6000,- per jaar. De bond krijgt daarvoor niets vergoed, maar het ""f 
werk komt ten goede aan georganiseerden zowel als ongeorgani
seerden. 

Een bekend probleem dus. Ik vraag mij echter af waarom die 
vakbondsbestuurder dit werk doet. Deze functionaris zal of in 
dienst van het fonds moeten treden of er uit stappen. En dit werk 
moet worden betaald niet uit de vakbondskas, maar door alle bij dit 
fonds betrokkenen. 

Zo gebruikt behoeft mijn gedachtenspinsel geen hersenschim 
te zijn. 
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Boekbesprekingen 

Dr. ]. G. van Dülen, Mensen en Achtergronden, Groningen 1964. 

Deze kloeke bundel studies, ter gelegenheid van de BOste verjaar
dag van de schrijver uitgegeven, verdient in 'S. en D.' om verschil
lende redenen een bespreking. Dr. Van Dillen, van 1934 tot 1953 in 
verschillende functies werkzaam in de economische geschiedenis aan 
de rijksuniversiteit te Utrecht, was jarenlang een gewaardeerd mede
werker aan de voorloper van dit tijdschrift, De Socialistische Gids. 
Ouderen zullen zich stellig zijn gedegen bijdragen, die zich zowel op 
economisch-historisch gebied als op politiek terrein bewogen, zeer wel 
herinneren. 

Jarenlang trad Van Dillen op als een der experts inzake de Rus
sische revolutie. Hij was daarbij zeker niet de ver van het rumoer 
van de politieke strijd verwijderde studeerkamergeleerde, maar nam 
met alle hartstocht aan die strijd deel, zoals o.a. een debat met 
David Wijnkoop kan getuigen. Van Dillen was uitgesproken anti
bolsjewistisch ingesteld, zoals b.v. uit zijn, ook in deze bundel afge
drukte, beschouwing bij de dood van Lenin kan blijken. Dat hij ook 
thans nog aan deze sterk kritisch ingestelde necrologie, die indertijd 
nogal kritiek opriep, vasthoudt, duidt op een karaktertrek van onver
stoorbaarheid, die deze ijverige vorser en onverzadigbare boekenver
slinder, die zich later toch wel voornamelijk tot zijn studiebureau 
beperkte, ook in zijn op meer eigen onderzoek gebaseerde oordelen 
betoonde. V oor tallozen hebben Van Dillens studies over Rusland, v66r 
en na de Oktoberrevolutie, een eerste, inspirerende inleiding tot de 
problematiek van de Sowjet-Unie betekend. Hoezeer deze problema
tiek hem tot het laatst bezighoudt, blijkt uit zijn afscheidsrede in 
Utrecht, aan een vergelijking van de Franse en Russische revolutie 
gewijd. 

Van Dillen nam, behalve politiek, ook in theoretische zin in de 
vroegere socialistische beweging een eigen standpunt in, met name 
t.a.v. de economische geschiedbeschouwing. Men kan hem in zekere 
zin daarvan een gematigd aanhanger achten, zoals o.a. in zijn reeds 
uit 1921 daterende verhandeling over de Economische verklaring van 
het moderne imperialisme kan blijken, waarmee deze bundel opent. 
Van Dillen wijst hierin een eenzijdige marxistische interpretatie, zoals 
die o.a. van de zijde der Austro-marxisten geleverd werd, af, maar 
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acht de economische factor in het moderne imperialisme wel uiterst 
belangrijk. In een naschrift uit 1962 meent hij daaraan mede op grond ~ 
van latere literatuur toch als primaire factor vast te kunnen houden, 
zonder daarnaast psychologische en andere factoren te willen ver
waarlozen. 

Tot de Algemene onderwerpen in deze bundel behoren verder i 

studies over het mercantilisme en over de lotswisselingen in de eco
nomische geschiedenis van Nederland, die min of meer klassiek zijn 
geworden en die hier, naar uit de noten blijkt, zorgvuldig zijn bijge
houden. Van Dillens pleidooi ten gunste van onze 18de eeuw springt 
hier vooral naar voren. 

Ten slotte is Van Dillen bovenal de man \'an de Amsterdamse 
Wisselbank en haar geschiedenis, waarvoor hij niet alleen de bronnen '' 
heeft uitgegeven en bewerkt, maar waarvan hij, als ik het wel heb, 
hier eigenlijk voor het eerst in deze bundel een samenhangend his-
torisch overzicht geeft. Het is waarschijnlijk een of andere merkwaar-
dige speling van het lot of van politieke conjunctuur, dat deze grote 
vakman op het terrein der economische geschiedenis, die één derde 
van zijn bundel aan de geschiedenis van Amsterdam wijdt, nimmer de 
plaats aan de universiteit van onze hoofdstad verwierf die hem bo-
venal toekwam. 

Van Dillens activiteit is, getuige o.a. zijn recente bijdrage aan een 
Europees verzamelwerk over een stuk economische en financiële ge-
schiedenis uit de 19de eeuw, nog allerminst beëindigd. Nog altijd " 
zwaait hij zijn scepter, in alle minzaamheid, in de redactie van het 
Tijdschrift wor Geschiedenis, waarvan hij het beeld meer dan veer-
tig jaar bepaalde. Elkeen wenst hem de kracht en tijd toe, zijn 
deel voor het handboek over de sociaal-economische geschiedenis van 
Nederland, de tijd van de Republiek betreffende, te voltooien. Maar 
deze bundel, Mensen en Achtergronden, voor een groot deel ook voor 
de niet-vakman uiterst instructief, stemt reeds tot grote dankbaar-
heid. 

Dr. B. W. SCHAPER 

Les conséquences d'ordre interne de la participation de la Belgique aux 
organisations internationales. Studie van een inter-universitaire commis
sie van het Institut Royal des Relations Internationales. Brussel-Den 
Haag. 1964. 

De bekende Engelse geleerde op het gebied van de wetenschap der 
politiek, prof. M. Beloff van de Oxford Universiteit, nam een aantal jaren 
geleden het initiatief om in verschillende Europese landen een onderzoek 
in te stellen naar de vraag op welke wijze de toenemende internationali
satie van de samenleving inwerkt op de werking van de nationale poli-
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tiek, zowel van de kant van de regeringen als van de kant van de parle
menten bekeken. 

Het was een waardevol en interessant initiatief. Want dit proces van 
internationalisatie gaat nog steeds verder en het heeft consequenties op 
bijna ieder gebied, politiek, legislatief, economisch, financieel, militair, 
juridisch, parlementair. Beloff zelf stelde een onderzoek in naar dit 
vraagstuk voor wat betreft Engeland en de resultaten daarvan publiceer
de hij in het in 1961 verschenen boek: New dimensions in foreign policy, 
a study in British administrative experience 1947-1959. Een dergelijke 
wetenschappelijke analyse toont duidelijk aan, dat de nationale wet
gevingen, de traditionele schema's van nationale politiek en de parle
mentaire controle daarop, onvoldoende zijn aangepast aan de nieuwe 
verhoudingen die groeiende zijn en waaraan geen enkel land zich kan 
onttrekken. 

Het Institut Royal des Relations Internationales - de Belgische tegen
hanger van het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken - is 
ingegaan op het initiatief van Beloff en heeft het vraagstuk voor België 
onderzocht, met grote deskundigheid en grondigheid. Een en ander is 
neergelegd in bovengenoemde studie. Uiteraard is niet alles op dezelfde 
wijze en in dezelfde mate toepasbaar op een ander land, omdat de 
vraagstukken en de knelpunten verschillen van geval tot geval. Dat 
neemt niet weg, dat het een studie is geworden van hoog gehalte, die 
voor iedere belangstellende veel interessant materiaal bevat. 

Bij de bespreking van een ander boek merk,te ik een tijd geleden op, 
dat daarmee het Belgische instituut op het gebied van de wetenschap 
der politiek ons Nederlands instituut een stuk vooruit was. Dit boek 
bewijst het opnieuw. Ook in de totstandkoming ervan. In deze tijd 
zijn tal van vraagstukken zo complex en omvangrijk geworden, dat zij 
alleen in teamverband adequaat kunnen worden aangepakt. De Neder
landse universiteiten hebben nog zo vaak last van 'soevereiniteit in eigen 
kring'. De inter-universitaire samenwerking, waarvan deze Belgische 
studie een vrucht is, zou ook op dit gebied ons land ten voorbeeld kunnen 
zijn. 

G. J. N. M. RUYGERS 
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REDACTIONEEL 

Het in dit nummer opgenomen artikel van mr. J. A.W. Burger is 
de enigszins bewerkte tekst van een voordracht voor studenten 
aan de juridische faculteit van de Gemeentelijke Universiteit van 
Amsterdam. De bijdrage van prof. dr. W. Hessel is de verkorte 
weergave van een inleiding op een conferentie van de dr. Wiardi 
Beekman Stichting te Utrecht. 

Enige biografische notities 
Prof. dr. W. Hessel is hoogleraar in de economie aan de Tech
nische Hogeschool Twente en was eerder directeur van het weten
schappelijk bureau van het N.V.V. 
A. H. van Nieuwpoort is organisatie-adviseur en woonachtig te 
te Oisterwijk. 
Drs. W. Top is socioloog en als wetenschappelijk medewerker ver
bonden aan de prof. mr. B. M. Teldersstichting. 

Rectificatie 
In het nummer van juni 1965 is ten onrechte vermeld, dat 
dr. F. Sierksma hoogleraar te Leiden is. Zijn werkelijke functie is 
wetenschappelijk hoofdambtenaar aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden. 
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B. van der Esch 

De gemeenschappelijke energie
politiek 

Het streven naar een gemeenschappelijk energiebeleid heeft er
gens iets gemeen met de lotgevallen van ex-keizerin Soraya. 
Regelmatig geeft het aanleiding tot grote of kleine koppen in de 
krant, maar het even lang verwachte als hoognodige energie
huwelijk tussen de Zes blijft uit. Een Europees energiebeleid 
tekent zich niet of nauwelijks af, ondanks alle pogingen in die 
richting. Integendeel, de meningsverschillen over een dergelijk 
beleid maken deel uit van de donkere wolken die aan de Europe
se horizon nog altijd een vrij somher karakter geven. 

Wel zag het afgelopen jaar de totstandkoming van twee 
interimmaatregelen, te weten het Protocol betreffende de 
vorming van een gemeenschappelijke energiemarkt 1 en de daar
op gebaseerde beschikking 3-65 2 houdende vaststelling van de 
communautaire regeling voor de steunmaatregelen van de deel
nemende staten ten behoeve van de kolenmijnindustrie. Beide 
teksten behoeden tegen een verder afglijden in ongecoördineer
de nationale maatregelen ma:ar bevatten geenszins de grondsla
gen voor een werkelijk gemeenschappelijke energiepolitiek. Een 
dergelijke politiek dient inlmers uit te monden in een gemeen,. 
schappelijke energiemarkt, d.w.z. ·een markt waarop kolen, olie, 
aardgas en atoomenergie zich vrijelijk tegenover elkaar bevin
den, werkende vanuit een verschillende economische achtergrond, 
maar overigens onder vergelijkbare bestuurlijke, fiscale, sociale 
en juridische omstandigheden. De verantwoordelijkheid voor een 
dergelijke markt dient dan bij de organen van de Gemeenschap 
te liggen en niet bij de nationale regeringen. Dit geldt ook voor 
de handelspolitieke maatregelen, d.w.z. de hesehemring aan de 
huitengrens die deze gemeenschappelijke energiemarkt zal moe
ten genieten. Wil er werkelijk sprake zijn van een gemeen
schappelijke energiepolitiek, dan moet het huidige systeen1 van 
nationale maawegelen volledig opgaan in een communautair 
beleid. 

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 1964 blz. 1099. 
2 Publikatieblad 1965, blz. 480 
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lliennede is echter nog niets gezegd over de inhoud van de 
spelregels die op een dergelijke markt dienen te gelden. Deze 
inhoud hangt sterk af van de vraag of autarkische tendensen 
de overhand krijgen dan wel of het een markt zal zijn die open
staat voor goedkopere energie uit d~de landen. Het is te vroeg 
om ter zake een keuze te doen. In het onderstaande wordt 
daarom als werkhypothese uitgegaan van de grondbeginselen 
van het EGKS-Verdrag, zoals deze zijn neergelegd in artikel 2 
van het Verdrag. 

De natuurlijke mntabiliteit van de ondernemingen wordt daar 
gehanteerd als het beste uitgangspunt voor het bereiken van 
een optimaal economisch effect van de gemeenschappelijke 
markt, d:it uiteraard getemperd door een grondige bescherming 
van de economische en sociale belangen van de werknemers, die 
bij de noodzakelijke aanpassingen niet in het gedrang mogen 
komen. 

Alvorens in te gaan op de materiële problemen dienen wij 
echter eerst stil te S'taan bij de huidige situatie. De gemeenschap
pen en de regeringen bevinden zich nl. tegenover een drievou
dige verbrohl:eling: 
een economische verbrokkeling, doordat kolen, olie, aardgas, 
en kernenergie op brede terreinen substitutieprodukten zijn met 
een zeer uiteenlopend economisch substraat en dus met zeer 
verschillende economische mogelijkheden en vooruitzichten. Een 
optimale onderlinge verhouding is uiterst moeilijk vast te stel
len, laat staan te verwezenlijken. 

een nationale verbrokkeling, doordat er voorlopig slechts spra
ke is van een nationale energiepolitiek in ieder van de zes lan
den; 
een Europees institutionele verbrokkeling, doordat de voornaam
ste energiebronnen die op dit moment met elkaar in concurren
'tie zijn, nl. de kolen enerzijds en de olie en het aardgas ander
zijds, onder de bevoegdheid van verschillende executieven vallen 
en aan verschillende regels zijn onderworpen. 

Voor een goed inzicht in de problemen die rijzen bij de vor
ming van een gemeenschappelijke energiemarkt, moeten wij eerst 
kort ingaan op elk van deze vormen van versnippering. Deze 
benadering verschaft ons immers een inzicht in de vele obsta
kels ,die overwonnen moeten worden bij de verwezenlijking van 
een gemeenschappelijke energiemarkt. Aan de hand daarvan la
ten wij vervolgens de concrete problemen die dienen te wor
den opgelost, de revue passeren. 
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De huidige toestand 
a. De economische verbrokkeling van de Europese energie
markt 
Steenkool, olie en aardgas hebben dit gemeen dat zij mineraal 
produkt zijn. Voorts kunnen zij alle drie dienen voor opwekking 
van warmte en energie. In winningsmethode, verbruik, vervoer 
en afzetmogelijkheden verschillen zij daarentegen grondig. Dit 
leidt tot een uiteenlopende prijsvorming en tot een verschillende 
graad van vraag- en aanbod-elasticiteit. De uitgangsposities op 
de markt zijn dan ook moeilijk te vergelijken. Toch beconcurre
ren deze produkten elkaar in steeds stijgende mate. Kwantitatief 
staan wij voor het volgende beeld. 

In 1963 heeft het energieverbruik in de Gemeenschap 561 mil
joen ton SKE 3 bedragen. Het 'Memorandum betreffende het 
energiebeleid' schat de totale behoefte aan energie voor 1970 
op plm. 700 miljoen ton SKE en voor 1975 op 800 miljoen SKE, 
waarbij uitgegaan wordt van een bevredigende economische ex
pansie. 4 

De economische moeilijkheden op de energiemarkt liggen hier
in dat voor een belangrijk gedeelte van deze behoeften de di
verse energiebronnen in scherpe concurrentie staan. De inheem
se steenkolen als traditioneel in Europa belangrijkste energie
bron zijn daarbij duidelijk in een zwakke positie en dit zowel 
tegenover de olie en het aardgas als tegenover de invoerkolen 
uit derde landen. 

Deze laatste energiebronnen hebben nl. een solide prijsvoor
sprong op de Europese kolen, zodat de afzet van deze kolen 
slechts veilig is in de sectoren van zogenaamd specifiek ver
bruik, d.w.z. daar waar men om technische redenen uitsluitend 
kolen kan gebruiken - b.v. cokes voor de staalindustrie; be
staande alleen voor kolen geschikte verbrandingsinstallaties, vnl. 
bij elektrische centrales - en in de gebieden waar nog een ze-

a De steenkooleenheid geeft de hoeveelheid brandstof aan die ge
lijkstaat met 7000 K cal/kg. 

4 Dit is gepubliceerd in het Bulletin van de EGKS, tweede extra
nummer van de jaargang 1962, Luxemburg, augustus 1962. Voor een 
uitvoeriger overzicht van de positie van de kolen op de energiemarkt 
zie de door de Hoge Autoriteit gepubliceerde studie: EGKS 1952-1962, 
Resultaten, grenzen, perspectieven, Luxemburg 1963, blz. 335 e.v., 
blz. 528 e.v. Zie voorts 12de Algemeen Verslag van de EGKS Hoofd
stuk 11; prof. mr. dr. G. M. Verrijn Stuart: 'Is een gemeenschappelij
ke energiepolitiek realiseerbaar en welke eisen stelt deze?' in 'Euro
pa en de Universiteit' Groningen, 1962, blz. 90-105. 
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kere geografische protectie bestaat. Voorts zijn er bepaalde soor
ten zoals antraciet die een sterke positie blijven innemen. 
Een groot gedeelte van de in het Gemeenschap geproduceerde 
industriekolen daarentegen bevindt zich in een zwakke uitgangs
positie. De meeste ramingen gaan er dan ook van uit dat het 
aandeel van de in de Gemeenschap geproduceerde kolen in de 
totale dekking van de sterk stijgende energiebehoefte een daling 
te zien zal geven en dat bovendien de totale produktie in de 
Gemeenschap zal afnemen. In 1950 werd nog 70 pct. van de ener
giebehoefte van de Gemeenschap gedekt door kolen. Thans wordt 
het aandeel op 39 pot. geschat, terwijl verdere dalingen ver
wacht worden. Van de totale produktie, die op dit moment nog 
plm. 230 miljoen ton bedraagt, is per 1970 nog maar plm. 170 
miljoen ton concurrent, uitgaande van een afzet tegen de gemid
delde kosten per bassin en rekening houdende met het feit dat 
een gedeelte van deze produktie binnen niet al te lange tijd na 
1970 gesloten wordt, zodat in de tussentijd bepaalde kosten -
voor voorbereidingswerkzaamheden, onderhoud en afschrijving 
- komen te vervallen. :; Wil men een hogere kolenproduktie 
handhaven, dan zijn beschermingsmaatregelen nodig aan de 
buitengrens van de Gemeenschap of een rechtstreekse hulp aan 
de kolenproducenten in de vorm van subsidies. Van de aard 
van deze maatregelen hangt dan weer af in welke bassins de 
te handhaven hoeveelheden geproduceerd kunnen worden. Op 
een vol1edig vrije markt zonder subsidies lopen de Belgische 
kolen en die van het Noordfranse bekken het grootste gevaar. 

De ontwikkeling van de kernenergie dreigt de bestaande moei
lijkheden van de kolen nog te vergroten. Men verwacht dat 
rond 1970 kerncentrales tegen concurrerende prijzen elektriciteit 
kunnen leveren. Ook bij stijgend verbruik kan dit een vermin
dering van de elektriciteitsopwekking op kolenbasis ten gevolge 
hebben. 

b. De nationale verbrokkeling van de energiemarkt 

Een gedetailleerde beschrijving van de zeer gevarieerde natio
nale verhoudingen op energiegebied zou te veel ruimte ver
gen. 6 Reeds in de kolensector, waar in beginsel de nationale 

5 Van de onzekerheidsmarge in deze ramingen dient men zich 
goed bewust te blijven. Juist vanwege deze onzekerheid zijn de me
ningen zo verdeeld over de plaats die aan de kolen moet worden 
ingeruimd. 

6 F. Burgbacher en T. Wessels: Die Energiewirtschaft im gemein
samen Markt, Baden-Baden 1963 
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competentie sterk ingeperkt is, bestaan grote verschillen. Duits
land, Frankrijk en België zijn producentenland, Italië en Luxem
burg voornamelijk verbruikersland, terwijl ook Nederland ondanks 
een zekere nationale produktie eerder het accent le~t op de be
langen van de energieverbruiker. Ook het eigendomsregime is 
verschillend. In Frankrijk is de mijnbouw genationaliseerd. Uit 
algemene politieke overwegingen wordt de kolenprijs laag ge
houden, terwijl het aldus ontstane tekort met subsidies gedekt 
wordt. De Nederlandse Staatsmijnen zijn een overheidsbedrijf. 
Bij de bedrijfsvoering geven commerciële criteria echter eerder 
de doorslag dan in Frankrijk. In België en Duitsland zijn de 
mijnen daarentegen in privé-bezit. Toch heeft zich ook in die 
landen en met name in België de behoefte aan overheidsinvloed 
doen gevoelen. Het 'Directoire de l'Industrie Charbonnière' is 
met uitgebreide bevoegdheden uitgerust juist met het oog op de 
nog altijd noodzakelijke verdere sanering van de Belgische mijn
bouw. Sommige van deze bevoegdheden heeft de Hoge Autoriteit 
in strijd geacht met het Verdrag. 7 In Duitsland subsidieert de 
overheid de sanering via het in 1963 opgerichte Rationalisie
rungsverband. 8 U iteenJopende douanebescherming zowel voor 
kolen alls olie, de Franse invoermonopolies voor kolen en olie, 
verschillen in het sociale regime voor de mijnbouw, min of 
meer occulte overheidssubsidies voor de kolen, ongelijke ver
bruiksbelastingen op olie en olieprodukten, al deze factoren 
dragen er~oo bij dat de nationale energiemarkten onderling sterk 
verschillen in hun politieke, economische en administratieve 
structuur. In een werkelijke gemeenschappelijke energiemarkt 
behoren al deze centrifugale krachten geneutraliseerd, omgebo
gen of geëlimineerd te worden. 

c. Het naast elkaar bestaan van de Europese verdragen en de 
institutionele verbrokkeling 

Zoals bekend verschillen de spelregels voor kolen en olie aan
zienlijk. De uiteenlopende voorschriften van het EGKS- resp. het 
EEG-Verdrag dwingen dientengevolge producenten die met el
kaar in concunentie zijn, tot een ander marktbedrag dan bij de 
toepasselijkheid van voor beide produkten gelijke regels het ge
val zou zijn geweest. De kolen zijn nl. gebonden aan: 
- de prijspublikatie op grond van artikel 60 EGKS; 

7 12de Algemeen Verslag van de EGKS nr. 143 e.v. 
8 12de Algemeen Verslag van de EGKS nr. 149 e.v. 
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het onbeperMe discriminatieverbod van artikel 3; 
de subsidieregeling van de beschikking 3-65; 
het kartelverbod van artikel 65; 
straffere regels betreffende de noodzaak van niet discrimi
natoire vervoersprijzen; 
hoofdzakelijk nationale handelspolitieke bevoegdheden. 

Het EEG-Verdrag kent geen verplichting tot prijspublikatie, ver
biedt hoofdzakelijk de discriminatie naar nationaliteit, laat 
onder bepaalde meer algemene omstandigheden subsidies toe, 
beperkt alleen de kartels die een belemmering vormen voor de 
intercommunautaire handel, en heeft een gemeenschappelijk bui
tentarief voor olieprodukten. Het vervoer van kolen is onder
worpen aan de bepalingen van artikel 70 EGKS en de daarop 
gebaseerde uitvoeringsbepalingen, die gericht zijn op een door
zichtige vervoersmarkt, zodat ook daar discriminaties tijdig 
ondwkend en bestreden kunnen worden. Het vervoer van olie
produlcten geschiedt voor een groot gedeelte via pijpleidingen. 

Het nettoresultaat van al deze verschillen is dat de concur
rentiepositie van de kolen, die in zuiver economisch opzicht reeds 
zwak is, bovendien nog door wettelij,ke en bestuurlijke belem
meringen aan flexibiliteit inboet. Ook dit is een toestand die 
niet verenigbaar is met een werkelijk gemeenschappelijke 
markt die alle energiebronnen omvat, te meer nu de handha
ving van deze verschillende regels in handen ligt van drie exe
cutieven, die uit de aard der zaak de energieproblemen in de 
eerste plaats benaderen vanuit de aan hun eigen gezag onder
worpen produkten. De hoop is evenwel gerechtvaardigd dat de 
a.s fusie van de executieven althans dit organisatorische pro
bleem uit de wereld helpt. 

Een gids door de doolhof 

De problemen die rijzen bij de vorming van een gemeenschap
pelijke energiemarkt, hangen rechtstreeks samen met de ge
schetste toestand van verbrokkeling. Wij laten ze thans een voor 
een de revue passeren waarbij, waar het verband dit vereist, 
tegelijkertijd aandacht wordt geschonken aan verwante proble
men. Voorafgaand zij nog herinnerd aan de gekozen werkhypo
these die in de Inleiding geschetst is. 

a. Het prijsregime; prijsinterventies; vereveningsstelsel; subsidies 
Ofschoon de voornaamste grond voor de spanningen tussen de 
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kolen en de overige energieprodl~Men in de sfeer van de kostprij
zen ligt, kan niet ontkend worden dat de in artikel 60 EGKS ver
vatte plicht tot prijspublikatie en de daarmee samenhangende 
regeling van de alignering deze spanningen eerder vergroot dan 
verkleint. 9. Hetzelfde geldt voor het striktere discriminatieverbod 
van het EGKS-verdrag. 

Krachtens artikel 60 zijn de kolenpmducenten verplicht hun 
prijslijsten te publiceren en is het hun verboden van de aldus 
gepubliceerde prijzen en verkoopvoorwaarden af te wijken, ten
zij zij bij een bepaalde cliënrt: geconfronteerd worden met een 
lager aanbod van een andere producent of handelaar. Deze 
regeling is erop gericht het discriminatieverbod op een solid.ere 
basis te stellen. De afnemers kunnen zelf controleren of er 
gediscrimineerd wordt of niet. 

Voor olie en aardgas ontbreekt een soortgelijke regeling. Het 
gevolg hiervan is da,t de prijspositie van de kolen te allen 
tijde en overal vrij nauwkeurig bekend is, terwijl de kolenprodu
centen niet een corresponderend inzicht in de olie- en aardgas
prijzen kunnen krijgen. In de commerciële strijd van dag tot 
dag is dat een handicap. Daar komt bij dat het discriminatie
verbod van het EEG-Vet·drag zich beperkt tot discriminaties 
naar de nationaliteit van de koper (artikel 7 EEG). 10 Tussoo 
kopers van eenzelfde nationaliteit onderling mag derhalve wel 
gediscTimineerd worden. Ook dit maakt het voor de olie- en 
de aardgasproducenten ee!lvoudiger om een abrress,:eve en soe
pele prijspolitiek te voeren. 

Een harmonisatie van deze uiteenlopende regelingen is denk
baar in twee richtingen, nl. of wel een versoepeling van de regels 
voor de kolen of wel een verscherping van de op olie en aard
gas toepasselijke bepalingen. In beide gevallen dienen de be
staande verdragsbepalingen gewijzigd te worden. 
, Een andere sector van wezenlijke verschillen betreft de prij~Y 

intet-venties. Krachtens artikel 61 van het EGKS-verdrag heeft 
de Hoge Autoriteit onder bepaalde omstandigheden het recht 

H Zie hierover E. Zimmenn:mn. Die Preisdiskriminiemng im Recht 
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Proefschrift 
Frankfurt, 1962. 
F. van Houten. Dë prijsaanpassing in het prijsregime van het EGKS
Verdrag, SEW 1963 no. 7/8 blz. 396 e.v. 

10 N.B. dat artikel 40 § 3, lid 2, voor de landbouwsector een scher
P2r discriminatieverbod formuleert, Cf. Wohlfarth e.a. Die Europäi
sche Wirtschaftsgemcinschaft, 1960, blz. 12:2 . 
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minimum- of maximumprijzen vast te stellen. Wil de Hoge Au
toriteit zich beperken tot een indirecte ingreep in de prijzen, 
dan heeft zij het middel van artikel 53b of van artikel 63 ter 
beschikking, nl. het instellen van vereveningskassen. 

Soortgelijke bevoegdheden zijn in het Verdrag van Rome niet 
voorzien. De enige uitzondering die daarop bestaat, is de 
landbouwsector. Artikel 40 EEG noemt uitdrukkelijk prijsrege
lingen als een van de instrumenten voor een gemeenschappelij
ke ordening van de landbouwmarkten. 11 Voor prijsinterventies 
van de organen van de Gemeenschap in een gemeenschappelijke 
energiemarkt, in de prijzen dus van alle tot die markt behorende 
produkten, ontbreekt tot nu toe een wettelijke basis. Tenzij men 
van de hantering van zulke bevoegdheden zou willen afzien, 
moet ook deze lacune worden opgevuld. 

In dit verband zij eraan herinnerd dat de drie executieven 
in een eerder stadium van de energievoorstellen de gedach
te van een oriëntatieprijs voor de energiemarkt naar voren heb
ben gebracht. 12 

Bij een dergelijke benadering ontstaan de juridische moei
lijkheden vooral bij het formuleren van de criteria voor de 
vaststelling van zulk een oriëntatieprijs en bij het definiëren van 
de gevolgen die voortvloeien uit de onvermijdelijk optredende 
verschillen tussen de oriëntatieprijs en de werkelijke marktprijs 
van b.v. de kolen. 

Kiest men voor de oriëntat~eprijs het niveau van de ingevoer
de energie, dan moet de gemeenschapsproduktie - wil zij dit 
prijspeil kunnen bereiken - hetzij inkrimpen, hetzij gesubsi
dieerd worden. Zowel het een als het ander wordt minder nood
zakelijk, naarmate men in de oriëntatieprijs een hogere pre
ferentie voor de energiebronnen van de Gemeenschap tot uit
drukking brengt. Dan moet echter het prijspeil van de invoer
energie door middel van douanerechten of heffingen omhoogge
bracht worden. 

In beide gevallen is het niveau van de oriëntatieprijs bepalend 
voor aard en omvang van de aanvullende maatregelen die ver
volgens nog binnen de Gemeenschap dienen te worden genomen. 

Op het gebied van vereveningskassen ontmoeten wij hetzelfde 
beeld. Het EEG-Verdrag rept er niet van. De vraag of dergelijke 

11 Een overzicht van dit systeem geeft G. Olmi, The agricultural 
policy of the Community, Common Market Law Review, 1963, blz. 
118 e.v. 

12 Zie 9de algemeen verslag van de EGKS nr. 139-143. 
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kassen geoorloofd zijn, moet daarom van geval tot geval be
oordeeld worden aan de hand van het discriminatieverbod, van 
de kartelbepalingen en van de voorschriften betreffende subsidies. 
D(llt er echter aan een vereveningskas behoefte kan zijn, bewijst 
het Memorandum betreffende het energiebeleid, waarin de op
richbing wordt voorgesteld van een Europees steun- en omscha
kelingsfonds ten behoeve van de steenkolen.13 Zouden de middelen 
van een dergelijk fonds niet komen uit bijdragen van de rege
ringen maar uit heffingen op de olieprodukten en aardgas, dan 
is er sprake van een vereveningskas. In iets andere vorm ont
staat hier dezelfde problematiek als bij een oriëntatieprijs. Gro
te hoeveelheden kolen kunnen immers slechts dan tegen een con
currerende prijs worden aangeboden, indien de producenten van 
deze kolen uit andere bronnen een bepaald bedrag per ton extra 
ktrijgen. Des te hoger de toeslag, des te groter het aantal mij
nen dat concurreren kan. De kunstmatig te handhaven kolen
produktie hangt dus rechtstreeks af van de mate waarin de ko
lenprijs omlaag geperequeerd kan worden. Tegelijkertijd zouden 
in een dergelijk systeem olie en aardgas het prijsverhogend 
effect ondergaan van de te betalen contributies. 

Veel actueler dan de bovengenoemde interventies zijn de sub
sidies. Alle regeringen maken op grote schaal gebruik van dit 
instrument om de nadelige concurrentiepositie van de kolen te 
compenseren. 

Cynici beweren vaak dat dit de weg van de minste weerstand 
is. In plaats van een actieve economische en sociale politiek 
te bedrijven, mobiliseert men de belastingbetalers om de status
quo te handhaven. Bij de kolen ligt dit toch iets anders. Tegen
over de enorme bedragen aan publieke gelden die in landen als 
België, Frankrijk en Duitsland naar de kolensector vloeien, 
staan aanzienlijke eigen inspanningen van de mijnindustrie om 
zich te saneren. Zuiver nationaal bestaan er nog wel tenden
sen naar een uitsluitend passieve subsidiepolitiek, praktisch à 
fonds perdus. Het EEG-verdrag in de artikelen 92 en 93 en 
sinds kort het EGKS-verdrag in de Beschikking 3-65 gaan er 
echter vanuit dat subsidies alleen dan met een gemeenschappe
lijke markt te verenigen zijn indien zij aan bepaalde communau
taire criteria beantwoorden. Het zou te ver voeren deze crite
ria hier de revue te laten passeren. Er zij slechts gewezen op 
de grote economische belangen die hier voor Nederland lig-

13 Memorandum blz. 32. 
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gen, sinds ons land rijk bedeeld blijkt te zijn met aardgas. 
Dit behoort tot de goedkopere energiebronnen en een belem
mering van de afzet naar andere delen van de Gemeenschap 
kan dus voor ons nadelig zijn. In concreto kan subsidiëring van 
kolen in Frankrijk en België de afzet van aardgas naar die lan
den bemoeilijken. In hoeverre dit strijdig is met het 'gemeen
schappelijk belang' - een van de criteria van artikel 92 § 3 c -
is een uiterst subjectieve vraag van beleid. Wil men ernst ma
ken met het streven naar een economisch optimum, zodat Eu
ropa daar produceert waar dit het goedkoopst is, dan komt men 
sneller tot een bevestigend antwoord op de gestelde vraag, dan 
in een meer behoudende benadering. 

Een ding is echter duidelijk, nl. dat met het oog op de om
vaong van de substitutieconcurrentie in de energiesector de sub
sidieregeling voor deze sector aan zeer nauwkeurige grenzen 
dient te worden gebonden. 

b. Het kartelverbod van artikel 65 EGKS en artikel 85 EEG 

In een gemeenschappelijke energiemarkt dienen ook op dit ge
bied gelijke regels te gelden en dit waarlijk niet alleen uit een 
esthetisch verlangen naar een zoveel mogelijk eenvormig bestuur
lijk en organisaotorisch bestel. De defensieve positie van de ko
len schept ook hier bijzondere problemen. Artikel 65 opent wel 
de mogelijkheid verkoopkartels in het leven te roepen. Bij een 
inkrimpende kolenproduktie ontstaat echter de roep naar ra
tionalisatiekartels, d.w.z. kartels waarin belanghebbenden onder
ling het teruglopen van de produktie, het afstoten van onrenda
bele capaciteiten en het verleggen van de produktie naar meer 
rendabele schachten regelen. Dit nu is op grond van artikel · 
65 EGKS niet mogelijk. Artikel 85 EEG daarentegen betreft 
slechts kartels welker actie de intracommunautaire handel dreigen 
te belemmeren en die beogen of ten gevolge hebben dat de 
concurrentie binnen de gemeenschappelijke markt vervalst wordt. 
Verordening nr. 17 heeft hieruit de consequentie getrokken dat 
kartels waaraan slechts ondernemingen uit één lidstaat deel
nemen en die geen betrekking hebben op de in- en uitvoer tus
sen lidstaten, niet aan de meldingsplicht zijn onderworpen (art. 
4 en 5). 

Zuiver nationale rationalisatiekartels - en gezien de groten
deels nationale begrensde ligging van de kolenbekkens is dit de 
enige waarschijnlijke casu-positie - zouden reeds om deze re
den onder artikel 85 vrijuit gaan. 
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Dit betekent overigens niet dat nationale rationaliseringskar
tels niet indirect toch de intracommunautaire handel zouden 
kunnen belemmeren. De grondgedachte van de Europese Ge
meenschap is immers dat de niet langer rendabele bedrijven 
zich rationaliseren of sluiten en indien dit laatste noodzakelijk 
blijkt, dan dient dit ten gunste van alle andere op de gemeen
schappelijke markt overblijvende producenten en niet alleen ten 
gunste van de overblijvende pwducenten uit hetzelfde land te 
ga:an. Aangezien rationaliseringskartels nauwelijks: denkbaar zijn 
zonder overdracht van produktiequota, betekent dit dat de na
tionale deelnemers hier nationale produktiequota gaan vaststel
len, terwijl een verhoogde invoer uit andere landen van de Ge
meenschap meer met de grondbeginselen van het EEG-Ver
drag zou stroken. 

Mocht men dus ooit komen tot een uitwerken van de EEG
kartelbepalingen met het oog op hun toepassing in de kolen
sector, dan blijft op dit punt grote voorzichtigheid geboden. 

c. De verschillen in de vervoerssector 

De noodzaak van harmonisatie op dit gebied vloeit voort uit 
het feit dat artikel 70 EGKS als uitgelegd door de Hoge Autori
teit en het Hof uitloopt op een publiciteit van de prijzen voor 
het vervoer van kolen, terwijl voor de ()IVerige produkten de 
ontwikkeling meer in de richting van een openbaarmaking van 
margetarieven schijnt te gaan. Dit zou kunnen resulteren in een 
grotere doorzichtigheid va de vervoersmarkt in kolen dan van 
de vervoersmarkt voor olie en olieprodukten. Aldus zou de reeds 
gesignaleerde problematiek rondom het prijsregime zich in de 
vervoerssector herhalen. Hetzelfde geldt voor het discriminatie
verbod. Het algemene discriminatieverbod van het EGKS-Ver 
drag is van toepassing ook op het vervoer van de EGKS-pro
dukten. V oor het ()IVerige vervoer geldt het verbod van discri
minaties naar de nationaliteit zoals dit is uitgewerkt in veror
dening nr. 11, die op 5 september 1960 van kracht is geworden. 14 

Een bijzonder probleem duikt op in verband met de pijplij
nen. 15 In het EEG-Verdrag wordt van dit vervoermiddel niet 

14 Zie ook prof. mr. K. Vonk. De discriminatie-verordening vervoer 
in de EEG. SEW 1961, blz. 170 e.v. 

15 Rapport sur Ie transport d'huiles minérales par pipelines A.P.E. 
18-3-1963 doe. no. 4. 
L. Kopelmanas. Internationale Rechtsfragen des Energietransports 
durch pipelines. Aktuelle Fragen des Energierechts 1960 blz. 65 e.v. 
gepubliceerd door Institut für Energierecht, Keulen. 
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gerept. Voor het vervoor van ruwolie is het belangrijk goedkoper 
dan de klassieke middelen, spoorweg, weg en water. Hetzelfde 
geldt voor het vervoer van aardgas. 

Een gemeenschappelijke energiemarkt vereist dat de inter
penetratie van de markten niet mag worden belemmerd door 
de bijzondere administratieve voorschriften die in verschillende 
landen voor het leggen en exploiteren van pijpleidingen bestaan . 
. Het beginsel van de meest mtionele verdeling van de produktie 
brengt mede dat de afzet van de rationelere energiebronnen 
niet unilateraal geremd mag worden via een vergunningenstel
sel voor het leggen van pijpleidingen. Het privé-eigendom en de 
beperkte capaciteit van reeds bestaande leidingen mogen niet ge
bruikt worden om outsiders het binnendringen van de markt te 
bemoeilijken. Hetzelfde geldt voor bepaalde vervoerspolitieke 
overwegingen. Er kan zich ,nl. de noodzaak doen gevoelen van 
een zekere coördinatie tussen de klassiek'e vervoermiddelen en 
de pijpleidingen, maar ook deze interventiemogelijkheid mag 
niet misbruikt worden om nationale energiebronnen langs een 
omweg te beschermen. Binnen de grenzen van de capaciteit 
dienen nieuwkomer s een recht op vervoer tegen een niet discri
minatoire prijs te kunnen doen gelden. Voor capaciteitsnitbrei
ding langs bestaande tracés zijn eveneens bijzondere regels no
dig. Voor zover men op deze en dergelijke punten zijn toevlucht 
wil nemen tot een stelsel van vergunningen, zullen alsdan ob
jectieve criteria uitgewerkt moeten worden en zal de handha
ving daarvan tot de bevoegdheid van de Europese executieven 
dienen te behoren. 

d. De gemeenschappelijke handelspoliti'ek 

Zoals reeds eerder opgemerkt kent het EGKS-Verdrag in tegen
stelling tot het EEG-Verdrag geen gemeenschappelijke handels-
politiek voor kolen en staal en met name geen gemeenschap- • 
pelijk buitentarief. 

Het valt niet te ontkennen dat dit in het huidige bestel een 
anomalie is, die in een gemeenschappelijke energiemarkt dient 
te verdwijnen. De grote vraag is echter op welke manier de Eu
ropese kolenproduktie aan de buitengrenzen moet worden be
schermd. Een beslissing ter zake hangt echter weer samen met 
de aard en intensiteit van eventuele andere maatregelen om de 
positie van de kolen te verbeteren, b.v. door subsidies of door 
een kunstmatige verhoging van de olieprijs. Het opheffen van de 
gesignaleerde anomalie kan dus niet losgemaakt wooden van 
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het geheel van beslissingen dat voor het creëren van een ge
meenschappelijke energiemarkt noodzakelijk is. 

Wat olie en olieprodukten betreft, hiervoor geldit sinds kort 
een invoerrecht van 2 tot 7 pct. op raffinaderijprodukten. V oor 
aardgas geldt een nulrecht. 16 

Aan de buitengrens van de Gemeenschap zijn er bovendien 
nog twee bijzondere problemen, te weten enerzijds de Associatie 
van de Nederlandse Antillen en het daaruit resulterende vrije 
verkeer van olieprodukten uit de Curacaose raffinaderijen en 
anderzijds de gevolgen van de onafhankelijkheid van Algerië. 

~ De Nederlandse Antillen zijn na moeizame onderhandelingen 
toegevoegd aan de in Annex IV bij het EEG-Verdrag opgesom
se geassocieerde gebieden. De vrije toegang in de Gemeeooohap 
van olieprodukten die dit met zich mee had kunnen brengen, 
is echter kwantitatief beperkt. Zodra de invoer uit de Antillen 
bepaalde tonnages overschrijdt - o.a. 1.000.000 ton voor Ne
derland, 75.000 ton voor Frankrijk - zijn de landen gerechtigd 
zonder voorafgaande goedkeuring van de Commissie de voor in
voeren uit derde landen geldende rechten te gaan heffen. 17 

De status van Algerië is nog niet geregeld. Krachtens artikel 
227 behoorde Algerië oorspronkelijk tot het toepassingsgebied 
van het Verdrag. Met name het beginsel van de vrije circula
tie strekte zich ook uit tot de Algerijnse produkten. Sinds de 
onafhankelijkheid, die zoals bekend van juli 1962 dateert, is dit 
anders. Algerië behoort formeel tot de derde landen en het 
buitentarief kan op zijn produkten worden toegepast. 

DiJt schept geen probleem voor de ruwolie waarvoor een nul
recht geldt. Voor de olieprodukten zou dit anders komen te lig
gen, indien Algerië - hetgeen in het voornemen ligt - een 
eigen raffinagecapaciteit van enige betekenis zou ontwikkelen. 
De gezien zijn prijs en samenstelling toch al moeilijke concur-

• rentiepositie van de Sahara-olie kan daardoor verder verzwakt 
worden. Mocht het tot onderhandelingen over een associatie 
tussen Algerië en de EEG komen, dan zal dit vraagstuk wel 
bijzondere aandacht krijgen. De lidstaten met eigen energiebron
nen zullen dan waarschijnlijk geneigd zijn de beginselen die voor 
de Associatie van de Anrt:illen zijn aanvaard, ook op Algerië toe 
te passen. 

16 Zie beschikkingen van de Raad van 8 mei 1964, Publikatieblad 
1964, blz. 1209-1216. 

17 Zie hierover het 6de Algemeen Verslag van de EEG nr. 121. 
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Wat het vrije vet'keer in energieprodukten betreft, dit bestaat 
reeds voor in de Gemeenschap gewonnen kolen. 

Uit derde landen ingevoerde kolen hebben naar de mening 
van de Hoge Autoriteit ook recht op vrij verkeer, maar dit 
wordt door de Franse regering bestreden, die zich daarbij o.m. 
beroept op het ontbreken van een gemeenschappelijke handelspo
litiek voor de kolen. Ook dit is een punt dat in een gemeen
schappelijke energiemarkt dient ·te worden opgelost. 

De opheffing van de kwantitatieve beperkingen op de intra
communautaire handel stelt alleen een probleem voor Frank
rijk. In de oliesector beschikt de Franse overheid over een wet
telijk invoermonopolie, dat gehanteerd wordt in de vorm van 
een monopole-délégué, d.w.z. dat aan een aantal oliemaatschap
pijen het exclusieve recht wordt verleend bepaalde hoeveelheden 
aardolieprodulcl:en af te zetten. De invoer van olie en oliepro
dukten is in hetzelfde kader onderworpen aan licenties. Of
schoon dit systeem de facto als een contingentering werkt, heeft 
de EEG-Commissie zich genoopt gezien de eruit voortvloeiende 
handelsbelemmeringen te beschouwen als v:allende onder art. 
37 EEG betreffende de nationale monopolies. De Commissie 
heeft op 13 april 1962 een eerste aanbeveling tot de Franse re
gering gericht, strekkende tot een verhoging van het sinds 1959 
bestaande contingent van 670.000 T. Daarop heeft de Franse 
regering dit contingent tot 1400.000 T. verhoogd. Voor 1963 heeft 
de Commissie een verhoging aanbevolen met ruim 14 pot. tot 
1.600.000 T. Deze hoeveelheden makên ongeveer 5 pct. van het 
totale binnenlandse verbruik uit. 

Naast het vrije verkeer van energiebronnen staat het vrije ver
keer V'an energiedragers en met name van de elektriciteit. Ook 
op dit gebied dienen de handelsbelemmeringen te verdwijnen. 
Aangezien het transport en het verbruik van elektriciteit aan 
publieke of krachtens publieke concessie gelegde private lijnen 
gebonden is, stuiten wij hier op bijzondere administratieve en 
reglementaire problemen. Het zou ons te ver voeren er hier op 
in te gaan. Er zij volstaan met op dit aspect te wijzen. 18 

Ook het aardgas valt uitemard onder het vrije verkeer bin
nen de Gemeenschap. Er mogen dientengevolge geen intra-com
munautaire douanerechten op aardgas geheven worden. Echter 

18 Zie voor een inzicht in deze materie, Burgbacher, passim en 
H. Schumacher 'Die Bedeutung der Art. 85 und 86. E.W.G.-Vertrag 
für die deutsche Energicwirtschaft. Aktuelle Fragen des Energierechts 
1962, Dusseldorp 1962. 

574 



ook de andere belemmeringen die eventueel bestaan, dienen af
gebouwd te worden. Dit is in het bijzonder van belang voor de 
verkoop van het Groningse aardgas naar België en Noord-Frank
rijk. Deze beide landen hechten groot belang aan de bescher
ming van hun nationale kolenproduktie. In Frankrijk zijn zowel 
de gas- als de elektriciteitsbedrijven genationaliseerd. Zelfs bij 
een geheel vrij intern handelsverkeer in energieprodukten kan 
de Fran5e regering de inkooppolitiek van Gaz de Franoe en 
Electricité de Franoe in een voor Franse energiebronnen gun
stige richting beïnvloeden. In België zijn de betrokken nutsbe
drijven nog voomarnelijk in privé-bezit. Gezien de graad van 
concentratie in de Belgische industrie, waardoor deze nutsbe
drijven voor een niet onaanzienlijk gedeelte verbonden zijn met 
dezelfde bankgroepen als de kolen, bestaan ook nier mogelijkhe
den om het gebruik van energie uit andere delen van de Ge
meenschap te ontmoedigen. Dat een dergelijke ontwikkeling 
geen hersenschim is, zagen de ontwerpers van het EGKS-Ver
drag reeds in. Artikel 63 EGKS lid 1 bepaalt dat 'indien de 
Hoge Autoriteit vaststelt, dat kopers stelselmatig discriminaties 
toepassen met name op grond van voorschriften welke gelden 
voor aankopen door van de overheid afhankelijke illi'itellingen, 
doet zij de belanghebbende regeringen de nodige aanbevelingen.' 
Ofschoon dit gedeelte van artikel 63 nooit is toegepast, is het 
tekenend voor de zorg waarmee ten ,tijde van het ontstaan van 
het EGKS-Verdrag getracht is het vrije goederenverkeer tot een 
realiteit te maken. Jam~er is slechts dat het bij een uiterst 
vage formule gebleven is, zodat een de faoto voorkeur voor 
nationale energi,eprodukten, d.w.z. een voorkeur die niet berust 
op van hogerhand uitgevaardigde voorschriften, moeilijk te ach
terhalen is. Desondanks mag het beginsel bij de totstandkoming 
van een alle energieprodukten omvattende gemeenschappelijke 
energiemarkt niet vergeten worden. 

e. Nationale voorschriften en organisatievormen in de olie- en 
aardgassector; in het biizonder de Franse decreten van 28 fe
bruari 1963 betreffende de olie-industrie 

Een aantal landen kennen speciale regelingen of organisatie
vormen voor de olie- of aardgasindustrie en kunnen langs die 
weg de concurrentieverhoudingen op een g~eensdhappelijke 
energiemarkt beïnvloeden. Zo verschaft in Nederland de voor de 
exploitatie van het Grondngse aardgas gekozen opzet bepaalde 
mogelijkheden tot energiepolitieke maatregelen die tot nu toe 
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ontbraken. De Nederlandse overheid heeft o.m. een participatie 
van 51 pct. in de Gasunie. Daarnaast is van groot belang dat de 
prijs van het aardgas door de minister van Economische Zaken 
moet worden goedgekeurd. Aangezien deze prijs van groot be
lang is voor de penetratiesnelheid van het aardgas, ligt in de 
,enkele uitoefening van deze bevoegdheid een gehele nationale 
energiepolitiek besloten. Italië beschikt in de tot voor kort door 
Mattei geleide staatsonderneming Ente Nazionale Idrocarburi 
(ENI) 19 over een machtig instrument tot het bedrijven van een 
nationale energiepolitiek. Via bepaalde monopolies en privileges 
neemt de ENI een sleutelstelling in, waarvan met zorg moet 
worden nagegaan of deze zich zonder meer in een werkelijk ge
meenschappelijke markt laat inpassen. Voor Frankrijk vermeld
den wij reeds de wetgeving betreffende het monopole délégué. In 
Duitsland is het uit 1935 daterende 'Gesetz zur Förderung der 
Energiewirtschaft' 20 van kracht. Voorts vermeldden wij hierbo
ven reeds het 'Rationalisierungsgesetz' en de Belgische wet be
treffende het 'Directoire de l'Industrie Charbonnière'. 21 

Deze zeer uiteenlopende nationale voorzieningen worden alle 
gekenmerkt door een nauwe vervlechting van technische en be
stuurlijke problemen. De precieze repercussies ervan op een nog 
te scheppen gemeenschappelijke energiemarkt zijrn vaak eerst 
na diepgaande studie vast te stellen. Hier moet daarom vol
staan worden met het probleem te signaleren. Slechts zij een 
korte blik geworpen op de Franse decreten van 28 februari 1963, 
die een nieuwe benadering betekenen in de hantering van het 
monopole délégué. 

Bij de handelspolitieke problemen kwam het Franse invoer
regiem reeds ·ter sprake, maar uitsluitend onder de gezichtshoek 
van de contingentering. Wij zagen daar dat de voornaamste in
strumenten waarover de Franse overheid beschikt, bestaan uit 
een systeem van speciale autorisaties voor de afzet van bepaal- , 
de olieprodukten, gekoppeld aan een kwantitatieve regeling van 
de invoer van ruwe olie; voorts bestaat er een investeringscon-
trole op de raffinagecapaciteit 22 

. De moeilijkheden die uit ·dit systeem voor de gemeenschap
pelijke markt voortvloeien, worden nog vergroot door het feit 

19 Zie hierover C. R. Dechert, Ente Nazianale Idrocarburi, Lei-
den, 1963 en 'Entreprse' 1958 nr. 141 blz. 29-32. 

20 Ze hierover Fischerhof, Rechtsfragen der Energiewirtschaft. 
21 Zie boven blz. 565 van deze tekst. 
22 Entreprise 28-9-63 blz. 27-35. Le Monde 25-4-63 p. 15. 
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dat de Franse staat niet alleen optreedt als overheid, maar te
vens via de reeds gesignaleerde participaties in een aantal olie
maatschappijen grootondernemer is in de oliesector. 

Als producent is de Franse staat nl. belanghebbende bij een 
groot gedeelte van de olie die in de Sahara wordt gewonnen. 
Ten einde de afzet van deze olie in Frankrijk te garanderen, 
streeft de regering de opbouw na van een verticaal geïnte
grOOl'd systeem van produktie, raffinage en distributie, dat 
overwegend in staatshanden is. Daarbij stuit zij orp het feit dat 
de maatschappij waarin de staat de meerderheid bezit, de Union 
Générale des Pétroles, slechts plm. 6 pct. van de Franse raf
finagecapaciteit bezit, zodat voor de afzet van de Sahara-olie de 
tussenkomst van de internationale maatschappijen onontbeerlijk 
is. 

Met het oog daarop kregen en krijgen deze maatschappijen 
geringere invoerquoten toegewezen dan afzetquOII:en, zodat zij 
gedwongen zijn terug te vallen op de ongecontingenteerde maar 
duurdere Sahara-olie. De afzet van de Sahara-olie werd langs 
die weg reeds bevoordeeld, maar het systeem was min of meer 
neutraal ten opzichte van de marktaandelen van de UGP ener
zijds en de internationale maatschappijen anderzijds. Gezien de 
:prijs en samenstelling van de Sahara-olie bleven de ontplooiings
kansen van deUGPechter gering. 

Het is om in deze toestand 'verbetering' te brengen, dat de 
decreten van 28 februari 1953 bepalen dat vanaf 1 september 1963 
de speciale autorisaties voor de invoer van ruwe olie van buiten 
de frank-zone verhoogd zullen worden voor de UGP, terwijl zij 
verminderd worden voor de internationale maatschappijen. 

Met deze hulp van de overheid als wetgever aan de overheid 
als ondernemer moet de UGP in staat gesteld worden 15 pct. 
van de Franse markt voor zich te reserveren. Te zamen met 

' andere maatschappijen waarin Frans overheids- of privé-kapi
taal de meerderheid heeft, wordt zodoende het marktaandeel 
van de internationale maatschappijen teruggebracht tot plm. 40 
pct. 

De neiging om de afzet van Sahara-olie te stimuleren, schijnt 
overigens ook problemen op te werpen bij de prijszetting. Het 
'Groupement pour la valorisation des pétroles bruts' schijnt de 
Sahara-olie goedkoper elders in de gemeenschappelijke markt 
te verkorpen dan in Frankrijk. 23 

23 Oil and Gas Journal, aprill963, blz. 71. 
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Voor zover het geschetste systeem nog onvoldoende resultaten 
mooh:t afwerpen, kan de Franse overheid terugvallen op de in
vesteringscontrole op de raffinagecapaciteit, die eveneens in de 
deoreten van 28 februari nader geregeld wordt. Oprichting van 
nieuwe raffinaderijen zowel als uitbreiding van bestaande wordt 
,onderworpen aan een controle die erop gericht is te verzekeren 
dat de investeringen overeenstemmen met de taakstelling die de 
decreten voor de verschillende maatschappijen bevatten. 

Het is duidelijk dat een dergelijke regeling wemelt van de 
mogelijkheden om het feitelijk effect van een gemeenschappelij
ke markt op de Franse energiebronnen te verzachten. In meer 
of mindere ma:te geldt hetzelfde voor de andere gesignaleerde 
nationale voorschriften en organisatievormen. Met het oog op 
deze zeer gespecialiseerde regelingen lijkt het daarom uiterst 
raadzaam om bij het scheppen van een gemeenschappelijke 
energiemar~t ruime aandacht te besteden aan het gebeurde met 
de Franse ATIC (Association technique de l'importation char
bonnière) in de kolensector. Op dat gebied is nl. de vrije circu
latie nooit volledig verwezenlijkt, doordat de Franse grensbelem
meringen het karakter bleken te hebben van een 'défense en 
profondeur'. Toen de douanegrenzen wegvielen, kwam men te 
staan tegenover een invoermonopolie en toen dit werd aangetast, 
werd vastgehouden aan de centralisering van de bestellingen 
en aan een bevrachtingsmonopolie. 
' Een privaatrechtelijke ordening van groot- en kleinhandel doet 
dan het overige om een op nationale bronnen georiënteerd be
.voorradingssysteem in stand te houden. Het EEG-Verdrag heeft 
hier reeds de les uitgetrokken en vergt de afbouw van handels
monopolies. De marktinvloeden die uit kunnen gaan van staats
bedrijven als de ENI, van bepaalde energiewetgevingen of van 
bijzondere exploitatievormen als bij het Groningse aardgas, zijn 
zodanig dat te allen tijde gewaakt moet worden voor inbreuken I 
~ het discriminatieverbod of andere praktijken die de formele 
~ijmaking van het handelsverkeer geheel of gedeeltelijk van 
haar praktisch effect kunnen beroven. 

1 

Sociale en fiscale aspecten 

De kolenmijnbouw als arbeidsintensieve industrie staat uiteraard 
voor veel zwaardere sociale lasten dan de olie-industrie. 24 

Daar komt nog bij dat gezien de vroege pensionering en het 

2-t Voor enkele gegevens zie EGKS 1952-1962, blz. 325 e.v. 
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hoge ongevalrisico de per mijnwerker op te brengen premies be
langrijk hoger zijn dan de pi"emie per werknemer in andere be
drijfstakken. Er gaan dan ook wel stemmen op om de sociale 
verzekeringen voor de mijnbouw op te nemen in het algemene 
regime, zodat de meerbelasting kan worden uitgestreken over 
alle industrietakken. Een andere oplossing is die van de reeds 
~eer genoemde beschikking 3-65, 'die subsidies mogelijk maakt 
aan de sociale verzekeringskassen van de mijnbouw, voor z~ 
yer deze ertoe strekken de verhouding tussen bijdragen en uit
keringen in het mijnregime terug te brengen tot de correspon
derende verhouding in het algemene regime. De nadelen voor 
de kolen van een hoge loonfactor zullen echter nooit helemaal 
weg te werken zijn, tenzij de techniek van een volautomatische 
afbouw nog verder voortschrijdt. 

Het probleem van de hoge pensioenlasten wordt bovendien ver
scherpt door het feit dat de mijnbouw waarschijnlijk moet reke
nen met een ook in de toekomst nog dalende produktie en, ge
zien de toenemende mechanisatie, met een dalend aantal mijn
werkers. De todh al zware lasten per ton geproduceerde kolen 
en per mijnwerker stijgen daardoor nog meer. Ook hiervoor zijn 
speciale voorzieningen denkbaar in het kader van de nationale 
pensioenstelsels. Voorwaarde moet echter zijn dat eventuele wij
zigingen tot voor alle lidstaten gelijke resultaten voeren, want 
anders ontstaan er nieuwe distorsies. 

In dit verband past een enkel woord over de zogenaamde 
sluitingskosten, al vallen hieronder ook andere dan sociale lasten 
in de strikte zin van het woord. Het sluiten van een mijn is 
namelijk een kostbare aangelegenheid ten gevolge van de vele 
ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die getroffen moe
ten worden o.a. met het oog op de veiligheid. Liggen er andere 
mijnen in de buurt, dan lopen er ter vermijding van water
schade in die andere mijnen bepaalde pompverplichtingen door, 
waarvan de kosten niet mals zijn. Weduwen en gepensioneerden 
hebben aanspraken voor het leven op bepaalde hoeveelheden 
kolen. Dit is slechts een greep uit de diverse elementen waaruit 
de post 'sluitingskosten' is samengesteld. 

Het leidt geen twijfel da,t een dergelijke situatie remmend 
werkt op een sanering van de mijnindustrie. Het verder produ
ceren met geen of onvoldoende winst is althans op korte termijn 
bepaald minder nadelig dan een sluiting, die betalingsverplich
tingen doet ontstaan waar geen inkomsten tegenover staan en 
waarvoor ook geen reserves zijn. De laatste jaren werden deze 
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moeilijkheden nationaal opgelost. De beschikking 3-65 opent sinds 
kort de mogelijkheid van een communautaire beoordeling van 
,de nationale subsidies ter tegemoetkoming in de sluitingskosten. 
Het is te hopen dat dit tot een zekere coördinatie leidt van de 
nationale sluitingsprogramma' s. Het zou immers weinig rationeel 
zijn om in het éne bekken van de Gemeenschap mijnen te slui
ten, terwijl in andere bekkens minder rendabele mijnen kunst
matig op de been worden gehouden. 

Op fiscaal terrein is voor een gemeenschappelijk energiebeleid 
vooral van belang de harmonisatie van de omzetbelasting die 
krachtens art. 99 EEG wordt nagestreefd, en het niveau van de 
diverse nationale verbruiksbelastingen op stookolie. 

De harmonisatie van de omzetbelasting tracht men te berei
ken op basis van het Franse systeem van de 'taxe sur la valeur 
ajoutée'. De kolenproducenten zullen er uiteraard op aandrin
gen dat ook in dat systeem de relatieve gunstige behandeling 
die de kolen in de diverse landen genieten op het gebied van de 
omzetbelasting, gehandhaafd blijft. Daarnaast dient op de in
vloed van het nieuwe systeem op de verhouding kolen-olie 
te worden gelet. 

Wat de verbruiksbelastingen betreft, zij gewezen op het voor
stel vervat in het Energiememorandum om te komen tot een 
uniforme verbruiksbelasting op stookolie van ongeveer $ 2 per 
ton. Deze fiscale bescherming van de kolen kan natuurlijk niet 
los gezien wmden van de andere maatregelen om de concurren
tieverhoudingen tussen de kolen en de olie te regelen. Hoofd
zaak is ook hier weer dat uiteindelijk gemeenschapsbeslissingen 
aan de hand van gemeenschappelijke uitgangspunten en criteria 
de doorslag geven. Des te meer belang men hecht aan een 
markteconomische coëxistentie van de diverse energiebronnen, 
des te minder behoefte men uiteraard ook aan deze vorm van 
beschem1ing zal hebben. 

Conclusie 

Politiek en economisch gesproken hebben de energieproblemen 
veel weg van de kwadratuur van de cirkel. De belangentegen
stellingen zijn groot. De toekomst is onzeker en toch is er be
hoefte aan duidelijke beslissingen. Gezien de geringe flexibiliteit 
van het mijnbedrijf, is een eenmaal verrichte inkrimping van 
de produktie moeilijk ongedaan te maken. Een afwachtende 
houding is om die reden tot op zekere hoogte wel verklaarbaar, 
maar zij leidt tot de paradoxale toestand dat de kolensector die 
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- te zamen met het staal - oorspronkelijk de leiding had bij 
het integratiestreven, nu achteraan strompelt. Tegelijkertijd is 
er weinig kans om aan het verder uiteenvallen in hoofdzakelijk 
nationale kolenmarkten een halt toe te roepen. 

De enige troost is dat de betekenis van deze ontwikkeling, 
gezien het steeds te:ruglopoode aandeel van de kolen in de 
energievoorziening, relatief gesproken afneemt. 

In Nederland zijn deze problemen gelukkig nog het geringst 
van omvang. Met een relatief bescheiden steun kunnen de Ne
derlandse mijnen zich nog enigermate handhav,en t.o.v. de ande
re kolenbekkens in de Gemeenschap. De werkelijke beleidspro
blemen liggen eerder in de sector van het aardgas en het is 
daarom verheugend dat er met de recente terugkeer van de 
Partij van de Arbeid in de regering voor het eerst sinds 1959 een 
gelegenheid bestaat om ter zake rechtstreeks een socialistische 
visie tot uitdrukking te brengen. 

Het aardgas is een nationale rijkdom en daarom een bezit 
welks exploitatie in de eerste plaats dient te beantwoorden aan 
de eisen van het algemeen belang van Nederland en de Neder
landers. Dit dient te prevaleren boven het streven naar optimale 
~inst van de exploiterende maatschappijen. Een conflict tus
sen beide gezichtspunten is met name denkbaar op het punt 
van de penetratiesnelheid, d.w.z. de snelheid waarmede het aard
gas op de markt komt en de plaats inneemt van andere ener
~ebronnen. De Nederlandse economie in haar geheel alsmede 
de Nederlandse individuele verbruiker zijn het meeste gebaat 
bij een zo snel mogelijke overschakeling binnen Nederland. 
Goedkope energie is immers zowel een essentieel element in de 
concurrentiestrijd bi1llnen de gemeenschappelijke markt, als een 
wezenlijke bijdrage tot de sociale expansie binnen Nederland. 
Dit klemt te meer nu onze onmiddellijke buurlanden, België, 
Duitsland en Frankrijk, in verband met de bescherming van 
hun kolenproduktie een politiek van een relatief hoge energie
prijs volgen. 

Tegelijkertijd ligt echter in die hogere energieprijs buiten Ne
derland de eventuele conflictstof met de NAM, die waarschijnlijk 
meer kan verdienen aan export van aardgas dan aan binnen
landse afzet. Het zou natuurlijk onverstandig zijn de export van 
aardgas te remmen, maar wel moet erop toegezien worden, dat 
deze export niet de binnenlandse penetratiesnelheid ongunstig be
invloedt. 
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Welke consequenties uit een dergelijke sihtatie moeten worden 
getrokken voor een Nederlands beleid t.a.v. een gemeenschappe
lijke energiepolitiek, is op dit moment moeilijk te overzien. On
ze algemene Europese instelling vergt ter zake een positieve hou
ding. Wel dienen wij ons bewust te zijn van de vrij fundamentele 
wijziging in onze belangen vergeleken met de jaren 19.50 en 1951, 
toen het EGKS-verdrag werd opgesteld. Was toen ons hoofdbe
lang onze eigen dem open te houden voor goedkope steenkool 
uit Amerika, nu gaat het er veel meer om de plaats te verdedi
gen van het aardgas als interne bron van goedkope energie. 
Met name ieder stelsel van communautaire verantwoordelijkheid 
voor het in stand houden van de duuvdere bronnen binnen de 
Gemeenschap dient bijzonder <kritisch bekeken te worden. Zoals 
de kaarten thans liggen, heeft Nederland nauwelijks enig mate
rieel belang bij een dergelijke regeling. 

Onder dit voorbehoud verdient de Nederlandse steun aan het 
streven van de executieven om ondanks alles tooh tot een alle 
energiebronnen omvattende gemeenschappelijke energiemarkt te 
komen, alle lof. 

Een energieverdrag of een energiehoofdstuk in het EEG-ver
drag is een noodzakelijk element in het totale beeld van een har
monisch gevormde Gemeenschap. Het is slechts redelijk dat een 
dergelijk energieverdrag aan dezelfde beginselen gehoorzaamt als 
de bestaande verdragen. De Emopese gemeenschappen blijven 
immers, ondanks de politieke spanningen waar zij aan bloot
staan, toch in de eerste plaats rechtsgemeenschappen met als 
hoofdkenmerken specifieke rechten en plichten, een overzichte
lijke balans van voor- en nadelen, een onpartijdige executieve 
die toeziet op de naleving van de verdragen en 'die uit eigen en 
onafhankelijke rechtsscheppende bevoegdheid de aangegane ver
bintenissen nader concretiseert en aanpast aan de wisselende 
economische omstandigheden. Een beroep op het Emopese Hof 
van Justitie is de sluitsteen in deze constructie. De politieke 
tegenstellingen monden in dat stadium uit in de vraag naar de 
precieze omvang van de aangegane internationale verplichtingen. 
Binnen een Gemeenschap die deze naam waardig wil zijn, is 
geen plaats voor het recht van de sterkste of van de meest roe
keloze, noch voor een ongebreidelde drang van de omstandighe
den of van hetgeen belanghebbenden daarvoor proberen te la
ten doorgaan. Slechts in het recht kunnen dergelijke spanningen 
worden opgeheven en verzoend. In dit rechtskader ligt de 
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unieke voorsprong van de gemeenschappen op de traditionele 
internationale afspraken. Alleen op deze bodem kan een Euro
pese saamhorigheid tot een gezonde en bestendige groei komen. 
Ook in de energiesector zal daarom uiteindelijk een samenhan
gend geheel van spelregels opgesteld moeten worden, wil men 
niet in een toestand van rechtsonzekerheid geraken. 
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Observer 

Australië op het keerpunt 

Een in Australië gevestigde landgenoot emigreerde naar dit land 
rondom de jaren vijftig, omdat hij zijn kinderen het lot wilde be
sparen onder de Russen te leven. Diezelfde man zei onlangs, dat hij 
erover liep te denken, naar Nederland terug te keren, omdat hij 
niet wilde, dat zijn kinderen onder de Chinezen moesten leven. In 
beide gevallen kan de vrees van deze goede man als voorbarig ge
kenmerkt worden; maar wie zou in de jaren vijftig in Nederland, 
en thans in Australië, deze bezorgde huisvader voor een man ver
sleten hebben die niet weet waar hij over praat? 

Deze kleine maar blijkbaar ware anekdote schildert hoe het 
zwaartepunt van de bedreiging van dat deel van de wereld, dat 
tot de kring van de westelijke civilisatie behoort, zich verlegd heeft. 
Globaal gezegd tot Cuba, oktober 1962, overheerste het gevoel, 
dat West-Europa (Berlijn!) in de frontlinie lag; om bekende rede
nen is in ons continent thans het gevoel van directe bedreiging 
grotendeels geweken. In het zuidelijk halfrond tekent zich de om
gekeerde ontwikkeling af. Daarover willen we in dit artikel iets 
zeggen. 

Allereerst iets over de plaats van Australië in de internationale 
politiek (tussen haakjes, wat hier onder gezegd wordt, geldt in grote 
trekken evenzeer voor Nieuw-Zeeland, ofschoon men er verkeerd 
aan zou doen, de verschillen tussen de twee landen te onderschat-

a 
I 

ten). Australië werd in de toenmaals bekende wereld eerst betrok- .. 
ken door de landing van een aantal Britse kolonisten en strafgevan- I 
genen in januari 1788 in Sydney; voordien waren er een niet 
precies bekend aantal inboorlingen ('aboriginals'), zonder enig 
contact met de buitenwereld en op een buitengewoon laag be
schavingspeil levend. Geleidelijk werden de verschillende delen van 
het Australische vasteland bevolkt, hoofdzakelijk door immigranten 
uit Groot-Brittannië. Naarmate de ontsluiting van het enorm uit
gestrekte land voortschreed, groeide het verlangen naar zelfstan
digheid en de afkeer van geregeerd te worden vanuit het verre 
Londen. Het was op 1 januari 1901, dat deze 'dekolonisacie' plaats-
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greep, en dat een federale regering gevormd werd, die aanvankelijk 
in Melbourne, sinds 1927 in het nieuw te bouwen Canberra haar 
zetel vestigde. 

In de wereldpolitiek bleef het nieuwe land echter gedurende 
geruime tijd nog een factor waaraan te weinig aandacht werd ge
schonken. In feite werd zijn buitenlandse politiek door Londen 
geleid; de oriëntatie van de bevolking bleef vrijwel uitsluitend op 
het voormalige moederland gericht, een eigenlijke 'Australische 
natie' bestond lange 'tijd niet. Talloze Australiërs beschouwden zich 
als Britten die in 'Britain down under' woonden (de talrijke Ieren 
die hierheen emigreerden, zijn wel de belangrijkste uitzondering op 
die regel). Dat proces van natie-wording is eerst duidelijk begonnen 
na de Tweede Wereldoorlog. Australiërs die hun land en volk 
kennen, zijn van mening, dat ze eerst op de drempel van de vol
wassenheid staan, dus nog niet eigenlijk volwassen zijn. Met andere 
woorden, dat Australië in zijn groei daar staat waar de Verenigde 
Staten op het einde van de vorige eeuw waren. 

Het is merkwaardig te constateren, hoelang het geduurd heeft 
voordat dit volk zich op primaire geografische feiten bezonnen 
heeft. De aardrijkskundigen beweren, dat Australië oorspronkelijk 
deel uitmaa,kte van de Aziatische landmassa, en dat de ·aboriginals' 
negrito's zijn, die vanuit hun jachtgronden in Z.O.-Azië in het grijze 
prehistorische verleden verdreven zijn. Men behoeft slechts met een 
jet-vliegtuig b.v. van Darwin naar Djakarta te reizen, om zich de 
nabijheid van Azië voor de geest te halen. Maar de negentiende
eeuwse kolonisten hadden zo de handen vol met de ontsluiting van 
dit ontzagwekkende continent, dat ze eenvoudig geen tijd hadden 
om over de schutting bij de buurman te gluren. Daar was al te 
minder aanleiding voor, omdat de koloniale mogendheden nog een 
vaste greep hielden op uitgestrekte delen van Azië, en met name 
op de gebieden die aan Australië grensden. De Pax Brittanica was 
het heersende wereldsysteem, en Australië maakte deel van dat 
stelsel uit. 

In deze ontwikkeling was het logisch, dat er geen aarzeling heer
ste in 1914 om het moederland te volgen in de Europese burgeroor
log, die zover weg gevoerd werd, en waarin het Australische belang 
in eigenlijke zin slechts verwijderd betrokken was; in feite werd 
het belang van het Empire gediend. Een expeditionair korps werd 
naar het Midden-Oosten gezonden, te zamen met de Nieuwzee
landers. Het werd daar al spoedig ingezet in de ongelukkig ver
lopen Dardanellen-expeditie. Het positieve dat hierbij - als on
voorzien en ongewild gevolg - eruit kwam, was de geboorte van 
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een nationaHteitsgevoel, dat men nauwkeurig (zij het post factum) 
vaststellen kan op 25 april1915, datum van de landing der ·Anzacs' 
in Gallipoli (nog steeds een magisch woord in Australië en Nieuw
Zeeland). Verbazingwekkend was overigens Australiës bijdrage tot 
de geallieerde zaak: 330.000 man gingen vrijwillig overzee (er be
stond géén dienstplicht), 60.000 ·diggers' sneuvelden. 

De internationale positie van dit verre land, een stuk Europese 
enclave in de wereld van het Oos,ten, veranderde niet wezenlijk 
gedurende het tijdvak tussen de twee wereldoorlogen; de gericht
heid, internationaal politiek en economisch, bleef op Engeland, en 
waar Engeland stond in die dagen, stond Australië. Daarom was er 
wederom geen aarzeling begin september 1939 toen de tweede 
Europese burgerkrijg losbarstte; Australië bevond zich onmiddellijk 
in oorlog. 

De Tweede Wereldoorlog, die in zovele opzichten gebleken is 
een diepgaande caesuur te vormen tussen oud en nieuw, bleek ook 
voor dit land van beslissende betekenis. Werden Australische troe
pen in het begin van de oorlog wederom naar het Midden-Oosten 
gestuurd in het kader van de Britse wereldstrategie, toen in decem
ber 1941 de Japanse furie losbarstte, en het ene traditionele Britse 
bastion na het andere bezweek, bleef er voor de Australiërs maar 
één hoop om te overleven over: de VS. Op 19 februari 1942 werden 
twee kleine steden op het Australische vasteland door de Japanners 
vanuit de lucht gebombardeerd; dat bezegelde de fundamentele 
verandering die ingetreden was. Van nu af aan werden de Aus
tralische strijdkrachten daar ingezet waar de regering van het land 
dat in het belang van de eigen verdediging achtte, hetgeen tot 
scherpe conflicten met Churchill leidde. Terwijl er natuurlijk geen 
sprake was van een verslapping van het gevoel van lotsverbonden
heid met het Britse moederland, was het toch duidelijk geworden, 
dat de buitenlandse politiek van het land allereerst het eigen be
lang te dienen had; men begon zich derhalve ook te realiseren, 
dat men een eigen buitenlandse politiek te formuleren had en in de 
wereld zijn eigen vertegenwoordigers te sturen had, die de ver
houdingen bekeken met een Australische zienswijze. Sinds 1935 be
stond er een afzonderlijk Ministerie van Buitenlandsche Zaken, in 
1937 werden de eerste diplomaten uitgezonden. 

De briljante minister van Buitenlandse Zaken in de oorlogs
regering (die een Labour-regering was), dr. H. V. Evatt, trok in 
snel tempo de conclusies uit de fundamenteel gewijzigde situatie. 
Reeds in januari 1944 werd een verdedigingspact met Nieuw-Zee-
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land, ANZAAC, getekend; het was gericht tegen Japan. Bij de 
besprekingen die tot de oprichting van de Verenigde Naties leidde, 
speelde Evatt een grote rol; de Labour-regering stelde haar hoop 
op een wereld-omvattend veiligheidsstelsel, in de hoop dat de mens
heid wijzer geworden was. 

Al spoedig bleek, dat dit geenszins het geval was; de koude oor
log volgde niet lang na de Duitse en Japanse capitulaties. Die nieu
we vorm van confliot tussen machtsblokken speelde zich allereerst 
op Europese bodem af, en Canberra kon zich met de hoop vleien, 
dat het sabelgerammel plaatsgreep in een deel van de wereld waar 
geen vitale interessen van het land direct in het spel waren. Dat 
bleek een bedrieglijke hoop; de onrust en de door de Tweede 
Wereldoorlog opgeroepen nieuwe problemen en spanningen sloegen 
naar Azië over. 

Allereerst was daar het wegvallen van Nederland als heersende 
macht in Indonesië; de gebeurtenissen in 1941-1942 hadden overi
gens zonneklaar aangetoond, dat de aanwezigheid van ons land 
géén effectieve bescherming betekende voor Australië. Europa was 
overal op de terugtocht in Azië, Amerika echter, de overwinnaar 
in de Pacific, bleef op zijn post en domineerde in dit deel van de 
wereld meer dan ooit tevoren. 

Het Korea-conflict in 1950 maakte het onmiskenbaar duidelijk, 
dat na de nederlaag van het keizerlijke Japan nieuwe agressors in 
Azië opgedoken waren, die slechts onder Amerikaanse leiding het 
hoofd geboden worden kon. Tot ergernis van Groot-Brittannië, dat 
daarmee te verstaan werd gegeven, dat de oude machtsverhoudin
gen tot het verleden behoorden, werd in juli 1951 het ANZUS
pact gesloten tussen de VS, Australië en Nieuw-Zeeland. Weder
zijdse defensie was de teneur van het verdag; het was de verzeke
ringspolis van de twee zwakke machten, dat wanneer nieuwe aan
vallers zouden opdagen, de grote Angelsaksische broer aan de west
zijde van de Stille Oceaan te hulp zou komen. 

Dit pact is nog steeds de grondslag van de buitenlandse politiek 
van de Australische regering, die drie jaar later ook tot SEATO toe
trad om daarmede haar bereidheid te kennen •te geven anticom
munistische staten op het Aziatische vasteland die de Koreaanse les 
geleerd hadden, naar krachten bij te staan. Door lid van SEATO te 
worden, werd overigens ook weer een formele alliantieverhouding 
met het Verenigde Koninkrijk aangegaan, ofschoon niemand eraan 
twijfelde, dat Amerika verreweg de belangrijkste SEATO-macht 
was. Niet vergeten mag worden, dat in Malakka (later Maleisië) 
relatief niet onbelangrijke Australische en Nieuwzeelandse strijd-
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krachten naast de gebleven Britten gestationeerd werden, waar
door dus gemeenschappelijke verdedigingsvoorzieningen met de 
Britten, ondanks de nieuwe oriëntering op Amerika, bleven bestaan. 

Een meer verheugende vorm van samenwerking vormde daar
naast Australiës deelname aan het Colomboplan sinds de onder
tekening van het verdrag in 1950; daardoor kon Australië de Azia
tische wereld voor ogen voeren, dat het bij zijn nieuwe optreden 
in de internationale politiek niet alleen op puur eigenbelang uit was, 
maar ook bereid was de helpende hand te bieden bij de oplossing 
van het ontzaglijke probleem van de onderontwikkeling en armoede 
van de vrije delen van Azië. Australiës bijdrage tot hulp aan Azië 
onder het Colomboplan in de verlopen vijftien jaar is niet onaan
zienlijk, ofschoon niet weinig lieden gaarne hogere prestaties gezien 
hadden. 

Hoe ziet de toestand van de wereld er nu in 1965 uit vanuit de 
gezichtshoek van Canberra? Waarom voelt de in het begin van dit 
artikel beschreven landgenoot zich allesbehalve veilig achter dit 
netwerk van verdragen en verdedigingsafspraken? Wat zijn de per
spectieven op langere zicht? 

Werpen we eerst een korte blik op de mannen die het schip van 
staat in Australië sturen. Sinds 1949 is onafgebroken een conser
vatieve ploeg aan het bewind, een coalitie bestaande uit de Liberals 
en de Country Party. De liberalen zijn te vergelijken met de Tories 
in Engeland, zeker niet met de Liberals van Jo Grimmond; ze zijn 
eerder rechts-Tory. 

De onbetwiste leider van de partij is sinds jaar en dag Sir Robert 
Menzies, een groot redenaar en onmiskenbaar bekwaam politicus, 
die sedert 1949 eerste minister is. Sir Robert wordt door velen be
schouwd als een man die in het verleden leeft. Zelf noemde hij zich 
'Brits van top tot teen' en hij laat geen gelegenheid voorbijgaan om 
zijn aanhankelijkheid aan de Britse levenswijze, instellingen, mo
narchie, enz. tot uitdrukking te brengen. Suez heeft hij mentaal 
nooit kunnen verwerken, de momenteel plaatsvindende omvorming 
van de Commonwealth of Nations beziet hij met onverholen scep
sis. Daar hij de jongste niet meer is (71 jaar), is er meer en meer 
sprake van zijn aftreden. 

De Country Party is veel kleiner en eigenlijk alleen van belang 
op het platteland; de leider, McEwen, is vice-eerste-minister en al
gemeen geacht. Samen beheersen ze met gemak het Huis van Af
gevaardigden over de Labour-oppositie. Het Huis telt 124 leden, 
als volgt verdeeld: 
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Liberals: 52 leden 
t Country Party: 20 leden 
I Labour: 52 leden. 

Ooi 

' 

In de Senaat (met 60 leden; de helft telkens herkiesbaar) ziet het 
er echter anders uit; daar is het lot van de regering in handen van 
één kleine partij en van een onafhankelijk lid. De verhoudingen 
zijn als volgt: 

Liberals: 24 leden 
Country Party: 3 leden 
Labour: 27leden 
Democratie Labour Party: 2 leden 
Onafhankelijken: llid. 

Hier duikt de tweede arbeiderspartij op. De ingewikkelde verhou
dingen bij Labour in Australië in het kader van dit artikel ook 
maar kort te beschrijven, is pralct:isch onmogelijk. Volstaan zij met 
de mededeling dat Labour sinds jaren hopeloos verdeeld is, en dat 
de strijd tussen linker- en rechtervleugel in alle openheid uitge
vochten wordt. Het gaat met name om de houding t.a.v. het com
munisme, dat in dit land weliswaar numeriek zwak is, maar over 
enige belangrijke bolwerken beschikt (met name sommige vakbon
den, vooral de dokwerkers). 

Terwijl naar buiten de eenheid van de partij met moeite gehand
haafd werd, splitste zich als gevolg van de Petrow-affaire in 1956 
een aantal partijleden af (onder politiek-katholieke invloed) om de 
Democratie Labour Party te vormen. Deze laatste groep bleef steeds 
klein, maar groot genoeg om een terugkeer naar de macht van 
Labour te verhinderen. 

Menzies heeft dus betrekkelijk gemakkelijk spel; het ziet er niet 
naar uit, dat er binnen afzienbare tijd een Labour-regering aan de 
macht zal komen. 

Op het gebied van de buitenlandse politiek treden in steeds 
scherpere mate tegenstellingen tussen regering en oppositie naar 
voren. De reden is Vietnam, waarin Menzies zijn land in het voet
spoor van de Amerikanen steeds dieper betrekt. 

Het bondgenootschap met Amerika is op zich zelf een algemeen 
aanvaarde zaak, indien men enige figuren op de uiterste linker
vleugel van Labour uitzondert. Zonder de machtige schaduw van 
Uncle Sam voelt dit grote land met zijn kleine en bijna uitsluitend 
blanke bevolking (elf miljoen) zich niet opgewassen tegen de steeds 
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duidelijker voelbare druk van een meer en meer zelfbewust optre
dend Azië, waar de invloed van het communisme van de agressieve 
Peking-soort hand over hand toeneemt. De laatste, ·zij het zwakke 
schutwal viel weg in 1963, toen Nederland West-Nieuw-Guinea 
opgaf. Sindsdien is er een gemeenschappelijke (ongemarkeerde) 
grens met het Indonesië van Soekarno. 

Ook op een andere grens ontmoeten Australië en Indonesië el
kaar, nl. op de uitgestrekte land- en zeegrenzen van Maleisië, het 
mikpunt van de Indonesische infiltranten in het kader van Soe
kurno's confrontatiepolitiek. Australische land-, zee- en luchtstrijd
krachten staan Maleisië bij in de handhaving van de integriteit van 
zijn grondgebied, en op het diplomatieke front staat Canberra pal 
achter Koeala Loempoer. Het gaat echter niet alleen om de verdedi
ging van een staat die pro-westelijk georiënteerd is, en die het 
communisme binnen zijn eigen grenzen met succes heeft bestreden. 
Australië volgt de interne ontwikkelingen in Indonesië met grote 
bezorgdheid en vreest met name dat Rood-China Soekarno voor 
zijn agressieve doeleinden zal weten te winnen. 

Inzake Maleisië en Indonesië bestaat een nauwe samenwerking 
met Londen; Washington hield zich tot voor niet lange tijd meer 
terug, in de hoop daardoor Soekarno niet in de Chinese armen te 
drijven. Sinds het spel van Peking echter steeds duidelijker wordt, 
en Soekamo zelfs de Amerikanen niet meer ontziet, is er weinig 
vrees in Canberra dat men Washington ontstemt door ondubbel
zinnige steun aan Maleisië. 

Terwijl dus deze gedragslijn aan we1mg kritiek onderhevig is, 
is dat met Vietnam in stijgende mate anders. Menzies heeft de 
neiging de dingen in Zuid-Vietnam op simpele wijze voor te stel
len. Het gaat om bewuste communistische agressie, gesteund door 
Peking en Hanoi. Valt Zuid-Vietnam, dart volgen vroeger en later 
landen gelijk Kambodsja, Laos en Thailand, terwijl Maleisië met het 
strategisch altijd nog belangrijke Singapore in de Chinees-Indone
sische tang geraakt. Het behoud van Zuid-Vietnam is dus een le
vensbelang voor Australië. Dit is de gedachtengang die ongeveer 
identiek is aan die van de Johnson-regering. Gelijk voor Maleisië de 
klok allereerst met Londen gelijkgesteld dient te worden, is dat 
voor het veel gecompliceerdere en explosievere Vietnam-vraagstuk 
met Washington het geval. 

Menzies gaat aan de vele verwarrende bijzonderheden van het 
Vietnamese vraagstuk - het karakter van de Vietcong, in gene dele 
een uitsluitend communistische organisatie, het jarenlau-ge wanbe-
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heer van de vroegere 'democratische' regeringen, de diepgaande ri
valiteit tussen allerlei politieke en godsdienstige groeperingen in 
het land, de vechtpartijen tussen de generaals, enz., enz. - soeve
rein voorbij. Voor hem moet Zuid-Vietnam koste wat het kost voor 
de vrije wereld behouden blijven. 

De repercussies van Vietnam in Australië scherpten zich toe, toen 
enige maanden geleden de Australische regering besloot een batal
jon infanterie naar Zuid-Vietnam te sturen. Communisten, fellow
traveilers en links-Labour hieven hierop een oorverdovend ge
schreeuw aan; maar ook in andere kringen, de kerken en de uni
versiteiten, ontstond grote onrust. Vietnam is een 'smerige' oorlog, 
waar de blanke man de om vrijheid en onafhankelijkheid strijdende 
Aziaat tracht te wurgen, zo redeneert men in deze kringen. Aus
tralië, een blanke stip in de bruine en gele Aziatische zee, heeft er 
alle belang bij, na anderhalve eeuw van ongeïnteresseerdheid en 
verwaarlozing, te pogen met zijn Aziatische naburen te leven, met 
wie het, of men het wil of niet, te leven heeft. Laat men de lijdende, 
ondervoede Aziaat voeden en helpen, in plaa,ts van zich in de rijen 
der oorlogvoerenden te scharen. 

Weer anderen, met name de rechtervleugel van Labour, be
strijden de beslissing om soldaten te sturen op overwegingen van 
meer praktische aard. Het leger is klein (Menzies heeft de defensie 
verwaarloosd en is pas vorig jaar met voorstellen voor de invoering 
van een beperkte dienstplicht en sterkere bewapening gekomen) en 
de eerste plicht is en blijft bijstand aan Maleisië. Thans worden 
de beperkte parate eenheden versnipperd. 

Ten tweede heeft Australië door het zenden van troepen zo defi
nitief partij gekozen, dat het elke mogelijkheid tot bemiddeling 
verspeeld heeft; de Britten hebben die mogelijkheid steeds zorg
vuldig opengelaten. 

Ten derde slaat Labour de kansen der Amerikanen om zonder, 
ja, zelfs weinig kleerscheuren uit deze zo verwarde en onoverzich
telijke situatie te komen, laag aan. Er is in Zuid-Vietnam weinig te 
winnen, zeer veel te verliezen. 

Wat er van zij, Australiërs die over de positie van hun land als 
buurman van de Aziatische landmassa denken, zijn meer en meer 
geneigd aan te nemen, dat de beslissing om - al is het maar één 
bataljon -'troepen naar de burgeroorlog in Vietnam te zenden, het 
land op een keerpunt gebracht heeft. Korea was een VN-aange
legenheid, die vele landen in het geweer gebracht heeft. De in
menging in Maleisië ligt internationaal-politiek niet slecht, gelijk 
de laatste conferentie van eerste ministers van de Commonwealth 
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weer bewezen heeft. Vietnam is een heel andere zaak; daar wordt 
direct aan een neuralgisch punt van de hoogste wereldpolitiek ge
raakt, met name de komende positie van de thans atoombommen 
bezittende Chinese Volksrepubliek. Vandaar het keerpunt waar 
men aangeland is. 

Rechts-Labour en de regeringspartijen zijn het erover eens, dat 
hét vraagstuk van de komende jaren de bedwinging van de ambi
tieuze aspiraties van Mao Tse Toeng en zijn volgelingen zijn zal. 
In dit opzicht is er zeker eenstemmigheid van opvatting tussen 
zo verschillende lieden als president Johnson, Harold Wilson, minis
ter-president Sjastri van India en Menzies. Maar over de wijze waar
op, lopen de meningen sterk uiteen. Het is niet zonder reden, dat 
de Labour-regering het zwaartepunt van haar defensie-inspanning 
'ten oosten van Suez' verlegd heeft, en dat zij liever in de VN ge
kritiseerd wordt dan de belangrijke steunpunten Aden en Singapore 
op 'te geven. De stootrichting van China is naar het zuiden, in ver
schillende bewegingen. Vietnam ligt in het kruispunt van de zuid
oostelijke flank, India in het centrum. Achter Vietnam ligt de Paci
fic met de grote zee- en luchtmacht van Amerika; achter India ligt 
de Indische Oceaan, eigenlijk een miHtair vacuüm dank zij de poli
tiek van non-alignment van Nehroe. De SEATO was gedacht als 
het verbindingsmiddel tussen deze verschillende potentiële tone
len van conflict, maar heeft zich nooit kunnen ontwikkelen als de 
NAVO en is nu meer dan ooit zwak. 

Wilson heeft het gevaar van een nucleair onbeschermd India ge
zien, en tracht dit gevaar op twee manieren op te vangen: de af
sluiting van een anti-proliferatie-overeenkomst, om de niet-nucleaire 
landen gelijk India en wie weet ook Australië (waar men er reeds 
over discussieert) van de verleiding af te houden kleine nucleaire 
machten te worden; aan de andere kant, India en in wijder verband 
ook Australië en Nieuw-Zeeland bescherming te bieden tegen een 
aanval met kernwapenen door China, door de verplaatsing van een 
deel zijner (ondanks verkiezingsbeloften nog steeds onafhankelijke) 
atoomstrijdkracht ten oosten van Suez. 

Er is in de pers reeds sprake van de oprichting van een IPNF, 
een internationale Indisch-Stille Oceaan atoomstrijdmacht, waarin 
de Engelsen de hoofdlast van de verdediging van de Indische 
Oceaan en Amerika die van de Pacific op zich neemt. In geval van 
nood en wanneer Aden en Singapore niet meer houdbaar zouden 
blijken, overweegt men de oprichting van bases op kleine eilanden 
in de Indische Oceaan, gelijk Diego Garcia en Socotra, en zelfs 
eventueel een terugtrekken op de westkust van Australië. Zeker is, 
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dat Britse V-bommenwerpers oefenvluchten naar Darwin onder
nemen en met de Australiërs samenwerken. Merkwaardig dat in 
beperkte zin de oude wapenbroederschap van Britten, Australiërs 
en Nieuwzeelanders zich in nieuwe vormen weer ontwikkelt. 

De hoofdbescherming van het zuidelijk halfrond - daarover zij 
geen twijfel - moet echter van de Verenigde Staten komen. Ver
dediging zonder die hulp is uitgesloten. 

Plezierig ziet het er voor Australië niet uit. De komende gebeur
tenissen in Azië zullen dit land ten diepste beïnvloeden. Dat men 
met de Aziaten verbonden is, ten goede of ten kwade, daarvan 
wordt men zich meer en meer bewust. Het keerpunt is bereikt, 
hoe zal dit alles er in tien of zelfs vijf jaar uitzien? 
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]. Tinbergen 

De betekenis van de welvaarts
economie voor het socialisme 

Wetenschap en socialisme 
De grote les die Marx ons heeft geleerd, is dat het socialisme een 
wetenschappelijke basis moet krijgen en dat, om levensvatbaar te ~ 

blijven, de socialistische beweging nauw contact moet onder
houden met het wetenschappelijke denken. In dit artikel hoop ik 
enkele gevolgtrekkingen uit deze grote les te bespreken tegen de 
achtergrond van de ontwikkeling van het moderne economische 
denken. Voordat ik echter het gebied van de economie betreed, zou 
ik enkele algemene opmerkingen willen maken over de relatie tus-
sen de socialistische praktijk en het wetenschappelijk denken. Een 
van de redenen waarom succes van de socialistische politiek eigen-
lijk alleen mogelijk is, wanneer het socialisme wetenschappelijke 
maatstaven aanvaardt, is daarin gelegen dat de enige manier om ~ 
niet-socialisten blijvend te overtuigen, is het gebruik van argumen-
ten die in overeenstemming zijn met wetenschappelijke analyses. 
Verschillende beginselen van het socialistische denken hebben in 
de westerse landen ingang gevonden bij andere politieke groe
peringen, omdat zij konden worden ontleed in ten eerste een 
wetenschappelijk verantwoorde redenering en ten tweede enkele 
zeer algemene ethische principes. Zodoende zijn, zoals Oscar Lange 
zeer terecht heeft opgemerkt, 1 enkele bestanddelen van de heden
daagse westerse democratie daar ingebracht door het optreden van 
de arbeidersorganisaties. Hier kan ik nog aan toevoegen dat een 
groot aantal punten in niet-socialistische partijprogramma's in feite '-
overgenomen is uit de socialistische programma's. Dit is een van de 
meest belangrijke wegen waarlangs de socialistische ideeën in de 
westerse democratieën, speciaal in West- en Midden-Europa, heb-
ben weten door te dringen. 

Tevens houdt dit in dat de beste manier om de socialistische 
invloed verder uit te breiden, bestaat uit het pogen te laten zien 
dat ook nog andere van onze voorstellen terug kunnen worden 
gevoerd op een wetenschappelijke benadering van het vraagstuk 

1 Oskar Lange: On the Economie Theory of Socialism, The Univer
sity of Minnesota Press, Minneapolis 1948. 
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der economische en sociale politiek, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van zeer algemene ethische principes die voor het overgrote ge
deelte van welke bevolking dan ook aanvaardbaar zijn. De voort
durende vooruitgang van het wetenschappelijke denken op deze 
gebieden opent nieuwe mogelijkheden die benut moeten worden. 
In dit artikel zal getracht worden enkele van deze nieuwe mogelijk
heden aan te wijzen. 

Er is echter ook een andere kant aan de medaille. Iedere nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkeling kan aantonen dat bepaalde op
vattingen welke tot dan toe door de socialisten werden gehuldigd, 
opgegeven moeten worden. In dit licht gezien moet het socialisme 
bereid zijn zich zelf te herzien. Het is wel bekend dat zulke her
zieningen altijd stuiten op oppositie van bepaalde groepen, hetzij 
vanwege bepaalde overtuigingen, hetzij vanwege gevestigde be
langen en machtsposities. Het eerste is respectabeler dan het 
tweede, maar beide zijn verkeerd en tegengesteld aan het belang 
der mensheid. Het niet aanvaarden van de nieuwe resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek - het doctrinair zijn dus - betekent 
uiteindelijk het afzien van kennis en dus van datgene wat de op
timale oplossing van onze taakstelling is: het vestigen van de beste 
sociale orde. 

Welvaartseconomie: de wetenschap der optimale orde 
De aandacht van het socialistische denken is altijd in hoofdzaak 
gericht geweest op het terrein der economische en sociale politiek 
en zal dat ook altijd moeten blijven. Als het socialisme weten
schappelijk wil zijn, moet het bovenal geïnteresseerd zijn in de 
wetenschappelijke benadering van juist deze politieke vraagstukken. 
Deze benadering valt onder een speciaal hoofdstuk der econo
mische wetenschap, en wel dat der welvaartseconomie. Het is nu 
echter opmerkelijk dat de welvaartseconomie in socialistische krin
gen geen speciale aandacht geniet, hoewel economen als Oscar 
Lange op deze regel de uitzondering vormen. Dit is voor een ge
deelte te wijten aan de vorm waarin de welvaartseconomie ons over 
het algemeen wordt aangeboden; gedeeltelijk aan het feit dat zij 
dikwijls wordt gebruikt door de apologeten van de vrije onder
neming; en tevens aan de onderontwikkelde staat waarin dit hoofd
stuk van de economie, of zelfs de economie in haar geheel, zich 
bevindt. 

In slechts zeer weinig geschriften over de welvaartseconomie is 
de ware aard van deze theorie in duidelijke bewoordingen uiteen
gezet, vooral waar het haar taak en de onbekende elementen van 
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het te bestuderen probleem betreft. Deze onbekende elementen 
zijn nu juist de instellingen die karakteristiek zijn voor de 'beste' 
sociale orde, dat wil zeggen dat zij het menselijk welzijn maximeren. 
In deze context moeten wij onder 'instellingen' verstaan het totale 
aantal instituties en daaraan verbonden instrumenten dietezamen 
de mogelijkheden voor het bereiken van de maximale welvaart 
bepalen, waarbij als gegeven worden aanvaard de belemmeringen 
die ons door de natuur - maar dan ook door niets anders - worden 
opgelegd. De ideale wetenschappelijke werkwijze bij de bestude
ring van de welvaartseconomie is nu de volgende: a) het omschrij
ven van het begrip welvaart, het aangeven dus van de variabelen 
die de welvaart beïnvloeden en het nader aanduiden van de wijze 
waarop zij dat doen; b) het vaststellen van de belemmeringen,' 
welke in hoofdzaak bestaan uit zogenaamde produktiewetten en 
de beperkte aanwezigheid van nahmrlijke hulpbronnen; c) het 
hieruit concluderen van de mogelijkheden die, gegeven deze be
lemmeringen, voor het bereiken van de maximale welvaart aan
wezig zijn; en d) het omzetten van deze mogelijkheden in doel
einden en instrumenten. Deze ideale wetenschappelijke werkwijze 
kan door ons echter niet altijd gerealiseerd worden. Als naast-beste 
methode kan worden genoemd het beproeven van gegeven groepen 
instellingen, om uit te vinden welke combinatie leidt naar een 
welvaartspeil dat zo dicht mogelijk het optimale benadert. 

Van de vier bovengenoemde fasen houdt fase a) in het definiëren 
van datgene wat dikwijls de sociale welvaartsfunctie wordt ge
noemd. Dit betekent, zo zou men kunnen zeggen, tegelijkertijd het 
kiezen van de uiteindelijke doelstellingen van de economische 
politiek en de economische orde. Hier rijzen verschillende interes
sante problemen, welke de economen wel, maar de politici dikwijls 
niet bekend zjjn en waarvan verschillende in het geheel nog niet 
zijn opgelost. ':Moet de sociale welvaart de functie zijn van de 
welvaartsfuncties van ieder individu (bij voorbeeld de som van de 
afzonderlijke nutsindicatoren van alle individuen) of moet bij de 
bepaling van de sociale welvaartsfunctie worden uitgegaan van 
oordelen van anderen dan deze individuen zelf? 'Jan Drewnowski 
heeft interessante bijdragen geleverd tot de discussie hieromtrent2, 

door te ontkennen dat alleen de voorkeuren van ieder afzonderlijk 
individu de bouwstenen van de sociale welvaartsfunctie zouden 
zijn. Hij maakt onderscheid tussen variabelen in de nutsfuncties van 

2 Jan Drewnowski: The Economie Theory of Socialism: a suggestion 
for reconsideration, 'The Joumal of Politica! Economy', LXIX 1961, 
p. 341-354. 

596 



het individu en variabelen die optreden in de functie van de over
heidsvoorkeur. Hij maakt dit onderscheid, omdat sommige varia
belen gekozen kunnen worden door de individuen (zoals bij het 
doen van aankopen in winkels) en andere variabelen slechts door 
de overheid gekozen kunnen worden. Drewnowski schijnt dus -
hoewel hij geen precieze omschrijving geeft- een sociale welvaarts
functie te bepleiten die is samengesteld uit de voorkeursfuncties 
van de individuen en die van de overheid. Dit is zeker een interes
sante suggestie, maar ik geloof toch dat we er nog geen bevredi
gende formulering voor bezitten. De volgende elementen spelen 
in dit verband een rol. Ten eerste kunnen er voor de overheid 
redenen zijn correcties aan te brengen in enkele aspecten van de 
persoonlijke voorkeur der individuen: het individu kan op ver
schillende manieren kortzichtig zijn, hetgeen er uiteindelijk op 
neerkomt dat zijn voorkeursfuncties met elkaar in strijd zijn. Dit 
corrigeren doen wij, wanneer wij kinderen dwingen naar school te 
gaan of volwassenen minder alcohollaten drinken dan zij zelf zou
den willen. Ik ben het overigens met Drewnowski eens, dat deze 
correcties niet altijd noofdzakelijk zullen blijven. Dit hangt af van 
de vamuitgang in de opvoeding. 

Ten tweede doet zich echter nog een andere kwestie voor, waar 
Drewnowski op doelt, namelijk dat sommige behoeften enkel door 
collectief optreden bevredigd kunnen worden. Hier geloof ik dat 
onderscheid gemaakt moet worden tussen de behoef.ten en het 
produktieproces dat ter bevrediging daarvan dient, waarbij de 
produktie in de meest uitgebreide zin des woords bedoeld wordt, 
met daarbij inbegrepen die staatsactiviteiten die we soms admini
stratief noemen. Laat mij als voorbeeld noemen de opbouw van een 
politieorganisatie of het kweken van een budgetair overschot ter 
financiering van investeringen. De behodten blijven individueel 
- de behoefte naar veiligheid, de behoefte naar economische ont
wikkeling - maar de bevrediging daarvan kan óf in handen van de 
staat óf van kleinere eenheden berusten, hetgeen afhangt van de ter 
beschikking staande technieken. De produktie van veiligheid ver
eist hoge vaste kosten en slechts kleine marginale bijdragen voor 
extra-eenheden. Bij voorbaat mag niet als gegeven worden aan
genomen, dat de produktie van een goed of een dienst collectief 
moet geschieden of in handen van kleinere eenheden moet worden 
gelegd. Dit is een gedeelte van de problematiek der optimale orde 
zelf. 

Deze laatste opmerking voert ons naar een meer algemeen 
vraagstuk, naar de kwestie namelijk of wij het idee dat de pro-
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duktiemiddelen eigendom van de gemeenschap moeten zijn als 
uitgangspunt moeten nemen. Dikwijls is gedacht dat hier de kern 
van het socialistische streven lag. De doelstellingen van het socia
lisme gaan echter verder. Het socialisme streeft naar zo groot 
mogelijk geluk voor de gehele bevolking, dus precies naar datgene 
wat wordt uitgedrukt in de sociale welvaartsfunctie die wij op dit 
ogenblik bespreken. De vraag wie welke produktiemiddelen moet 
bezitten, is slechts een onderdeel van het vraagstuk der optimale 
orde. De eigendom is een van de instellingen, een van de onbeken
den van de vraagstelling. Als het socialisme wetenschappelijk wil 
zijn, moet het in dit geval bewijzen dat gemeenschappelijk eigen
dom beter is dan particulier eigendom en dit probleem moet beslist 
niet ongedifferentieerd worden benaderd: het zou wel eens kunnen 
blijken, dat bepaalde categorieën produktiemiddelen wel gemeen
schappelijk bezit moeten zijn, maar dat dit bij andere weer niet 
noodzakelijk is. Het is juist de welvaartseconomie die ons dit kan 
vertellen: de welvaartseconomie is het objectieve middel aan de 
hand waarvan dit probleem kan worden besproken. Dit betekent 
dan tevens, dat de welvaartseconomie een gemeenschappelijke 
basis kan zijn voor allen die zich met dit vraagstuk bezighouden, 
van de meest dogmatische 'stalinist' tot de meest extreme 'revisio
nist' welke ook maar kan worden gevonden in het Westen. De 
werkelijke discussie moet zich afspelen rond het bepalen, in de vorm 
van instellingen, van de omstandigheden welke voor de maximale 
welvaart vereist zijn. Zoals wij reeds zeiden, is de welvaartsecono

-mie dikwijls vevkeerd begrepen door zowel socialisten als anderen. 
Men heeft geloofd dat de welvaartseconomie trachtte te bewijzen 
dat instellingen als de vrije concurrentie en de vrije onderneming 
de optimale situatie bepaalden, of daarvoor in ieder geval nood
zakelijk waren. Dit is echter slechts juist, indien men uitgaat van 
zeer speciale veronderstellingen over de 'produktiewetten'. Zodra 
we aannemen dat er wel eens marginale kosten zouden kunnen zijn 
die lager liggen dan de gemiddelde kosten of dat een bepaalde 
handeling ook voordeel of nadeel voor derden kan opleveren, kun
nen we niet langer volhouden dat de vrije onderneming tot maxi
male welvaart leidt. 

Er is nog een andere oorzaak van de geringe erkenning die de 
welvaartseconomie heeft als analyse-middel. Dit is de vorm waarin 
zij in de huidige publikaties wordt behandeld. Deze behandeling 
is erg abstract, en de hoofdoorzaak daarvan is de mening dat de 
behoeften van de verschillende individuen niet met elkaar ver
geleken kunnen worden. Dit leidde Pareto ertoe het sociale opti-
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mum te definiëren als de situatie waarin niemands welvaart ver
groot kan worden zonder die van iemand anders te verminderen. 
In plaats van een enkel optimum zou er dan een oneindig aantal 
zijn en een keuze wordt onmogelijk. Economen verdedigen zich 
zelf in een dergelijke situatie over het algemeen door te stellen dat 
de verdere keuzebepaling op ethische gronden moet berusten. Maar 
wat voor naam de principes of argumenten ook hebben, we moeten 
een juister antwoord bedenken op de vraag wat nu eigenlijk de 
optimale orde oplevert. Het is interessant dat we zelfs bij de huidige 
stand van zaken al een aantal conclusies kunnen trekken. 

Enkele concrete stellingen 
Sommige daarvan kunnen al besproken worden, voordat wij terug
keren naar de nog onopgeloste kwesties en enkele aanwijzingen 
voor de mogelijke oplossing daarvan, die worden gegeven aan het 
slot van dit artikel. 

De concrete stellingen van de welvaartseconomie die we nu 
gaan bespreken zijn niet alle nieuw; misschien is dat zelfs bij geen 
enkele daarvan het geval. Toch zullen we ook eèn aantal van deze 
oude stellingen bespreken, daar zij een goede toelichting vormen 
voor onze mening dat de welvaartseconomie ons iets te vertellen 
heeft. Soms heeft zij iets te vertellen aan de landen ten oosten van 
het IJzeren Gordijn en soms aan de landen ten westen daarvan, of 
het nu is tot de daar aanwezige socialisten of niet-socialisten. Het 
kan ook zijn dat de welvaartseconomie ons allemaal iets te ver
tellen heeft. Natuurlijk moeten we nooit vergeten dat de welvaarts
economie, zoals iedere wetenschap, werken moet met een model. 
Modellen zijn altijd onvermijdelijk vereenvoudigingen van de 
realiteit en dekken deze daarom nooit volledig. Om het model 
hanteerbaar te maken moet de realiteit wel vereenvoudigd worden 
en de kunst van het bouwen van een dergelijk model is het aan
passen daarvan aan de soort problematiek die men wenst te be
handelen. 

1. De noodzaak der hertJerdeling. De eerste stelling die wij be
spreken houdt in dat de optimale orde over het algemeen de 
noodzaak van een herverdeling der inkomens zal inhouden. In 
economische termen uitgedrukt houdt dit in dat over het algemeen 
de produktiebijdrage van het gezin niet gelijkwaardig zal zijn aan 
de waarde van zijn consumptie plus zijn besparingen. Anders uit
gedrukt kan ook worden gezegd dat het budgetaire evenwicht voor 
het afzonderlijke gezin niet wordt vereist. Nog algemener is een 
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derde wijze van formuleren, waarin tot uitdrukking komt dat de 
instelling 'ieder voor zich' in strijd is met het welvaartsoptimum. ' 
Dit geldt niet alleen voor gezinnen, maar ook voor landen: voor de 
volkshuishouding is het budgettair evenwicht equivalent met het 
betalingsbalansevenwicht Dit evenwicht karakteriseert echter over 
het alg·emeen niet de optimale situatie. Integendeel, er zou juist 
overdracht moeten plaatsvinden van zeer produktieve families 
naar minder produktieve, of van hoog ontwikkelde landen of ge
bieden naar minder ontwikkelde. Dit zou dan moeten gebeuren 
door middel van een belasting- en subsidiëringssysteem. 

2. Het optimale belastingsysteem. Zulk een belasting- en subsidie
stelsel moet aan een bepaald aantal voorwaarden voldoen om 
overeen te stemmen met de optimale mogelijkheden. Het is interes
sant te constateren dat de meeste tegenwoordig in zwang zijnde 
belastingen aan deze voorwaarden niet voldoen. Speciaal bij de 
inkomstenbelasting en de omzetbelastingen is dit niet het geval. 
Over het algemeen 'vervalsen' zij de marginale besluiten van zowel 
producenten als consumenten en voeren zij naar een niet-optimaal 
consumptie- en produktiepatroon. Het is onder economen vol
doende bekend dat het huidige redistributiesysteem eigenlijk een 
zogenaamde 'lump sum' -redistributie zou moeten zijn. Dit betekent 
niet, zoals velen menen, dat door alle burgers een gelijk belasting
bedrag wordt betaald. Het houdt in, dat marginale transacties niet 
worden belast. Over het algemeen moet bij de heffing van lump
sum-belastingen meer worden uitgegaan van de aanwezige produk
tiemogelijkheden dan van de werkelijke uitkomsten van het pro
duktieproces, zoals de inkomens. Deze situatie zou het dichtst wor
den benaderd door het heffen van belasting op privé-vermogen en 
andere produktiemiddelen. Socialisme, zoals het altijd is begrepen, 
staat gelijk aan het wegbelasten van alle inkomsten uit privé-ver
mogen, en houdt wat dat betreft een herverdeling in die met de 
gewenste overeenkomk Het blijft echter de vraag of met dit weg
belasten het optimum bereikt wordt en of de tle andere vormen van 
particulier produktievermogen ook niet belast zouden moeten 
worden. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan de intelligentie 
van het individu. De ongelijkheid der inkomens is grotendeels terug 
te voeren tot verschillen in intelligentie. Is het zo gek te denken 
aan een belasting op iemands IQ? Op het ogenblik mogen de simu
latiemogelijkheden en de gebrekkige bepaling van iemands IQ nog 
onoverkomelijke moeilijkheden opleveren, dit hoeft niet altijd zo 
te blijven, 
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3. Inkomensgelijkheid hoeft geen verlies van prikkels in te houden. 
Lump-sum-belastingen en ondersteuning zijn de belangrijkste mid
delen om twee aspecten van het optimum, namelijk een hoge graad 
van gelijkheid wat betreft het welzijn der verschillende gezinnen 
en een hoog produktiepeil, met elkaar in overeenstemming te 
brengen. Het hoge produktiepeil vereist het bestaan van prikkels 
om zich daartoe in te spannen. Vaak nu heeft men gemeend dat 
deze niet samen kunnen gaan met een grote mate van gelijkheid. 
De prikkels zouden echter als het ware ingebouwd kunnen worden 
in de te bereiken marginale resultaten en dus samen kunnen gaan 
met hoge belastingen op zeer produktieve gezinnen, !!!!!~---cl~ 
belastingen niet hun marginale revenuen aantasten. Concreet ge
-;~gcr<Ioor middel van eën-vo6~ee1à:'door è~iih~g~grondbelasting 
- wat een lump-sum-belasting is - kan een grootgrondbezitter 
zwaar belast worden, zonder dat hij de prikkels tot maximale in
spanning mist, omdat deze maximale inspanning nu eenmaal zijn 
enige midd'el tot het verkrijgen van een redelijk inkomen is. Op 
gelijke wijze kunnen lump-sum-belastingen op geschoold werk het 
verschil tussen de besteedbare inkomens uit geschoolde en onge
schoolde arbeid wegnemen zonder de prikkel voor de geschoolde 
man te doden. Wordt dit zelfs in de 'communistische' landen wel 
voldoende begrepen? 

4. Prijsuniformiteit is een der aspecten van het optimum. Onafhan
kelijk van de precieze vorm van de sociale welvaartsfunctie kan aan 
de hand van zeer verschillende modellen worden aangetoond dat 
de optimale allocatie van produktiemiddelen niet-discriminatie 
vereist tussen de kopers van de goederen of diensten wat betreft 
de prijs die zij ervoor moeten betalen. Deze stelling houdt in dat 
een prijspolitiek welke uitgaat van het vaststellen van verschillende 
prijzen voor verschillende industrieën of sociale groeperingen, niet 
aan de voorwaarden voor het bereiken van het optimum voldoet. 
Dit betekent dat er andere en betere manieren zijn hetzelfde doel 
te bereiken. Zo moet bij voorbeeld de hoogte van de rente (of hoe 
de prijs die wordt gevraagd voor het gebruik van kapitaal, ook 
wordt genoemd), die door verschillende industrieën wordt betaald, 
voor alle gelijk zijn. Om dezelfde reden zijn meervoudige wissel
koersen niet de beste methode om de internationale handel te 
regelen. Er is echter een excuus te noemen voor de handhaving 
ervan: als men op de een of andere manier niet kan komen tot de 
meest gewenste inkomensredistributie kan een systeem dat van 
prijsdiscriminatie uitgaat, wel goed zijn. Dit geldt niet voor een 
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gemeenschap die de inkomensverdeling geheel onder controle 
heeft. 

5. Het gebruik van vastrechttarieven. De welvaartseconomie ver
eist dat marginale eenheden van een bepaald produkt beschikbaar 
worden gesteld tegen prijzen die overeenkomen met hun marginale 
kosten. Voor producenten, wier marginale kosten onder de gemid
delde kosten liggen, betekent dit, wanneer iedere eenheid voor de
zelfde prijs wordt verkocht, dat er met permanent verlies wordt 
gewerkt. Zulke producenten treft men vooral aan in industrieën die 
gebruik maken van grote ondeelbare produktiemiddelen en die 
een capaciteit hebben die de behoefte van de gemeenschap over
treft (zogenaamde •technische overcapaciteit). Als het ongewenst 
wordt geacht dat deze producenten met constant verlies werken, 
kan de toepassing van een vastrechttarief de oplossing bieden. 
Zoals bekend is, wordt dit systeem in vele landen toegepast; 
vooral de elektrische energie wordt meestal onder zulke voorwaar
den verkocht. De klant betaalt een vastrecht, waarvan de hoogte 
afhankelijk is van zijn inkomen of zijn produktiecapaciteit, en daar
naast een lage prijs voor iedere gebruikte eenheid. Een ruimere 
toepassing van dit systeem, dat wil zeggen voor nog meer verbruiks
goederen, lijkt op zijn plaats en opent nieuwe mogelijkheden voor 
het combineren van het heffen van het vastrecht met dat van de 
directe belastingen. Omdat het vastrechtsysteem de particuliere on
derneming de mogelijkheid geeft meer of minder in overeenstem
ming •te geraken met de eisen van het welvaartsoptimum, ligt hier 
een goed argument voor overname der produktie door de gemeen
schap, waarbij het vastrecht de gedaante van een directe belasting 
krijgt. 

6. De criteria voor de overname door de gemeenschap. Uiteinde
lijk levert de welvaartseconomie ons dan nog enkele puur economi
sche criteria voor de overname van particuliere bedrijven door de 
gemeenschap, welke door vele economen en politici over het hoofd 
worden gezien. Over het algemeen zijn deze crÏ'teria gegroepeerd 
rond de vraag of de produktie, wanneer zij zich in particuliere 
handen bevindt, wel of niet leidt tot de keuze van het met het oog 
op het welvaartsmaximum juiste peil. Over het algemeen zullen ac
tiviteiten die worden gekenmerkt door eJCterne effecten of door het 
feit, dat de marginale kosten lager zijn dan de gemiddelde kosten, 
niet op optimale wijze worden uitgevoerd door particuliere onder
nemers. Onder externe effecten worden dan verstaan de voordelen 
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of nadelen welke anderen dan de kopers van het produkt onder
vinden. Scholing die 'gekocht' wordt door een bepaalde persoon, 
brengt niet alleen hem zelf voordeel, maar ook hen die met hem in 
hetzelfde team werken. Aangezien het gebruik van de weg in de 
meeste gevallen vrij is en niemand de door het bestaan van deze 
weg aanwezige vervoersmogelijkheden in werkelijkheid koopt, ge
niet iedereen die van de weg gebruik maakt als 'derde' van dat 
voordeel. Een voorbeeld van de nadelen die men als derde kan 
ondervinden van de koop van automobielen is de verkeerscangestie 
die het gevolg is van het s·teeds groter wordende aantal auto's. Oude 
voorbeelden van aan derden toegebracht nadeel zijn de verontreini
ging van de lucht en het water door industrieën. 

Een grote hoeveelheid activiteiten die langzamerhand door zelfs 
de voorstanders van de particuliere onderneming als gemeenschaps
taak worden erkend, kunnen onder beide genoemde criteria wor
den gebracht. Dat zijn dan de zorg voor interne en externe veilig
heid, de zorg voor waardevast geld, de statistische en andere in
formerende diensten, radio, televisie, onderwijs, zorg voor de cul
tuur, constructie en exploitatie van wegen en spoorwegen, de ener
gievoorziening, het vaststellen van de meest wenselijke hoogte der 
besparingen, het reguleren van onstabiele markten en nog vele an
dere activiteiten. Velen onder ons zullen ook de produktie van staal 
en zwaardere chemicaliën onder deze activiteiten willen rekenen, 
vooral als het kleinere landen betre~t, waar het fenomeen der tech
nische overcapaciteit zich frequenter voordoet dan in grote landen. 

Er is echter ook een keerzijde. Activiteiten die niet aan de twee 
criteria voldoen, kunnen zonder gevaar in particuliere handen wor
den gelaten. Dit kan zelfs ten voordele van de gemeenschap zijn, 
als blijkt dat de produktiviteit onder particulier bezit hoger is dan 
onder gemeenschappelijk bezit. Het gevaar van uitbuiting kan wor
den verminderd of worden geëlimineerd door juiste sociale wet
geving. Hier zijn we gekomen tot de kern van de controverse tussen 
Oost en West. Een objectieve discussie, met gebruik van zo nauw
keurig mogelijke feitelijke gegevens, over de verschillende aspecten 
van dit probleem lijkt beter dan het louter plaatsen van de ene 
leuze tegenover de andere. De welvaartseconomie en het feitelijke 
onderzoek lijken in zulk een objectieve discussie de beste hulp
middelen. 

Open vragen; researchprogramma 

Ook al kan, in de ogen van de auteur, de welvaartseconomie reeds 
thans enkele bruikbare stellingen formuleren over de kenmerken 
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van de optimale orde - er blijven toch vele open vragen en on
opgeloste problemen. Aangezien het hier een tak van een weten
schap betreft, is dit erg vanzelfsprekend, aangezien iedere weten
schap een eindeloos proces is van het langzamerhand binnen
dringen van de menselijke geest in de problemen die ons omringen, 
waarbij het gebied van bijgeloof, verkeerde veronderstellingen en 
onwetendheid stap voor stap wordt verkleind. Het zou volkomen 
onwetenschappelijk zijn te denken dat de wetenschap reeds vol
tooid is. Vooral wat betreft de welvaartseconomie is haar onvol
tooide staat iedereen duidelijk. Gezien het belang van de materie 
is dit een uitermate ongelukkige situatie. Jammer genoeg heeft de 
economie tot nu toe veel meer aandacht besteed aan het oplossen 
van de kleinere problemen van alle dag dan aan de fundamentele 
problemen waar zij zich eigenlijk allereerst mede bezig zou moeten 
houden. Ter illustratie zullen enkele voorbeelden van deze nog open 
liggende vragen en mogelijke onderzoekingen alsnog besproken 
worden. 

De grondslag van de economische wetenschap, de nutsfunctie, is 
nauwelijks het onderwerp geweest van kwantitatief onderzoek, hoe
wel een grote hoeveelheid materiaal voorhanden is. Een van de 
redenen daarvan is - in de ogen van de auteur - dat de benade
ringswijze dikwijls veel te microeconomisch is geweest. Het lijkt 
b.v. nuttig alle goederen tezamen te nemen als inkomen en de 
nutsfunctie van het individu te onderzoeken als functie van slechts 
twee of drie variabelen, namelijk het inkomen, het produktiever
mogen en de soort gekozen werk. Onder produktievermogen 
zouden we moeten verstaan een meting van het werk dat het in
dividu zou kunnen verrichten (uitgedrukt in misschien een IQ of 
iets wat meer omvat) en onder de soort gekozen werk een gelijk
waardige karakteristiek van het werk dat het individu inderdaad 
verricht, zodat het verschil en de spanning die tussen beide groot
heden zouden kunnen bestaan tot uitdrukking komen. 

Een tweede vraag heeft een meer theoretisch karakter en gaat 
over de mogelijkheid het nut van verschillende individuen met el
kaar te vergelijken. Omdat vooral de socialisten de relevantie van 
zaken zoals sociale rechtvaardigheid en gelijke inkomensverdeling 
hebben benadrukt, is het onze speciale taak deze begrippen een 
preciezer omschreven inhoud te geven. Dit vereist hoogstwaar
schijnlijk het tegen elkaar afwegen van het nut van verschillende 

3 Jan Tinbergen: Selected Papers, North Holland Publishing Com
pany, Amsterdam 1959. 
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personen, of ten minste verschillende groepen personen. Elders 
(3, p. 270) heb ik verdedigd dat er een weg is om de uit dit vraag
stuk voortkomende praktische moeilijkheden op te lossen, namelijk 
door uit te gaan van het 'principe van de minste ongelijkheid.' 

Een derde probleem ligt op het gebied van de constructie van 
sociale welvaartsfuncties. Eerder hebben wij al enkele aspec
ten van dit probleem besproken: de vragen die zijn opgeworpen 
door J. Drewnowski. Andere vragen zijn, of de sociale welvaart tot 
stand zou moeten komen als som van het nut der individuen of 
iets wat daarmede te vergelijken is, dan wel op andere wijze als 
concept waarin ook de spreiding van het nut verdisconteerd moet 
worden. 

De herformulering van de produktiewetten zou het vierde pro
bleem kunnen zijn. Een dringend noodzakelijke verfijning van de 
bepaling der produktiefunctie is het vaststellen van verschillende 
maatstaven voor arbeidskwaliteit en het uitdrukken van de produk
tie als een functionele grootheid van de verdeling der mate waarin 
de verschillende kwaliteiten arbeid gebruikt worden. 

Het vijfde probleem ligt dan op het gebied van de kosten - in 
de sociale betekenis van het woord - van de verschillende instel
lingen en instrumenten die dienen voor het instellen van wat voor 
sociale orde ook. Enkele instellingen, zoals de lump-sum-herver
deling van het inkomen, kunnen zo kostbaar zijn dat ondanks het 
feit dat zij beter voldoen aan de optimale voorwaarden, zij toch 
verworpen moeten worden. 

Ten laatste wil ik dan het probleem der optimale planning ver
melden. Lange (4 , p. 200) stelt volkomen terecht vast dat de plan
ningmethode die toegepast moet worden, bepaald wordt door de 
verschillende karakteristieke eigenschappen van de situatie waar 
de desbetreffende economie zich bevindt. Op het ogenblik kan de 
precieze vraag worden gesteld hoeveel onderdelen van de produktie 
gepland moeten worden en op welk niveau: regionaal, nationaal of 
internationaal. 

4 Oskar Lange: Some problf"ms relating to the Polish Road to Socia
lism, Polonia Publishing House, Warsaw 1957. 
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C. de Galan 

Over filosofie en economie 

'Vrijheid en gelijkheid' is de titel van een onlangs verschenen, 
belangrijk boek van dr. A. Kouwenhoven. Een boeiende titel die 
verleidt tot bespiegelingen, ook in de politieke ·sfeer. Immers, zoals 
Kouwenhoven direct in het begin al stelt, 'het denken over de mens 
in de samenleving kan worden gemarkeerd door het thema van 
deze studie: vrijheid en gelijkheid.' Intussen betreft het hier geen 
politieke, doch een economisch-filosofische studie, die de schrijver 
tot proefschrift heeft gediend aan de Vrije Universiteit en die tot 
ondertitel draagt: 'Bijdrage tot de kritiek op de immanentie
filosofie als grondslag van de economische wetenschap.' Ook in 
de economie hebben vrijheid en gelijkheid altijd centraal gestaan, 
zij het met wisselend accent. 

Beweegt Kouwenhoven zich dus rond deze beide polen van 
het denken, zijn eigenlijke onderwerp is de invloed van filosofische 
stromingen op de economische wetenschap. Hij behandelt dit 
thema helder en op basis van een imposante belezenheid. De 
gehele ontwikkeling van de economie wordt beschreven in de 
belichting van 'de drie religieuze grondmotieven van het West
europese denken: het Griekse vorm-materie-motief; het scholasti
sche synthesemotief natuur én genade; en het humanistische 
motief natuur en vrijheid,' (motieven waarvan het religieuze 
karakter mij overigens niet helemaal duidelijk is). Conclusie: 
'wijsgerige stromingen hebben, fundamenteel ingewerkt op het 
v~kwetensohappelijk economisch denken'; en dit geldt dan vooral 
voor de drie genoemde motieven. De inwerking had echter steeds 
vertraagd plaats. 

Die invloed van de filosofie op de economie is er steeds geweest, 
ondanks de geringe belangstelling die economen altijd voor de 
wijsbegeerte heben gehad. Zoals Kouwenhoven ook aangeeft, zijn 
grondslagen en methodologische polemieken onder hen nooit 
populair geweest. Men kan zich dan afvragen of de schrijver niet 
in belangrijke mate 'hineininterpretiert'. Kan niet alle denken wel 
ergens in de drie grondmotieven worden geplaatst, of, zoals prof. 
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Hartag het in een beschouwing over Kouwenhavens boek noemt, 
'van een filosofisch etiket worden voorzien' (De Economist, mei 
1965)? De economische scholen lopen uiteen in de aard van hun 
beschouwingen, in de onderdelen die. zij beklemtonen, en eco
nomische orde en dat alles mede op grond van de grote problemen 
die zich voordoen in de actualiteit. Bovendien heeft de economie 
zich uiteraard steeds verder ontwikkeld en geleerd van de mis
vattingen van vroegere generaties. Maar heeft de filosofie zo'n 
grote invloed gehad, vooral in de laatste driekwart eeuw? Er zijn 
goede redenen om aan die invloed te twijfelen, en vermoedelijk 
niet alleen in de economie. 

Hoe dit ook zij, de beschouwingen van Kouwenhoven werken 
voor de vakeconoom zeker blikverruimend. En niet alleen voor 
hem. Veel van deze beschouwingen betreffen waarschijnlijk alle 
sociale wetenschappen in gelijke mate en zij hebben zeker ook 
betekenis voor de ontwikkelingsgang van politieke denkbeelden. 

Het hoofdthema van het boek wijst terug naar de titel: de 
spanning tussen vrijheid en gelijkheid. Of, in een iets andere 
belichting, tussen persoonlijkheidsideaal en wetenschapsideaal, 
tussen de 'mens van vlees en bloed' (een geliefkoosde uitdrukking 
van de auteur) en de geëgaliseerde, rationele mens, zoals hij uit 
de wetenschap naar voren komt. Kouwenhoven verwijt de 
economen - en, het zij herhaald, in wezen waarschijnlijk ook 
andere wetenschappers - dat zij de mens denatureren tot een 
'gelijkvormig handelende automaat', een gedetermineerde kracht. 
Als wetenschappelijk object fungeert in feite nog altijd de homo 
economicus, dat verfoeilijke voorbeeld van de gelijkgeschakelde 
rationeel handelende standaardmens. Natuurlijk, de economie be
handelt de mens als vrij wezen, dat kan kiezen uit verschillende 
mogelijkheden; die mens onderneemt, consumeert, spaart, inves
teert; hij beschikt over eigendom en sluit contracten. Maar in 
zijn vrijheidsgebruik wordt de mens door de wetenschap gestan
daardiseerd, beperkt, gelijk gemaakt. In feite behandelt de eco
nomie daarom de mens als onvrij en moet dat ook doen, omdat 
zij anders geen wetmatigheden kan ontdekken en geen algemene 
conclusies kan ontwikkelen. En bovendien: vrijheid leidt tot macht 
en dus tot beperkte vrijheid van anderen; onder invloed van het 
humanistisch motief is daar wel een oplossing voor gezocht in 
die zin dat de vrijheid niet die van anderen mag aantasten (dat 
wijst dus weer op gelijkheid), maar dat lost de zaak niet op. 

Kouwenhavens analyse stemt tot nadenken en dat is erg nuttig. 
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Maar bij nadere overweging is er nogal wat tegenin te brengen. 
In de eerste plaats vecht de schrijver een beetje tegen windmolens, 
als hij de economie verwijt de mens te denatureren. De economie 
handelt niet over de mens en pretendeert ook niet die volledig 
te analyseren. Integendeel, zij bestudeert slechts een deel van het 
menselijk handelen, los van de motieven van dat handelen. Het 
economisch motief als centrale drijfveer is toch wel een over
wonnen standpunt, niet het economisch principe in de zin van 
het streven naar efficiënt handelen. De economie abstraheert dus 
van een heleboel dingen. Zij benadert de realiteit wel, maar dekt 
hem niet volledig. Wie zegt, dat 'alle maatschappelijke betrek
kingen en sociologische bindingen' en alle 'normatieve gebonden
heid' de mens volgens de economische wetenschap vreemd zijn, 
geeft van die wetenschap een karikatuur. 

In feite betwist Kouwenhoven, als ik het goed zie, de mogelijk
heid van een taakverdeling tussen de sociale wetenschappen. Hij 
wil de volledige mens beschouwen, de samenhang zien met andere 
aspecten. Dat is een mooi streven, maar het leidt tot niets, althans 
niet tot economie. Het universeel-kosmische, de werkelijkheid in 
zijn 'totaliteitssamenhang' is prachtig (al lijkt het op propaganda 
voor een nieuwe zendgemachtigde in radio en TV), maar zij is 
voor de wetenschap niet om mee te werken. De werkelijkheid moet 
wel verbrokkeld worden, anders vervalt de arbeidsverdeling tussen 
disciplines. 1) 

Bovendien overdrijft Kouwenhoven, geloof ik, de veelomvat
tendheid en de irrationaliteit van het economisch handelen. Is de 
veronderstelling van rationaliteit (en het is een veronderstelling, 
niet een uitspraak) zo onwaarschijnlijk als hij wil doen voor
komen? Zeker is zij dat niet in grote delen van de economie -
de economische politiek en de bedrijfseconomie - waar rationali
teit als norm kan gelden. Dat de veronderstelling van rationaliteit 
tot eenvormigheid leidt, is bovendien slechts gedeeltelijk waar; 
zij geeft aanleiding tot uiteenlopende handelingen naar gelang- de 
situatie van het subject dat producent of consument is, werknemer 
of werkgever, enz. 

Daar komt nog iets bij. Kouwenhavens kritiek richt zich wel 
heel sterk op de micro-economie, op de behandeling van het 
individu. In de macro-economie, die werkt met grote getallen, 
liggen de verhoudingen geheel anders. Zij leent zich toch zeker 

1 Een soortgelijke opmerking maal-t Hartog in een artikel over 
Kouwenhavens studie in De Economist van april 1965. 
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voor het aanduiden van wetmatigheden en het opstellen van pro
gnoses. Dat zij uniformiteit onderkent, betekent in genen dele dat 
zij de vrijheid als persoonlijke beleving uitschakelt. 

Met deze opmerkingen wil ik niet beweren dat er in 'vrijheid 
en gelijkheid' geen vingers worden gelegd op wonde plekken, 
al zijn die wonden vaak klein en gedeeltelijk al weer geheeld. 
Evenmin wil ik ontkennen dat er economen zijn die hun abstracte 
deelconclusies aanzien voor beschrijvingen van de werkelijkheid. 
Maar de schrijver doet de economie geen recht wedervaren en 
overdrijft sterk. Ook biedt hij nauwelijks een alternatief, wat 
overigens in de opzet van zijn boek besloten ligt. Als ik hem 
goed begrijp, wil Kouwenhoven naar een meer universele econo
mie die de mens beschrijft zoals hij werkelijk en volledig is. Hij 
gelooft ook dat de economie zich feitelijk in die richting ontwik
kelt. In de spanning tussen realiteit en algemeen geldende wet
matigheden kiest hij voor het eerste. Maar daarmee zou de eco
nomie ophouden te bestaan en opgaan in een soort algemene mens
beschouwing. 

Een mensbeschouwing bovendien van een meer religieus dan 
wetenschappelijk karakter. Uitgangspunten van het wetenschap
keiijk denken moeten volgens Kouwenhoven namelijk zijn: boven
theoretische bindingen en goddelijke ordonnantiën. In de oude 
strijd om de waardevrijheid in de wetenschap neemt hij dus een 
duidelijk standpunt in. Niet alleen gelooft hij niet in waarde
vrijheid, hij verwerpt haar ook als streven. En opnieuw lijken mij 
zijn motieven hiervoor belangwekkend, maar niet overtuigend. 
Dat in de keuze tussen de middelen om een bepaald doel te be
reiken en bij de keuze tussen doelstellingen bij gegeven middelen 
subjectieve elementen een rol spelen, is duidelijk. En dus ook, 
dat de economische subjecten zelf in hun handelen normen han
teren. Maar waar het om gaat, is of in de wetenschappelijke ana
lyse van dit handelen ook normen moeten worden gehanteerd en 
vooral of het streven hierop gericht moet zijn. Dat toont Kouwen
hoven niet aan. Wel kan geredelijk worden toegegeven dat in de 
praktijk verklaring en waardering niet streng te scheiden zijn. 
'Die Wissenschaft soli voraussetzungslos sein, aber keiner bringt 
das fertig,' aldus citeerde dr. A. A. van Rhijn onlangs Heinrich 
Herkner. 

Kouwenhavens boek stimuleert. En het raakt belangrijke vraag
stukken aan, die voor politiek geïnteresseerden van betekenis zijn. 
Dit laatste geldt dan nog meer in het bijzonder voor de passages 
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die zijn gewijd aan de economische orde en de ontwikkelingsgang 
van de denkbeelden hieromtrent. In deze passages tracht Kouwen
hoven de politieke stromingen (althans in hun economische 
ideeën, een beperking die hij onvoldoende aanbrengt) ook groten
deels te herleiden tot de grondbegrippen: vrijheid en gelijkheid. 
Het liberalisme is van zijn vrijheidsideaal, ter wille van de gelijk
heid van die vrijheid voor allen, gedeeltelijk temggekomen. Het 
socialisme is van gelijkwaardigheid (dat is overigens heel wat 
anders dan gelijkheid) meer bij de vrijheid aangeland. Kouwen
hoven neigt tot de bekende conclusie dat deze beide politieke 
stelsels elkaar thans naderen. En geheel volgens de lijn van zijn 
boek acht hij ook een sterke wijsgerige verwantschap aanwezig. 
'In diepste wezen,' schrijft hij op blz. 159, 'wortelen én libera
lisme en socialisme in het aan de humanistische levens- en wereld
beschouwing georiënteerde, economische denken. Mede daarom 
konden zij in hun moderne gestalte elkaar de hand reiken en het 
eens worden over een aantal punten op het terrein der econo
mische orde en der economische politiek.' Een belangwekkende 
stelling, maar opnieuw een eenzijdige (en dan niet alleen, omdat 
het economische facet hier te zeer overheersend wordt geacht.) 
Is het niet veeleer zo, dat beide politieke stromingen de invloed 
hebben ondergaan van de voomitgang in de economische weten
schap en van andere disciplines en dat de toenadering dienover
eenkomstig er één is in de gehanteerde middelen, maar juist niet 
in doelstellingen en achtergronden? 
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P.C. Ludz 
'Entfremdung' 

Vlak na het 20ste congres van de communistische partij der Sow
jet-Unie, in februari 1956, werd in Oost-Berlijn door de filosofische 
sectie van de Duitse Academie voor Wetenschappen te Berlijn een 
intussen al vermaard geworden internationale conferentie belegd, 
met als thema 'het probleem van de vrijheid gezien in het licht van 
het wetenschappelijke socialisme'. De SED nam destijds onmiddel
lijk de notulen1 in beslag, waarop o.a. de namen stonden van Ernst 
Bloch en Wolfgang Harich (uit de DrDR), Leszek Kolakowski en 
Tadeusz Kronski (Warschau), Roger Garaudy en Henri Lefèbvre 
(Parijs). Vooral in de voordrachten van Blochen Kolakowski werd 
nadrukkelijk de eis gesteld van geestelijke en politieke vrijheid .. 
dezelfde eisen die in de discussie rond het begrip 'Entfremdung' 
thans opnieuw - zo mogelijk nog nadrukkelijker - in heel het oos
telijke blok te horen zijn. 

Vooral Bloch gaf duidelijk aan in welke dimensie een zinvolle 
interpretatie van de 'Entfremdung' filosofisch gezien mogelijk is. 
Hij stelde nl.: 'De waarheid maakt vrij, omdat in de waarheid even
als in de vrijheid geen vervreemding denkbaar is.' De eis van vrij
heid impliceert bijna automatisch de bereidheid om de waarheid 
van de eigen toestand (en/ of de toestand der maatschappij) op
nieuw onder ogen te zien. Dit is een vroege, bijna klassieke, om
schrijving van het begrip ''Entfremdung' (waarvan het begrip der 
'totaliteit' der mensen het correlaat is), maar in deze omschrijving 
klinkt nog wel het bijna abstracte (als het ware expressionistische) 
utopisme door, waaraan Bloch op zo duurzame wijze vorm heeft 
gegeven. Meer dan Kolakowski bleef Bloch aan deze denkwijze 
gebonden. Pas bij Kolakowski kon de innerlijke tegenspraak van een 
kritische marxistische utopie aan de dag treden, waardoor Blochs 
ideologische stellingname onzeker werd. 

Toch wijst ook Blochs omschrijving van de 'Entfremdung' als 
zodanig er reeds op dat de discussie over de uitleg van het begrip 
niet in eerste instantie een dogmatisch-ideologisch probleem is 

1 Akademie-Verlag, Berlijn 1956. 
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van het marxisme-leninisme, zij het dan ook dat zijn definitie veel
vuldig (en deels zelfs nu nog) steken bleef in de systematiek van 
laatstgenoemde ideologie. Evenwel wordt tegenwoordig vooral in 
Polen, Tsjechoslowakije en Oost-Duitsland een intensieve strijd ge
leverd om tot een juiste uitlegging van het marxistische vervreem
dingsbegrip te komen. Dat is wel het beste bewijs, dat het de Oost
europese intelligentsia eindelijk lukt om ook op het culturele vlak 
de pragmatische gezichtspunten tot gelding te brengen. 

De marxistische theoretici in Oost en West zijn tegenwoordig, wat 
hun houding t.a.v. het ·Entfremdungs'-probleem betreft, in drie 
groepen te verdelen. Bijna zou men geneigd zijn om 'drie partijen' 
te zeggen. Roger Garaudy en Ernst Fischer, die de oppositie en de 
gematigde revisionisten vertegenwoordigen, houden vol dat de 
mens ook in de 'socialistische maatschappij' vervreemd is van zich 
zelf, van de door hem geproduceerde voorwerpen en zodoende van 
de maatschappij. Zolang de 'waardewet' nog geldt en zolang er nog 
verschillende vormen van eigendom bestaan (b.v. de coöperatieve 
eigendom naast de staatseigendom), zolang kan er geen sprake van 
zijn dat de economische oorzaken van de 'Entfremdung' (geheel 
volgens de marxistische gedachtengang) uitgeroeid zijn. Al is de 
toestand dan ook grondig verschillend van die onder het kapita
lisme. Objectief bezien is het ook bezwaarlijk om in de 'socialisti
sche maatschappijvormen' tot opheffing van de 'Entfremdung' te 
komen, als er voortdurend gewerkt wordt aan de uitbouw (in plaats 
van aan de afbraak) van staats- en partij-apparaat. 

Hiertegenover staat de stelling van de dogmatici ( Alfred Kurella, 
E. M. Sitnikow2 en T. I. Ojzerman3), die de stelling verdedigen, 
dat het er niet op aankomt hoeveel vormen van eigendom er nog 
bestaan in de socialistische maatschappij. Het komt er alleen op aan 
voor wie men werkt: voor de kapitalistische ondernemer of voor de 
socialistische maatschappij. Hun opvatting houdt voorts verband 
met de filosofisch-historische plaats van het vervreemdingsbegrip 
bij Marx. Zijn uitweidingen over de toepasselijkheid op andere 
historische situaties wijzen zij af, althans voor zover ze betrekking 
hebben op de ontwikkeling van de socialistische maatschappij. Het 

2 Vgl. E. M. Sitnikow, 'Het probleem der vervreemding in de bur
gerlijke filosofie en de vervalsers van het marxisme', Moskou 1962 
(Russisch). 

3 Vgl. T. I. Ojzerman, 'Die Entstehung der marxistischen Philo
sophie', Berlijn 1965. 
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vervreemdingsbegrip zou in de grond van de zaak alleen betrekking 
hebben op het industriële proletariaat uit de (vroeg)-kapitalistische 
periode, en persoonsverheerlijking noch bureaucratische uitwassen 
passen in dit begrip. In de formulering van b.v. Alfred Kurella, in 
zijn voordracht "Wat bedoelde Marx met "Entfremdung"?' (op een 
congres van het filosofische instituut van de universiteit van Jena): 
'Het begrip ••vreemd" moet losgemaakt worden van zijn demoni
sche betekenis.' Immers: 'In de praktijk van het leven is het vreem
de geenszins iets afstotelijks of vijandigs' ('Sonntag', 14/1964, blz. 
9). Kurella was ook na zijn val in 1963 nog steeds een invloedrijk 
ideoloog van de SED. 

De rebellen en de intransigente revisionisten (Robert Havemann) 
hebben als voornaamste karaktertrek een normatieve utopie, die hen 
aan een ascetisch communisme bindt. Bij Havemann is een veel 
sterker aanvullend wederzijds verband tussen utopie en kritiek dan 
b.v. bij het gematigde, naar verhouding nogal concrete revisionisme 
van Garaudy en Fischer; eveneens veel sterker dan in de (in ver
gelijking al klassieke) revisionistische opvattingen van Kolokowski. 
Volgens Havemann 'kan een modern communisme alleen maar het 
soort communisme zijn dat tegelijk vrijheid biedt en welks gemeen
schappelijkheid niet synoniem is met gemeenschappelijke nood, ar
beid en inspanning.' 4 Het utopische ideaal - de verwijdering van 
de vervreemding - blijft een programmapunt, en de abstract-revo
lutionaire kenmerken van dat program worden maar nauwelijks 
verhuld door de vinnige kritiek op de gevestigde partijleiding. Zo 
hoeft het geen verwondering te baren wanneer de intransigente 
revisionisten vaak zeer na verwant blijken aan de Chinese vleugel 
binnen de communistische partijen. Het Chinese radicalisme kan 
uitgelegd worden als een functie van hun economische en sociale 
achterstand, hun eis van totale opheffing der vervreemding (nadat 
de materiële noden der mensen bevredigd zijn) schijnt overeen te 
stemmen met de ideologisch geïsoleerde ketterij van b.v. Robert 
Havemann. 

Deze elkaar bestrijdende meningen der verschillende 'partijen' 
komen tot uiting in zeer van elkaar verschillende interpretaties van 
Regel, Feuerbach en Marx, en in zeer verschillende veroordelingen 
van de nieuwe westerse litera,tuur (getuige b.v. de moeite die men 
heeft met het werk van Franz Kafka). Toch is dit alles slechts de 
filosofische- casu quo literair-historische - neerslag van een diepe 
geestelijke en existentiële crisis, waarvan de sporen net zo goed in 

4 Robert Haveman, 'Dialektik ohne Dogma', Hamburg 1964, 
blz. 106. 
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de Sowjet-Unie en Polen te vinden zijn als in Tsjechoslowakijc, 
Hongarije, Roemenië en Bulgarije. Ook in Oost-Duitsland zijn de 1, 
symptomen van deze crisis zichtbaar - misschien zijn ze daar wel 
duidelijker dan elders. 

De crisis heeft ook de communistische partijen van West-Europa 
niet ongemoeid gelaten, dat blijkt wel uit de publikaties van Pierre 
Hervé, Roger Garaudy en Henri Lefèbvre in Frankrijk. 5 In dit 
verband is het misschien niet misplaatst om erop te wijzen welk een 
reële invloed de probleemstellingen en de problemen zelf van de 
Franse intelligentsia (Louis Aragon, Kostas Exelos, Albert Camus, 
Joseph Gabel, Lucien Goldmann, Maurice Merleau-Ponty en vooral f 
telkens weer van Jean-Paul Sartre) ver voorbij de invloedssfeer van . 
de Franse communistische partij hebben uitgeoefend op de inzich-
ten van de intelligentsia in de landen van het oostelijk blok, vooral 
in Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije en Roemenië. Op deze wijze 
kunnen 'westerse' probleemstellingen in de gedachtenwereld van 
de Oosteuropese intelligentsia infiltreren, waardoor een veelheid 
van nieuwe vormen ontstaan kan. 

Hegel, Marx en het begrip 'Entfremdung' 

Voordat we overgaan tot een poging om de problematiek van dit "# 
begrip - filosofisch gezien uiterst gecompliceerd en politiek zeer ! 
wijdvertakt - te verduidelijken, is het gewenst een schets te geven 
van de filosofisch-historische grondslagen. Het begrip speelt vooral 
een grote rol bij Rousseau, F'ichte, Hegel, Schelling, F'euerbach en 
Marx - zoals trouwens overal elders in de romantiek. In laatste 
instantie evenwel grijpt het begrip terug op orfisch-platonische en 
gnostische denkbeelden. Als Meester Eekhart over 'peregrinatio' 
spreekt, bedoelt hij dat de ziel 'vervreemd' is van haar bovenaardse 
vaderland en dat ze pas veel later, na lange omzwervingen, haar 
verloren oorsprong zal kunnen terugvinden. In talloze natuurrech-
telijke verdragstheorieën duidt het begrip 'Entfremdung' het verlies "r 
(eventueel de overdracht) aan van de aan een door verdragen tot 
stand gekomen maatschappij afgeSJtane oorspronkelijke vTijheid. In 
de Engelse economie ten slotte gebruiken Adam Smith en James 
Mil! het begrip 'alienation' voor het afstand doen van de waren. 

Pas bij Fichte is duidelijker sprake van het verlies der menselijke 
identiteit- zij het dan als een filosofisch begrip, zoals dat overal bij 

11 Vgl. Pierre Hervé, 'La révolution et les fétiches', Parijs 1956; R. 
Garaudy, 'D'un röalisme sans rivages', Parijs 1963; H. Lefèbre, 'Intro
duction à la rnodernité', Parijs 1962. 
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het Duirtse idealisme gehanteerd wordt, en niet als een psycholo
gisch begrip, zoals in de moderne opvatting. Hoewel hij zich bij 
de abstractie houdt, is het stellen van het 'object' voor hem gelijk 
aan het 'uit zich zelf treden van het subject.' En bij Regel is het 
zo, dat reeds in zijn eerste grote werk, de 'Phänomenologie des 
Geistes', de begrippen 'natuur' en 'geschiedenis' worden aangeduid 
als 'Entaüsserungen des Geistes' (de vervreemding, het buiten zich 
zelf treden van de geest). Aangezien echter de natuur geen werke
lijke geschiedenis rijk is, is de 'Entaüsserung des Geistes' in de ge
schiedenis te omschrijven als zijn 'worden tot datgene wat hij op 
zich zelf (an sich) is.' En hiermee krijgt de geschiedenis bij Hegel 
een zelfde besloten aspect als bij Marx. Ook bij Regel hebben de 
geschiedkundige processen in wezen slechts één enkel doel, nl. dat 
de geschiedenis zich zelf opheft en zodoende terugkeert in een als 
identiek gezien subject-object. 

Volgens Hegels volgeling Feuerbach heeft de mens zijn eigen 
beeld tot godheid verheven, en juist daardoor is dat eigen God ge
wordene beeld van de mensen vervreemd. Deze vervreemding is 
bij Marx totaal geworden - en dat wel op een zeer veel concreter 
vlak dan bij Regel het geval is: 'De vervreemding is aanwezig zo
wel in het feit dat mijn bestaansmogelijkheid die van een ander is 
en dat mijn wens het ontoegankelijk bezit van een ander is, alsook 
in het feit dat elk ding iets anders is dan het is en dat mijn bezig
heid eigenlijk van iemand anders is, en ten slotte - en dat geldt ook 
voor de kapitalisten - in het feit dat überhaupt de menselijke 
macht de heersende macht is.' 6 

Marx heeft de filosofisch-metafysische term 'Entfremdung' in 
zijn beroemde fragment 'Nationalökonomie und Philosophie' (1844) 
snel tot een economische en politieke kern teruggebracht. De on
gelijke verdeling van de arbeid en van de uit de arbeid voortvloeien
de winst, de opstapeling van deze winst in particuliere eigendom 
aan produktiemiddelen betekenen, volgens Marx, dat een kleine 
groep de politieke heerschappij over de meerderheid kan uitoefe
nen: 'Het door de arbeid geproduceerde voorwerp, het produkt, 
stelt zich tegenover haar als een vreemd wezen, als een van de pro
ducenten onafhankelijke macht op. Het produkt van de arbeid is de 
arbeid die zich zelf de vorm van een voorwerp gegeven heeft, die 
zichtbaar geworden is, het is de tot een voorwerp geworden arbeid. 
De verwezenlijking van de arbeid is het tot een voorwerp worden 

6 Karl Marx, 'Frühe Schriften I', Stuttgart (Cotta-Verlag) 1962, 
blz. 619. 
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van de arbeid. Deze verwezenlijking van de arbeid neemt in de 
nationale economie de vorm aan van een ont-werkelijking van de 
arbeider, het tot-voorwerp-worden betekent verlies van en onder
danigheid aan het voorwerp, het in-bezit-nemen wordt vervreem
ding en onteigening.' 7 

De arbeider is los komen te staan, is 'vervreemd', zowel van zijn 
arbeid als producent als van het produkt van zijn arbeid. Het van 
hem vervreemde produkt zijner arbeid, in de vorm van kapitaal en 
eigendom, is een bewijs voor de overal heersende hebzucht (de 
'Habgier'), de 'vervreemde vorm om zich de dingen toe te eigenen.' 
In Marx' opvatting is de particuliere eigendom niet slechts schuldig 
aan de 'vervreemding' van de menselijke individualiteit, maar 
ook van het individuele karakter der dingen. De 'produktieve 
krachten' zullen pas weer gecontroleerd kunnen worden door de 
'verenigde producenten' en zodoende zullen ze dan weer niet-ver
vreemde werktuigen van het menselijk bestaan kunnen worden. 
De door de arbeidsverdeling bepaalde vervreemding beïnvloedt 
volgens Marx niet slechts de arbeidende mens, maar 'heer' zowel als 
'knecht', dus als het ware de gehele mensheid. De vervreemding 
is het symptoom van een verscheurde wereld: zij veroorzaakt de 
verdeling van de maatschappij in twee ant<.tgonistische klassen, 
in stad en land, in hoofd- en handarbeiders. En dus is er maar één 
manier om aan de vervreemding een einde te maken: door de alge
meen menselijke en derhalve ook politieke revolutie. 

Georg Lukács over 'Entfremdung' en 'Verdinglichung' 
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Het is vooral Georg Lukács geweest die, in het kader van de ge
schiedenis van het dogmatische marxisme, het probleem van de 
vervreemding weer aan de orde heeft gesteld; in 1923 al in 'Ge
schichte und Klassenbewusstsein' en later in 'Der junge Hegel' 
(1948) en in 'Zerstörung der Vernunft' (1954). Voornamelijk onder 
de invloed van Emil Lask - 'neu-Kantianer' uit Heidelberg - en 'T 
Max Weber heeft Lukács bij zijn verklaringen van Kant, Fichte, 
Hegel en Marx een analyse gemaakt van het 'fetisjistische karakter 
der koopwaar' uit deel I van 'Das Kapital'. Hij behandelt dit 'ener-
zijds in zijn gedaante van voorwerp en anderzijds vanuit het aan 
de koopwaar ondergeschikte gedrag van het onderwerp (Subjekt
verhalten).' 8 

7 Karl Marx, ibidem, blz. 561. 
8 Georg Lukács, 'Geschichte und Klassenhewusstsein', Berlijn 1923, 

blz. 95. 
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Het begrip "Ware' (koopwaar) was voor Lukács een uitdrukking 
die de op calculatie berustende algemene specialisatie en rationa
lisatie van het leven aangeeft, waardoor de samenhang van subject 
en object, van mens en wereld, verbroken is. Uitgaande van het 
beginsel der economische calculatie meende het moderne rationa
lisme in 'de totale verschijningsvorm van natuur en maatschappij' 
een verband te onderkennen. Volgens Lukács moet deze opvatting 
onherroepelijk omslaan in een (politiek) irrationalisme, daar het 
gedachtenleven pas achteraf door handelingen gesupplementeerd 
pleegt te worden en er geen eenheid van denken en doen bestaat. 

Lukács ziet, evenals Marx, de fabrieksarbeider als de vertegen
woordiger der ganse mensheid. De breuk in zijn totaliteit maakt 
dat deze arbeider van zich zelf vervreemd raakt en ·verdinglicht', 
tot voorwerp wordt. De arbeidende bevolking is het eerste slacht
offer van 'Entfremdung' en van 'Verdinglichung'. 'Het proletariaat 
als produkt van het kapitalisme moet noodzakelijkerwijs onderwor
pen zijn aan de bestaansvormen van zijn scheppers. Die bestaans
vorm is het niet-mens zijn, het is de "'Verdinglichung". Weliswaar 
levert het proletariaat, doordat het existeert, kritiek op deze levens
vorm, het ontkent die vorm, maar totdat de objectieve crisis van 
het kapitalisme voltooid is en totdat het proletariaat zelf in staat is 
om deze crisis volledig te doorzien en het zich een werkelijk klasse
bewustzijn veroverd heeft, is dit slechts een steriele kritiek op de 
'Verdinglichung', een kritiek die uitsluitend negatief boven de ont
kende vorm verheven is.' 9 

De door Lukács gegeven analyse van de 'Entfremdung' was een 
uiting van de kleine groep revisionistisch gezinde marxisten die 
reeds in de jaren twintig niet alleen strijd voerden tegen de kapi
talistische maatschappijvorm, maar ook hun stem verhieven tegen 
de uitbreiding en bureaucratisering van het communistische partij
apparaat. Al konden ze uiteraard hun ideeën niet verwezenlijken in 
de snelle ontwikkeling van de eerste jaren na de revolutie, wat des 
te minder verbazing behoeft te wekken als men bedenkt dat hun 
abstracte analyses gedeeltelijk op zelfrechtvaardiging neerkwamen 
en zodoende rechtstreeks tegen de leiding van het partij-apparaat 
gericht waren. 

Uit Lukács' analyse van de 'Entfremdung' valt zonder enige 
moeite te concluderen dat hij zich zelf beschouwde als de vertegen
woordiger van de met inzicht en politiek besef bedeelde elite der 
partij; immers, voor de criticus Lukács zijn ''inzien' en 'handelen' 

9 Georg Lukács, op. cit. blz. 89. 
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ten slotte toch identiek met de beweging van de geschiedenis. Het 
is geen toeval, dat hij zijn kritische analyse van de kapitalistische 
maatschappij beschouwt als 'de denkende uitdrukking van het 
revolutionaire proces zelf.' De sociaal-kritische opvattingen van 
deze partijtheoretici - en dan moeten we ook Karl Korsch, Fritz 
Sternberg, Karl A. Wittfogel, Amadeo Bordiga en Antonio Grazia
dei meetellen - zijn er enigermate de oorzaak van geweest, dat het 
communisme in eers,te instantie door de burgerlijke wereld werd 
gezien als een nieuw geestelijk fenomeen en niet slechts als een 
machtspolitieke figuur. 

Even opmerkelijk als tekenend is het dat Lukács - voor velen 
het symbool van de Hongaarse revolutie van 1956- op latere leef
tijd, in zijn boek 'Wider den missverstandenen Revisionismus' 
(Hamburg 1958), zich radicaal uitspreekt tegen Kierkegaard, zowel 
als tegen Kafka en Beckett. Als in de werken van deze dichters de 
18 januari 1964) herstelde hij weliswaar Kafka in zijn waarde 
begrippen 'angst' en 'vervreemding' voorkomen, zijn dat voor hem 
aanwijzingen voor een 'onkritische houding ten aanzien van onze 
tijd.' De dichters zijn, volgens hem, niet 'in staat om richting en 
wetmatigheid van de maatschappelijke ontwikkeling te onderken
nen.' In een interview met Antonin Liehm ('Literarny Noviny' 
(Beckett nog niet), maar hij bleef in zijn houding over de vraag naar 
de 'Entfremdung' op het dogmatische standpunt staan: de uiterlijke 
verschijningsvormen der 'Entfremdung' worden in werkelijkheid in 
het Westen vastgesteld. 

Uit deze interpretatie van de oudere Lukács laat zich misschien 
beter dan uit ettelijke andere voorbeelden het ondanks alle streven 
naar vrijheid toch abstract en ideologisch-dogmatisch gebleven 
karakter afleiden van zijn denkwereld, die nooit helemaal los is 
kunnen komen van de grootse boeien van Hegels systeem. Daarom 
behoort Lukács tegenwoordig eerder tot de ideologische dogmatici 
in het oostelijk blok dan bij de rebellen en revisionisten van nu. Het 
valt dan ook niet te verwonderen, dat enerzijds een van de belang
rijke jonge Hongaarse marxistische literatuur-historici, Tibor Kla
niczay, kort geleden in een discussie Lukács voor 'passé' kon uit
maken . . . terwijl anderzijds Lukács tegenwoordig ondanks alles 
betrekkelijk weinig hinder ondervindt van de partij-ideologen. 

'Entfremdung' als symptoom van een ideologische crisis 

De geestelijke crisis in het oostelijke blok heeft misschien wel haar 
diepste wortels in het feit dat het naïeve anb·opologische optimisme 
en kritiekloze geloof aan de vooruitgang (beide tientallen jaren zo 
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typerend voor het Sowjet-Russische marxisme-leninisme) in vcrval 
zijn geraakt. De generatie van de leninistische revolutionairen is 
intussen, evenals die van de stalinistische 'apparatsjiks', meer en 
meer vervangen door een jeugd die de zonden der vaderen kritisch 
analyseert, maar die ook het Westen genuanceerder beziet en min
der dogmatisch denkt. Deze jeugd vraagt nu een antropologie en 
een ethiek die tot nu toe geen plaats hadden in het sterk hiërarchi
sche en dogmatische systeem van het dialectische en historische 
materialisme. 

In de westelijke wereld wijden veel denkers zich met overtuiging 
aan de vormende hoofdgedachte van een filosofische antropologie: 
hoe een antropologisch-ethisch beeld te vormen voor de technische 
beschaving, een beeld dat vorm geef,t en houvast. Aan de roep om 
een krachtige ethiek kan zich tegenwoordig ook het historische en 
dialectische materialisme niet onttrekken - gezien het polycen
trisme en het revisionisme en gelet op de binnendringende 'wes
telijke' ideeën, op de differentia,tie van de eigen economische en 
maatschappelijke systematiek en, last but not least, gezien het toe
nemende zelfvertrouwen van een brede laag van intellectuelen en 
de speurende onrust van de evenzeer kritische als sceptische jeugd. 

Adam Schaff, de hoogleraar aan de Warschause universiteit die 
tevens lid is van de Poolse Academie van Wetenschappen en lid 
van het partijbestuur der PV AP, heeft in 1964 een boek geschreven 
onder de titel 'Marx oder Sartre? Versuch einer Philosophie des 
Menschen' (Wenen 1964). In dit boek geeft hij de wellicht meest 
diepgaande formulering van dit vitale zwakke punt in het marxisme
leninisme: het feit dat het geen eigen antropologie en geen eigen 
ethiek bezit. Hij zegt dan ook: 'Hoe het ook zij, het marxisme heeft 
zich met deze problematiek niet beziggehouden en deze ook niet 
ontwikkeld. De hele invloedssfeer ervan is als vijandig gebied be
schouwd, en op deze wijze is een historische leemte ontstaan in de 
filosofische problematiek van het marxisme.' 10 

Een eis als deze te vervullen, zou betekenen dat de 'blauwe 
bloem' van de filosofische antropologie onzer tijden gevonden was, 
maar toch: deze eis bewijst wel hoe zelfs ideologische dogmatici als 
Adam Schaff pragmatische hervormers geworden zijn. Immers, 
jarenlang is het zo geweest dat de eis van een filosofisch toerei
kende antropologie en ethiek (die nu eenmaal ondenkbaar is zon
der een confrontatie met het probleem van de 'Entfremdung') uit
sluitend gesteld werd door geïsoleerde figuren, revisionisten als 

110 Adam Schaff, 'Marx oder Sartre?' Wenen 1964, blz. 16. 
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Ernst Bloch en Leszek Kolakowski. De bewakers van de Heilige 
Graal van het ideologisehe dogma hielden zich verre. 

Het mag dan waar zijn dat Bloch door zijn vlucht naar het Westen 
voor veel marxisten aan overtuigingskracht heeft ingeboet, en dat 
Kolakowski al jarenlang zwijgt over de eigenlijke filosofische vra
gen, maar het feit blijft bestaan dat hun eis om het marxisme te 
zien als een ·systeem van open verbanden' ('offener Zusammen
hänge', Bloch) overgenomen en verder ontwikkeld werd door de 
intelligentsia. In dat systeem hoort u]teraard ook het begrip ·Ent
fremdung' thuis. Daarbij komt dat een openlijke erkenning van de 
ook in socialistische maatschappijvormen voorkomende ·Entfrem
dung' nauwelijks iets te maken heeft met een revisionistische af
wijking van het officiële marxistisch-leninistische dogma. Op de 
eerder genoemde ·vrijheidsconferentie' in 1956 vroeg Kolakowski 
nog in welke verhouding de vrijheid van het individu ·in het socia
listische maatschappelijke systeem' zou staan tot de vrijheid van 
de maatschappij. De nieuwe, vooral literaire, intelligentsia evenwel 
vindt in de werken van Kierkegaard, Kleist, Kafka, Musil, Sartre 
en Camus (maar ook in die van Beckett en Moravia) de bevestiging 
van hun eigen dakloosheid, van hun innerlijke conflicten en van 
hun conflict met de maatschappij. Daarbij komt dat de conflicten 
met de maatschappij vaak pas in tweede instantie belangrijk wor
den. De utopisch getinte vraag naar de voorwaarden voor een mo
gelijke opheffing der ·Entfremdung', vooral door Bloch en Kola
kowski nog op steeds variërende wijze geformuleerd, raa).Qt nu hoe 
langer hoe meer op de achtergrond. De interpretaties van boven
genoemde dichters missen vaak elke historische of economische 
verwijzing. Ze zijn uitsluitend ontologisch (casu quo antropologisch) 
gericht op het zijn der dingen of, in het andere geval, op de mens 
in zijn subjectiviteit en zijn existentiële eenzaamheid. Soms lijkt 
het wel of een renaissance op gang komt van een literatuur van 
politiek-sociale ketterij, en of een nieuwe mystiek ontstaat als reac
tie op de veel te sterke nadruk die het Oosten gegeven hee~t aan 
de maatschappelijk-rationele aspecten van het leven. In dit verband 
moeten we het - onlangs door de Zuidslavische literaire criticus 
Mihajlo Mihajlow gesignaleerde - feit vermelden, dat de jeugd van 
de Sowjet-Unie een verering heeft opgevat voor de lyrische chan
sonnier Bulat Okudsjwa en voor de Russische mysticus Alexander 
Crin. Ook de geestdrift voor de lyriek van Winokurow wijst in de
zelfde richting. 

De nieuwe intelligentsia voelt zich ·vervreemd' in haar bestaan. 
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Vooral de bureaucratische partij- en staatsinstellingen en de snel 
voortgeschreden technische ontwikkelingen zijn voor hen vreemd 
en storend. Zo wordt de 'Entfremdung' de uitdrukking van een al
gemeen (vaak niet eens volslagen gearticuleerd) onbehagen ten 
aanzien van de maatschappij en de hele 'socialistische oubouw'. 

Het begrip 'Entfremdung' wordt gebruikt om de kritiek op de 
stalinistische persoonsverheerlijking aan te geven, maar ook om de 
sociale hoogmoed van de 'nieuwe klasse' te karakteriseren. En 
toch betekent 'Entfremdung' ook nog steeds de persoonlijke een
zaamheid, het gevoel van er niet bij te horen en van op zich zelf 
aangewezen te zijn. Meer en meer komt deze nieuwe intelligentsia 
tot het inzicht, dat de zin van Novalis 'Wir suchen überall das Un
bedingte und finden nur Dinge' geen idealistisch-romantische frase 
is. Het is de uitdrukking van de situatie waarin zij zich zelf be
vinden. 
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De pen op papier 

Dr. F. Sierksma en de Nederlandse 
etnologen 

In het juninummer van 'Socialisme en Democratie' besprak dr. 
Sierksma de bundel wetenschappelijke artikelen Van primitieven 
tot medeburgers, die in 1964 van de hand van de Amsterdamse 
hoogleraar Köhben bij Van Gorcum uitkwam in de reeks 'Samen
levingen buiten Europa'. Hij gaf aan zijn beschouwing de titel van 
'Antropologie op haar smalst'. 

Het stuk is zo rancuneus geschreven, dat voor niet-vakgenoten 
wel enige toelichting nodig is. V ersdheidene etnologen, onder wie 
Köbben,1 hebben namelijk in de laatste jaren publikaties van 
Sierksma besproken, waaruit weinig waardering voor diens werk 
bleek. Het betrof hier etnologen van uiteenlopende wetenschappe
lijke en wereldbeschouwelijke oriëntatie. 

In zijn kritiek wil Sierksma nu de indruk geven, dat de Neder
landse etnologen maar een bekrompen en achterlijk groepje vor
men, waarin een figuur als Köbben echt thuis hoort. De heruitgave 
van diens 'wat bijgewerkte' artikelen acht hij in het algemeen on
gemotiveerd en hij betwijfelt zelfs of enkele van die artikelen een 
herdruk in boekvorm waard zijn. Wel valt enige verdienste aan het 
veldwerk van Köbben niet te ontzeggen: 'Veldwerk is altijd van be
tekenis voor de volkenkundige vakman,' zegt hij op pag. 465 van 
zijn artikel. 'Maar aan de substantieel antropologische, sociale en 
zelfs politieke verwachtingen die de titel wekt, beantwoordt het 
boek niet in het minst. Dat geldt van het eerste tot het laatste 
artikel.' 

We hoeven in dit geval ons, gelukkig, in het geheel niet te 
bekommeren om de reputatie van de aangevallen auteur, wiens 
boek volgens mij een belangrijke aanwinst op wetenschappelijk 
gebied betekent. Köbben heeft in ons land maar ook internationaal 
reeds een zeer goede naam als etnoloog en socioloog; ook bij hen 
die het niet in alle opzichten met hem eens zijn. Mij is dit de laatste 
jaren meermalen gebleken; o.a. tijdens het bijwonen van verschei
dene antropologische congressen in het buitenland. Tijdens die 
congressen en in persoonlijke gesprekken met buitenlandse collega's 
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heb ik mij er ook van kunnen overtuigen, dat Nederland alles
behalve als een achterlijk gebied in de etnologische wetenschap 
beschouwd wordt. 

Sierksma heeft gelijk, wanneer hij suggereert dat de Neder
landse etnologen in het algemeen hun vak niet opvatten in de 
zin van een zeer brede antropologie. Dat willen ze ook niet. Zijn 
verwijzing naar de vroegere tijd, toen vakmensen op etnologisch 
gebied in Nederland ook van iemand als Van der Leeuw weinig 
moesten hebben, kan alleen op buitenstaanders indruk maken. 
Immers zowel Sierksma als de door hem geciteerde Van Baaren, 
de opvolger van Van der Leeuw, weten van de zwakke plekken 
juist op etnologisch en sociologisch gebied in het werk van Van 
der Leeuw. Persoonlijk mag ik hier wel aan toevoegen, dat ik 
Van der Leeuw ondanks dat steeds als een grote figuur heb be
schouwd. 

Ook Sierskma beweegt zich gaarne op een breed antropologisch 
gebied, dat tussen verschillende vakwetenschappen ligt en 
zich ver over de grenzen van die vakwetenschappen uitstrekt. 
Zijn werk is daardoor blootgesteld aan kritiek van diverse vak
wetenschappen. Uiteraard leidt dit tot de mogelijkheid van een 
kritiek die zowel juist kan zijn van de wetenschap uit als een
zijdig ten aanzien van het bekritiseerde werk in zijn geheel, dat 
op een andere basis is geplaatst; tenminste wanneer van een vak
kritiek uit gegeneraliseerd wordt ten aanzien van de betekenis 
van het hele werk. Maar evengoed kan de kritiek van de vak
wetenschap uit zulke essentiële punten raken van een betoog 
op een meer algemene basis, dat daarmee dit hele betoog wordt 
getroffen. Van geval tot geval zal deze kwestie verschillend 
kunnen liggen, ook binnen de werkzaamheid van een zelfde auteur. 

Sierksma heeft uiteraard het volste recht tot een tegenaanval 
over te gaan van zijn gekozen wetenschappelijke basis uit. Maar 
die aanval mag niet het karakter krijgen van een nverhaast ge
schreven rancuneuze recensie. Die recensie houdt geen rekening 
met het wetenschappelijk doel dat de auteur zich stelde in zijn 
artikel, waarover de recensie in hoofdzaak gaat; ze ligt ook ver 
beneden het intellectueel peil van de recensent. 

Het is toch 'antropologie op haar malst' als een recensent be
weert, dat de auteur er beter aan gedaan had zich op de hoofd
verschijnselen en hoofdoorzaken te concentreren, wanneer de 
auteur ook specifieke oorzaken wil vinden voor verschijnselen 
die binnen het algemene kader der profetische bewegingen een 
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opvallend specifieke vorm hebben; of als de recensent met een 
formulering komt van wat hij nu als de kern van al deze verschijn
selen ziet en deze formulering dan wonderlijk veel overeenkomst 
vertoont met hetgeen de auteur reeds aan het begin van zijn uit
eenzetting als voorname functie van al de bewegingen in kwestie 
signaleerde (zie p. 95 van Köbbens boek). 

Ten slotte nog deze opmerking. Er zal wel steeds een anta
gonisme blijven tussen de beoefenaar van de vakwetenschap en 
de beoefenaar van wetenschappelijk onderzoek op brede basis 
en in tussengebieden. Ze zijn volgens mij beiden nodig voor de 
vooruitgang van de wetenschap. Hun kwaliteit wordt op zich zelf 
niet bepaald door de categorie van het studieterrein, maar wel 
in belangrijke mate door de denkdiscipline die het onderzoek in 
kwestie vereist, en door het rekening houden met inzichten en 
grondslagen van de noodzakelijkerwijs erbij betrokken weten
schap, resp. wetenschappen. 

Prof. dr. G. W. LOCHER 

Professor Locher en de 
antropologie 

Locher's interventie ten behoeve van zijn collega en mede-redac
teur is geheel overbodig, tenzij men zou moeten aannemen, dat als 
hij een bespreking rancuneus noemt, die bespreking ook rancuneus 
is. Hij kan het niet bewijzen en het is dan ook allerminst het geval. 
De kwestie is eenvoudig, dat de redactie van dit blad mij onge
vraagd verzocht het boek van Köbben te bespreken en dat door mij 
aan dat verzoek gevolg is gegeven. Een boekbespreking dient het 
goed beredeneerde oordeel van de recensent te zijn en ik laat het 
gaarne aan de lezers over, om uit te maken, of door mij aan die 
voorwaarde is voldaan. 

Hoewel Locher dat belangrijk schijnt te vinden, doet het voor 
een recensent niet ter zake of de auteur van een wetenschappelijk 
werk wel of niet hoogleraar is. Evenmin doet het ter zake, wat 
Locher wel of niet op congressen hoort. Hem zij hartelijk ter lezing 

Zie A. J. F. Köbben, Een irritant boek, Socialisme en Democratie, 
1963, p. 741-751. 
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aanbevolen het gedicht van Annie Schmidt, dat over congressen 
handelt en waarin de mogelijkheid wordt gesteld van een congres
om-het-houden-van-congressen-te-beperken. Het gaat niet om een 
man, maar om een boek. Of om het in Loohers eigen woorden uit te 
drukken: 'Van geval tot geval zal deze kwestie verschillend kunnen 
liggen, ook binnen de werkzaamheid van eenzelfde auteur.' Hij 
meet blijkbaar met twee maten: één voor mede-redacteur Köbben, 
één voor mij. 

De kern van de zaak is, dat door mij werd geschreven dat Köb
bens 1boek en de Nederlandse etnologie in het algemeen- de redac
tie had mij aangeboden, het boek in een ruimere context te bespre
ken - niet uitmunten door verbeeldingskracht. Wat antwoordt 
Lacher? 'Sierksma heeft gelijk, wanneer hij suggereert, dat de Ne
derlandse etnologen in het algemeen hun vak niet opvatten in de 
zin van een zeer brede antropologie. Dat willen ze ook niet.' Wij 
zijn het dus volkomen eens en het is ieders goed recht, om de voor
keur te geven aan die vakgenoten van Locher - enkele voorbeelden 
werden door mij genoemd - die wel toekomen aan een brede an
tropologie en aan onze hedendaagse wereld. 

Natuurlijk is het het recht van de Nederlandse antropologen, 
om op een smallere basis te werken. Door mij werd met zoveel woor
den ook geschreven, dat het Köbbens volste recht was, om zich als 
etnoloog ver te houden van het Westen. Maar het is Locher blijk
baar ontgaan, dat Köbben met zijn titel 'Van primitieven tot mede
burgers' èn in zijn boek zioh met primitieven èn het Westen wil 
bezighouden en dat hij zijn belofte zeer pover honoreert. Dit werd 
door mij met voorbeelden, die niet behoeven te worden herhaald, 
aangetoond. Wie zich uitdrukkelijk met medeburgers en de actua
liteit wil bezighouden, moet zich daar dan niet van afmaken. Dat 
behóórt in een tijdschrift als dit, dat niet een etnologisch vaktijd
schrift is, te worden vastgesteld. Het is Locher blijkbaar ook ont
gaan, dat Fenna van den Burg en ik, zonder van elkaar te weten 
en zelfs zonder elkaar te kennen, in hetzelfde nummer van 'Socia
lisme en Democratie' de zin van James Baldwin citeren: 'This world 
is white no Jonger, and it will never be white again.' Voor Locher is 
dat maar een kleinigheid, maar voor anderen is het een teken van 
het engagement, dat tegenover dergelijke vraagstukken ook de we
tenschapsman behoort te hebben - met een koel hoofd en een warm 
hart. Vandaar mijn verwijzingen naar zijn vakgenoten Lévi-Strauss 
en Mühlmann, naar C. Wright Mills en Lipsets bekende opmerking 
over het socialisme en de zgn. onderontwikkelde gebieden. 'The end 
of ideology' is nog niet gekomen. 

625 



Voor het overige verwijs ik de geïnteresseerde lezer graag naar 
mijn bespreking van 'Van primitieven tot medeburgers' in het juni
nummer van dit tijdschrift. Het zal duidelijk zijn, dat Lochers iet
wat bevreemdende interventie, die niet een boek, maar wel een 
man betreft, een slag in de lucht is. Uiteraard ben ik gaarne bereid 
om Lochers denkdiscipline met de mijne te meten - met verwijzing 
naar de door mij geciteerde Russells, die óók schreven: 'the attitude 
of different specialist groups to each other is oftcn far from com
municative.' Dr. F. SIERKSMA 
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Boekbesprekingen 

H. de Jager en A. L. Mok: Grondbeginselen der sociologie. Stenfert 
Kroese, Leiden 1964. 187 p. 

Er is geen bijzondere reden waarom dit boek in S & D besproken zou 
moeten worden, maar het lrug nu eenmaal op de redactietafel en het is 
gewoon met de afWerking van het stapeltje meegegaan. Het is daarom 
nog best aardig om te bespreken, want het is een genoeglijk boekje. 

Het is bedoeld voor belangstellende leken en voor eerstejaarsstudenten. 
Dat zijn nogal uiteenlopende categorieën, maar beide kunnen er wel 
iets van hun gading vinden. Het is een evenwichtig werkje, waarin allerlei 
uiteenlopende opvattingen redelijk aan hun trek komen. Het eerste deel 
geeft een stuk begripsbepaling en geschiedenis. Het tweede handelt over 
micro- en macrosociologische kaders, het derde neemt een paar onder
werpen, zoals godsdienst, ·gezin, jeugd en arbeid. Ter afsluiting is er een 
handig begrippenlijstje. 

Als medesocioloog heb ik het met plezier gelezen, maar dat zegt 
natuurlijk niet alles over de waarde van het boekje als inleiding. (De 
titel: inleiding zou trouwens beter zijn als: grondbeginselen, want het 
gaat niet over grondbeginselen.) 

Het lijkt erg begrijpelijk geschreven, maar misschien gaat het toch 
nog een beetje mank aan de kwaal van al die inleidingen, te veel begrip
pen en te weinig anekdotisch en beschrijvend materiaal, waardoor voor 
de buitenstaander duidelijk wordt wat sociologie in de praktijk is. Wat 
niet wegneemt, dat het in dit opzicht al een stap voor ligt op zijn 
marktgenoten. 

DR. P. THOENES 

L. Bak. Volk in veelvoud: Inleiding tot de demografie, Gamma reeks. 
Boom, Meppel, 1964, 192 blz. 

Dit boek van dr. L. Bak, die docent in de planologie en de demografie is 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, is bedoeld als een populaire 
inleiding in de demografie. Het is echter naar mijn smaak wat te gewild 
populair. Voor de 18 hoofdstukken, die ook ongenummerd zijn gebleven, 
zijn geen zakelijke titels gekozen, maar min of meer poëtische om
schrijvingen van de stof die erin behandeld wordt, zoals b.v. 'het ontel-
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bare geteld' (de kerkelijke structuur), 'het laatste cijfer (de mortaliteit), 
'zij waren landgenoten' (de emigratie), enz. Ook de titel van het boek 
'Volk in veelvoud' wil zowel het statische aspect (elke bevolking is 
veelvoudig samengesteld) als het dynamische aspect (vele bevolkings
groepen plegen zich in de loop van de tijd te verveelvoudigen) van de 
demografische verschijnselen tot uitdrukking brengen. 

Er.ger is, dat de schrijver bij zijn behandeling van de stof te veel aan 
de oppervlakte blijft en bijna ner.gens afsteekt naar de diepte. En hoeveel 
aanleiding geven verschillende demografische onderwerpen daar niet 
toe! Zelfs wat men als hét bevolkingsvraagstuk bij uitstek beschouwt, 
nl. de snelle groei van de bevolking zowel in Nederland als in de wereld, 
welk vraags·tuk in het laatste hoofdstuk van het boek met de veelzeg
gende titel: 'Bedreiging of opdracht' aan de orde wordt gesteld, wordt 
door de auteur behandeld op een wijze die ernstig teleurstelt en waarbij 
ook het terrein van de wetenschap wordt verlaten. AJs de sdhrijver 
meent te kunnen volstaan met de bewering, dat de kern van het 
bevolkingsvraagstuk feitelijk ligt in een verstoring van het evenwicht 
tussen welvaart en welzijn (blz. 191) en met de geloofsuitspraak, dat 
het ondenkbaar is, dat de Schepper een wereld zou hebben geschapen, 
waarin voor zijn schepselen geen plaats is (blz. 182), dan doet men aan dit 
benauwende probleem met zijn economische, maar ook met zijn ruim
telijke en sociologische aspecten, toch bepaald geen recht wedervaren. 
Dan kan ik me beter vinden in de publikaties van prof. dr. J. P. van 
Rooyen over dit vraagstuk. 

Terwijl de schrijver wél bij herhaling aandacht schenkt aan diverse 
randgebieden der demografie, geven de meeste hoofdstukken weinig 
meer dan een bespreking van de gangbare technische termen en begrip
pen op het terrein van de demografie. Dat deze hoofdstukken met hun 
lange zakelijke uiteenzettingen nochtans de aandacht van de lezer 
weten vast te houden, is te danken aan de ongetwijfeld prettige betoog
trant van de auteur. Maar typerend voor het boek is, dat deze inleiding 
in de demografie geen enkele statistiek en grafiek be'\'atl Daardoor 
moeten dus alle zakelijke statistische gegevens breedvoerig worden 
besproken. Zulk een vereenvoudiging van de conceptie schiet haar doel 
tooh wel ten enenmale voorbij. Het boek moge dan nuttig zijn voor hen 
'die uit hoofde van hun functie enigermate geöriënteerd dienen te zijn 
met betrekking tot de groei en samenstelling van de bevolking,' als 
inleiding in de demografie voor het wetenschappelijk onderwijs is het 
daarmee geoordeeld. Want dan kan men aan statistieken en grafieken 
met alles wat daaraan vastzit, eenvoudig niet voorbijgaan. 

Van de kanttekeningen die we bij de lezing van het boek maakten, 
vermelden we de volgende: De bewering van de schrijver, dat een 
academische opleiding tot gevolg heeft, dat men niet voor het 30ste 
levensjaar in het huwelijk treedt (blz. 59), is na Wereldoorlog 11 stellig 
minder juist dan daarvoor het geval was. Vreemd is de uitspraak, dat de 
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dienstensector de nijverheid zal verdringen zoals eertijds de nijverheid 
de landbouw heeft verdrongen (blz. 70), daar het .hier toch slechts om 
onderlinge procentuele verschuivingen tussen de drie hoofdbedrijfs
Idassen gaat. Hoe de auteur kan zeggen, dat bij de grote kerkgenoot
schappen de geslachtsverhouding niet veel afwijkt van die in de totale 
Nederlandse bevolking (blz. 81), is mij een raadsel, daar b.v. de her
vormden in 1960 op 1000 mannen 1032 vrouwen telden en de gehele 
bevolking slechts 1008, terwijl deze getallen in 1899 respectievelijk 1030 
en 1025 bedroegen! Evenzo beg,ijp ik niets van de stelligheid, waarmee 
de schrijver voorspelt, dat wij in de 21ste eeuw in Nederland zullen 
geconfronteerd worden met een rr.k. meerderheid in onze bevolking 
(blz. 82). Alsof er niets aan het veranderen is in de r.k. wereld! Dr. Bak 
leze eens het boek van de r.k. priester J. H. Huyts: 'Geloof en leven in 
de Kerk. Beschouwingen over de godsdienstige situatie onder de Katho
lieken in Limburg' (Hilversum 1960) en met name het hoofdstuk: 'Het 
huwelijk als teststtuatie'. Merkwaardig is ook de uitspraak op blz. 85, 
dat twee overwegend hervormde gemeenten een afwijkend politiek 
beeld te zien kunnen geven. De vrijzinnigheid der hervormden in de 
ene ·gemeente zal kunnen leiden tot politieke voorkeur voor de PvdA, de 
rechtzinnigheid der hervormden in de andere gemeente zal stemmen
winst kunnen opleveren voor de protestants-christelijke partijen. Com
mentaar hierop is in S & D wel overbodig! 

Bepaald onjuist is het, forensisme en pendel gelijk te stellen. Men is 
pendelaar, als de woongemeente geen passende werkgelegenheid biedt 
en men dus gedwongen is elders werk te zoeken. Men is forens, als men 
de werkgemeente verlaat, omdat men elders het woonmilieu aangenamer 
vindt dan in de werkgemeente. Pendelaars zijn gebonden aan de woon
gemeente, forensen aan de werkgemeente en het is een volslagen mis
vatting te menen, dat pendelaars forensen ·zijn met één vaste werk
gemeente (blz. 138), zoals de auteur doet. Het onderscheid tussen 
forensisme en pendel valt samen met het door de schrijver geïntrodu
ceerde onderscheid tussen respectievelijk allochtoon en autochtoon 
forensisme! 

Dat de schrijver ertoe kon komen, de gewelddadige deportatie van 
meer dan 100.000 Nederlandse joden naar de vernietigingskampen in 
nazi-Duitsland onder het hoofd 'emigratie' te brengen (blz. 152), is 
eenvoudig verbijsterend. 

Ten slotte: dat de auteur zijn boek ook voor universitair gebruik 
geschikt acht, waarvoor wij het bepaald te elementair vinden, bewijst 
ook de literatuurlijst aan het slot. Maar dan is het inconsequent ook niet 
een zaakregister op te nemen, dat de lezer in staat stelt snel de plaats 
te vinden waar de talrijke demografisclhe termen en begrippen gedefi
nieerd worden. 

DR.W.H.VERMOOTEN 
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D". ]. H.nrick Mukfe,, Tm"n D~m = D=l, Riihnco<kmle oon 1 
Beeldende kunsten, Amsterdam 1964, pp. 46. T 

Onder de titel 'Tussen Droom en Daad' werd de - bij mijn weten 
- eerste oratie in ons land van een (buitengewoon) hoogleraar in de 
kunstsociologie uitgesrpoken. Waar deze sociologische specialisatie 
nog zozeer in een beginstadium verkeert, is het begrijpelijk dat de 
pas benoemde hoogleraar van zijn eerste officiële optreden als zoda
nig gebruik heeft willen maken om de buitenwacht een duidelijk 
beeld te geven van wat zijnw inziens de kunstsociologie behelst. 
Daartoe geeft de auteur enerzijds een overzicht van wat op dit teiTein 
reeds werd gedaan. 

In feite kan deze oratie, wellicht onbedoeld, uitstekend dienst doen '1 
als een bibliografie: de noten en literatuurverwijizngen beslaan meer 
clan de helft van het totaal aantal bladzijden! Anderzijds ontwikkelt 
de schrijver voor ons zijn gedachten over wat hij onder kunstsociologie 
wil verstaan. Daarbij baseert hij zich op de 'dieptesociologie' van 
Gurvitch, gemakshalve diens tien dieptelagen tot drie reduarend. De 
meeste detailstudies hebben zich tot dusver afgespeeld in de meest 
toegankelijke, aan de oppervlakte liggende laag van de statisch vat-
bare verschijnslen; daarnaast zijn er nog een aantal verkenningen 
geweest in de al dieper liggende laag der gedragsverschijnse!en, doch 
de diepst-liggende 'fundamentele laag der drijvende krachten' bleef 
nog praktisch ononderzocht. Om meer dan één reden verdeint echter .., 
juist deze laag grote aandacht. De wetenschap streeft naar een zo vol-
ledig mogelijk weten en kan dan aan deze fundamentele laag niet voor
bijgaan. 

Daarnaast is er voor professor Mulder echter een wellicht nog be
langrijker overweging, t.w. het beleid: 'Het beleid, alleen al door het 
feit dat het er is, wordt een der zeer belangrijke drijvende krachten 
- uit de derde, fundamentele dus object van studie gemaakt, aan de 
andere kant is dit beleid met diepgaand onderzoek ook gebaat. 

Zijn taak vat de nieuwe hoogleraar in de kunstsociologie aan de 
Rijksakademie van Beeldende Kunsten op als een tweeledige. In de 
eerste plaats als een didactische: zonder de jonge kunstenaars tot 
socioloog te willen maken, hoopt hij hen wel bewust te maken van hun 1 
plaats en functie in de concrete maatschappelijke situatie hier en nu. 
Het gaat daarbij 'om het kennen van de wetten en de praktische be
zwaren die tussen hun "droom" en hun "daad" staan.' (p. 21) En 
in de tweede plaats ziet Mulder een wtenschappelijke taak: het uit
bouwen van een theoretische kunstsociologie. De lezer proeft hier ook 
zijn hoop, vanuit de wetenschap een bijdrage aan het praktische be-
leid te kunnen leveren. 

DRS. H. DE JAGER 
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Prof. mr. ]. Valkhof!. Inleiding tot het sociaal-economisch recht in 
Nederland. N.V. Erven P. Noordhoff, Groningen, en H. E. Stenfert 
Kroese N.V., Leiden. 1964 - XII + 160 blz. Prijs f 14,-. 

Blijkens het voorwoord is dit boek in de eerste plaats bedoeld voor 
studenten en andere studerenden in de economie, daarnaast voor 
studenten in de rechten en voor de praktijk van bedrijfsleven, be
stuur en rechtspraak. Meer dan de helft van de ruimte is besteed 
aan een studie V'an àe bronnen van het sociaal-economisch recht: 
grondwet, verdragen, wet, a.m.v.b., ministeriële beschikkingen en di
verse soorten van verordeningen, vooral van PBO-organen. Verder 
vindt men, behalve een korte algemene beschouwing (13 blz.), een 
historisch hoofdstuk (20 blz.) en enige opmerkingen over rechtspraak 
(12 blz.) en rechtshandhaving (5 blz.). 

Voor een billijke beoordeling zal men moeten bedenken, dat dit 
boek een 'inleiding' is in dubbele zin: het leidt de lezer - vooral dus 
de student - in tot de stof, maar het vormt ook een 'inleiding' 
in dat opzicht, dat het de eerste poging is tot een samenvattende 
behandeling van het zeer uitgebreide rechtsgebied waarop het be
tn•kking heeft. De auteur voelt zich op dat terrein pionier en is dat 
ook wel: het brengt mee dat hij voorwaarts treedt met de behoed
zaamheid die de pionier past, maar daarnaast dat hij bij zijn explo
ratie streeft naar een zekere volledigheid, al brengt dat noodzakelijk 
enige vluchtigheid mede. Die vluchtigheid heeft overigens zeker niet 
geleid tot oppervlakkigheid: de auteur deelt met grote nauwgezet
heid een stroom van bijzonderheden mede, waarin ik bij doorlezen geen 
enkele onjuistheid heb aangetroffen. Ondanks het feit dat ook de re
censent een bepaalde vluchtigheid past, zegt dit toch wel iets. 

Wel heeft het feit, dat de schrijver blijkbaar niet de grenzen van 
een eerste verkenning heeft willen overschrijden, aan het boek een 
enigszins catalogiserend karakter gegeven. De problematiek van ver
schillende onderwerpen van sociaal-economisch recht komt niet ex
pliciet aan de orde; toegegeven moet worden, dat dit ook niet op 
enigszins adequate wijze mogelijk geweest zou zijn zonder de thans 
gegeven omvang zeer belangrijk te overschrijden. Zoals het boek 
daar ligt, vormt het ongetwijfeld een bmikbaar uitgangspunt voor de 
literatuur die zich - naar we mogen aannemen - in de eerstkomende 
decennia op dit gebied zal ontwikkelen. 

MR. }. MANNOURY 
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REDACTIONEEL 

Door zijn benoeming tot staatssecretaris heeft mr. M. van der Stoel 
zich, tot onze spijt, genoodzaakt gezien te bedanken als lid van de 
redactie. 
Als nieuwe redacteur is toegetreden drs. H. ter Heide, medewerker 
van het wetenschappelijk bureau van het NVV. 

In de rubriek 'De pen op papier' reageert prof. Locher op de 
bespreking door Sierksma van het boek van prof. Köbben 'Van 
primitieven tot medeburgers'. Ter vermijding van ieder misver
stand wordt medegedeeld, dat het artikel van Sierskma in het 
juni-nummer uitsluitend op verzoek van de redactie is geschreven 
en dat het manuscript van deze bespreking was ondertekend met 
F. Sierksma- zonder enige titel. 

Enige biografwche notities: 
Mr. B. van der Esch is werkzaam bij de Hoge Autoriteit van de 
EGKS als juridisch adviseur. 

Observer is het pseudoniem voor een medewerker, die reeds eerder 
onder dezelfde schuilnaam aan ons blad heeft medegewerkt. 

P. C. Ludz is verbonden aan het tijdschrift 'Osteuropäische Rund
schau'. Zijn bijdrage werd reeds eerder in dat blad gepubliceerd. 
In een volgend artikel zal Ludz een overzicht geven van de discus
sies over 'Entfremdung' in een aantal landen van het Oostblok. 
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A.P. Oele 

Waterbeschaving bij de wet 
'Die vuil produceert, het uit het water weert.' 

Ook het wetsontwerp 'tegen de waterverontreiniging is niet kun
nen ontkomen aan een zeer ambtelijke en prozaïsche benaming. 
Deze luidt: 'Wetsontwerp, houdende regelen omtrent de veront
reiniging van oppervlaktewateren.' Aohter deze formulering gaat 
een ingewikkeld stuk wetgeving schuil, waarmede de overheid 
de middelen hoopt te verkrijgen om Nederland in de komende 
twintig jaar zindelijk te maken. Waarbij dan de beperking dient 
te worden gemaakt, dat het hier niet gaat om het Nederland te 
land, ter zee of in de lucht, maar in het (binnen)water. 

Het is geen toeval, dat men hier laat is met de strijd tegen 
de waterverontreiniging op landelijk niveau. Hoewel er reeds ze
ventig jaar geleden plaatselijk ontoelaatbare watervervuiling op
trad, is men de last van het verontreinigde water in ons zo goed 
doorspoelde land pas na de Tweede Wereldoorlog duidelijk gaan 
voelen. Zowel de industrialisatie als de grote bevolkingsaanwas 
hebben daartoe bijgedragen. De toeneming van de met het Rijn
water geïmporteerde verontreiniging heeft in het bijzonder de 
bevolking van de Rotterdamse agglomeratie doen kennisma
ken met de onsmakelijke gevolgen voor de drinkwatervoorzie
ning. 

De aard en de omvang van het probleem kunnen het beste 
met enige cijfers worden aangegeven: 

Ons land wordt jaarlijks doorspoeld met honderd miljard kubie
ke meter water. Daarvan neemt de Rijn er zeventig miljard voor 
zijn rekening. De regen die boven ons land naar beneden komt, 
zorgt voor achttien miljard kubieke meter en de rest wordt ons 
land binnengebracht door de Maas en de andere kleinere regen
rivieren en beken. 

Deze hoeveelheden zullen in de afzienbare toekomst wel enigs
zins variëren, naarmate een jaar meer of minder nat is; in de 
grote lijn echter zullen ze niet veranderen. Wat wel verandert, 
is het aantal inwoners: voor de huidige twaalf miljoen is er acht-
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duizend kubieke meter per jaar beschikbaar en dat wordt vijf
duizend als ons land twintig miljoen inwoners zal tellen. Ook dan 
zwemmen we nog in het water, omdat de behoefte aan drink
water en industriewater omgerekend per inwoner per jaar niet 
belangrijk boven de tweehonderd kubieke meter zal stijgen. 

V oor zuiver organische afval (en daartoe behoort het mense
lijke afval in het rioolwater) bezitten stromende beken en ri
vieren een natuurlijk zelfreinigend vermogen, dat samenhangt 
met de mogelijkheid van toetreding van luchtzuurstof en dus 
met de oppervlakte van het water. Men heeft berekend, dat dit 
natuurlijke zelfreinigende vermogen voor het totale Nederlandse 
zoete oppervlaktewater overeenkomt met de mogelijkheid om 
het afval van maximaal zes miljoen inwoners onschadelijk te 
maken. In technische termen: een half inwonerequivalent per 
inwoner hij de huidige stand van onze bevolking en binnen af
zienbare tijd minder dan een derde. Het vele water dat door ons 
land naar de zee stroomt, is dus niet bij benadering in staat om 
ons eigen vuillangs natuurlijke weg onschadelijk te maken. 

De binnenlandse en de buitenlandse industrie gooien er nog 
een schepje bovenop. Het totaal •komt op ruwweg vier inwoner
equivalenten per inwoner, waarbij in zeer ruwe benadering een 
kwart van dit •totaal afkomstig is van de geïmporteerde in
dustriële verontreiniging via de Rijn en de helft afkomstig is van 
de binnenlandse industrie. 

Meer dan de helft van de binnenlandse industriële verontreini
ging wol'dt veroorzaakt door reeds lang gevestigde bedrijven die 
van huis uit veel organisch afval spuien, zoals de aardappel
meel- en strokartonindustrie in de veenkoloniën en de lederwaren
industrie in Brabant. In deze sectoren zijn er maatregelen be
raamd en ten dele ook al uitgevoerd om het afval onschadelijk 
te maken. Hierdoor zal de totale verontreiniging tot minder dan 
drie inwonerequivalenten per inwoner kunnen worden terugge
bracht. 

De ervaring in Duitsland bij de zuiveringsmaatregelen in het 
stroomgebied van de Rijn heeft echter geleerd, dat het bij de 
huidige groei van de industrie en in het bijzonder van de chemi
sche industrie moeilijk is om het probleem de baas te worden. 
Daar is de verontreiniging in de Rijn ondanks een op de zuive
ring gericht investeringsprogramma van een half miljard mark 
per jaar nog gestegen. Het probleem wordt nog gecompliceerd 
door het moeilijk en soms ook in het geheel niet onschadelijk :te 
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maken afval van sommige industrieën. Berucht is in dit verband 
het afvalzout van de kalimijnen, waarvan er honderden kilo's 
per seconde in Lobith ons land binnenkomen. Ook het stookolie
slib in de Rijn, afkomstig van de binnenscheepvaart, is een 
nare zaak, die niet zonder rigoureuze maatregelen en internatio
nale afspraken uit de wereld kan worden geholpen. 

Men sc-hat het voor de komende twintig jaar benodigde be
drag dat in ons land aan de bouw van zuiveringsinstallaties 
moet worden uitgegeven om de bestaande verontreiniging tot een 
draaglijk peil terug te brengen op 1,1 miljard gulden. 

Dit komt dan bij het reeds uitgegeven bedrag van driehonderd 
vijftig miljoen gulden. Hierbij is dan niet gerekend het bedrag 
dat jaarlijks nodig is voor afschrijving, onderhoud en bediening 
van de zuiveringsinstallaties. Dit bedrag komt voor de kleinere 
installaties op tien percent van de investering. In het Duitse ge
deelte van het stroomgebied van de Rijn is men veel duurder uit. 
Hier zal vanaf 1950 tot 1970 acht miljard mark worden ge
ïnvesteerd, waarvan reeds bijna vijf miljard is uitgegeven. 

Uit bovenstaande cijfers blijkt, dat we er ons tot nu toe nogal 
gemakkelijk van hebben afgemaakt. Er blijkt echter ook uit, dat 
samenwerking met de andere oeverstaten van de Rijn nodig is. 
Daarbij kan Nederland pas dan eisen stellen aan de kwaliteit 
van het binnenkomende water, indien het bereid is in eigen huis 
orde op zaken te stellen. 

Wat zijn nu de hoofdlijnen van het wetsontwerp? Het komt in 
het kort erop neer, dat het verboden wordt om zonder vergun
ning verontreinigd afvalwater in een oppervlaktewater te bren
gen. Aan die vergunning kunnen voorwaarden worden verban
de, waarvan niet de minst belangrijke is, dat voor zo'n vergun
ning moet worden betaald naar rato van de hoeveelheid geloos
de verontreiniging. Het geld dat op deze wijze binnenkomt, zal 
door de overheid worden besteed aan subsidie voor de bouw van 
zuiveringsinstallaties. 

De overige, niet-financiële voorwaarden van de vergunning zijn 
er eveneens op gericht om de vervuiling van het oppervlakte
water binnen toelaatbare grenzen te houden en waar mogeHik 
te doen elimineren. Het is dus een verbooswet met aanwijzing 
en uitzonderingen, waarbij voor de uitzonderingen moet worden 
betaald. De betaling heeft het karakter van een bestemmingshef
fing. 

In het wetsontwerp wordt veel aandacht geschonken aan de 
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bestuurstechnische aspecten. De daarvoor gevonden oplossing 
doet nogal ingewikkeld aan, wat wel begrijpelijk is in verband 
met de gecompliceerde waterstaatkundige structuur van ons land. 
Voor de rijkswateren (de grote rivieren, de estuaria en de ter
ritoriale wateren) krijgt de Minister van Verkeer en Water
staat de bevoegdheid om nadere regelen te stellen en lozings
vergunningen te geven. Voor de andere oppervlaktev,;ateren wordt 
deze bevoegdheid gedelegeerd aan de Gedeputeerde Staten van 
de provincies. Deze kunnen op hun beurt waar dat nodig en 
gewenst is het uitvoerende deel van hun taak (nl. de procedure 
van ·het beslissen over de aangevraagde vergunningen en de 
daarbij behorende heffingen) delegeren aan lagere publiekrech
telijke lichamen, waarbij gedacht is aan de gemeenten, maar 
vanzelfsprekend ook aan de waterschappen, de veenschappen 
en de veenpolders. 

Die delegatiemogelijkheid is er niet voor de verordenende be
voegdheid. Deze taak blijft voorbehouden aan de Gedeputeerde 
Staten van de provincie, terwijl die verordeningen de goedkeuring 
behoeven van de minister van Verkeer en Waterstaat. \Vel opent 
de wet vGor de lagere publiekrechtelijke organen in de provincie 
de mogelijkheid om kennis te nemen van en bezwaren te maken 
tegen de door de provincie vast te stellen verordeningen. Ook de 
Inspectie van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de 
hygiëne van het milieu, krijgt de gelegenheid tot inspraak in de 
door de provincies vast te stellen verordeningen. 

Voor de belanghebbenden is het van groot belang hoe de fi
nanciële kant van de zaak is geregeld. Voor het financiële regime 
op de rijkswateren komt er een algemene maatregel van bestuur 
van rijkswege. Voor de heffingen ten behoeve van provincies en 
lagere organen komen er verordeningen, waarvan de inhoud on
derworpen zal zijn aan de goedkeuring van een aantal minis
ters. Voor de waterschappen en de veenschappen en de veen
polders is de minister van Verkeer en Waterstaat de eerst aan
gewezene om deze verordeningen te controleren. Voor de provin
cies en de gemeenten wordt dit de minister van Binnenlandse 
Zaken. Ook de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
en de Raad van de Waterstaat zullen bij deze goedkeurings
procedure worden ingeschakeld. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat voor dit nieuwe probleem van 
de kwalitatieve waterbeheersing een oplossing is gezocht, waar
bij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van het decentralisatie
beginsel van het waterstaatsreoht, dat vanouds een belangrijke 
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rol bij de kwantitatieve waterbeheersing heeft gespeeld. Hele
maal overtuigen doet de gevonden constructie niet. Bij het oude 
waterstaatsrecht ging het om de strijd tegen een onpersoonlijke 
vijand; een strijd die in eerste linie moest worden uitgevochten 
door de meest belanghebbenden onder het motto: 'Wie het 
water deert, die het water keel't.' 

Bij de strijd tegen de waterverontreiniging zijn de boosdoeners 
aanwijsbare, publieke en privaatrechtelijke personen, die afzon
derlijk of met gemeenschappelijke regelingen en in elk geval 
zo dicht mogelijk bij huis orde op zaken moeten stellen. De sanc
tie is een financiële heffing, die wordt geheven door de instantie 
die het ontvangende water beheert. De serieschakeling in de wa
terlopen brengt met zich mede, dat uiteindelijk het rijk een be
taling kan vorderen voor het lozen van verontreinigd water van 
bij voorbeeld een waterschap of een provincie, die op hun beurt 
verontreinigd water in het onder hun beheer staande oppervlakte
water hebben toegelaten en nu gedwongen zijn om dit af te 
voeren. Het rijk kan immers de afvoer van dit water moeilijk 
verbieden en de wet spreekt hier dan ook niet van een vergun
ning maar van een 'verklaring van ongenoegzaamheid', waar
voor betaald moet worden. Hieruit blijkt duidelijk de samen
hang in de problematiek van de waterverontreiniging en de daar
uit voortvloeiende noodzaak van een goede coördinatie. De prak
tijk zal mede moeten uitmaken of in het wetsontwerp het juiste 
midden tussen de zo gewenste coördinatie en decentralisatie is 
gevonden. 

Wie betaalt de waterzuivering? 

Het wetsontwerp geeft op deze vraag een redelijk duidelijk ant
woord. Het uitgangspunt is 'de vervuiler betaalt'. De overheid 
dwingt tot zuivering en schept het kader voor een gezamenlijke 
aanpak, waar dit nodig en geboden is om tot een goede oplossing 
te komen. Bij de financiering betaalt de overheid slechts de zui
vering van het door de burgers geproduceerde huishoudelijke af
val. Dit betekent, dat de kosten van de zuivering van het indus
triële afvalwater via de bedrijfsrekening ten laste komen van 
de consument en dat de marktverhoudingen mede bepalend zul
len zijn voor de vraag of het produkt deze kosten kan dragen. 

Voor de nieuw te vestigen industrieën zal deze toestand geen 
grote moeilijkheden met zich mede brengen. Bij de keuze van de 
plaats van vestiging en de keuze van het fabricageproces kunnen 
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de kosten van de bij de wet vereiste zuivering van het afvalwater 
wel binnen redelijke grenzen worden gehouden. Ook na invoering 
van de wet op de waterverontreiniging zullen de vestigingsfactoren 
in ons land niet ongunstig afsteken tegen die in de andere landen 
van de Euromarkt. Ook daar komt de strijd tegen de water
verontreiniging steeds meer in de aandacht, terwijl ons land in 
vele opzichten voor de vestiging van industrie een aantal onmis
kenbare voordelen heeft. Zo zijn er voor de bij de kust gelegen 
industrieën aantrekkelijke mogelijkheden voor de afvoer van niet
giftige, afbreekbare verontreinigingen naar de zee. 

Veel moeilijker ligt de zaak voor de bestaande industrie, waar 
deze met afvalwaterproblemen te maken heeft en bovendien ge
legen is in het achterland. Typische voorbeelden zijn een wol
wasserij en een destructiebedrijf, die op deze wijze voor een be
langrijke verhoging van hun lasten komen te staan. Daarbij gaat 
het vaak om enkele percenten van de omzet, in geld gemeten. 
Toch zal ook hier het beleid erop gericht moeten zijn om de op 
langere termijn noodzake)ijke aanpassing van het produktieproces 
door verplaatsing en-of technologische vemieuwing te bevorde
ren. De voor deze gevallen in aanmerking komende subsidië
ring zou een aflopend kamkter moeten hebben en bovendien 
slechts over het gedeelte van de in verhouding tot andere in
dus,trieën zeer onrendabele top van de zuiveringskasten moeten 
worden uitbetaald. 

Er zullen ongetwijfeld stemmen opgaan om de zuiveringslas
ten te beschouwen als een onderdeel van de kosten van de infra
structuur zoals aanvoerwegen, havens en het bouwrijp maken van 
grond. Men zal dan wijzen op de noodzaak van de spreiding van 
de industrie over het achterland, dat nu eenmaal voor het weg
werken van de verontreiniging uit het afvalwater minder gunstig 
gelegen is dan het aan de riviermonden en aan de zee grenzen
de gebied. Hier is veel tegen in te brengen. 

In de eerste plaats is het kostentechnisch vrijwel ondoenlijk om 
de kosten van de waterzuivering te verhalen in de prijs van het 
geleverde water of de bebouwde grond. In de tweede plaats is in 
de meeste gevallen de zuivering van het afvalwater zodanig een 
onlosmakelijk onderdeel van het produktieproces, dat de uitvoe
ring en de kosten van die zuivering functioneel aan het produktie
bedrijf moeten worden overgelaten. In de derde plaats mag de 
industriespreiding nooit zover worden doorgevoerd, dat de ver
schillen tussen de natuurlijke vestigingsfactoren op kunstmatige 
wijze worden weggewerkt. 
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Op wat langere termijn gezien zal men in ons land bij de ver
dere industrialisatie in toenemende mate zijn aangewezen op de 
veredelende industrie, die nu éénmaal weinig afvalwaterproble
men kent. Hiervan zal het achterland zijn aandeel kunnen en 
moeten krijgen. Ten slotte mag niet uit het oog worden verloren, 
dat de afwenteling van de lasten van de waterzuivering op de 
schouders van de overheid onheiToepelijk een verh·aging in het 
tempo van de aanpak betekent, omdat die overheid ook op aller
lei ander gebied voor in omvang toenemende taken wordt ge
steld, waarvoor de vereiste middelen slechts in een vertraagd 
tempo kunnen worden opgebracht. De gang van zaken in België 
is in dit opzicht illustratief. Daar is bij de wet de mogelijk
heid geopend voor een belangrijke bijdrage van de overheid 
in de kosten van de zuiveringsinstallaties. De vorderingen in de 
strijd tegen de waterverontreiniging in België zijn niet indrukwek
kend. 

Zijn de la.nen eerlijk verdeeld? 

Van nauwelijks minder politieke betekenis dan de vraag naar 
de lastenverdeling tussen overheid en de bedrijven is de vraag 
naar de eventueel ongerechtvaardigde verschillen tussen de 
door verschillende instanties en bedrijven te betalen heffingen 
voor het lozen van vuil water en de te verrichten uitgaven voor 
het zuiveren van eigen afvalwater. 

Het wetsontwerp neemt hier als uitgangspunt voor de vaststel
ling van de heffing de geraamde kosten voor het saneren van 
de verschillende gebieden, waarvoor een afzonderlijk zuiverings
regime geldt. Zij laat het aan de bevoegde instanties in de ge
bieden voor de 'niet-rijks'-wateren over om de kosten van de 
vergunning voor het lozen via een omslagstelsel langs de weg 
van de verdelende rechtvaardigheid vast te stellen. Er komt 
dus geen landelijk gelijk bedrag voor de heffing per inwoner
equivalent, maar een afzonderlijk financieel regime voor de rijks
wateren en een mogelijk uiteenlopend en gevarieerd financieel 
beleid voor de provincies en eventueel zelfs voor de in die provin
cies met de wa,terzuivering belaste lagere organen. Het uitgangs
punt is dus dat van de doelmatigberd en van de decentralisatie 
en niet da·t van: 'gelijke monniken en gelijke kappen.' 

Men kan daar vrede mee hebben, indien de decentralisatie 
niet verder wordt doorgevoerd op dit financiële terrein dan strikt 
nodig is voor een doelmatige aanpak. Dit betekent, dat de heffin-
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gen in een samenhangend stroomgebied bij voorkeur gelijk zul
len moeten zijn en dat de verschillen tussen de afzonderlijke 
stroomgebieden duidelijk gekoppeld moeten zijn aan de verschil
len in de condities voor het verwerken van het afvalwater in de 
afzonderlijke stroomgebieden. Waar mogelijk zal binnen het 
grondgebied van een provincie voor de niet-rijkswateren naar 
een uniforme heffing moeten wocden gestreefd. De door het rijk 
te vragen heffing zal als minimumrichtbedrag voor de andere 
heffingen moeten gelden, omdat de condities voor de zelfreini
gende werking in de rijkswateren het meest gunstig zijn en het 
provinciale water uiteindelijk in het rijkswater terechtkomt. 

De memorie van toelichting op het wetsontwerp noemt voor 
de rijkswatmen een bedrag van twee gulden vijftig per jaar per 
inwonerequivalent. De mogelijke verschillen blijken uit de exploi
ta•tielasten van kleine zuiveringsinstallaties, die meer dan twee 
maal zo groot zijn. Daar waar men in het verband van een zui
veringswaterschap bezig is met de opbouw van een gezamenlijk 
net van zuiveringsinstallaties en niet meer dan halverwege ge
vorderd is, worden reeds bedragen van twee gulden vijftig van 
de aangeslatenen gevorderd. 

Het kan niet worden ontkend, dat in deze relatief grote ver
schillen een bron van conflicten is gelegen. Daarbij beschikken 
de provincies over de mogelijkheid om binnen het raam van de 
door hen aan de lagere organen te delegeren bevoegdheden het 
kostenprobleem door de belanghebbenden zelf te laten regelen 
en daarbij op goed democratische wijze de conflicten in de kiem 
te smoren. Zo kan men in het kader van de verordeningen van 
een zuiveringswaterschap voor de lasten een voor ieder aan
vaardbaar en aan de plaatselijke situatie aangepast omslagstel
sel toepassen, mits op deze wijze een snelle aanpak van de wa
terzuivering gewaarborgd blijft. Op deze wijze zijn reeds een aan
tal zuiveringswaterschappen gestart, o.a. in Brabant en Limburg, 
die daarbij goede vorderingen hebben gemaakt. 

Deze mogelijkheid om tot een vergelijk van onderop teko
men, bestaat er niet voor de lozers van vuil water in de rijks
wateren. Hier zal, afhankelijk van de ·toestand van de rivieren, de 
één wel en de ander niet zelf behoeven te zuiveren. Dit kan tot 
relatief grote verschillen in zuiveringslasten aanleiding geven 
voor een zelfde stroomgebied, omdat het zeer wel denkbaar is 
dat de kosten van een interne waterzuivering aanzienlijk hoger 
zullen uitvallen dan de in de •toelichting van het wetsontwerp 
genoemde rijksdaalder per jaar, per inwonerequivalent. De rijks-
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overheid zal het niet gemakkelijk hebben om normen te vinden 
die hier een rechtvaardige lastenverdeling mogelijk maken. 

Is snelle en doelmatige aanpak mogelijk? 

Op de vraag of met het ingediende wetsontwerp een snelle en 
doelmatige aanpak mogelijk is, kan het antwoord kort zijn. Het 
kan, maar het hoeft niet. Het wetsontwerp omvat geen pr(}
gramma met duidelijke streefdata en geeft evenmin waar
borgen, dat 'het benodigde geld op tafel komt en op de juiste wij
ze wordt uitgegeven. Dat is een gevolg van het karakter van 
de wet als verbodswet. Wel krijgt de overheid de voor het af
dwingen van de waterzuivering vereiste bevoegdheden. Het komt 
dus erop aan hoe de overheid die bevoegdheden zal gaan ge
bruiken. Daa11bij zal een plan en een bepaalde strategie niet kun
nen worden gemist. Het is vooralsnog onduidelijk hoe dat plan 
en die strategie eruit gaan zien. 

Wel kan nu reeds worden gesteld, dat het rijk voor zijn gebied 
beter is geëquipeerd dan de provincies. Het rijk beschikt in het 
RIZA (het Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater) 
over een deskundige organisatie, die bij de opstelling van zo'n 
plan en van zo'n strategie goede diensten kan bewijzen. 

Een nog open vraag is hoe het RIZA kan worden ingeschakeld 
als hulp voor de provincies, die betrekkelijk autonoom in hun 
gebied de zuivering ter hand moeten (laten) nemen. Hierbij 
zou kunnen worden gedacht aan een regionale inspecteur voor 
de wa:ter.zuivering, toegevoegd aan het bestuur van één of meer
dere provincies, ten einde een minimum aan coördinatie in de 
provincies en tussen de provincies en de staforganen van het 
rijk te waarborgen. Juist in de provincies is er een zeer des
kundige aanpak nodig om met de minste kosten zo snel mogelijk 
tot het doel te komen. 

Hier immers zijn de problemen extra ingewikkeld, omdat 
vele gemeenten en kleinere bedrijven samen moeten werken om 
van de vele mogelijke oplossingen voor een sluitend stelsel van 
waterzuiveringswerken in een bepaald stroomgebied de beste en 
de goedkoopste te kiezen. Daarbij moet aan allerlei voorwaar
den worden voldaan en heeft de uiteindelijke keuze toch het 
karakter van een compromis. Zo'n compromis komt niet gemak
kelijk tot stand. Dit nu vraagt om de stimulerende begeleiding 
van een deskundige die weet welke waterzuiveringsactiviteiten 
het meest urgent zijn om tot een zo snel mogelijke sanering 
te komen. 
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Het is voorts duidelijk, dat de overheid bij nieuwe vestigingen 
met deze wet veel beter uit de voeten kan komen dan bij de 
aanpak van de waterzuivering door reeds gevestigde lozers van 
vuil water. In het eerste geval kan zij van het begin af duide
lijke eisen stellen onder toepassing van het in de aanhef van 
dit artikel gestelde motto: 'Wie vuil produceert, die het uit het 
water weert.' Als de overheid er dan tevens op let, dat dit 
vuil bij de reiniging van afvalwaterstromen niet geheel of ge
deeltelijk in de lucht terechtkomt, dan is de zaak gezond. 

Veel moeilijker is de aanzet tot de sanering bij de historische 
vervuilers, vooral wanneer deze met die sanering mogen wach
ten tot het rijk voldoende geld ter beschikking heeft uit het 
fonds van de aan de vergunningen verbonden heffingen. Een 
dergelijke procedure zou in het bijzonder voor de grote histori
sche vervuilers enige verlichting geven, die in geen verhouding 
zou staan tot de schade die door deze vertraging in de sanering 
aan het algemene belang wordt toegebracht. Het zal uit het 
optreden van de overheid duidelijk moeten worden, dat in het 
bijzonder de sanering van het afvalwater door de grootste be
staande vervuilers de hoogste prioriteit heeft en van het begin 
af aan zo snel mogelijk wordt aangepakt. 

Dit alles overziende, komt men tot de slotsom dat het toekom
stig beleid van de regering maar zeer ten dele uit de inhoud 
van het wetsontwerp kan worden afgeleid. De daden van de re
gering zullen mede beslissend zijn voor het antwoord op de 
vraag of in Nederland een snelle en doelmatige sanering zal 
worden verwezenlijkt. Die daden zullen moeten blijken uit de 
inhoud van de verordeningen van rijk en provincies, uit de wij
ze waarop men zich bestuurtechnisch voorziet van deskundige 
hulp en uit de manier waarop de te verwachten beroepsproce
dures van de vele belanghebbenden uit de privaatrechtelijke en 
de publiekrechtelijke sfeer zullen worden afgehandeld. 

Het is na alles wat er over is gezegd nog nauwelijks nodig 
om te benadrukken, dat de zuivering van onze openbare wate
ren een zaak van het hoogste belang is. Toch kan het van nut 
zijn tot slot van deze beschouwing enige woorden te wijden 
aan het verband met de drinkwatervoorziening. Het wetsontwerp 
noemt namelijk als één van de doeleinden de verbetering van de 
kwaliteit van het rivierwater, zodanig dat uit dit rivierwater 
goed drinkwater kan worden gemaakt. Voor de uitbreiding van 
onze openbare watervoorziening komen we al in de naaste 
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toekomst voor de moeilijkheid te staan, dat de mogelijkheden 
van het bronwater maximaal zijn benut, zodat we in toenemende 
mate zullen zijn aangewezen op het rivierwater, zoals dat in de 
Rotterdamse agglomeratie reeds het geval is. Ondanks sommige 
optimistische geluiden mag er niet op worden gerekend, dat we 
het drinkwater op een economisch draaglijke manier uit zee
water kunnen winnen, althans niet in de komende tien tot 
twintig jaar. De winning van drinkwater uit rivierwater zal nog 
vele jaren beduidend goedkoper zijn, mits . . . dat rivierwater 
niet te sterk is vervuild. Deskundigen schatten dat tussen nu 
en het jaar 2000 de openbare watervoorziening moet worden 
uitgebreid van een jaarcapaciteit van zeshonderd miljoen tot 
twee à drie miljard kubieke meter. De daarvoor nodige investe
ringen worden op negen miljard gulden geschat. Dat is dus acht 
maal zoveel dan de door het rijk geschatte kosten van de sanering 
der openbare wateren. Er bestaat dus een goede graadmeter voor 
het succes van het hier besproken wetsontwerp. Die graadmeter is 
dus de kwaliteit van het drinkwater voor de zich sterk uitbreidende 
bevolkingscentra in de komende decennia en de aan die voorziening 
verbonden kosten. Men behoeft geen Rotterdammer te zijn om in 
te zien, dat het de overheid in West-Europa moeilijk zal vallen om 
dat wat het zwaarste is, ook het zwaarste te laten wegen. 
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I. van den Doel 

De overeenkomsten inzake 
Berlijn 

Nu de situatie in Berlijn zich langzamerhand ontspant, is er alle 
reden om eens een balansje op te maken van de westelijke politiek 
met betrekking tot de 'etalage van het vrije Westen'. Men hoeft nu 
immers geen angst meer te hebben dat men door een kritische 
beschouwing de westelijke politiek in deze stad nog verder onder
mijnt. Aan de andere kant is het vandaag de dag noodzakelijk om 
met nieuwe initiatieven te komen, waarbij fouten die Rusland en 
het Westen in het verleden gemaakt hebben, in de toekomst voor
komen moeten worden. 

De norm waaraan wij de buitenlandse politiek van beide machts
blokken zullen toetsen, zal niet anders dan de volkenrechtelijke 
kunnen zijn. Natuurlijk, een dictatuur als die van Moskou zal zich 
soms weinig van het volkenrecht aantrekken. Maar voor demo
cratische socialisten, die een internationale rechtsorde trachten op 
te bouwen ten einde een duurzame vrede te consolideren, behoort 
de volkenrechtelijke norm de hoogste prioriteit te hebben. Een 
zeer juist uitgangspunt is daarom dat van mr. M. van der Stoel, die 
in Socialisme & Democratie1 schreef dat het Berlijnse cont1ict 
helaas niet door het Internationale Gerechtshof wordt beslecht. 
In de socialistische gedachtengang wordt de machtsnorm vervan
gen door de rechtsnorm. 

Nu bestaan er in het volkenrecht verschillende soorten rechts
regels, zoals algemene rechtsbeginselen, gewoonterecht benevens 
verdragen en overeenkomsten. Het lijdt echter geen twijfel dat 
veruit het belangrijkste bestanddeel van het volkenrecht bestaat 
uit de laatste categorie. Volkenrecht is voor het grootste deel 
'traktatenrecht'. 

Dit blijkt ook uit de westelijke politiek in Berlijn. Men protes
teert niet in de eerste plaats tegen het vertrappen van algemene 
rechtsbeginselen of tegen het miskennen van gewoonterechten. 
Nee, men protesteert vooral tegen de 'ernstigste schending tot nu 
toe van de viermogendhedenovereenkomsten.' 

1 Mr. M. van der Stoel, Berlijn- een beslissende kr-achtproef, S & D, 
okt. 1961, p. 686. 
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Met verwaarlozing van de andere regels van volkenrecht zullen 
wij in het navolgende een korte schets geven van de verdragen 
en overeenkomsten die met betrekking tot Berlijn gesloten zijn, en 
daarbij nagaan, hoe het deze afspraken in de daarop volgende 
jaren vergaan is. 

De Duitse eenheid 

Van het woord 'eenheid' is altijd een mystieke invloed uitgegaan. 
Karl Marx riep de proletariërs van alle landen op zich te 'vereni
gen'. Hitier richtte zich op soortgelijke wijze tot de Germanen van 
alle landen. Zijn devies was: 'Ein Volk, ein Führer'. Ook in het 
Duitse vraagstuk van na de oorlog speelt de kwestie van de een
heid een doorslaggevende rol. West-Berlijn, in 1945 als puinhoop 
tussen de geallieerden verdeeld, is herrezen tot een superstad. Dit 
Berlijn moet immers de hoofdstad worden van een 'herenigd' 
Groot-Duitsland. Daarom herstelde men het Rijksdaggebouw en 
de ambtswoning van de rijkskanselier in hun oude glorie. Daarom 
traceerde men het ultramoderne Autobahnennet zodanig, dat het 
pas zijn volledige functie zal kunnen vervullen als ook het spiegel
beeld in Oost-Berlijn is uitgevoerd. 

Tot nu toe, zo zegt men, is het Duitse eenheidsverlangen te 
pletter gelopen op de botte onwil van het communistisch separatis
me. Het Westen, zo moet men geloven, is de kampioen van de 
Duitse eenheid. Het paradoxale van deze situatie is echter, dat de 
westelijke rol van eenheidsbeschermer nog vrij recent is. In de 
Tweede Wereldoorlog en vlak daarna meende het Westen steeds 
het tegenovergestelde. Reeds in 1942 rapporteerde2 de Ameri
kaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, dat hij had na
gegaan 'welke effecten verwacht konden worden van een deling 
van Duitsland in drie of meer gebieden.' In 1943, op de confe
rentie van Teheran, kwamen Churchill en Roosevelt ieder met een 
eigen verdelingsplan. Churchill stelde de isolering en vernietiging 
van Pruisen voorop. De andere staten wilde hij milder .behandelen." 
Roosevelt opperde destijds het Duitsland in vijf stukken te snijden, 
die onder de controle van de VN zouden staan.4 Bijna een jaar later 
(1944) kwamen Roosevelt en Churchill te Quebec bijeen. Roosevelt 
was voor deze gelegenheid vergezeld van zijn minister van Finan-

2 Postwar Foreign Policy Preparation 1939-1945, Washington 1949, 
p. 130. 

3 Churchill, The Second World War, deel 5, p. 355. 
4 Sherwood, Roosevelt und Hopkins, Hamburg 1950, p. 695. 
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cwn, Morgenthau. Deze had een plan geproduceerd dat krachtig 
ondersteund werd door Roosevelt zelf. Morgenthau sprak van een 
'program dat in de toekomst Duitsland zal veranderen in een 
voornamelijk agrarisch en landelijk staatje.' Het plan bevatte de 
blijvende deling van Duitsland in vijf staten, de vernietiging van 
alle zware industrie en de vermindering van de bevolking door 
afstand van gebied, emigratie en ... 'nu eenmaal niet te vermijden 
nood en gebrek'5 • 

Stalin beviel geen van alle delingsplannen. Dat kwam, omdat 
Stalin de Tweede Wereldoorlog zag als een gevolg van de econo
mische produktieverhoudingen. In zijn marxistische beschouwings
wijze was het fascisme de laatste fase van het kapitalisme. Het was 
de noodsprong van een in het nauw gedreven kat. Stalin streed niet 
tegen het Duitse volk, maar tegen de 'militaristen' en vooral tegen 
de 'kapitalisten'. Als alle monopolies zouden worden gebroken en 
als de zware industrie zou worden vernield, dan was het met fas
cisme afgelopen. Daarom moest Duitsland economisch worden 
vernietigd. De Russen wilden bovendien dat de Duitse economie 
via herstelbetalingen de grootst mogelijke bijdrage zou leveren aan 
de Russische wederopbouw. 

Op de conferentie van Jalta (1945) kwam Stalin met een plan 
naar voren, waarin hij voorstelde de meeste Duitse fabrieksinstalla
ties naar Rusland over te brengen en bovendien de Duitse produk
tie, voor zover die nog mogelijk was, af te romen. De zware indu
strie moest onmiddellijk tot 20 pct. worden gereduceerd. Van de 
daarna nog te maken industriële produkten eiste Stalin herstel
betalingen ter waarde van 10 miljard dollar. Dit had consequenties 
voor Stalins visie op de eenheid van Duitsland. Wilde de Duitse 
economie ooit aan deze zware verplichtingen kunnen voldoen, dan 
moest Duitsland één geheel blijven. Alleen een ongedeeld Duits
land zou zo'n aderlating kunnen doorstaan. Daarom was Stalin 
tegen de westelijke plannen: 'versnippering levert niet meer op 
dan versnippering.'6 

We concluderen dat Oost en West in de Tweede Wereldoorlog 
één gemeenschappelijk doel voor ogen hadden: de totale vernieti
ging van Duitslands invloed. Ze waren het erover eens, dat Duits
land daartoe in de eerste plaats militair gebroken moest worden. 
'De hele kracht van het leger van Hitier berust op 50.000 officieren 
en technici'- zei Stalin op de conferentie van Jalta7 - 'en als wij 

11 The Conferences at Malta and Yalta, Washington 1955, p. 160. 
6 Sherwood, a.w., p. 651. 
7 Churohill, a.w., p. 330. 
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aan het einde van de oorlog al dezen op een hoop drijven en neer
schieten, is het met de militaire macht van Duitsland afgelopen.' 
Roosevelt viel hem bij en bracht op dit voorstel een toast uit. 
(Volgens één versie toastte Roosevelt in de veronderstelling dat 
StaJin een grapje maakte en is Churchill kwaad weggelopen.) 

Duitsland moest kapot, en vooral militair kapot. Over de andere 
wegen tot Duitslands vernietiging verschilde men echter van me
ning. De westelijken dachten in parlementair-democratische ter
men. Zij meenden dat het hele Duitse volk bezield was met een 
streven naar militairisme en expansie. Daarom wilden zij Duitsland 
politiek vernietigen door staatkundige versnippering. De Russen 
dachten daarentegen vanuit hun marxistische ideologie en stelden 
niet het Duitse volk, maar de economische produktieverhoudingen 
verantwoordelijk. Daarom trachtten zij Duitsland economisch te 
vernietigen. Om de resterende produktie te kunnen afromen en 
aan hun eigen wederopbouw dienstbaar te maken, wilden zij 
Duitsland ongedeeld laten. 

Het compromis dat bereikt werd, droeg in grote trekken de 
signatuur van Stalin. Inderdaad, Duitsland werd in zones verdeeld. 
Maar alle verdragen van Londen (1944), Jalta en Potsdam (1945) 
stelden de economische en politieke eenheid van Duitsland voorop. 
Het ondeelbare Duitsland zou gemeenschappelijk door een gealli
eerde 'control council' worden bestlJurd. Niet alleen zou alle 
revanchistische en militairistische propaganda worden verboden, 
maar ook zou men de zware industrie liquideren. Alle trusts, 
kartels en 'andere monopolistische constructies' zou men ontbin
den. De gemeenschappelijke economische politiek zou via een 
uniform loon-, prijs- en muntstelsel gebaseerd zijn op een perma
nent lage levensstandaard. Het Duitse volk moest zich vooral gaan 
toeleggen op vredige akkerbouw. En aan Rusland werden inder
daad de herstelbetalingen toegekend. 8 

Na afloop van de conferentie van Jalta verklaarden de gealli
eerden plechtig: 'Wij hebben de grondslagen voor een duurzame 
vrede gelegd.' Was Chamberlain niet in 1938 tot een zelfde con
clusie gekomen? 

De relatie tussen 'Londen' en' Potsdam' 

De stad Berlijn zou beschouwd worden als een aparte zone, die 
{als symbool van de geallieerde eenheid) gemeenschappelijk door 

8 Germany 1947-49, The Story in Documents, Washington 1950, 
p. 47. 
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de geallieerden zou worden bestuurd. Om louter praktische re
denen deelde men ook Berlijn in 'sectoren' in. Deze status van 
Berlijn is grotendeels geregeld in Londense overeenkomsten. In het 
verdrag van Potsdam wordt over Berlijn met geen woord gerept. 
Dit heeft later geleid tot een verschil van inzicht over de betekenis 
die aan het verdrag van Potsdam toegekend moet worden ten 
opzichte van de daarvoor gemaakte afspraken. De Oostduitse 
juristen zien het 'Potsdamer Abkommen' als verreweg het belang
rijkste verdrag, waarop de vorige overeenkomsten van Londen 
slechts een inleiding vormen.9 De Westberlijnse juristerij keert deze 
verhouding precies om. Zo is volgens Legien10 de Londense over
eenkomst centraal; daarop is het verdrag van Potsdam z.i. een 
onbelangrijke en geheel provisorische aanvulling. 

Het is evident, dat beide standpunten zijn ingegeven door 
politieke overwegingen. In werkelijkheid moeten de verdragen 
over Duitsland en Berlijn als één complex worden bezien, die als 
geheel geldingskracht hadden. Bij het sluiten van de onderscheiden 
overeenkomsten is nooit gezegd noch bedoeld dat daarmee de 
vorige vervangen waren. Zowel de advocaat van de Westduitse 
regering in het beroemde KPD-proces11 als de Leidse hoogleraar 
Vlekke 1·2 erkent dan ook volmondig dat beide verdragen niet los 
van elkaar begrepen en geïnterpreteerd kunnen worden. 

De communistische territoriale expansie 

Al spoedig bleek, dat de akkoorden van Londen, Jalta en Potsdam 
minder solide in elkaar zaten dan men had bevroed. De Ameri
kaanse ambassadeur Averell Harriman schreef in 1945 een nota 
aan de president van het gedrag van Rusland in de door dit land 
bevrijde Oosteuropese staten. Hij constateerde dat de Sowjet-Unie 
alle haar ten dienste staande middelen gebruikte om regeringen 
aan de macht te brengen die door de communisten overheerst 
werden. m Hetzelfde gebeurde in de Russische zone van Duitsland, 
waar de communistische en sociaal-democratische partij een fusie 
moesten aangaan. Hieruit ontstond de SED, die bij de verkiezingen 

o Lindner, Die Widerrechtliche Besetznng Westberlins, Deutsche 
Aussenpolitik, Heft 3, Oost-Berlijn 1959, p. 235. 

10 Legien, Die Viermächtevereinbarungen, Berlin 1959, p. 17. 
11 Pfeiffer-Strichert, KPD-Prozess, Karlsruhe 1955, p. 32. 
12 Prof. dr. B. H. M. Vlekke, De Grote Vier en Duitsland, Inter

nationale Spectator, 22 juli 1959, p. 445. 
13 The Conferences at Malta and Yalta, zie 5 , pp. 450-451. 
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van 1946 ongeveer 40 pct. van de stemmen op zich wist te ver
enigen. De invloed van de andere partijen is daar sindsdien terug
gedrongen. 

Al deze gebeurtenissen hebben de verhouding tussen het vVes
ten en Rusland aanmerkelijk vertroebeld. Uit politiek oogpunt was 
dat begrijpelijk. Als men bedenkt dat Stalin aan het einde van de 
oorlog bijna half Europa bezet hield, was het vanzelfsprekend dat 
de openbare mening in het Westen nadrukkelijk 'waarom?' vroeg. 

Het antwoord op deze vraag gaat terug naar het non-agressie
pact tussen Hitleren Stalin in 1939. De Amerikaanse historicus en 
diplomaat G. F. Kennan14 omschrijft dit pact als 'een overeenkomst 
die de oorlog onvermijdelijk heeft gemaakt en het moment waarop 
hij uitbrak, heeft bespoedigd; een overeenkomst, op grond waar
van Rusland de buit met de agressor zou delen, als beloning voor 
het lijdelijk toezien bij de agressie.' De buit werd verdeeld in een 
geheim protocol. Tot de Russische invloedssfeer zou behoren: Est
land, Litauen, Finland, Oost-Polen en enkele gebieden in de 
Balkan. 

Toen StaJin in de Tweede Wereldoorlog bondgenoot werd van 
het Westen, wilde hij voor alles één ding: behoud van het gebied 
dat Hitier hem in 1939 had toegeworpen. Alleen moesten nu de 
geallieerden zijn eis inwilligen. Stalins methode daarbij was heel 
eenvoudig. Reeds tijdens de oorlog wist hij de westelijken te be
wegen om te verklaren dat bepaalde gebieden op de vredesconfe
rentie aan de Sowjet-Unie zouden worden afgestaan. Dat de 
westelijken deze eisen van Stalin inwilligden, had verscheidene 
oorzaken. 

In de eerste plaats speelde de militaire situatie een belangrijke 
rol. Tot 1944 onderging Rusland vrijwel alleen de stoomwals van 
Hitiers pantserstroepen. De Amerikaan Fleming15 zegt: 'Wij ver
schaften trucks en schoenen, maar de Russen betaalden met bloed.' 
Om de militaire druk op Rusland te verlichten, eiste Stalin een 
tweede front in Frankrijk. Toen het niet direct mogelijk was aan 
dit verzoek te voldoen, trachtten de westelijken StaJin tevreden te 
stellen door een toegeeflijke houding ten opzichte van diens na
oorlogse territoriale eisen. 

In de tweede plaats hebben de geallieerden zich, zodra het om 
territoriale kwesties ging, nogal Victoriaans opgesteld. Zoals men 
Afrika in het jaar 1884 op een conferentie te Berlijn aan stukken 

14 G. F. Kennan, Rusland en het Westen onder Lenin en Stalin, 
Amsterdam 1963, p. 304. 

15 Fleming, The Gold War in it Origins, London 1961, p. 142. 
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gesneden en onder de liefhebbers verdeeld had, zo heeft men in 
de Tweede Wereldoorlog met Europa omgesprongen. In 1944 
verklaarde De Gaulle reeds, dat hij geen bezwaar had tegen de 
Russische politiek in Oost-Europa; hij hoopte in ruil daarvoor 
Stalins steun te krijgen voor de Franse aanspraken op het Saarland 
en het Roergebied.l6 Dezelfde imperialistische geest kenmerkte 
een contact tussen Stalin en Churchill in datzelfde jaar; bij deze 
gelegenheid werd de Balkan, met stilzwijgende toestemming van 
Roosevelt, in een westelijke en een oostelijke invloedssfeer ver
deeld.17 Tegelijkertijd stond men Rusland het recht toe in Oost
Europa geen andere dan met haar bevriende regeringen te 
dulden. 1'8 

Inderdaad, Oost en West sloten óók een verdrag waarin stond 
dat in alle bevrijde gebieden interim-regeringen democratisch 
zouden worden samengesteld die verkiezingen zouden moeten 
organiseren. Men zou terecht kunnen beweren dat de Russen deze 
verdragen niet te goeder trouw hebben uitgevoerd en dat zij daar
door althans de geest van de verdragen hebben geschonden. 
Schonden zij ook de letter? Er bestaat over het woord 'democratie' 
een grote spraakverwarring. De communisten spreken van een 
democratie, als de zgn. voorhoede van de arbeidersklasse, de 
communistische partij, aan het bewind is. Het is daarom vreemd, 
dat Roosevelt bij de opstelling van de verdragen het woord 'demo
cratie' niet beter heeft laten omschrijven. Kennan wijt deze onacht
zaamheid aan de opvattingen van Roosevelt, die meende dat Stalin 
dan misschien wel een lastige knaap was, maar toch een mens, net 
als alle andere mensen, en dat Rusland prettig en vlot met het 
Westen zou samenwerken als Stalin maar eenmaal in contact was 
gebracht met iemand die over een onweerstaanbare charme be
schikte, iemand als ... Roosevelt zelf. Aan deze veronderstellingen 
ontbrak echter iedere grond; ze zijn zo kinderlijk, dat ze een 
staatsman van Roosevelts formaat onwaardig waren. 

Natuurlijk, het anders interpreteren van 'democratie' disculpeert 
de Sowjet-Unie geenszins. Toch kon Rusland veronderstellen, dat 
de westelijken wel zouden weten wat het communisme onder 
'democratie' verstaat. Voor de Russische machthebbers, die hun 
tegenstanders uit en te na bestuderen, was het onmogelijk ervan 
uit te gaan dat Roosevelt inderdaad niet met de beginselen van de 

16 International Affairs, Moscow april 1959, pp. 129 e.v. 
17 Vle~ke, zie 12, p. 429. 
18 Prof. dr. B. H. M. Vlekke, De kwestie Berlijn in documenten, 

Internationale Spectator, 22 nov. 1961, p. 562. 
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marxistisch-leninistische theorie op de hoogte was. Toen Stalin 
zag dat Roosevelt geen nadere omschrijving eiste, veronderstelde 
hij wellicht dat Roosevelt min of meer stilzwijgend akkoord ging 
met de volksdemocratische interpretatie van het woord. Men moet 
niet vergeten, dat het Westen de communisten toendertijd wél 
onder de 'democraten' rekende. In de naoorlogse regeringen van 
Frankrijk, Italië, enz. zijn de communisten dan ook vertegenwoor
digd geweest. 

Het begrip 'vrije verkiezingen' is echter meer eenduidig bepaald. 
Daarom staat de kwade trouw van StaJin (althans in Polen, waar 
hij deze verkiezingen had toegezegd) onomstotelijk vast. Zoals 
Fleming het uitdrukte: 'Stalin was slechts belust op één ding -
gebiedsuitbreiding.'10 

Ons betoog over het naïeve en tevens imperialistische gedrag 
van het Westen wil slechts aantonen, dat het Westen een op zijn 
minst dubbelzinnige politiek voerde. Nu eens sloot het verdragen 
over democratie, dan weer stond het alle mogelijke gebieden aan 
de Russische invloedssfeer af. De categorieën van afspraken had
den een tegenstrijdig karakter. 

Deze dubbelzinnigheid bleek het duidelijkst in Teheran, toen 
zowel Roosevelt als Churchill er bij StaJin op aandrong zich akkoord 
te verklaren met het verschuiven van Polen, enkele honderden 
kilometers in westelijke richting. In de eerste plaats was dit een 
flagrante inbreuk op de beginselen van extern zelfbeschikkings
recht, zoals Roosevelt en Churchill zélf overeenkwamen in het 
'Atlantic Charter'. In de tweede plaats werd hiermee Polen bij 
voorbaat aan het communisme prijsgegeven. Het te Jalta gesloten 
verdrag over vrije verkiezingen in Polen zou niet meer kunnen 
baten. Want volgens Kennan was het destijds reeds duidelijk, dat 
een land met zulke kunstmatige grenzen, die bovendien een mas
sale volksverhuizing noodzakelijk maakten, onvermijdelijk een 
vazalstaat van Rusland moest worden. Of het nu een communstisch 
bewind heeft of niet, een land met zodanige grenzen kan zich 
slechts als protectoraat van Moskou handhaven. 

De breuk tussen Rusland en de overige geallieerden 

'De eerste schending van het verdrag van Potsdam was de weige
ring van de westelijke regeringen, hun verplichtingen na te komen 
inzake de overbrenging naar de Sowjet-Unie van de overeen
gekomen hoeveelheid industriële kapitaalgoederen uit West-Duits
land als gedeeltelijke compensatie voor de verwoesting .. .' schre-

1·9 Fleming, a.w., p. 142. 
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ven de Russen veel jaren later in een nota. En inderdaad, de breuk 
tussen Oost en West in het Duitsland van 1948 betrof voornamelijk 
geschilpunten inzake de economische politiek.~0 

Het eerst kwam, zoals geciteerd, de kwestie van de herstel
betalingen. In het verdrag van Potsdam was bepaald dat Rusland 
de herstelbetalingen in eerste instantie in zijn eigen zone mocht 
innen. Welnu, dat gebeurde ook. Alles wat van waarde te vinden 
was, werd naar Moskou overgebracht. De helft van de zware in
dustrie werd ontmanteld. De Oostduitsers leden honger en gebrek, 
overeenkomstig de bedoelingen van de geallieerden tijdens de 
oorlog. Op het moment dat deze bedoelingen na de oorlog ten 
uitvoer werden gebracht, deinsden de westelijken ervoor terug. 

De moeilijkheden begonnen pas goed, toen Rusland bovendien 
nakoming eiste van de verdragsbepaling over de herstelbetalingen 
uit de westelijke zones. Dit werd door de Amerikaanse vertegen
woordiger, generaal Clay, geweigerd. De voedselvoorziening in 
West~Duitsland was al bitter slecht. Als de westelijke zones aan 
hun herstelbetalingsverplichtingen zouden voldoen, dan moest de 
USA financieel bijspringen om de Westduitsers in leven te houden. 
Evenals na de Eerste Wereldoorlog zouden ook nu de herstel
betalingen per saldo uit de Amerikaanse zak worden betaald. De 
weigering van Amerika was dus begrijpelijk, maar niettemin in 
strijd met de verdragen. Daarom kon prof. Vlekke tot de conclusie 
komen dat men 'de westelijken terecht kan verwijten, dat zij inzake 
de Duitse herstelbetalingen aan Rusland niet erg scheutig zijn 
geweest.'21 

De moeilijkheden met de herstelbetalingen werden gevolgd door 
meningsverschillen over andere kwesties. Rusland begon aan een 
omvangrijk nationalisatieprogramma22 en argumenteerde dit met 
de verdragsclausule, volgens welke alle kartels en monopolistische 
constructies zouden worden ontbonden. Frankrijk was op Potsdam 
niet vertegenwoordigd geweest, achtte zich daarom niet aan het 
verdrag gebonden en voerde onder leiding van De Gaulle een 
ontwrichtende obstructiepolitiek Rusland weigerde de geallieerde 
bestuursraad in te lichten over enkele saillante punten van de 
Sowjet-zonale politiek: de inlichtingendienst van de nazi's, die nu 
voor de VS werkte, had alarmerende berichten verzameld over 
massale ranselingen van Oostduitse arbeiders voor werk in Moskou 
en over een hernieuwde Oostduitse wapenproduktie. 

2° Clay, Decision in Germany, New York 1950, pp. 120-128. 
21 Vlekke, zie 12, p. 419. 
22 SBZ von A bis Z, Bonn 1959, p. 377. 
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Het conflict splitste zich uiteindelijk toe op een algeheel ver
schil van inzicht betreffende de te voeren economische politiek. 
Stalin had bij de verdragen weten te bedingen, dat Duitsland eco
nomisch als één geheel zou worden opgevat. De geallieerden 
moesten dit ongedeelde Duitsland uniform als roofdieren besprin
gen. Alle onderdelen van Duitsland zouden economisch vernietigd 
worden en vernietigd blijven. 

Er waren twee redenen waarom Stalin daar zo op had aange
drongen. In de eerste plaats handelde Stalin, zoals gezegd, als een 
marxist. De marxisten leggen de nadruk op de economische macht 
als basis voor de politieke macht. Dit volgt uit hun economische 
interpretatie van het politieke gebeuren. Als StaJin macht wenste 
over Duitsland - en dat wenste hij - dan was het vanuit zijn 
marxistische beschouwingswijze dat hij gebeten was op het ver
nietigen van Duitslands economische macht. Zijn materialistische 
geschiedbeschouwing heeft hem hier parten gespeeld. 

In de tweede plaats handelde Stalin als een macchiavellist. De 
verdragen van Jalta en Potsdam waren zeer goede zetten in één 
van Stalins beste schaakpartijen. Wanneer een hoog ontwikkeld 
land als Duitsland voor een lange periode ten prooi zou vallen aan 
honger en ellende, dan zou het land - zo moet StaJin hebben 
gedacht - vatbaar zijn voor ideologiën als het communisme. StaJin 
had er belang bij Duitsland ongedeeld te laten en dit ongedeelde 
Duitsland door verpaupering tot een revolutie te leiden. 

De westelijken hebben dit te laat doorzien. Zij hebben zich door 
StaJin laten overtroeven en zich mee laten slepen door hun eigen 
wraakgevoelens. Daarom zijn zij met alle bepalingen over de uit
hongering van Duitsland akkoord gegaan. Pas in 1947 bemerkten 
zij dat 'het spook van het communisme' door Duitsland waarde. 

De westelijken stonden toen voor de keus: óf het risico van verdere 
Russische expansie te accepteren óf de verdragen met StaJin te 
schenden. Zij kozen het laatste. De westelijke overwinnaars begon
nen naar de gunst van de overwonnene te dingen. Zij wilden West
Duitsland economisch restaureren ten einde een dam op te werpen 
tegen verdere communistische penetratie. 

In 1947 besloten Engeland en de Verenigde Staten hun zones te 
verenigen tot één grote bizone. Zij stelden een 'Deutsche Wirt
schaftsrat' in als begin van een regionaal zelfbestuur. Marshall 
kwam met zijn befaamde voorstel tot economische hulp aan heel 
Europa. De Amerikanen besloten de westelijke bezettingzones in 
Duitsland en de westelijke sectoren van Berlijn in die hulp te laten 
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delen. De OEES werd opgericht. Er kwam een Brits-Amerikaans 
akkoord over het Roergebied, waarmee Rusland zijn laatste kans 
verloor om de produktie daarvan als herstelbetaling te incasseren. 
Het aan West-Duitsland toegestane industrieniveau werd drastisch 
verhoogd.23 Teneinde een economische basis te scheppen voor 
Duitse medewerking aan het Marshall-plan, voerden de weste
lijken in hun zones een geldhervorming in. De munt, die volgens 
het verdrag van Potsdam voor heel Duitsland gold, verving men 
in het Westen door een aparte westelijke munt. 

De Russen waren zeer verontwaardigd. Zdanow, Stalins kroon
prins, verklaarde in een grote rede: 'De Amerikaanse monopolies 
vestigen in het bijzonder hun hoop op het herstel van het kapita
listische Duitsland en zien daarin de voornaamste garantie voor 
het succes in de strijd tegen de democratische krachten in Europa.24 

Op 21 maart 1948 staakte Rusland de samenwerking in de ge
allieerde bestuursraad voor Duitsland. De samenwerking in het 
kleine bestuursraadje voor Berlijn (de Komendatura) beëindigden 
de Russen op 16 juni van hetzelfde jaar, toen de geldhervorming 
van de westelijke zones ook tot West-Berlijn werd uitgebreid. De 
Russen beschuldigden het Westen van een economische onder
mijningstactiek: 'Deze maatregelen zijn genomen om de geld
omloop in de Sowjet-zone en in Groot-Berlijn te outredderen en 
hun economie te ondergraven, wat met de principes van het vier
mogendhedenbestuur onverenigbaar is.'25 

Hoewel hier geen westelijke opzet aanwezig was, heeft de geld
hervorming inderdaad een grote schadelijke invloed gehad op de 
economie van de Russische zone. De koersverhouding tussen de 
oost- en de westmark werd door het grote geldaanbod van de 
vluchtelingen (die alleen geld konden meenemen) voor de oost
mark steeds ongunstiger. Op het laatst was de koersverhouding 
5 : 1, een verschil dat bij lange na niet door het verschil in prijs en 
kwaliteit van de produkten werd gerechtvaardigd. Zodoende kon
den W estberlijners, zonder enige financiële tegenprestatie van 
betekenis, goederen in Oost-Berlijn bemachtigen, waardoor de 
daar toch al bestaande schaarste nog groter werd. (Het invoeren 
van persoonsbewijzen voor Oostberlijners maakte hieraan geen 
eind.) Op deze wijze werd de stroom van arbeidskrachten van 
Oost naar West gecompleteerd met een stroom van goederen. 

23 Cornides, Europa Archiv, Oberursel1947, p. 957. 
24 Sandberg, Duitsland 1945-55, diss. Amsterdam 1959, pp. 16-66. 
25 V. d. Gablentz e.a., Dokumente Zur Berlin-Frage 1944-1959, 

München 1959, p. 75. 
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Er ontstond het probleem van de 'Grenzgänger': dat zijn Oost
berlijners die in West-Berlijn hun werk hadden gezocht. Dezen 
kregen hun salaris gedeeltelijk in westmarken uitbetaald, zetten dit 
in West-Berlijn om tegen de zeer voordelige koers in oostmarken 
en leefden in Oost-Berlijn op grote voet. Kortom: de geldhervor
ming heeft aanleiding gegeven tot praktijken die op hetzelfde 
ethische niveau stonden als die van de OW'ers tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 

Daarbij moeten we bedenken dat de economische opbloei in 
West-Duitsland, die door de westelijke maatregelen mogelijk ge
maakt werd, verantwoordelijk is voor minstens de helft van de 
grote vluchtelingenstroom. De levensstandaard tussen Oost en 
West ging steeds meer verschil vertonen. West-Duitsland kreeg 
Marshall-hulp, Oost-Duitsland moest herstelbetalingen doen ter 
waarde van 23 pct. van het bruto nationale inkomen.26 De 'Grenz
gänger' brachten de Oost-Duitse economie een schade toe van 
12 miljard DM, afgezien van de morele schade door hun protserige 
levenswijze. De vluchtelingen hebben de schade vergroot met 
30 miljard DM.27 Men kan zich indenken dat de Oostduitse angst 
voor een bankroet als gevolg van de westelijke verdragsschendingen 
niet geheel ongegrond was. 

De westelijken motiveerden hun maatregelen als politiek onver
mijdelijk. Naar aanleiding van de geldhervorming en de vereniging 
van de Amerikaanse en Britse zone tot één bizone, verklaarde de 
Britse commandant in West-Berlijn: 'Ik erken de speciale om
standigheden van het viermogendhedenbestuur in Berlijn en wens 
die niet te verstoren, tenzij dat onvermijdelijk wordt .. .'28 

De periode 1948-1958 

Zoals gebruikelijk namen de Russen verweermaatregelen, die in 
géén verhouding stonden tot de door het Westen gepleegde 'straf
bare' feiten. Op 18 juni 1948 sloten zij de toegangswegen tot West
Berlijn af. Met een algehele blokkade probeerde Rusland het Wes
ten op de knieën te dwingen. 

Dit was de eerste maal dat de vrijheid van West-Berlijn wer
kelijk op het spel stond. Dat wij verontwaardigd dienen te zijn 
over de Russische aggressie lijdt geen twijfel. Maar was er ook 

26 P. J. D. Wiles, The politica! economy of communism, Oxford 
1964, p. 268. 

27 NRC, 5 okt. 1962. 
28 V.d. Gablentz e.a., a.w., p. 75. 
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sprake van een verdragsschending? Hierover valt te twisten. De 
toegang tut Berlijn was namelijk wel vaak in discussie gesteld, maar 
nooit door middel van een waterdicht verdrag geregeld. Generaal 
Clay, de man die in 1949 Berlijn met een luchtbrug redde, schrijft211 

dat dit verzuim niet toevallig was. Men had deze zaak bewust niet 
aan de orde willen stellen om geen wantrouwen bij de Sawjets op 
te wekken. Toen de westelijken toegang tot Berlijn vroegen (nadat 
ze zich eerst volgens afspraak tot Helmstedt hadden teruggetrok
ken), werd hun <voorlopig' het gebruik van één spoorweg, één 
autoweg en enkele luchtwegen toegestaan. Dit 'voorlopige' ak
koord is tot aan het begin van de blokkade niet vervangen door een 
betere afspraak.30 Na het opheffen van de blokkade, die een totale 
mislukking was geworden, sloot men een nieuwe, eveneens infor
mele overeenkomst: 'alle belemmeringen in de communicatie, 
aangebracht sinds 1 maart 1948, zullen worden verwijderd' -
meer niet. 31 

De volgende situatie dat de vrijheid van West-Berlijn in gevaar 
was, ontstond op 27 november 1958, toen de 'Berlijnse crisis' uit
brak. Intussen was er in de daaraan voorafgaande jaren het een en 
ander gebeurd. In 1949 werd de Duitse bondsrepubliek gevormd. 
De Russen reageerden twee maanden later met hun DDR. In 
1955 trad de Bondsrepubliek tot de NAVO toe. In de DDR was 
men toen al bezig met het op de been brengen van een in kazernes 
gehuisveste volkspolitie. 

De Berlijnse crisis van 1958 begon met een Russische nota aan 
de Verenigde Staten.32 De nota ving aan met een uitgebreid his
torisch overzicht over de ontwikkeling van de Duitsland-politiek 
vanaf München tot Potsdam. Na de oorlog had het Westen een 
politiek gevoerd die (volgens de Russische nota) met het verdrag 
van Potsdam in strijd was. In de nota werd vastgesteld dat bij
gevolg in 1958 van alle verdragen er nog maar één in functie was, 
namelijk de in 1944 te Londen gesloten overeenkomst over de 
viermogendhedenstatus van Berlijn. Aan deze overeenkomst, die 
een aanvulling was op het latere verdrag van Potsdam, ontleenden 
de westelijken hun bezettingsrecht in Berlijn. Door het laten vallen 
van het verdrag van Potsdam, gaven de westelijken (volgens de 
Russische nota) ook hun bezettingsrechten in Berlijn prijs. Daarom 

29 Clay, a.w.,-p. 15. 
ao Vlekke, zie 1~, pp. 444-445. 
31 V. d. Gablentz, a.w. p. 117. 
32 Soviet News, Soviet Embassy in London, 1958, vol. II, pp. 

185-190. 
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stelden de Russen het Westen de keus tussen twee mogelijkheden: 
óf teruggaan tot de geest en de letter van Potsdam, hetgeen 
demilitarisering en neutralisering van Duitsland zou inhouden; óf 
akkoord gaan met het opgeven van de bezettingsrechten, waama 
West-Berlijn tot een soort 'vrije stad' getransformeerd zou worden. 

Ook dit vormde een aanslag op de vrijheid van West-Berlijn. 
Een westerse enclave in een communistisch territoir kan vermoe
delijk alleen met behulp van bezettingstroepen voor het Westen 
behouden blijven. Het terugtrekken van de westelijke krijgsmacht 
zou een machtsvacuum scheppen, waarvan het heel verleidelijk 
zou zijn te profiteren. Hieruit blijkt dat het Berlijnse vraagstuk in 
de eerste plaats een politiek vraagstuk is. De bestaande machts
verhoudingen en de wederzijdse wil om van macht gebruik te 
maken bepalen wie er wint.33 

Voorbeeld van een salami-tactiek 

Men verkrijgt een juiste visie op de communistische handelwijze, 
als men deze ziet als een salami-tactiek: het door de communisten 
geleidelijk demonteren van de westelijke posities zoals men dunne 
schijfjes van een worst snijdt, en wel zo geleidelijk, dat geen der 
afzonderlijke communistische maatregelen het Westen voldoende 
provoceren kan om het tot krachtig verzet te brengen. Het be
staan van zo'n salami-tactiek kan het best met het voorbeeld van 
Oost-Berlijn worden toegelicht. 

Volgens verdrag werd Duitsland in 1945 in vijf zones verdeeld: 
voor de grote vier ieder een zone én een aparte Berlijnse 'zone' die 
gemeenschappelijk zou worden bestuurd en die om praktische 
redenen in sectoren zou worden verdeeld.34 Onmiddellijk echter 
(1945) begon Husland een vreemde maatregel te nemen. De Saw
jets vestigden hun zonaal hoofdkwartier in Oost-Berlijn, zodat er 
gemakkelijk verwarring zou kunnen ontstaan tussen het hoofd
kwartier van de Russische zone en dat van de Russische sector. In 
1946 werd in heel Berlijn vrije verkiezingen gehouden en werd 
een gemeenteraad geformeerd. Tijdens de blokkade (1948-49) 
poogde de SED (de communistische partij) zich herhaaldelijk door 
gewelddadige demonstraties meester te maken van de macht in 
de gemeenteraad. Nog in 1948 werd de magistratuur van Groot
Berlijn afgezet door het 'democratische blok'. Oost-Berlijn scheidde 

33 v. d. Stoel, a.w., p. 686. 
34 Drath, Zum Status von Berlin, Sachkritischer Justizpressedienst, 

1958. 
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men af en gaf men een eigen communistisch bewind. Later riep 
men Oost-Berlijn tot hoofdstad van de DDR uit. In 1958 begon 
de Berlijnse crisis, toen Rusland het viermogendhedenstatuut op
zegde. Een jaar daarop (1959) begon Chroestsjow een nieuwe 
campagne, waarin hij verkondigde dat heel Berlijn op het grond
gebied van de DDR zou liggen; de SED lichtte deze theorie, die 
op geen enkele volkenrechtelijke basis steunde, toe met stukken 
verdragstekst, waaruit zonder vermelding gedeelten waren weg
gelaten.35 Ten slotte kwam op 13 augustus 1961 de beruchte muur. 

Evaluatie van d:e westeli;ke rechtspositie 

Hoewel het begrijpelijk is dat de politieke emoties hierbij voor het 
opscheppen liggen, behoort de Berlijnse kwestie niet alleen een 
politiek vraagstuk te zijn. In navolging van officiële westelijke uit
spraken stelden we vast dat de Berlijnse kwestie ook een vraagstuk 
is van verdragsrecht. En het rechtsprobleem in Berlijn is, vanuit 
dit gezichtspunt, niet eenvoudig oplosbaar. 

De Russen zouden kunnen betogen, dat zij het verdrag over de 
viermogendhedenstatus van Berlijn hebben opgezegd wegens ver
dragsbreuk door de tegenpartij.36 Deze mogelijkheid staat het 
volkenrecht toe (exceptio non adimpleti contractus). 

Enkele westelijke wetenschapsbeoefenaren, met name prof. 
Vlekke uit Leiden en de Engelsman Schwarzenberger, hebben 
echter een andere redenering gevolgd. Vlekke constateert37 dat 
beide partijen eenzijdig dingen hebben gedaan, die moeilijk met 
de akkoorden van Potsdam in overeenstemming zijn te brengen. 
De toestand in 1968 heeft gedurende 10 jaar bestaan met goed
keuring en medewerking van beide partijen. Door het stilzwijgend 
accepteren van het feit, dat de verdragen niet functioneerden, is 
ook de volkenrechtelijke grondslag voor de aanwezigheid van de 
westelijken in West-Berlijn en van de Sawjets in Oost-Berlijn weg
gevallen. Vlekke doelt hiermee op het bekende tenietgaan van 
verdragen wegens 'onbruik'.38 

Schwarzenberger zegt het een nuance anders: 'Het moet maar 
aan de volkenrechtskundigen op de ministeries van Buitenlandse 

35 Handbuch Zur West-Berlin Frage, Oost Berlijn 1959, p. 23. 
36 Fau~, Das Potsdamer Abkommen, pp. 194-201. 
37 Prof. dr. B. H. M. Vlekke, Meningen over Berlijn, Internationale 

Spectator, 8 november 1961, p. 515. 
38 Prof. mr. J. P. A. François, Grondlijnen van het Volkenrecht, 

Zwolle 1957, p. 351. 
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Zaken worden overgelaten om hun rechtszaak te verzorgen naar 
aanleiding van het breken van de afspraken door de andere partij, 
hetgeen op zijn beurt daarop volgende inbreuken op de overeen
komsten door hun eigen regeringen onvermijdelijk maakte en om 
deze inbreuken hetzij als noodzakelijkheid hetzij als repressailles 
te rechtvaardigen. Het lijkt juister dit proces van desintegratie in 
een weidser prespectief te zien. Al deze verdragen waren gebaseerd 
op een vóóronderstelling, waar alle betrokkenen aanvankelijk van 
uitgingen, namelijk die van voortgezette eensgezindheid tussen de 
vier bezettende mogendheden. In het geval van Duitsland was de 
invloed van de breuk tussen Oost en West op het juridisch frame 
van samenwerking tussen de westelijke en oostelijke geallieerden 
zó, dat het een nieuw model-voorbeeld verschafte van het aflopen 
van verdragen als gevolg van een volledige verandering in het 
daaraan ten grondslag liggende politieke klimaat, dat alle betrok
kenen juist als gewaarborgd hadden beschouwd.:19 Schwarzen
berger beroept zich daarna expliciet op de regel in het volkenrecht 
clausula rebus sic stantibus, die inhoudt dat de verdragen hun 
geldigheid verliezen als de omstandigheden zich essentieel wij
zigen. (De Sowjet-Unie erkent overigens deze regel niet, tenzij in 
het geval van een revolutie.) 

Van dit alles zijn de westelijken mede de oorzaak. Zij hebben er 
onvoldoende op toegezien, dat de verdragen met Rusland door 
waterdichte formulering de uitwerking zouden hebben die de 
westelijken beoogden: vrijheid en democratie. Hierin is de oorzaak 
gelegen dat het Westen zich later moest laten verleiden steeds 
meer bepalingen van het verdrag te schenden. Weliswaar heeft 
ook Rusland zelf aan het ondergraven van de akkoorden mee
gedaan, maar door hun superieure tactiek hebben de communisten 
ervoor weten te zorgen dat het Westen bij veel overtredingen van 
de letter de eerste was. Prof. Gezina van der Molen doelde hierop, 
toen zij als hoogleraar in het volkenrecht aan de Vrije Universiteit 
afscheid nam met deze constatering: 'Het schenden van regels van 
internationaal recht heeft niet tot het monopolie van onze tegen
standers behoord.'4o 

De westelijke handelwijze kan men rechtvaardigen op het poli
tieke vlak. De westelijken voelden, nadat de gemeenschappelijke 
vijand was verslagen, opnieuw de communistische dreiging. Zij 

39 Schwarzenberger, The hnpact of East-West Rifton International 
Law, Transactions of the Groth1s Society 1950, Vol. 36, p. 247. 

40 Prof. dr. G. H. J. v. d. Molen, Afscheidscollege VU, Amsterdam 
1962. 
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gingen hun zones economisch restaureren om een dam op te wer
pen tegen de zich uitbreidende communistische invloed. Hierin 
zijn ze geslaagd. Maar door deze politiek hebben de westelijken 
hun rechten in Berlijn, voor zover die wél waterdicht geregeld 
waren, volkenrechtelijk uitgehold. Om hun Duitsland-politiek te 
kunnen rechtvaardigen, hebben de westelijke diplomaten immers 
moeten betogen, dat de verdragen verouderd waren. In 1951 zei de 
Engelse minister van Buitenlandse Zaken, 'dat het geen praktische 
politiek zou zijn, om het Duitse volk vast te nagelen op de weste
lijke gedachtenwereld van 1945.'41 In een westelijke nota van 23 
september 1952 stond hetzelfde te lezen: 'De westelijke regeringen 
zien zich genoodzaakt de Sowjet-Unie erop te wijzen, dat de 
situatie zich grondig heeft gewijzigd, sinds het verdrag van Pots
dam in 1945 bepaalde principes opstelde.'42 

Dat het Westen sinds 1958 ineens weer de kampioen-verdediger 
is van het viermogendhedenstatuut, doet niets af aan het feit dat 
dit statuut, door toedoen van de westelijke politiek, in feite niet 
meer bestaat. 

De theorie van het louter 'pal staan' 

Als de westelijke regeringen dát eens wilden aanvaarden, wu hun 
tactiek omtrent Berlijn wellicht anders zijn. Dat men geen een
zijdige concessies aan het communisme wenst te doen, is gerecht
vaardigd. Het lot van twee miljoen Westberlijners hangt af van de 
bestaande machtsverhoudingen en van de wederzijdse wil om van 
die macht gebruik te maken. Dit besef heeft ertoe geleid dat de 
theorie van het louter 'pal staan' de westelijke politiek is gaan 
beheersen. Maar inmiddels is die theorie, ontworpen om de vrij
heid van West-Berlijn te verdedigen, een bedreiging voor die vrij
heid geworden. Reeds jaren geleden zei het PvdA-kamerlid mr. A. 
J. Schouwenaar, dat pal staan geleid heeft tot 'erosie' van de wes
telijke posities. Deze conclusie van Schouwenaar is ook af te leiden 
uit onze historische beschouwingen: aan een handig gebruik van 
een stel hoogst ongelukkige verdragen ontleenden de communisten 
een machtspositie, waartegen het louter-pal-staan niets kon uit
richten. 

Wil het Westen de vrijheid van West-Berlijn een nieuwe volken
rechtelijke basis geven, dan is de enige oplossing een nieuw ver
drag met de communisten, waarin de positie van Berlijn niet alleen 

41 Faust, a.w., p. 199. 
42 Pfeiffer-Strichert, a.w., p. 35. 
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ondubbelzinnig vastgelegd wordt, maar bovendien op basis van de 
huidige situatie. Zo'n verdrag is niet mogelijk zonder voorafgaande 
erkenning van de DDR. 

Een definitieve regeling van de Berlijnse kwestie is niet alleen 
uit volkenrechtelijk oogpunt gewenst, maar ook om economische en 
politieke redenen urgent. 

De economische levensvatbaarheid van Berlijn wordt bedreigd 
door het bestaan van de muur: de stad heeft zijn rol als schakel 
tussen Oost en West moeten opgeven. Welk bedrijf gaat nog in 
een afgesloten enclave produceren om 200 km verder zijn produk
ten te kunnen afzetten? Nu reeds moet men alle mogelijke sub
sidies geven om het economisch leven in Berlijn op peil te houden. 
De kosten van het goederenvervoer van en naar Berlijn worden 
kunstmatig gedrukt. De belastingen in Berlijn zijn veel lager dan 
in West-Duitsland. Pasgetrouwde paren ontvangen een lening van 
3000 DM, die bij de geboorte van elk kind voor 25 pct. wordt 
kwijtgescholden. De bewoners van West-Berlijn zijn vrijgesteld 
van dienstplicht. Kortom: door faciliteiten van de Westduitse 
overheid tracht men enigszins het nadeel te compenseren dat West
Berlijn is afgesneden van zijn natuurlijke achterland: de DDR. De 
genoemde subsidies zijn kostbaar; er zal een voortdurende neer
waartse druk op worden uitgeoefend. Op de lange duur is het 
onmogelijk de levensvatbaarheid van West-Berlijn op zo'n kunst
matige wijze te handhaven. 

De politieke stabiliteit van West-Duitsland wordt bedreigd door 
de onzekerheid die over de toekomstige status van geheel Duits
land bestaat. Het is deze onzekerheid, die een dankbaar aankno
pingspunt vormt voor de agitatie van de nationalisten en een 
voedingsbodem schept voor de territoriale wensdromen van de 
bevolking. Als het 'pal staan' met zich meebrengt, dat de onzeker
heid wordt gecontinueerd, dan accepteert het Westen de verant
woordelijkheid voor het klimaat dat pre-fascistisch is. 
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M. Schroevers 

Günter Grass, nazi-Duitsland en 
een plaatsbepaling van het begrip 
politiek 

Waarover schrijven de nu volgende pagina's? Mag men van een 
titel als deze hierboven verwachten, dat hij een zo klein mo
gelijke cirkel trekt om de kwintessens? En is dat dan wellicht 
bij voorbaat een mislukte poging geworden, omdat zo'n titel 
kennelijk in drie gedeelten uiteenvalt, te weten: een schrijver 
(en dus zijn werk, zijn wereld), een historische paragraaf uit het 
nabije verleden, en ten slotte een herijking van alleen maar 
een term, een sleutelwoord, los van personen en los van de 
historische datum? 

De 'titel heeft zijn best gedaan. Meer niet. Wat volgt staat 
bij voorbaat onder de druk van de noodzakelijkheid om tussen 
drie onderwerpen-an-sich een mate van eenheid te bewerkstelli
gen. Komen de regels en alinea's niet verder dan te zijn een 
stuk bewijsvoering ten behoeve van een vorm van integratie
noodzaak, ook dan is d~t artikel dankbaar voor de betoonde 
response. 

Günter Grass, belangwekkend Duits schrijver-van-vandaag (zijn 
novelle Katz und Maus (Kat en muis) en zijn omvangrijke ro
man Der Biechtrommel (De blikken trommel) werden in het 
Nederlands vertaald) werd de aanleiding. Wat bepaalt de artistie
ke importantie van Grass? In welke zin levert hij als zoeker 
naar een persoonlijk antwoord op het Duitse nazidom een bij
drage aan de noodzakelijke uitdieping van dit nog onveranderlijk 
Europa ondermijnende probleem? Waarom verheug ik mij méér 
over het kleine, kennelijk zonder maximale inzet geschreven 
boek Kat en muis dan over De blikken trommel? 

Wij laten het voorlopig nog in het midden. Wij benaderen Grass 
via een omweg. Het is Grass zelf die deze omweg voorschrijft. 
En het Leitmotiv is wederom hetzelfde, het Deutschtum: we 
zijn er immers nog niet mee klaar, processen, polemieken, con
ferent~es en acties hebben ons er nog altijd niet van bevrijd. 
Kiezen wij eens het volgende aan de filosofie ontleende uit-
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gangspunt, plaatsen wij eens centraal de onafgebroken groei 
van het afsplitsend karakter van de denkende Westeuropese 
mens. Thales van Milete ontdekte vervoerd de macht der kort
zichtigheid. De Grieken stelden het geabstraheerde, soeverein 
verklaarde verstand garant voor het vinden van een nieuw 
wereldbeeld, en juist in dit opzicht heeft de Griekse oudheid 
alle nadien komende tijdperken overleefd. Wat West-Europa met 
deze edenis gedaan heefit, bestaat uit het een aantal malen 
mvadralteren van de noemer. De afsplitsing van het verstand en 
van daarna gelokaliseerde terreinen van het verstand bleek ook 
zo bantewbaar en zo dienSit:baar jegens een botte, schrale, maar 
aan de oppervlakte grandioze modemisering van de wereld. 
Neem de wiskunde. De algebraïsche formule (a plus b) (a min 
b) kon nog worden onderkend als een verrukkelijk voorbeeld 
van belangeloos weten. Nota bene: geabstraheerd van ruimte 
en tijd, van materie en ziel, het was een kostelijk grapje. Maar 
reeds wenkten de logadtmen, en de belangeloosheid van de 
eenvoudige formule voerde mede tot de beangstigende schijn
belangrijkheid van de kunstmaan. Ter zake: deze afsplitsings
karakteristiek, ouder dan het christendom en standvastiger in 
de westerse wereld dan iedere andere toevoeging aan het 
beschavingsbeeld, trok ook een grens tussen cultuur en poli
tiek. 

Hoe definieert Van Dale het begrip politiek? Aldus: •staat
kundig, betr. hebbend op de regering, bep. op de voering van 
het regeringsbeleid in gegeven omstandigheden, en op de or
ganisatie van het staatkundig leven'. In gegeven omstandigheden, 
terecht, en het is veelbetekenend. Gegeven omstandigheden, dat 
zijn: ter hand gestelde omstandigheden, want de politiek ont
\"angt: haar stramien van buitenaf, treedt op dit punlt niet in 
discussie, maar gaat over tot de orde van de dag. De politiek is 
daarmee de regelende, de regulerende, de organiserende factor 
in het geheel, zij codificeert het cultuurmoment, zij fixeert het 
cultuurmom ent. 

Intussen is een cultuurmoment maar één seconde lang, de 
cultuur-an-sich (beter is: beschavingstotaal) bestaat bij de gra
tie van haar beweging, zij is een nimmer stokkende, voortdu
rend bewegende lijn, zij absorbeert continu al onze woorden en 
al onze daden, voegt deze aan haar totaliteit toe en besluit 
zelf tot alweer een nieuw secondebeeld. De enige betrekking 
tussen cultuur en politiek bestaat nog slechts uit het kiezen van 
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een bepaald secondebeeld, het is een platvloers kiezen met ge
bruikmaking van het begrip grootste gemene deler. Want daar
mee kan de politiek het beste uit de voeten, zelfstandig, alleen 
maar regelend en organiserend, en per definitie op achter in de 
tijd. Als zelfstandig organisme streeft de politiek overigens naar 
codificering en afronding, in deze zin is de politiek dus altiid 
reactionair. Vanuit deze gezichtshoek is politiek een oppervlak
teverschijnseL 

Door de aard en de noodgedwongen mate van haar abstra
hering beschermt de politiek zich zelf daarbij minder dan bij 
voorbeeld de techniek. Het fatum van de techniek als niet langer 
aan de mens gebonden verschijnsel behoefde een aantal eeuwen 
om zichzelf als fataliteit te presenteren. Door haar recht
streekser relatie met de cultuur blijkt de fataliteit van de autono
me politiek voordurend. Omdat de bewegingen van cultuur en po
litiek zoals gezegd niet synchroon lopen, omdat de politiek de 
neiging vertoont aan te sturen op een evenwichtssituatie (het 
zóveels,te Utopa), vergroot zich de afstand tussen cultuurbeeld 
en politiek beeld. 

Maar ook hier concludeert de cultuur zelf. Met schokmomen
ten corrigeert zij, een noodza:kelijk herstel, en het komt nooit 
zonder heftige vibratie: de bestorming van de Bastille, de Rus
sische revolutie, het Deventer Congres. En altijd is de strijd 
heftig, want de politiek zal haar zelfstandigheid met hand en 
tand verdedigen. Blijkt zij stevig genoeg in het zadel te zitten, 
dan zal zij in staat zijn om bij voorbeeld de te vroeg gekomen 
naoorlogse lilllk:se doorbraakgedachte te deproportioneren en 
vindt zij wel een tot louter politiek denken verschraalde schoft, 
Vanwaar nu dit alles? Omdat het Duitse probleem, óók door 
Günter Grass acuut geSiteld, het deerniswekkende schoolvoor
beeld is van de conflictueuze situatie tussen politiek en cultuur. 
Het nazisme was namelijk te verstrekkend inferieur om alleen 
maar politiek-organisatorisch te kunnen blijven. Men behoefde 
de diepte van de cultuurtotaliteit als basis. De politiek kiest 
de cultuurseconde die optimale mogelijkheden biedt voor een 
'beperkt' politiek ideaal. Ook nazi-Duitsland koos. Maar men 
koos eigenmachtig en construeerde de seconde. Men construeerde 
inferieur en met grandioze boerenslimheid. De fout van de 
keuze werd niet aanstonds ontdekt, want gedeeltelijk was er 
spra:ke van hoogst evidente aansluiting, terwijl men ander
zijds kon rekenen op het kenmerk van Deutschtum om niet 
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compleet te durven zijn. Wat dit laatste betrefit: men had boven
dien nog ter verbloeming zijn schijnmyl!hologie aohter de hand. 

Wa:t laadde de verbroken relatie tussen cultuur en politiek 
daarmee op zijn schouders? Omdat de samenhang niet meer 
logischerwijs bestond, heeft de wereld in én buiten Duitsland de 
weerzinwekkende misleiding niet aanstonds massaal onderkend. 
Zéker niet in Duitsland. Het meest van alle Europese volkeren 
geabstraheerd denkende volk, nog altijd als de dood van het 
schurend, meezuigend, want onbekend geweld van zijn onder
stroom, koos wederom de brillance der kortzichtigheid en stak 
de vlaggen uit. (Toen Goethe Mefisto adopteerde, wist hij één 
ding zeker van zijn nieuwe zoon, diens nationaliteit: Duitser). 
Met uitzondering van een groep enkelingen was dit volk van 
buitenaf wederom een nieuw motief toegevallen op basis waar
van men niet af behoefde te dalen in de gevaarvolle, onpeilbare 
diepte van zijn eigen totaliteit. 

Dat hadden de nazi's mee: een volk dat werd verteerd door 
een continu peilloze angst en dat zo verschrikkelijk graag be
reid was, met abstrahering daarvan door het leven te gaan. 
De leugen van blonde Siegfrieds die sterk worden door ezelin
nenmelk. Hermann und Dorothea in het kamperfoelieprieeL Maar 
in de diepte rolt altijd de donder en stormen de Walküren met 
het blanke zwaard. 

Hier nu openbaart zich de omvang van het Duitse probleem. 
Het is veel meer dan politiek alleen. Wie Deutsche en Deutsch
tum slechts politiek benadert, blijft met vragen zitten. Daar
mee blijft het probleem. Het knaagt voort aan ons. Maar de 
·filosofische (en daarmee uiteindelijke, want totale) afstraffing 
bleef nog altijd achterwege. En de politieke afstraffing bewees 
nog nooit anders dan zijn tekort aan diepte. En de geabstra
heerde situatie van de politiek heeft zóveel kwaad op zijn naam, 
dat de ontoereikendheid van slechts een politiek antwoord m.i. 
nog altijd niet duidelijk genoeg als evident is ervaren. Ook Kurt 
Santheiroer komt in zijn omvangrijke werk Anti-democratisches 
Denken in der W eimarer Repttblik - Die politischen leieen des 
Deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933, weinig verder 
dan de constatering dat de Duitse catastrofe vooral en voorname
lijk een produkt is geweest van de Duitse politieke fraseologie. 

Hoever het misverstand reikt en hoe wijd het verbreid is, wil ik 
bij wijze van voorbeeld aantonen aan de hand van een artikel 
van H. Wielek in Het Parool van 4 september 1963. Ik teken 
daarbij met klem aan, da,t ik - mét u - Wielek om zijn kennis 
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van de Duitse geschiedenis van de laatste halve eeuw bewonder, 
en dat ik - mét u - zijn oprecht beleden weerzin tot de laatste 
meters deel. 

Ergens staat in een ai'tikel naar aanleiding van het verschijnen 
van het boek Literatur und Dichtung im Dritten Reich het 
volgende: 'Maar is van de literatuur der twaalf nazi-jaren iets 
overgebleven wat waarde heeft behouden? Kon een levensbe-
schouwing die geen levensbeschouwing was, de basis voor een 
nieuwe literatuur vormen? Nul plus nul is nul.' 

Hier gebemt iets symptomatisch. En het oppervlaktekwaad 
is al zo'n ingebeten zaak, dat men er drie maal overheen leest 
voor men ontdekt dat zich hier een kapitale fout aandient. Want 
wat overkomt Wielek? Hij is kind van de rekening op grond van 
de verstoorde relatie tussen cultuur en politiek. Wat doet hij, zon
der dat hij dit weet? Hij verlaagt de kunst. Hij geeft de politiek 
te weinig abstrahering en de kunst te veel. Hij plaatst beide 
verkeerd, hij is er zich te weinig van bewust dat de kunst als 
creatieve vormgeving aan het cultuurbeeld sterft wanneer de 
streng wordt doorgeknipt. Wielek gaat ervan uit, dat een politiek 
dwangsysteem vat zou hebben op de artistieke potentie. Hij 
2legt: er kon geen kunst geboren worden, omdat het systeem zo 
rot was. Dit geeft iemand die daarop belieft door te denken deze 
variant in de mond: de 'kunst kon groot worden, omdat ·het 
systeem zo goed was. Maar sedert de politiek eclipseerde, kan er 
niet langer sprake zijn van enige beïnvloeding. 

Bovendien houdt de kunst zich van nature niet meer elemen
taire problematiek bezig dan de politiek. Als kunst en politiek 
synchroon lopen is dat toeval. En de pol:tieke evidentie is 
hoogstens nodig ten dienste van. elementairder zaken, is hoog
stens een. katalysator, of misschien een tegenspeler ten behoeve 
van een discussie die in haar einduitkomst de discussiepartners 
ver achter zich heeft gelaten. 

Welk denkend mens acht Gorki's De Moeder groot hij de 
gratie van het communistisch ideaal? We hebben hier te maken 
met een. afschuwelijke fout, ons ingegeven door een auto
noom verklaarde politieke macht. Het is deze fout, die Joris 
Ivens twintig jaar of langer dood deed zwijgen. En hebben we 
onlangs niet verbaasd gekeken naar zijn meesterwerk over de 
Poolse industrie, gemaakt in het naoorlogse communistische 
Polen, gemaakt bovendien door iemand die het nieuwe commu-
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nistisohe Polen van harte was toegewijd, maar dit laatste is voor 
het kunstwerk van géén belang. .,. 

Daarom: ondanks de 'bijkomstigheid' van het nationaal-socia
lisme had er in nazi-Duitsland een groot boek geschreven kun
nen worden. Het móest bovendien geschreven worden. Want om
dat de kunst op grond van haar wezen wél het contact met 
de conjunctuurlijn der cultuur bewaarde, zou de cultuur zijn 
schrikseconde van herstel, op grond waarvan het synchroon 
lopen van cultuurbeeld en politiek beginsel weer te realiseren zou 
zijn, aan de kunst móéten meedelen. (Als de tijd zich aan een 
kunstwerk mededeelt, komt de stimulering onveranderlijk uit de ..,. 
diepte van het cultuurbeeld waarin de seconden zich aaneen-
rijen.) Au fond: zo'n boek is ook geschreven in Duitsland. Zo'n 
boek is al een aantal malen geschreven. Alleen: de ononder-
broken in beweging zijnde, in zich opnemende en van zich 
afstotende lijn der cultuur trekt zich van wapenstilstandsover
eenkomsten en politieke machtsovernamen niets aan. Zo gezien 
leverde nazi-Duitsland een boek op als Billard um halb zehn 
van Böll. En Anfrage van Geissler. En alles wat Grass heeft 
geschreven. Hardhorenden die nochtans op hun jaartallenboekje 
willen afgaan, wijs ik op Keilsans aan het Duitse probleem ge- ti 
wijde rCJIIllan. Oók pas een aantal jaren na het beëindigen van 
de oorlog naar een uitgever gestuurd. Maar de eerste opzet 
werd geschreven tijdens het gehate bewind. Dat de papieren 
om duidelijke redenen onder de grond moesten worden gestopt, 
is dan toch in alle geval een bijkomstigheid. Want het boek 
móést geschreven. 

Inmiddels is de naam Grass gevallen, de naam die hier als 
kapstok heeft moeten fungeren voor een serie overwegingen, 
overwegingen die door Grass overigens alleen maar geactiveerd 'ft.· 
worden. Katz und Maus dus. Een novelle. aldus de aankondiging, 
maar alle voorwaarden zijn aanwezig om van een korte r<r 

man te spreken. Wat schenkt ons dit boek? Slechts dit, en het 
is zo ongelooflijk \-'eel: het genadeloze portret van de Duitser. 
In de figuur van Mahlke zien wij het Duitse onvermogen om te 
leven als in een versnelde film zich verzetten, een ogenblik schit-
teren in vermeende grootheid, en te gronde gaan. Het is het 
verhaal, dat al eeuwen oud is en nog nooit is uitverteld. Bij 
Grass is :het geplaatst tegen het fond van nazi-Duitsland, 
hoe oud werd het, twaalf jaar, hoe oud is het, twaalfhonderd 
jaar? 
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Mahlke is als alle Duitsers. Kind van een volk dat inclusief 
zijn enorme capaciteiten in zijn adolescentie is blijven steken. 
Een volk zonder evenwichtsorgaan. In de brillance van zijn 
abstraheringen, nazi-cultus, Wirtschaftswunder, het is om het 
even, geraakte zijn totaliteit niet gekend. De Duitsers bleven 
muizen, dodelijk beangst in wezen, vervuld van massaliteits
denkbee1den om hun armoedig eenlingschap te maskeren, voort
durend geattaqueerd door een diep wortelend bijgeloof. En mét 
hun onzekerheid een schijnwereld creërend van reuzenafmetin
gen. Zo gaat de stormloop der Walküren voort en de geopen
baarde angst van Erlkönig is de voorzichtigst denkbare for
mulering uit de mond van een kind. 

Het is deze Duitser die in zijn diepste diepte geanalyseerd 
moet worden. Door de Duitser zelf, en ook door hen die aan
gevallen werden (worden) en die daarmee deelgenoot zijn ge
maakt. Het is deze Duitser die wij in Krutz und Maus onder 
de aangenomen naam van Joachim Ma:hlke tegenkomen. \Vij her
kennen hem, als hij de militaire ridderorde aanwendt om zijn 
lelijke adamsappel te verbergen. Wij herkennen hem in zijn 
opzie111barende levenshouding die hem nochtans naar de onder
gang voert. Wij herkennen hem als Grass schrijft: 'Daarbij 
kwam dat Mahlke niet wilde spotten. Hij probeerde het wel 
eens. Maar alles wat hij deed, aanpakte, uitsprak, werd ernstig 
belangwekkend en momentaal.' Wij herkennen hem nog beter 
in woorden als: 'Wat heeft-ie toch? Dit is getikt, zeg ik je. 
Misschien heeft 't iets te maken met zijn vaders dood. En die 
rommel om zijn hals? En aldoor moet-ie zo nodig bidden'. Dat is 
Mahlke, een jongen, een Duitser. De schroevedraaier aan een 
veter om zijn nek is een fetisj, daarmee knielt hij in de Maria
kapel. De grote, kleine, eenzame Mahlke. Zijn vader dicht hij een 
heldenrol toe, maar zijn vader is dood. Hij geeft voor van zijn 
moeder te houden, maar zij telt niet mee. Hij heeft vrienden, 
die in de diepste diepte vijanden zijn ·die afgetroefd moeten wor
den. Hij heeft één volgeling, zijn alter ego, al draagt de volgeling 
een andere achternaam. 

Dat is Mahlke, en wij kennen ook de anderen. Tulla Prokiefke, 
de slet onder de kindertjes, begerenswaardig, omdat ze nooit 
in haar leven met een complex tegenover haar seksuele open
hartigheid zal kunnen ·komen te staan, reden waarom zij in 
dit opzicht de jongetjes langs hun eigen eventuele problematiek 
zal leiden. (Ook in Hundejahre treedt zij op, nu een paar jaar 
ouder, ze verraadt er haar leraar.) 
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We kennen ook de weleerwaarde Gusewski (in de adventstijd 
droeg hij violet laken en hij rook naar berkewater), de in het 
geloof geabstraheerde, de geestelijke die geen vinger uitstak. We 
kennen rector Klohse, de onderdanige, de knikkende muis met 
een saluerend pootje hij zijn rechter oor. 

We kennen alle anderen, de hysterische moeders (op het buffet 
een soort altaar, de gevallen zoon gewijd, zijn ordetekens en zijn 
foto's, hoera, dit was eens mijn zoon, hoera wat verschrikkelijk, 
hij is dood), de opgepoetste jonge officiertjes met de messcherpe 
vouw in het laken van hun uitgaanstenue. 

We kennen vooral Mahlke, het fatum, de ondergang, de held 
op het slagveld, de onmondige in de discussies met zichzelf. 

Dit is het wat Günter Grass in al zijn boeken doet: de moedige 
ontleding van het begrip Duitser. in dit opzicht is het met 
Katz und Maus niet anders als met zijn andere boeken. Wat is 
daarbij met betrekking tot Katz und Maus de literaire pretentie? 
Ik ga er hier liever aan voorbij. Omdat de grotere romans daar 
meer aanleiding toe geven? Dat is een halve waarheid. Grass 
moet op deze plaats en in deze regels louter belangrijk zijn om 
zijn daadkracht, om zijn moed, in de verstrekkendbeid van 
zijn inzet. Hij weet dat de politiek met betrekking tot nazi
Duitsland niet het laatste woord kan verschaffen. Hij zoekt het 
bij de Duitse geest zelf: zo zijn wij, we zijn geen zwijnen, dat is 
een oppervlaktekwalificatie, het is erger, we zijn muizen, doods
bange muizen, holendieren die bevreesd zijn voor te fellicht en die 
met spek gepaaid kunnen wol'den. 

Grass mist de grandioze beheersing over het woord van Böll. 
Grass is minder opzienbarend in zijn vormgeving dan Geissler. 
(In Hundejahre bewijst hij dit tekort, in Katz und Maus in 
het geheel niet, omdat hij zich een geringere opdracht stelde.) 
Overigens is een groot schrijver ook in zijn mislukkingen 
nog altijd imponerend; wie Grass dan ook naar aanleiding van 
Hundejahre alidoet met termen als zigeunerachtige kermisklant 
zoals Den Besten in De Groene, die verdient een terechtwijzing 
voor deze te gemakkelijk neergeschreven woorden.) Maar 
Grass is in hoge mate moedig, oprecht, consequent en kapot. 
Wat dit laatste woord betreft: op de rugzijde van de Neder
landse uitgave van Kat en muis wordt gesproken over een 
satire op Duits heldendom. Dit is een volkomen ondermaatse 
opmerking. Wie een satire schrijft, bewaart afstand en blijft 
heel. Grass liet, eindelijk, alle afstand varen, en ging door de 
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hel. Een en ander is waarschijnlijk zonder verder nadenken 
overgenomen van de Duitse aanprijzing: Eine satirische Para
bel deutscher Mannestugend. Maar dat dáár niet iedereen dit boek 
begrijpt (wil begrijpen) is maar al te aannemelijk. 

De Duitsers, Günter Grass, wederom de Duitsers. Wie de fei
ten op een rijtje zet, ontdekt met schrik hoezeer de aanpak 
van het probleem beperkt blijft tot de politieke oppervlaktelaag 
en met hoeveel dwaalbegrippen er gewerkt wordt. Prof. Hans 
Kohn schreef zijn verhelderend boek onder de titel The idea of 
nationalism. Maar hij beperkt zich tot een historische benade
ring. Het is belangrijk maar het is onvoldoende. Want ook de 
geschiedenis is een abstrahering uit het totaal, en de weten
schappelijke begrenzing sta(l!t wederom overduidelijk vast. 

Hitier is weerlegd (nemen wij aan). Maar is Rosenberg weer
legd, is het verschijnsel dat toevallig Rosenberg heet, weerlegd? 
Grass wijst ons dwingend op de noodzaak van een hernieuwde 
onderzoekactiviteit in de diepte van het Deutschtum. hij sug
gereert soms met naam en toenaam, hij wijst in Hundejahre 
op de filosoof Heidegger (das skilaufende Nichts), en dat hij 
een te ongeschoolde weerlegging geeft om er vrede mee te 
hebben is een andere zaak. Grass vraagt om een antwoord. 
De Europese wereld vraagt om een antwoord. Iedere deelheb
ber aan het bewuste leven vraagt om een antwoord, een ant
woord dat een weten-per-laatste-evidentie geeft, op grond waarvan 
nazi-Duitsland definitief is geneutraliseerd tot nul komma nul 
repetent en niet meer in staat om ons te infiltreren. Laat ons 
aan het werk gaan. Intussen danken wij Grass, die de moed 
had. 
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H. Vermeulen 

Nabije belastingperikelen 

Eén van de kenmerken van hoog ontwikkelde landen is, dat er 
hoge belastingen voorkomen. Ook Nederland maakt op die regel 
geen uitzondering. 

Over onze hoge belastingen wordt veel geschreven en gespro
ken. Daarbij heeft men dan in de eerste plaats de directe be
lastingen op het oog, dus belastingen die worden geheven bij de
genen waarvan de wetgever aanneemt dat zij tevens de geheven 
belastingen voor hun rekening nemen. En binnen deze groep 
wordt in de eerste plaats gedacht aan de inkomstenbelasting met 
zijn voorrheffing, de loonbelasting, en aan de vermogensbelas
ting, die ook zwaar aankomt 'als men aanneemt dat de iillk:omsten 
uit vermogen naast inkomstenbelasting worden getroffen met een 
heffing van .5 °/oo van dat vermogen. Aan de vennootschapsbe
lasting denkt men in mindere mate, waarschijnlijk omdat deze be
lasting geen noemenswaavdige progressie kent. De bekende pro
gressiebezwaren kunnen daar nie.t zoveel opgeld doen. Een pro
pOI'tionele belasting van de gemaakte winst leent zich bovendien 
waarschijnlijk gemakkelijker voor afwenteling en ook dat kan 
een oorzaak zijn van minder klachten. 

Over de afwenteling van directe belastingen bestaan tot nu toe 
weinig of geen gegevens. Wel kan aangenomen worden dat als 
zo'n afwerutel:ing van directe belastingen zou voorkomen, de 
marktsituatie daarvoor gunstig moet zijn. Ondernemers hebben 
in beginsel een mogelijkheid om zich van hun belastingdruk te 
ontdoen. 

Van rechtspersonen wordt de niet-progressieve vennootschaps
belasting geheven. Bij rechtspersonen met een invloedrijke of 
overheersende marktpositie kan men de neiging verwachten, een 
verhoging van de proportionele belastingheffing van de winst in 
de kostprijs van de produkten al of niet verkapt op te nemen. 
Ten bewijze van de theorie dat bij voorbeeld de vennootschaps
belasting door de betrokken ondernemers wordt afgewenteld, mag 
men niet eisen, dat in tijden van belastingverlaging zich prijs
verlagingen zouden moeten openbaren. De verlaging van de in-
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komstenbelast:ing 1965-1967 van ruim 1 miljard gulden zal zelfs 
niet voor een klein gedeelte door producenten of handelaren via 
de prijsvOiming aan consumenten worden doorgegeven. De con
sument krijgt zijn deel door de verla:ging van zijn eigen belas
ting, niet meer. 

De vennootschapsbelasting roomt 45 pct. van de becijferde fis
cale winst af. De mogelijkheid van interne financiering wordt er
door beknot. De fiscale winst wijlkt evenwel vaak belan~ijk af 
van de commerciële winst, vooral bij grote ondernemingen. Fis
caal mogen de 1tanil:ièmes in mindering komen van het bedrijfs
resultaat, bij de waardering van de voorraden gelden in de fis
cale sfeer vele minimumregels en een derde belangrijk verschil 
ligt vaak in de afsdhrijvingen op duurzame produktiemiddelen. 
De fiscus accepteel'l: nog steeds niet de afsolu-ijving op basis van 
de vervangingswaarde, maar baseert zich op de in tijden van 
opgaande prijzen lagere afschrijvingen op de kostprijs in het ver
leden. 

Dart: onze belastingen, en zeker de directe belastingen, als hoog 
moeten worden aangemerkt, zal niemand willen betwijfelen; dat 
zij te hoog zijn, is eern vraag van een andere ol'de waarbij 
een zo groot veld van offers en nut in ogenschouw moet wor
den genomen, dat op deze plaats alleen gesteld kan WOI'den dat 
iedere beslissing daarover steeds zeer moeilijk is. Bij de laatste 
verlaging van directe belastingen met ruim 1 miljard gulden 
stemde de Eerste-Kamerfractie van de Partij van de Arbeid ver
deeld, de Tweede-Kamerfractie was éénsgezind voor. Belasting
verlagingen genieten vaak politieke sympathie. Men mrug niet 
stellen, drut daarvan een vertroebelende invloed uitgaat op een 
juiste beslissing, wel moet men er rekening mee houden. 

Naast economische faotoren speelt ook de psychologische reac
tie een rol bij een politieke beslissing over belastingverlagingen. 
Als men er echter te veel gewicht aan toekent, krijgt men later 
de rekening gepresenteerd. Uit het verdere betoog zal blijken, dat 
de unanieme stap van de Tweede-Kamerfractie waarschijnlijk een 
schrede vooruÏ!t is geweest naar een verdere ontwikkeling van 
de Europese EconomiSdhe Gemeenschap. Maar aan die ontwik
keling - altha!lls op politiek-Eiscaal gebied - kleven grote nade
len voor Nederland. Of daar een deel van de Eerste-Kamer
fractie het accenrt op heek laten vallen, is een vraag die 
niet meer aan het Partij-congres beantwoord hoeft te worden! 

Overigens dient men aan de klaagzangen tegen rte hoge belas-
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tingen steeds een betrekkelijke waarde toe te kennen, omdat die 
klaagzangen in een democratie maatschappelijk-strucrureel nim
mer zullen verdwijnen. Sinds vijftig jaar terug is de druk van 
de inkomstenbelasting verviervoudigd, de argumenten tegen de 
'ondraaglijke, hoge belastingdruk' zijn niet veranderd. Van die 
betrehlielijkheid lijkt ook de Leidse hoogleraar dr. P. Vinke in 
zijn recente inaugurele rede van mei 1965 overtuigd: 'De in
komstenbelasting is bij belastingplichtigen minder in geding dan 
de discussie rond haar wil doen geloven.' 

Vereenvoudiging 

Bijna 20 jaar is er gewerkt aan een vereenvoudiging van onze 
omvangrijkste belasting, de inkomstenbelasting. In 1964 is die 
herzierring voltooid, in hetzelfde jaar dus van de beslissing over 
de verlaging van de directe belastingen met ruim 1 miljard. 
Die herziening is begonnen in een sfeer van vereenvoudiging 
van de belastingwet. Door tarieven die opliepen tot meer dan 
70 pct. Vlan het inkomen, heeft de inkomstenbelasting een bij
zonder diep ingrijpende werking, en niet uitsluitend in het econo
misch leven. Betrekkelijk geringe onevenwichtigheden in de be
lastingwetgeving kunnen leiden tot onaanvaardbare verschillen 
in belastingdruk op de belastingplichtigen. Een verfijning, een 
vervolmaking van de belastingwet is daarop een vanzelfspreken
de reactie. Zo'n reactie wordt meestal, overeenkomstig onze 
Nederlandse, regelende aard, met succes bekroond. Wijzigingen 
doen op zich zelf echter weer nieuwe, moeilijk voorzienbare, 
ongewilde oneffenheden bij de uitvoering ontstaan. Oneffenheden 
dat heeft de praktijk bewezen, blijven steeds bestaan. 

Aan een belastingwet moet de eis word<en gesteld dat zij zo ge
ma'kikelijk mogelijk hanteerbaar is. Eenvoud is daarvoor be
langrijk. Niemand noemt echter de Wet op de Inkomstenbelas
ting 1964 een eenvoudige wet. De vereenvoudingsarbeid is slechts 
op onderdelen geslaagd. De nieuwe wet wordt een technische 
herziening genoemd van het Besluit op de inkomstenbelasting 
1941. De toepassing en de vaardigheid om met de nieuwe wet 
om te gaan, blijven hoge eisen stellen. De gewone belasting
plichtige kan alleen bij zeer eenvoudige situaties nog op eigen 
benen staan. Vooral in de bedrijfssfeer zijn meer keuzemogelijk
heden geopend en dat vereist dus inzicht op de lange termijn, 
een vereiste waaraan een groot deel van de druk bezette be
lastingconsulenten amper voldoet. Door een stroom van amende-
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menten, waarvan vele de eindstreep haa:ldlen, zijn in de wet tal 
van bijzondere regelingen opgenomen. 

Het pleidooi voor het belang van een bepaalde groep wint het 
gemakkelijk van een beroep op eenvoud. De regelingen van de 
lOOderaftrek zijn ingewikkelder dan ooit, met veel criteria die 
door rechtspraak uitgebalanceerd zullen moeten worden. Het Lu
caskind is ve!'dwenen., maar het Waddenkind en de Scholten
doohter in enkelvoud en duplo zijn ontstaan. 

Een algemene reiskostenaftrek is er gekomen met een rege
ling die vom afwijkende gevallen niet is over te vertellen, en 
vom alledaagse gevallen heel moeilijk. 

De vrijstelling van heffing over de waardeverschillen van boe
renopstallen is vervallen, maar bij amendement die over boe
rengronden niet. Die splitsing leidt tot een bijzonder grote hoe
vedheid werk met uiteraa!'d' veel verschil van mening over de 
splitsingsbedragen, enzovomts. 

Belastingwetgeving moet vom belastingplichtigen begrijpelijk 
blij.ven, de uitvoering moet geruisloos kunnen verlopen zonder 
geïrri<teC!'dheid over een groot aantal criteria waar men al of 
niet aan voldoet. 

Binnen zekere grenzen is een redelijke beloning voor arbeid 
van de gehuwde vrouw in het bedrijf of beroep van de man af
trekbaar. Wat is een redelijke beloning? De wetsfo'!"mulering is 
ongetwijfeld modern, soepel en sympathiek, maar het verschil 
van inzicht over redelijkheid kan leiden tot een onderwaardering 
van de echtgenote van de belastingplichtige door de fiscus. 

Een wetgeving met minder bijzonderheden en minder criteria 
leidt tot een belastingheffing waarbij men meer kans heeft dat 
men weet waar men aan toe is. De behoefte aan zekerheid in 
fiscale zaken is groot bij het merendeel van de belastingplich
tigen, aan scherpslijperij bestaat weinig behoefte. Enige ruwheid 
in de wetgeving wordt gemakkelijker aanvaard dan veel, spe
cifiek gerichte pleidooien willen doen geloven. In de strijd tussen 
eenvoud en bijzondere regeling ligt de uitkomst in de Nederland
se parlementaire VC!'houdingen dicht bij het bijzondere. De door
snee belastingbetaler heeft er geen kijk meer op, het is te tech
nisch geworden. Is dat nodig in een materie waar iedereen zo
zeer bij betrokken is? De bomen van het fiscale bos groeien bo
ven de belastingplichtigen steeds meer dicht. Bij een volgende 
herziening van de inkomstenbelasting - over een jaar of tien kan 
het zover zijn als de EEG flink doorzet - zal men meer aan-
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dacht moeten sohen!ken aan een eenvoudiger opzet, de bressen 
voor de kleinere groepsbelangen moeten dunner bezet worden. 

Harmonisatie 

De belastingstelsels van de Westeuropese landen zijn onderling 
moeilijk vergelijkbaar. Niet alleen dart de te belasten gebeurte
nissen en toestanden met ongelijksoortige belastingen worden be
streken, maar ook de uitwerkingen van zelfde belastingen zijn 
vaak verschillend van ·land tot land. 

De omzetbelasting, die in het middelpunt van de politieke be
langstelling gaart: komen, is daarvan een voorbeeld. In 5 van de 6 
partnerlanden in de EEG wordt de omzetbelasting geheven vol
gens ·het cumulatieve cascadestelsel: in iedere omzetfase wordt 
de volle waarde van het produkt onderworpen aan een tarief van 
de omzetbelasting. De Nederlandse omzetbelastingtarieven zijn 
de laagste van de EEG en het systeem van vrijstellingen van 
eerste levensbehoeften is in Nederland ver doorgevoerd. Het 
mag dan ook geen verwondering wekken dat het aandeel van de 
omzetbelasting in de totale belastingopbrengst in Nederland, in 
vergelijking met andere EEG-landen, laag is, namelijk ongeveer 
20 pot. 

De andere landen met een cumulatief cascadestelsel komen tot 
een hoger aandeel: Duitsland ongeveer 25 pct., België 30 pct., 
Italië 21 pct., maar de andere indirecte belastingen op goederen 
zoals accijnzen zijn in Italië een veelvoud van de Nederlandse 
accijnsdruk Alleen Luxemburg komt met een lager percentage 
van 16 uit de bus. In Frankrijk beslarut de omzefbelasting 35 pct. 
van de •totale belastingopbrengst. Frankrijk kent ook een geheel 
afwijkend stelsel van omzetbelasting; de belasting wordt daar 
geheven naar een hoger percentage over de aan het produkt 
toegevoegde waarde. De totale druk van de omzetbelasting op 
het eindprodukt is daardoor beter te bepalen. Dat kan van be
lang zijn in verband met een doelstelling van de omzetbelasting, 
namelijk om alleen het verbnrlk binnen de landsgrenzen te tref
fen. Dat houdt dus in, dat bij uitvoer van een produkt de reeds 
geheven omzetbelasting moet worden •teruggegeven. Die terug te 
geven belasting is bij het stelsel van het telkens belasten van 
de aan een produk!t toegevoegde waarde minder moeilijk en 
juister te berekenen dan bij het cumulatieve cascadestelseL Bij 
dit laatste stelsel bestaat veel meer ruimte voor een aparte uit
voerpolitiek Door de moeilijk te schatten terug te geven omzet-
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belasting hoger vast te stellen, kan men de uirtvoer een extra
stimulans geven. Omgekeerd heeft men het in de hand om de 
invoer te bemoeilijken. Bij invoer moet volgens !het principe 
van de verbruiksbelasting aan de grens omzetbelasting worden 
geheven. 

Tegenover het hanteren van de omzetbelasting als verbruiks
belasting staat het principe van de oorsprongbelasting. Op de 
hij de omzetfasen geheven omzetbelasting wordt bij uitvoer niet 
teruggekomen. Protectionistische overwegingen leiden dan veelal 
wel tot het heffen van belasting aan de grens bij ~invoer. In alle 
6 EEG~landen wordt de omzetbelasting echter geheven als 
verbruiksbelasting. 

Direct - indirect 

Met andere sociaal hoog ontwikkelde landen heeft Nederland g&
meen, dat de directe belastingen in opbrengst de indirecte 
belastingen overvleugelen. Door de progressiefactor in de in
komstenbelasting heeft dat overwicht de tendens te groeien. Met 
name in Zweden en Groot-Brittannië, landen met een vergelijk
batre belastingstructuur als de onze, bestaat morneiJJI:eel het str&-

~ ven het aandeel van de indirecte belastingen te vergroten. Ook 
het kabinet-Marijnen voerde die politiek. In het kader van de 
Europese eenwording, ook op fiscaal terrein, lb.ooft Nedecland 
eigenlijk ook geen andere keus, zoals blijkt uit de volgende ver
houdingen tussen directe en indirecte belastingen in de EEG
landen: 

Luxemburg 
Nederland 
West-Duitsland 
België 

~ Italië 
Frankrijk 

Voorstellen EEG-commissie 

56 - 44 
56 - 44 
43 - 57 
42 - 58 
30 - 70 
28 - 72 

Het verdrag van Rome heeft de bedoeling de Europese Econo
mische Gemeenschap de kenmerken van één grote binnenlandse 
markt te geven. Daarmede is niet in overeenstemming een ver
schil in kostprijsverhogende belastingen, dat door de nationale 
wetgevingen wordt teweeggebracht. Gelij'ke coDCUITentieverhou
dingen vereisen een gelijke belastingdruk, waarbij een gelijklo
pen van de kostprijsverhogende belastingen (omzetbelasting, 
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accijnzen en wellicht een deel van de van rechtspersonen ge
heven, zogenaamde directe belastingen) van groter belang is 
dan gelijkgeschakelde directe belastingen (die overigens wel de 
mogelijkheid ·tot imerne financiering van de ondernemingen ster
ker kunnen begrenzen). 

Het is voor de hand liggend, dat de EEG-commissie als eerste 
de omzetbelasting bij de horens heeft genomen; in a:lle lid-staten 
vormt de omzetbelasting een verbruiksbelasting die in- en uitvoer 
sterk kan beïnvloeden. Als doel heeft de EEG-commissie zich 
gesteld te komen •tot één gelijke omzetbelasting voor het gehele 
EEG-gebied. De weg naar dat doel is in grote lijnen aangegeven. 
Het eerste deel van die weg is waarschijnlijk het gemakkelijkste 
stuk: het omwerken van de bestaande omzetbelastingstelsel tot 
één uniform stelsel. De volgende etappes zijn van zwaa!'der ka
liber: in de eerste plaats het gelijkschakelen van de tarieven en 
de vrijstellingen en ten tweede het opheffen van de belasting
grenzen, het invoeren van een nieuw stelsel van onderlinge ver
rekeningen tussen de EEG-landen als het karakter van natio
nale verbruiksbelasting wordt gehandhaafd. 

Bij de voortgang van de EEG •treedt vaak spanning op tus
sen de technische ontwikkeling en de politieke ontwikkeling, 
waarbij de techniek meestal de politiek vooruit is. Ook in de fis
cale sector kan men zo'n spanningsveld zien. Voor het nemen va 
een poHtieke beslissing zou men graag een overzicht willen heb
ben van de gehele technische weg die moet worden afgelegd om 
zoveel mogelijk inzicht te hebben in de gevolgen die kunnen 
ontstaan. Etappegewijze beslissingen brengen technische druk op 
de volgende politieke beslissing mede. Als men al voor een deel 
in een gemeenschappelijk keurslijf zit, zal men óf door moeten 
gaan óf met extra-offers het gemeenschappelijke moeten beper
ken en het accent verschuiven naar de eigen, nationale ontwik
keling. 

De EEG-commissie heeft zich tct taak gesteld 3 ontwerp
richtlijnen te publiceren om tot harmonisatie van de omzetbelas
ting te komen. De in de eerste richtlijn vervatte voorstellen 
zijn ingediend op 12 juni 1964. Daarin wordt gesteld, dat de aan
vaarding door de nationale parlementen en de afkondiging van 
een omzetbelasting naar EEG-model voor 1968 zouden moeten 
zijn voltooid. 

Voor 1970 zou in alle EEG-landen de nieuwe omzetbelasting 
dan in wel'king moeten zijn getreden. 

In een tweede richtlijn, die op 13 aprill965 door de EEG-com-
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missie in de openbaarheid is gebracht, wordt de door de EEG
commissie ontworpen omzetbelasting aan de lid-staten ten voor
beeld gesteld. 

De commissie is van plan om voor 1969 met een derde richt
lijn te komen, waarin zal worden voorgesteld hoe en wanneer 
de belastinggrenzen tussen de lid-staten zullen gaan verdwijnen. 

De harmonisatie van de omzetbelasting ziet de EEG-commis
sie dus in drie grote sprongen gebeuren: 

1. een gelij·kschakeling van de omzetbelastingstelsels voor 1968; 
2. een gelijkschakeling van de tarieven en de vrijstellingen 

waarvoor nog geen tijdschema bestaat; 
3. het afschaffen van de onderlinge belastinggrenzen, ook 

nog zonder tijdsbepalingen. 
De beslissing over sprong 1 zal - althans op korte termijn -

niet de grootste economische gevolgen veroorzaken. Deze beslis
sing kan niettemin politiek gezien wel de zwaarste zijn. Wie A 
zegt, moet verder gaan. Daarbij valt onderscheid •te maken 
tussen het aangaan van formele bindingen en het op zich ne
men van een morele binding. 

Sprong 2 zal met name voor de Nederlandse consument van 
bijzonder grote betekenis zijn. Vele prijzen zullen scherp stijgen. 
Door de Nederlandse economie zullen golven gaan, het blijft niet 
bij rimpelingen. 

Sprong 3 is vooral van budgettair belang voor de Hd-staten. 
Opmerkelijk is dat •beslissing 1 genomen moet worden op een 
tijdstip dat de voorstellen over sprong 3 nog niet bekend zijn. 
De belastinggrenzen worden afgeschaft, maar hoe? Laat men 
dan het verbruikskamkter schieten in ruil voor het oorsprongidee 
in de verhoudingen tussen de lid-staten onderling, waa:rlbij dan 
geen belangrijke verrekeningen hoeven plaats te vinden? En als 
men het karakter van verbruiksbelasting wel handhaaft, ook on
derling, hoe worden dan de verrekeningen vastgesteld? Een ver
deelsleutel zal zeer moeilijk te vinden zijn. Voor Nederland kun
nen er enige honderden miljoenen guldens mee gemoeid zijn. 

Het is bijzonder moeHijk, zo niet praktisch onmogelijk, om een 
inzicht van enige omvang te krijgen in de reikwijdte en de in
tensiteit van de gevolgen die door een gelijke omzetbelasting bin
nen de EEG worden opgeroepen. Stoutmoedigheid en durf kan 
men aan het streven van de commissie niet ontzeggen. En even
min aan de opvatting van het Europese parlement, dat tot een 
snellere harmonisatie heeft geadviseerd. 

De commissie heeft dus gekozen voor een verbruiksbelasting, 
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in ieder geval tot de opheffing van de belastinggrenzen, zowel 
voor de siturutie naar buiten als intern. Zij wenst een zo groot 
mogelijke neUil:raliteit te zien uitgaan van een EEG-belasting. 
Invoerbeperkingen en uitvoersubsidies moeten voorkomen wor
den. Naar de mening van de commissie kan dit het best bereikt 
worden met een heffing over de toegevoegde waarde, het Franse 
systeem dus. Zij wil dus alle goederen en diensten algemeen, 
en in die algemeenheid zo laag mogelijk treffen. Op de heffing 
over de omgezette waarde zal de in vorige omzetfasen reeds 
geheven omze~belasting in mindering worden gebracht. De belas
tingtarieven zullen zoveel mogelijk gelijk moeten zijn, de vrij
srellingen zullen zoveel mogelijk beperkt moeten worden, nulta
rieven zijn eigenlijk uit den boze. De neutraliteit wordt daarmee 
gediend en het algemene tarief van de omzetbelasting wordt 
daardoor zo laag mogelijk gehouden, hetgeen op zich zelf een 
vermindering van de weerstand tegen deze belasting kan bete
kenen. 

Bezwaren 

In de EEG-omzetbelasting moet ook de kleinbandel worden 
betrokken. In Nederland is een jaar of tien geleden de klein
handel echter juist van de lasten van de omzetbelasting ont
heven! Dat buiten de heffing stellen van vele kleine zelfstandi
gen is een gelukkige maatregel geweest. De administratieve eis 
om de belasting te berekenen, af te dragen en door te bereke
nen, was voor vele kleine zelfstandigen met hun vaak beperkte 
tijd en hun adminástraties, die niet aan hoge eisen van opzet 
en uitwerking voldeden, in verhouding een erg zware opgave. 

Het kost weinig moeite om in te zien da:t de kleinhandel 
geen sympwthie zal opbrengen voor dit facet van het EEG-voor
stel. Ook de EEG-commissie voorziet op dit punt - in ieder 
geval in Nederland - moeilijkheden in Frankrijk en Duitsland 
is de kleinhandel niet vrijgesteld. In de richtlijn is de mogelijk
heid opgenomen dat de lid-staten autonoom voor de ,kleinhandels
fase een aanvullende belasting toepassen in plaats van de toe
passing van de omzetbelasting. 

Een ander bezwaar verbonden aan de inperking van de na
tionale autonomie is - daar heeft het Europese parlement in 
zijn advies op het ontwerp voor de eerste richtlijn op gewezen 
- dait aan de lid-staten een brok conjunctuurpolitiek wordt 
ontnomen, een van de meest slagvaardige delen daarvan. lm-
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mers, een verhoging van de omzetbelasting van bij voorbeeld 
goeder'en die niet tot het pa:kket van de eerste levensbehoeften 
gepaard dienen te gaan met een verlaging van andere belas
tingen, waarbij speciaal te denken valt aan directe belastingen. 
Een wijziging van de verhouding voor Nederland van directe 
behoren, zal direct van invloed zijn op het nationale bestedings
niveau en op de iiiJVoer. Het uit handen geven van dit stuk 
conjunctuurbeleid is niet in strijd met de doelstellingen van de 
EEG, mits men ervan verzekerd is dat de conjunctuurpoli
tieik voor dit gedeelte overgenomen kan en zal worden door de 
beleidsorganen van de EEG. 

De invloed van het Europse parlement is daal.'bij van belang. 
Overigens is de positie van het Europese parlen1ent ten op
zichte van een EEG-belasting niet minder belangrijk. Het ver
lies aan invloed van de nationale parlementen zal toch bij het 
Europese pariemerut op bevredigende wijze gecompenseerd die
nen te worden. 

Een volgend bezwaar tegen de invoering van een algemene 
EEG-omzetbelasting is, dat de accijnzen nog niet in de harmo
nisatiepolitiek zijn betrokken. Vooral de positie van de hoge 
Italiaanse accijnzen springt als storend in het oog. In de 
richtlijnen volgens de ontwerpen van de EEG-commissie is even
wel nog niet opgenomen wanneer de omzebbelastingstarieven 
dienen te zijn aangepast. Het lijkt dus mogelijk dat een even
tuele harmonisatie van de accijnzen van invloed kan zijn op het 
tijdschema dat voor de harmonisatie van de omzetbelasting nog 
verder moet worden vastgesteld. Een inzicht in de invloed van 
belastingen naar de winst op de prijzen van de te verhandelen 
goederen en de te verrichten 'diensten kan daarbij ook belang
rijk zijn. Een onderzoek naar die invloed in de lid-staten is ech
ter moeilijk uit te voeren. Het is namelijk vaak niet mogelijk 
om houvast te krijgen, de materie ligt te zeer verscholen; veel 
hoop op het verkrijgen van zo'n inzicht is er dan ook niet. 

Een kernprobleem in politiek opzicht van de harmonisatie van 
de omzetbelasting is de toekomstige verdeling van de totale na
tionale belastingdruk. V oor een gelijkschakeling van de tarieven 
en de vrijstellingen zal men het eens moeten worden over het 
niveau waarop de nieuwe EEG-tarieven ongeveer zullen komen 
te liggen. Een eerste gedachte kan zijn dat zo'n niveau in de 
buurt zal komen te liggen van het gemiddelde van de omzetbe
lastingdruk zoals die thans bestaat in de lid-staten. De druk van 
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de indirecte belastingen zal in Nederland dan belangrijk moeten 
toenemen. De veilhouding van de directe belastingen ten opzich
te van de indirecte belastingen zal dus mede veranderen. Ervan 
uitgaande dat de totale belastingopbrengst geen wijziging zal 
ondergaan, zal een verhoging van de omzetbelasting immers 
- indirecte belastingen van 56 - 44 in 50 - 50 zou misschien 
aanva~ll.'dbaar kunnen zijn. Een verdere verslechtering betekent 
echter het voor een groot deel teniet doen van een belangrijke 
sociale ontwikkeling in ons belastingstelsel. 

In dit verband moet de afwezigheid van Groot-Brittannië, de 
Scandinavische landen en ZwHserland in de EEG worden be
treurd. De praktische moeilijkheden bij het heffen en innen van 
directe helastingen in Italië en Frankrijk geven daarenboven 
grond voor de vrees dat deze lid-staten zich sterk zullen ver
zetten tegen een vermindering van hun opbrengst aan indirecte 
belastingen. Zoals ook in andere EEG-sectoren gebruikelijk is, 
zullen eventuele beslissingen over het gezamenlijke tarief van 
de omzetbelasting wel moeten vallen in marathonzittingen met 
een crisissfeer. 

De positie van Nederland is daarbij niet aangenaam. Als 
Nederland zijn tarieven en vrijstellingen zal moeten gaan af
stellen op ongeveer het huidige peil van de Franse omzetbelas
ting, dan zal dat leiden tot meer dan een verdubbeling van de 
opbrengst van onze omzetbelasting. 

Bij de harmonisatie van de omzetbelasting kan men de hoe
grootheid van de wijzigingen in de belastingopbrengst meten in 
mHjarden gulden. Een hogere opbrengst aan omzetbelasting van 
2 à 2,5 miljard gulden, misschien zelfs 3 miljard gulden, be
hoort tot de waarschijnlijkheden als de harmonisatie wordt 
aanvaa:rd. Die hogere opbrengst komt voor een belangrijk ge
deelte uit prijsverhogingen, in het bijzonder van normale le
vensbehoeften. Nederland zal veel vrijstellingen moeten prijs
geven. Prijsverhogingen van ongeveer 10 pet. voor te-"1tiel, 
schoeisel, brandstof, voedingswaren en openbaar vervoer liggen 
in de lijn van de verwachting. Ook de woningbouw zal duurder 
worden. De prijsverhoging door de nieuwe omzetbelasting van 
thans hoger belaste artikelen als auto's en televisietoestellen 
zal waarschijnlijk gering of nihil zijn. De prijsverhogingen gaan 
dan ook vooral ten koste van de lagere en middenklasse-inko
mens. Er zal een sterke opwaartse druk op het loonpeil ont
staan, het minimumloon zal in verhouding nog sterker moeten 
stijgen. 
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De verhoging van de opbrengst van de omzetbelasting met 
bij voorbeeld 2 miljard gulden zal waarschijnlijk niet mogen 
leiden tot een verhoging van de totale belastingopbrengst 
met dat bedrag. In andere sectoren van het belastingstelsel zul
len belastingverlagingen moeten komen. Als men die wil beper
ken tot de looiJJbelasting en de inkomstenbelasting, betekent dat 
ongeveer een vermindering met een derde van die belastingen. 
Groepen die thans vanwege hun geringe verdiensten geen of wei
nig loon- of inkomstenbelasting betalen, krijgen dan geen of te 
weinig compensatie in de belastingsfeer voor de prijsverhogingen 
die zij niet kunnen ontgaan. Consumentensubsidies? Uitkeringen 
waar te duidelijk het etiket 'steun' op zit, leiden in Nederland 
eerder tot een sociale achterstelling. 

Een verlichting van de directe belastingen dient goed over
wogen te worden, evenals een verscherping van de progressiecurve 
na een eventuele verlaging van de loon- en inkomstenbelasting. 
Een versohuiving van 2 miljard gulden van de directe naar de 
indirecte belastingen lijkt voor Nederland een onhaalbare kaart, 
men zal de oplossing in een andere richting moeten zoeken. 

Premielast sociale verzekeringen. 

Bij de sociale volksverzekeringen worden de premies geheven 
naar een proportioneel tarief over de verdiensten tot een maxi
mum bedrag. Door de f:~neming van het aantal verzekeringen 
en door de stijging van de uitkeringen is het bedrag aan jaarlijks 
te betalen premie geen sinecure gebleven. Bij een inkomen in 
1965 van f 12.000 moet f 1440,- aan premie AOW, AWW en 
AKW worden betaald, terwijl de inkomstenbelasting f 1861,
bedraagt (tariefgroep Il). Steeds meer breekt de gedachte door, 
dat die premielast aan een uiterste is gebonden. In weerwil van de 
verzekeringsgedachte is men bereid om een gedeelte van de 
algemene middelen (in hoofdzaak belastingen) te gebruiken voor 
de financiering van de verzekeringsuitkeringen, zij het in verhou
ding tot de premieopbrengst in geringe omvang. In de lijn van 
de politieke ontwikkeling ligt dat die bijdrage uH de algemene 
middelen zal groeien. De verzekeringsgedaohte van deze sociale 
regelingen komt daarmee steeds meer op de helling. Een ele
mentaire· herziening - mogelijk zelfs een afschaffing van de 
verzekeringsgedachte - zal aan de orde moeten komen in de 
jaren zeventig. Ter overweging staat dan dus een aanwending 
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van algemene middelen ter grootte van de verhoging van de om-
zet:belastingopbrengst voor de financiering van de sociale uitke- ,

1 
ringen die nu nog door een hoge premielast het karakter dragen 
van volksverzekeringen. Op deze wijze kan juist voor de lage
inkomensgroepen compensatie worden gevonden voor de prijs
stijgingen, een compensatie die in de sfeer van de directe be
lastingen niet is te vinden. 

Tussenbalans 

Naast nieuwe invloeden die normaal zijn voor het overgaan op 
een gemeenschappelijke omzetbelasting, treden door de bijzon
dere positie waarin Nederland verkeert extra-iiliVloeden op. 
Min of meer samenvattend kan in het kader van deze globale 
schets van de komende veranderingen als 'normaal' worden 
aangeduid: 
1. Gewijzigde concurrentieverhoudingen voor iedere bedrijfstak 
zowel binnen de EEG als ten opzichte van derde landen; 
2. afstand doen van een stuk nationale conjunctuurpolitieke in
vloed, beperking van de sociale politiek (vrijstellingen.) en de 
budgettaire politiek (1belastingopbrengsten); 
3. een tendens ~tot het samensmelten van het uitvoerende appa
raat, de belastingdienst in de EEG-landen; 
4. de behoefte aan het onder één noemer brengen van de recht
spraak over zaken van omzetbelasting; 
5. de behoefte om ook een aantal directe belastingen te harmo
niseren. 

Als ~buitengewoon' kan worden beschouwd: 

I. een verhoging van de opbrengst van de omzetbelasting in de 
orde van grootte van I tot 3 miljard gulden; 
2. een noodzaak tot herziening van ons stelsel van belastingen 
en sociale premies door de sterke verhoging van de omzetbe
lasting; 
3. het vervallen van de huidige vrijstelling van de kleinhandel 
van omzetbelastingverplichtingen; 
4. een belangrijke verhoging van de kosten van levensonder
houd; 
5. een opwaartse druk op het loonpeil, een nog sterkere druk 
om het minimumloon te verhogen; 
6. een invloed op het huurbeleid; 
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7. het tenietgaan van sociale vrijstellingen van omzetbelasting 
op eerste levensbehoeften en 
8. de aanwezigheid van ingebouwde inflatore impulsen. 

Het streven van de EEG-commissie om te komen tot een gehar
moniseel'de omzetbelasting roept dus vooral voor Nederland veel 
bezwaren op. Het streven mag bijzonder ambitieus genoemd 
worden. Men kan zich zelfs - dit alles overziende - de 
vmag stellen of het doel bereikt zal worden. De politieke be
slissingen in belastingzaken staan spoedig voor de deur als de 
huidige impasse waarin de EEG verkeert, voorbij zal zijn. 

V oor een gedachtenwisseling om te komen tot een ,dieper in
zicht in de ingrijpende gevolgen van de harmonisatie van de 
omzetbelasting is de tijd aangebroken. 

Augustus, 1965 . 
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P. C.Ludz 
De discussie over 
'Entfremdung' in het Oostblok 

Polen 

De discussie rond het begrip 'Entfremdung' is in Polen vooral het 
geesteskind van de Poolse sociaal-filosoof Leszek Kolakowski, die 
- sterk beïnvloed als hij is door het utopische marxisme van Ernst "' 
Bloch - in zijn theorie een scheiding maakt tussen het 'intellectuele 
marxisme en het 'institutionele' (bedoelend het verbureaucratiseer-
de) marxisme. Hij verwacht daarbij van het utopisch-kritisch ratio
nalisme van een open (niet ideologisch-dogmatisch) marxisme de 
garantie dat de verloren gegane menselijke identiteit hervonden zal 
worden en de vervreemding zal worden doorbroken. Hiermee gaat 
Kolakowski niet uit alleen van de 'vervreemding' in marxistische 
zin; hij wijst er ook met nadruk op, dat Marx' theorie van de 'ver
vreemding' door de communistische partijleiding vervangen is door 
een 'dogma der onfeilbaarheid'.1 Voortdurend weet hij de verderfe- "' 
lijke invloed aan te tonen die de zwaar wegende partij-organisatie 
- uitsluitend op het behoud van eigen macht bedacht - uitoefent 
op de wetenschap, de cultuur, zelfs op het denkvermogen. Hij 
weigerde zich aan te sluiten bij het parool van het ideologische 
dogma, dat uitgaat van de automatische opheffing van individuele 
wensen en van 'maatschappelijke belangen'. Integendeel: bij hem 
is de concurrentie van deze belangen afhankelijk van de 'graad 
der democratisering van het socialistische leven in zijn politieke, 
economische en intellectuele reikwijdte.' Deze eis toont duidelijk 
de politieke betekenis aan van zijn opvatting der 'Entfremdung'. 

Die is trouwens ook duidelijk merkbaar in zijn kritisch-utopische "i 
beschouwing van de politieke beschouwing in Polen: 'Het zou even-
zeer naïef zijn zioh te verbeelden dat dit probleem2 alleen al door 
de machtsovername door de arbeidersklasse automatisch zou kun-
nen worden opgelost. Alleen op de lange duur kan een oplossing 

1 Leszek Kola.kowski, 'Der Mensoh ohne Alternative', München 
1960, blz. 27. 

2 'dit probleem' is 'de geleidelijke oplossing van de conflicten tussen 
individueel en maatschappelijk belang in het socialistische leven. Noot 
van de schrijver. 
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tot stand komen, en het valt van tevoren niet te voorspellen of zo'n 
langdurig proces een ideale afloop zal hebben. Om de genoemde 
conflicten de baas te worden, is het misschien wel het allerbelang
rijkste om vooral de democratische vormen van het gemeenschaps
leven te verruimen; immers, met een dergelijke verruiming pleegt 
gepaard te gaan een verminderend isolement van de regerende 
groepen ten aanzien van de gemeenschap, zodat het aantal men
sen die rechtstreeks invloed op de besluitvorming in openbare aan
gelegenheden kunnen uitoefenen, groter wordt. De ontwikkeling 
van het maatschappelijk leven gaat duidelijk die kant op ... al is 
het wel eenvoudiger om in dit verband te spreken over een richting 
in de ontwikkeling en niet over een ideaal en absoluut systeem dat 
ergens in de nabije toekomst volgens plan te verwezenlijken zou 
zijn.' 3 

Terugblikkend kunnen we zeggen dat Kolakowski's opvatting van 
de 'vervreemdingsproblematiek' eigenlijk geen filosofisch of dog
matisch sluitende redenatie is; ze typeert eigenlijk meer de zelf
analyse der 'humanistische linkerzijde'. Enerzijds trachtte hij nl. een 
'de-totalisering van de ideologie' tot stand te brengen (wat neer
kwam op het relativeren van het ideologische dogma), maar aan de 
andere kant bleef hij trouw aan fundamentele basis-axioma's van 
de ideologie. De dialectiek bleef voor hem de wet die de maat
schappij beweegt, en de utopie bleef hoop en methode tegelijk. Een 
consequente aanvaarding van de 'de-totalisering der ideologie' zou 
voor Kolakowski betekend hebben dat ook het begrip 'Entfrem
dung' - sinds zolang al in het officiële ideologische dogma schuil
gegaan - opnieuw moest worden bekeken, immers de 'Entfrem
dungs'-conceptie verbergt de in filosofisch opzicht uiterst belang
rijke 'totaliteits-categorie' van het marxisme. Zijn filosofisch-eclecti
sche houding is evenzeer beïnvloed door de Poolse logica als door 
het denken van Spinoza, Hegel en Marx, en is in laatste instantie 
alleen politiek-ideologisch begrijpelijk. Aan de eerste liohte dooi 
in Polen (in 1956) heeft Kolakowski ten slotte een ideologische vorm 
weten te geven. 

Kolakowski fungeerde dus als vertegenwoordiger van de revo
lutionaire onverdraagzaamheid der 'humanistische linkerzijde' en 
daarmee leverde hij een belangrijke bijdrage tot het formuleren 
van de zelfkennis van de intelligentsia ... en dat niet alleen in 
Polen, maar ook in Tsjechoslowakije, Hongarije en Oost-Duitsland. 
Intussen is het veelbetekenend dat in het begin der jaren zestig een 

3 'Freiheitsprotokoll', blz. 183. 
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nieuwe dimensie in de discussie betrokken werd. Nu raken de com
munistische partijleiders en de publieke opinie in de landen van 
het oostelijk blok niet meer in opwinding over de afwijkingen van 
heretici ... wat .ben nu beroert is een maatschappijfilosofie (casu 
quo een marxistische filosofie) die aan de eisen van het 'nieuwe eco
nomische s1:yeem' is aangepast. 

We hebben dit in de gedachtenwisseling van Adam Schaff met 
de beroemde Tsjechoslowaakse logicus Arnost Kolman en de Poolse 
ethicus Marek Fritzhand gezien. 

Het komt ook duidelijk tot uiting in de economische theorie van 
de politieke econoom Oskar Lange, die nadrukkelijk vaststelt: 'Het 
wetenschappelijke socialisme kent geen eschatologie, het gelooft 
niet in een tijd die komen zal en waarin alle tegenstrijdigheden 
van het individuele en het collectieve menselijke bestaan verdwij
nen zullen.' 4 

De filosofische discussie in beperktere zin, waar ook de Tsjecho
slowaakse filosoof Karel Kosik zich in mengde, draaide om de 
noodzaak van een filosofische antropologie binnen het nu be
staande dogmatische systeem. Schaff en Kritzhand stonden tegen
over Kolakowski (maar ook tegenover Kolman). Zij pleitten voor 
een antropologie waarin het 'vervreemdingsbegrip' slechts een 
vluchtige verschijning is, omdat enerzijds het begrip 'utopie' (en 
daarmee de menselijke gespannenheid naar het transcendente of 

. tenminste naar de geschiedenis) niet wordt erkend, maar anderzijds 
ook geen met het existentialisme te vergelijken antropologische 
stellingname mogelijk wordt. 

Schaff keerde zich tegen twee tegenstanders: tegen de revisio
nisten in eigen kring en tegen de existentialisten. De hoop op een 
revolutionaire 'vernieuwing' van het marxisme werd onmiddellijk 
als 'utopisch' afgehandeld; een dergelijke vernieuwing wees hij 
trouwens ook af, omdat er een bedreiging in school voor de stabili
teit van de partij-organisatie. 

Schaff maakte zich ook op voor de strijd op een tweede ideo
logisch-politiek punt, nl. waar het ging tegen het existentialisme 
van Sartre. Hij bestreed met grote hardnekkigheid Sartres 'sub
jectivistische' interpretatie van het bestaan, al proclameerde hij zelf 
- sterk door het positivisme gekenmerkte partijfilosoof als hij is -
toch ook dat 's mensen 'existentia' vóór de 'essentia' gaat. Het hoeft 
dan ook geen verwondering te baren, dat Schaff tot nu toe er niet 

4 Oskar Lange, 'Entwicklungstendenzen der modernen Wirtschaft 
und Gesellchaft', Wenen 1964, blz. 179. 
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in geslaagd is een sluitende formulering te geven van de creatieve 
individualiteit van de mens, en dat hij evenmin een overtuigende 
verklaring heeft weten te geven voor zijn afwijzing van de meta
fysische dimensie van Marx' begrip 'Entfremdung'. 

Het derde vlak van de discussie treffen we aan op het terrein van 
de literatuurkritiek, zoals duidelijk wordt uit een artikel van de lite
raire criticus Roman Karst over de aan Kafka's werk gewijde con
ferentie in Ublice. Karst geeft de onderlinge tegenspraak der ver
schillende standpunten op objectieve wijze weer, zij het dan dat hij 
wel een duidelijke voorkeur blijkt te hebben voor het standpunt 
van de hervormers. 

Tsjeclwslowakije 

Door de eerder genoemde 'Kafka-conferentie', die de Tsjechische 
Academie van Wetenschappen in mei 1963 op het slot Liblice bij 
Praag had georganiseerd, kreeg het Tsjechische debat over de 
'Entfremdung' ook in het Westen bekendheid. Aan de discussie~ 
ter conferentie werd deelgenomen door critici, schrijvers en partij
ideologen (van wie wij de Tsjechische literatuurhistoricus Eduard 
Goldstücker en de partijhistoricus Pavel Raiman noemen), de Pool 
Roman Karst, de Fransman Roger Garaudy, de Oostenrijker Ernst 
Fischer, terwijl ook Hongaren en Joegoslaven aanwezig waren. Dit 
hele gezelschap verdiepte zich, uitgaande van Kafka's werk, in 
problemen van esthetische, literair-historische en filosofische aard, 
die al vóór de conferentie door de Oostenrijkse literatuurhistoricus 
Ernst Fischer geplaatst waren onder de éne noemer 'Vervreemding, 
decadentie, realisme'. u 

Tot de uitleggers van Kafka behoren in het Westen mensen als 
Günther Anders, Th. W. Adorno, Wilhelm Emrich, Leo Kofler, 
Ernst Fischer, Roger Garaudy, in het Oosten o.a. Pavel Raiman en 
Eduard Goldstücker (Praag), Georg Lukács (Boedapest), Alfred 
Kurella en Werner Mittenzwei (Oost-Berlijn), D. Satonskij (Mos
kou). Mgezien van hun politieke overtuiging vallen ze in twee 
groepen uiteen: de ene grooep interpreteert Kafka metafysisch, 
niet-hisorisch (en spreekt met Adorno van Kafka's 'object-loze in
nerlijk'), de tweede groep daarentegen tracht aan de hand van 
Kafka's werk 's mensen vervreemding in een geïndustrialiseerde 
maatschappij aan te tonen. 

5 ~gl. zijn opstel onder de titel 'Entfremdung, Dekadenz, Realismus' 
in: 'Sinn und FOJllll', 5-6/1962, blz. 816 e.v. 
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En dan kunnen beide groepen natuurlijk ook nog weer onder
verdeeld worden in voor- en tegenstanders. Goldstücker trachtte 
met de verhandeling 'Over Franz Kafka vanuit het Praagse perspec
tief anno 1963', die zijn bijdrage tot de conferentie was, een be
middelende rol te vervullen. Hij poogt nl. in zijn analyse van 'Het 
slot' aan te tonen, dat Kafka op latere leeftijd de overwinning 
behaalde op wanhoop en vervreemding. Hij stelt dat Kafka in 'Het 
slot' de bedoeling had om af te rekenen met de figuur van de 
'revolutionair'. 

In het Westen doen verschillende verhalen de ronde over het eigen
lijke verloop van de discussie. Essentieel is, dat vooral Fischer, 
Garaudy en Goldstücker een liberale politiek van de communis
tische partijleiding ten aanzien van literatuur en kunst bepleitten. 
Het spreekt vanzelf dat deze verlangens - die grosso modo nog wel 
cultuurpolitieke betekenis hebben - botsten op de tegenstand van 
de ideologische dogmatici (Kurella). Bij de algemene politiek-ideo
logische vragen liepen ze daar overigens op stuk. Het begrip 'ver
vreemding' (Entfremdung) is voor deze situatie wel karakteristiek. 

Vooral Ernst Fischer heeft al vrij vroeg (1958/59) in zijn lite
rair-historische opstellen een onderzoek ingesteld naar het ver
schijnsel der vervreemding. Wat hij over Musil en Kafka geschreven 
heeft, wordt niet alleen in het Oosten geciteerd en zijn werk heeft 
een blijvende invloed gehad op de literair-theoretische discussies 
in Tsjechoslowakije, Hongarije, de Sowjet-Unie en Oost-Duitsland. 
Zijn voornaamste verdienste is wel daarin gelegen da't hij - de 
betweterige beweringen, dat Kafka niets weten kon van de ver
vreemding in de marxistische betekenis omdat hij immers nooit een 
woord van Marx gelezen had, latend voor wat ze waren- overtui
gend wist aan te tonen dat de 'Entfremdung', zoals Marx ze zag, 
in het werk van Kafka als het ware een wederopstanding in dich
terlijke vorm beleeft.6 Samenvattend kan gezegd worden dat Fi
schers stelling erop neerkomt 'dat een vervreemde werkelijkheid, 
die steeds opnieuw verglijdt en zich zelf steeds weer verliest,' 
slechts een artistieke vorm kan krijgen door middel van een 'zinvol 
besluit' en door het stellen van een doeJ.7 Toegegeven: Fischers 
'besluit' en Fischers 'doel' staan van tevoren al vast, maar wat hem 

6 Ernst Fischer, 'Von Grillparzer zu Kafka', Wenen 1962, blz. 231 
e.v. Klaus Hermsdorf, woordvoerder van de 'DDR-delegatie", weersprak 
deze stellingen van Fischer in zijn bijdrage tot de discussie op de Kafka
conferentie (zie 'Weimarer Beiträge', 3/1964, blz. 404 e.v.). 

7 Ernst Fischer, 'Zeitgeist und Literatur', Wenen enz. blz. 127, 
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als blijvende verdienste moet worden toegerekend is, dat hij in 
zijn Kafka-analyse duidelijk maakte dat een dichter ook in een 
politiek en geestelijk "vervreemde' situatie steun kan vinden bij een 
scheppende produktiviteit. 

De werkelijke discussie om het begrip 'Entfremdung' is in Tsjecho
slowakije pas begonnen in de herfst van 1963, gedeeltelijk als gevolg 
van de Kafka-discussie, gedeeltelijk als reactie (van de ideologie
commissie bij het secretariaat van de Tsjechische communistische 
partij) op filosofische 'afwijkingen'. En ten slotte als antwoord van 
de partij-ideologen op het 'sceptische socialisme' van de jongeren. 

Toen de Tsjechische communistische partij midden december 
1963 een congres over de ideologie belegde, trad als woordvoerder 
van de partij-ideologen in eers'te instantie Vladiroir Koucky op, de 
voorzitter van de ideologie-commissie bij het hoofdbestuur van de 
Tsjechische partij, gesecondeerd door Frantisek Havlicek, plaats
vervangend hoofdredacteur van het partij-orgaan 'Rude Pravo'. 
Vooral Koucky8 gebruikte het probleem van de vervreemding et
telijke malen als thema van zijn rede, met name in zijn toespraak 
tot de voltallige Tsjechoslowaakse Academie van Wetenschappen 
op 3 april 1964. Op het congres van december 1963 leverde hij 
kritiek op Karel Kosiks nieuwe boek ('Dialektik des Konkreten', 
Praag 1963), dat door toonaangevende kenners in het Westen (zo
als b.v. N. Lobkowicz) juist beschouwd wordt als het belangrijkste 
marxistische werk sinds Lukács 'Geschichte und Klassenbewusst
sein' publiceerde. Kosiks, reeds in 1956 beticht van 'nieuw-hege
liaans revisionisme', gaat in zijn volkomen van marxis,tisoh-leninis
tische frasen ontdane werk inderdaad uit van het 'totaliteitsdenken' 
van de jonge Marx in "Nationalökonomie und Philosophie'. 

Natuurlijk behandelt hij ook het probleem der 'Entfremdung'. 
Alleen al door dit teruggrijpen maakt hij zich schuldig aan een 
'scheiding van de filosofie en het leven', ja, misschien ook wel aan 
'arrogant intellectueel individualisme'. Dit is een houding die door 
Koucky 'entfremdet' genoemd wordt, waa!'bij Koucky dan de heer
sende mode volgt die ieder 'psychologisch' conflict meteen als 
'uiting van vervreemding' wil duiden. De 'smaad van de socialisti
sche staat' wijst de partij-ideoloog af, en wel in naam van juist dat 
prinéipe met behulp waarvan zijn critici ten strijde trokken tegen 
de identificering van macht en ideologie in handen van een heer
sende groepering. Duidelijker kan niet worden aangetoond hoezeer 

8 V'gl. zijn toespraak 'Die Wissenschaft und die ideologische Arbeit 
der Partei'. in 'Prawda' (PresbuTg), 11.4.1964. 
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ook het begrip 'Entfremdung' intussen al tot een lege formule is 
verworden. 

In dit opzicht is door M. Kusy, theoreticus van de kennisleer en 
logicus, in zijn interpreta,tie van het begrip 'Entfremdung' uiterst 
verhelderend werk geleverd. Kusy concretiseert het marxistische 
vervreemdingsbegrip. Hij neemt een middenpositie in tussen de 
partij-ideologen (als b.v. Koucky) en revisionisten (b.v. Kusik). Vol
gens Kusy wijst het voortwoekeren der bureaucratie ook in socia
listische staten op 'Entfremdung': het beduidt dat volk en partij 
'vreemden' voor elkaar zijn geworden. Aan de andere kant evenwel 
treden steeds meer vervreemdingsverschijnselen op in het consump
tieve gedrag van de 'arbeidende bevolking'. Een der belangrijkste 
oorzaken van de vervreemding in de socialistische maatschappij 
zou dan ook gezocht moeten worden in het particuliere bezit aan 
duurzame consumptiegoederen, vooral auto's. Het met een derge
lijke aanschaf verbonden offer zou- evenals trouwens in het Wes
ten - tot zo'n onmatige groei van het prestigebewustzijn leiden, 
dat de bezitter van het voorwerp slachtoffer bleek te worden van 
een door zijn bezit uitgeoefende 'dictatuur'. 

Opmerkelijk is hierbij niet zozeer dat deze stelling aangrijpings
punten biedt voor een marxistische kritiek op de maatschappij en 
de cultuur, als wel dat de partijleiding door deze stelling de moge
lijkheid krijgt om van het begrip 'Entfremdung' een illS'trument te 
maken dat zo nodig dienen kan voor de consumptiepolitiek van de 
partij. 

Hongariie 

Voor zover ons bekend, heeft de discussie rond de 'Entfremdung' 
pas in de herfst van 1964 in Hongarije vorm gekregen. Tot nu toe 
is de discussie beperkt gebleven tot het filosofisch-theoretische en 

I 

1 
I 

het li1:erair-kritische vlak, maar de totaalindruk is die van een op
merkelijke onbevangenheid. Van belang is vooral de discussie die 't 
midden november 1964 door de redactie van het tijdschrift 'Valo-
sag' georganiseerd werd over de 'Entfremdung'. De 'Zsuzsa Korok-
nai' publiceerde een bericht hierover. Het is duidelijk dat de deel-
nemers allemaal min of meer op het marxisme stoelden, er waren 
o.m. prof. Andreas Hegedüs (lid van de Academie), Agnes Heller 
(leerlinge van Lukács), de econoom prof. lmre Vadja, Gyula Vörös 
(een der redacteuren van 'Valosag') en Adam Wirt (mederedacteur 
van de 'Ungarische Philosophischen Rundschau'). Het kennelijk 
bijna eensgezind aanvaarde resultaat van de debatten kan samen-
gevat worden in de klassiek-marxistische stelling dat 'Entfremdung' 
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meer een historisch bepaald iets is dan een algemeen-antropologisch 
gegeven. Weliswaar konden de debaters het niet bepaald eens wor
den over de vraag, welke sociologisch-historische plaats de 'Ent
fremdung' toegekend zou moeten worden - en dat des te minder 
waar bij deze vraag ook de rol van de socialistische staat aan de 
orde kwam. 

De belangwekkendste mening kwam van Hegedüs. In zijn op
vatting zijn vervreemding en humanisering 'de 1:wee oorspronkelijke 
categorieën van het socialisme', die wederkerig de voorwaarden 
voor elkanders bestaan zijn. Alleen een socialistische maatschappij
kent de mogelijkheid om de vervreemding te overwinnen, maar toch 
is ook in het socialisme de vervreemdingssituatie een vaststaand 
feit. 

De volks-socialistische schrijver Peter Veres (lid van de redactie 
van he1: tijdschrift 'Kortars') nam eveneens op opmerkelijke wijze 
stelling ten aanzien van de 'Entfremdung'. Hij goot zijn kritiek op 
de maatschappij in de vorm van een 'brief', waarin hij de vervreem
ding een 'algemene ziekte van intellectuelen en individualisten' ten 
aanzien van het 'leven' noemde. Aan deze ziekte zouden mensen 
lijden die tot geen enkele gemeenschap behoren. Deze ziekte con
trasteert, volgens Veres, me1: de 'gezondheid' van de arbeider, die 
kracht noch tijd heeft 'om over existentialistische problemen te 
filosoferen.' Het is Veres overigens niet ontgaan, dat juist onder de 
arbeiders ontevredenheid, politieke oonverschilligheid, 'individua
lisme' en een soort maatschappelijke integratie welig tieren. De 
schrijver gebruikt, niet bepaald gelukkig, ook voor deze verschijn
selen de term vervreemding. Erg helder is zijn analyse niet, maar ze 
geeft ons toch de indruk dat de kritiek op wantoestanden in de 
eigen maatschappij steeds verder om zich heen gaat grijpen. 

Oost-Duitsland 

'f In de ideologische strijd om de 'Entfremdung' in het oostelijk blok 
komt Oost-Duitsland bepaald niet - naar men uit de argumentatie 
van Alfred Kurella afleiden kan - als de meest dogmatische uit de 
verf. Het tegendeel is waar: over het geheel genomen schijnt er een 
vrij brede scala van discussies te zijn. De pragmatische economische 
koers contra!>teert misschien té opvallend met de starheid van de 
officiële cultuurpolitiek dan dat een steeds herhaald provoceren 
van individuele gedachten over 'Entfremdung' ook in socialistische 
maatschappelijke systemen vermeden zou kunnen worden. 

De scala vangt aan bij zorgvuldig esthetisch gehouden analyses 
plus literair-historische analyses van jeugdige filosofen en litera-
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tuur-historici. Tot dezen behoren prof. Werner Heise (Humboldt
universiteit te Berlijn) en Werner Mittenzwei.U Het andere uiteinde 
van de scala wordt gevormd door de dogmatisch-originele differen
tiatie die prof. Georg Klaus (Filosofisch instituut der 'Deutschen 
Akademie der Wissenschaften' in Berlijn) maakt tussen 'maatschap
pelijke' en 'technische' vervreemding. 

Heise probeert het marxistische begrip 'Entfremdung' vruchtbaar 
te maken voor de geschiedenis van de esthetica. Hij is een voor
treffelijk vertegenwoordiger van de (in Oost-Duitsland zeer sterke) 
groep jonge literatuur- en filosofiehistorici, die de kunst verstaan om 
ideologische axioma van het marxisme (zoals b.v. het axioma der 
vervreemding) kennis-sociologisch vruchtbaar te maken. Hegels op
vatting van de 'Entfremdung' wijst volgens Heise op 'een veelom
vattend verband, dat duidelijk maakt welke functie de grote rea
listische humor heeFt in de zich zelf reproducerende en toenemende 
vervreemdingsstructuur van de klassenmaatschappij, en de beteke
nis bepaalt van haar plaats in onze toe-eigening van de erfenis 
aan humoristische ervaringen' ('Sinn und Farm', 9/1964, blz. 820). 
Klaus abstraheert hier van de totaliteitseisen van het marxistische 
vervreemdinsgbegrip en past de vervreemdingsgedachte toe op de 
'cybernetische wisselwerking van mens en machine'. 

De scala omvat verder de tegenwoordig door sociologen (als b.v. 
prof. Kurt Brauhreuther van de Humboldt-universiteit) op staats
en partijlbureaucratie uitgeoefende kritiek, de radicaal-utopische 
aanvaarding der vervreemding door Robert Havemann en de ideo
logische brain-trust van de partij, gepersonificeerd in de partij
ideologen aan het Instituut voor sociale wetenschappen van het 
hoofdbestuur der SEID. Laatstgenoemden trachten door uitvoerige 
discussies in 'Neues Deutschland' en door ideologische tegenpro
paganda het begrip 'Entfremdung' te redJen voor de manipulaties 
van de 'classici'. Maar zelfs hier zorgt de partijleiding voor differen
tiatie. In 'Forum' en in het weekblad 'Sonntag' worden mildere 
tonen aangeslagen dan in de dagbladen van de SE<D. 

In dit verband moeten we ook enkele van de nieuwste vertalingen 
uit het Russisch noemen, die essentieel zijn voor de beoordeling 

9 Vgl. zijn bijdrage in 'Sinn und Form', 4!1963, blz. 618 e.v. Verder 
dient hier genoemd te worden de analyse van Hans Kaufmann (kenner 
van de literaire wetenschappen te Jena) over 'Brecht, die Entfremdung 
und die Liebe' ('Weimarer Beiträge', 1/1965, blz. 84 e.v.). In dit boek 
onderzoekt de schrijver de metamorfosen van Breohts werk met behulp 
van het vervreemdingsbegrip. 
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van de Marx-discussies in de SowjetUnie en in Oost-Duitsland- en 
dus ook voor de analyse van de ideologisch-dogmatische aspecten 
van de 'Entfremdung'. Vermeldenswaard zijn vooral de studie van 
Ju. N. Davydov, 'Freiheit und Entfremdung' (Berlijn 1964) en het 
eerder genoemde 'Die Entstehung der marxistischen Philosophie' 
van T. I. Ojzerman {Berlijn 1965). Davydovs analyse valt op door 
een in de 'marxologische' geschriften van de Sowjet-Unie tot nu toe 
praktisch ongekende nauwkeurigheid en differentiëring. Binnen het 
kader van Marx' vroege werk blijvend, werkt hij met grote zorg
zaamheid de verschillende stadia van de 'Entfremdung' uit, vooral 
in 'Nationalökonomie und Philosophie' en in 'Die Deutsche Ideo
logie'. 

Samenvatting 

Ook in Oost-Duitsland zet de partijleiding van de SED alle zeilen 
bij om het verlangen naar meer liberalisering in kunst en cultuur 
-een in de ''Entfremdungs' -debatten opgekomen, ofschoon nog niet 
overal als zodanig onderkend verlangen - te kanaliseren. De con
cessies die de partij hier en daar op het ideologisch-dogmatische ter
rein heeft toegestaan en die Tsjechoslowakije, Polen en Hongarije 
trouwens ook kennen, zijn eigenlijk voor deze kanalisatie bedoeld. 
In feite is het resultaat van deze concessies overigens dat het begrip 
'Entfremdung' wordt uitgehold, zodat het voor dogmatisch gebruik 
onbruikbaar wordt. Ze veranderen niets aan de werkelijke inhoud 
die het woord 'Entfremdung' voor talloze mensen in Oost-Europa 
heeft. Want één ding staat na een grondige beschouwing van de 
'Entfremdungs'-discussie wel vast: vragen, hoop en ontevredenheid 
zijn met dit begrip verbonden; dit begrip is de uitdrukking van een 
geestelijk zoeken dat zich niet laat afschepen met een paar ideolo
gische gemeenplaatsen. 

Het is wel duidelijk dat de communistische partijleiders zich 
evenwel nog geen 'nieuw economisch systeem' kunnen permitteren 
op het ideologische vlak. Gelet echter op de pragmatische koers van 
de economie en de daarmee onvermijdelijk verbonden veranderin
gen ook van de maatschappelijke structuur, van de sociale ver
houdingen, van de eisen die men stelt en van de standenstructuur, 
kan het toch niet anders of een dergelijke onzekere politiek van de 
partij-ideologen zal ten slotte alleen maar de onrust onder de intel
lectuelen en de jongeren vergroten. Wij zullen moeten afwachten 
in welke vorm en in welke concrete historische situatie deze onrust 
ten laatste zal uitkristalliseren. 
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W. Drees 

Verjonging, ja, maar een 
verdeelsleutel? 

In het juli-augustus-nummer bepleit A. H. van Nieuwpoort in zijn 
arti·kel 'De partij van morgen of de prutij van gisteren' vergro
ting van het aantal jongeren in vertegenwoordigende lichamen 
en besturen. Er zal weinig verschil van mening zijn over de 
wenselijkheid. Het streven van het partijbestuur is daarop ook 
geridht. Voor het jongste partijcongres trok een groot aantal par
tijbestuurders zich terug om verjonging te vergemakkelijken. 
Het P.B. had ook bevorderd, dat bij de kamerverkiezingen op 
elke lijst 'ten minste één jongere stond op een, naar verwacht 
werd, verkiesbare pbats. De teleurstellende uitslag heeft het re
sultaat ongunstig beïnvloed. 

Van Nieuwpoort wil echter een vaste, scherp omschreven re
geling. De methode die hij daarbij aanbeveelt, geeft mij aanlei
ding tot enkele opmerkingen. Het zijn opmerkingen van iemand 
wiens jonge jaren ver achter hem liggen, maar die w nog dui
delijk genoeg voor de geest heeft om begrip te hebben voor het 
belang dat erin gelegen is jonge mensen een kans te geven. 

De afdeling Den Haag van de SDAP vaardigde mij voor 'het 
eerst naar het congres af toen ik 22 was, koos mij als bestuurs
lid op mijn 24ste, als voorzitter op mijn 2.5ste en stelde mij in 
twee van de drie districten kandidaat voor de gemeenteraad toen 
ik 24 was. Ik werd raadslid op 27 -jarige, wethouder en lid van 
de Provinciale Staten op 33-jarige leeftijd. Anderzijds is mij lang 
de gelegenheid gelaten door te werken, langer dan tot mijn 70ste, 
toen ik mij temg had willen trekken. Zelfs heeft het congres mij 
benoemd tot permanent lid van het P.B., boven het gewone aan
tal, zodat ik er geen jongere in de weg zit. Deze levensloop kan, 
meen ik, aan een objectief oordeel over de leeftijdskwestie be
vorderlijk zijn. 

Er is stellig gevaar, dat ouderen onderschatten wat jongeren 
kunnen. Tot nog ltoe moest men 30 jaar zijn om lid van de 
Tweede Kamer te WO'i'den. Nu is men verkiesbaar van zijn 2.5ste 
jaar af. Men zou kunnen stellen, dat dat voor bijzondere geval
len nog te hoog kan zijn. Het meest spectaculaire voorbeeld uit 
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de parlementaire gesohiedenis is waarschijnlijk dat van William 
PiiM: de jongere in Engeland in de 18de eeuw. Op zijn 22ste werd 
hij lid van het Lagerhuis, op zijn 23sbe minister van Financiën, 
op zijn 24ste eersf'e minister. In later jaren was hij de grote te
genspeler van Napoleon. Dat voor het Lagerhuis de mogelijkheid 
bestond er zo jong en met een dergelijk resultaat lid van te 
worden, heeft er intussen niet toe geleid, dat men gemeend 
heeft steeds een grote groep twintigers te moeten afvaardigen. 
Zo kan men het toejuichen, dat hier de mogelijkheid is geboden 
ook 25- tot 30-jarigen te kiezen zonder met Van Nieuwpoort te 
menen, dat zij nu ook 1tot een vast percentruge diell]en te worden 
gekozen. 

Als men ervan uitgaat, dat de verkiesbaarheid van leden van 
een bepaalde leeftijdsgroep, die groep reoht geeft op een zeker 
aantal vertegenwoordigers uit haar midden, zou dalt ook voor de 
boven 6.5-jarigen kunnen gelden. Ook zij zijn verkiesbaar en zij 
zijn ook niet allen van gisteren. Er is overigens reeds een poging 
gedarun een bejaardenpartij op te richten ten einde de vele spe
ciale belangen van die groep te behartigen. 

Van Nieuwpoort wil een 'verdeelsleutel' voor de leeftijdsgroe
pen'. Daarnaast zou men dan ook kunnen denken aan andere in
delingen. Meer dan de helft van de kiezers zijn vrouwen. Ook zij 
zijn van hun 25ste jaar af verkiesbaar. Waarom ook aan de 
vrouwen - eventueel ook onderverdeeld naar leeftijd - niet een 
vast deel van de vertegenwoordiging toekennen? Onze partij 
maa:kt op dit punt verhoudingsgewijs geen slecht figuur, maar 
groot is toch ook bij haar het aantal vrouwelijke vertegenwoor
digsters niet. Daarvoor zijn overigens andere redenen dan on
wil van de partij. 

Bij de kandidaatstelling speelt ook altijd een rol de vraag of 
voldoende kandidaten voor de verschilleiJJJde delen van het land 
worden gesteld. Ook daarvoor een verdeelsleutel? 

Intussen is ongetwijfeld het aantal afgevaardigden beneden de 
40 jaar ook voor onze partij te klein en zullen er, nu de leef
tijdsgrens verlaags is, vermoedelijk nog minder zijn beneden de 
30 jaar indien men aan deze kwestie geen speciale aandacht 
schen~t. 

Wat zijn de oorzaken? 
In de eerste plaaJts natuurlijk het feit, waarop ook Van Nieuw

poort zijn aandacht richt, dat men Zliittende leden met licht laat 
vallen en dat er, in een tijd waarin geen zetels gewonnen worden, 
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weinig plaatsen nieuw te bezetten zijn. Toon onze ministers in 
1958 uit de regerig traden en bijna allen m 1959 weer kamerlid 
werden, terwijl wij in 1959 en 1963 zetels verloren, was de kans 
voor jongeren extra klein. Het stellen van de regel - INl3.l' ik 
meen overigens niet als een volstrekt bindend besluit - dat men 
na zijn 65ste niet opnieuw wordt gekandideerd, is een poging om 
althans enige ruimte te scheppen. In 1963 werden in de Twee
de Kamer 6 PvdA-leden boven de 60 gekozen. Dit wijst op het 
beschikbaar komen van verscheidene plaatsen in 1967. 

Op zich zelf betekent deze leeftijd niet, dat men ongeschikt is 
geworden. Het zou ook dwaasheid zijn er onder alle omstandig
heden aan vast 'te houden. Als Churchill op 65-jarige leeftijd het 
Lagerhuis had moeten verlaten, zou hij de Tweede Wereldoorlog 
slechts als belangstellend toeschO<Uwer hebben kunnen meemaken. 
De meesten van ons zullen van oordeel zijn, dat Adenauer te 
lang politief actief blijft, maar had men hem na de oorlog al da
delijk te oud moeten V'el'klaren? Of, om OilJS op Nederlandse be
gane grond te bewegen, zouden VVD- en CRU-fractie en de 
Kamer erbij hebben gewonnen als Oud en Tilanus eerder waren 
vervangen? De !'egel heeft zin om doorstroming te bevorderen, 
maar moet uitzonderingen mogelijk laten. 

Verdient het aanbeveling om, zoals reeds eerder in de partij 
werd besproken en nu door Van Nieuwpoort wordt aanbevolen, 
verder te gaan en in het algemeen het lidmootschap van een 
vertegenwoordigend lichaam tot 8 jaar te beperken? Laten wij 
ons nu even indenken dat jongeren beneden 30 jaar worden 
gekozen. Stel dat iemand lid van de Tweede Kamer. wordt op 
27 -jarige leeftijd. Is hij 35, dan zou hij op zijn beurt voor een 
jongere moeten plaats maken. Hij zal op de doorstroming dan 
allicht een andere kijk krijgen. Nog jong heeft hij, wat vaak 
een hoogtepunrt is in een politieke carrière, reeds achter zich. 
Terwijl hij, als hij academicus is, vrijwel direct van de universi
teit naar de Kamer is gegaan, zal hij nu alsnog een plaats 
in de maatschappij moeten zien te verwerven. 

Van Nieuwpoort vreest, daJt als men eerst reeds een zekere 
positie heeft bereliM, men misschien zal aarzelen het kamerlid
maatschap te aanvaarden. Maar wordt dit aantrekkelijk als 
men weet het nog voor de middelba!'e leeftijd weer prijs te moe
ten geven? Een politieke functie is geen ambt met een vaste aan
stelling. Elke vier jaar staaJt men voor de mogelijkheid dat men 
niet opnieuw wordt gekandideerd of afvalt door een ongunstige 
uitslag van de verkiezingen. Wie geen risico wil lopen, moet zich 
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niet in de politieke arena wagen. Dat is echter iets anders dan 
bij voorbaart te weten dat men na betrekkelijk korte tijd weer 
heen moet gaan. 

V,an Nieuwpoortt vestigt in dit verband de aandacht op demo
gelijkheid van benoeming in functies als burgemeester e.d. Ik 
acht het zeer wenselijk, dat tot dergelijke functies ook kamerleden 
worden geroepen. De door:stroming wordt ermee gediend, maar 
het zal vaak ook voldoening geven te kunnen handelen in plaats 
van enkel aan discussies deelnemen. Omgekeerd zal het echter 
ook van bela~ng zijn, dat personen met besltuurservaring deel 
gaan uitmaken van de ~amer, al behoren zij niet meer tot de 
jongsten. Wat echter de eerste mogelijkheid betreft, men kan 
een goed kamerlid zijn, bijzonder deskundig op een bepaald ge
bied, zonder de neiging of de geschiktheid om leiding te geven 
in een gemeente. Een benoeming tot de ene plaats mag niet een
voudig voortvloeien uit de wens iemand van een andel"e plaats te 
doen opstaan. 

Denken wij ons nu de positie van een jonge, intelligente hand
arbeider in. Hij zal vrijwel nooit enkel of ook maar in hoofdzaak 
actief zijn in de partij. Hij zal zich al jong weren in zijn vakver
eniging, bestuurslid worden van een afdeling, op den duur in het 
hoofdbestuur van zijn vakbond komen. Allereerst langs die weg 
zal hij ook de scholing opdoen nodig voor het voldoen aan de 
hoge eisen die een goede vervulling van het kamerlidmaatschap 
stelt, waarbij ook de deelneming aan het werk van internatio
nale organen behoort. Langs de weg der vakbeweging hebben wij 
voortreffelijke kamerleden gekregen, meestal echter niet tot de 
jongsten behorend. Het is niet onmogelijk, dat een arbeider uit 
die kring beneden de 30 jaar in aanmerking komt, maar het zal 
vermoedelijk uitzondering blijven, en dan volstrekt niet omdat de 
partij daartegen gekant zou zijn. In elk geval zullen het wel ar
beiders moeten zijn die actief zijn ook in de partij. 

Het aftreden na 8 jaar is een kernpunt in de suggesties van 
Van Nieuwpoort, want zonder een regeling in deze geest is een 
verdeelsleutel als hij wil niet toe te passen. Hij spreekt van 
na 8 jaar eens bekijken, maar men zal dan wel heel kritisch 
moeten bekijken. Bekijken moet men ook de positie van aftr·e
dende leden elke vier jaar. Misschien is men wel eens te huiverig 
om iemand niet weer il:e kandideren, maar wordt men steeds 
na 8 of eventueel uiterlijk na 12 jaar 'overjarig' geacht, zoals 
Van Nieuwpoort het noemt, dan wol"dt het bedenkelijk. Vooreerst 
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voor degenen die zich met hart en ziel aan hun werk als af
gevaardi,gde wijden en die deze vorm van publieke dienst als 
een roeping gevoelen. Vooral echter ook omdat het een groot ver
lies zou betekenen aan opgedane ervaring en gewonnen vertrou
wen, gezag in het parlement, in het land en tegenwoordig ook 
vaak in inrt:ernationale organen. 

Plaatsen voor jongeren, zij het niet naar een vaste verdeel
sleutel en ook allicht vaker boven dan beneden de 30, kunnen 
besohiklbaar komen door het heengaan der 65-jarigen, doordat 
kamerleden minister woroen of een andere belangrijke bestuurs
functie gaan vervullen. Heit beste door zetelwinst! 

Dan komt de kwestie van de onbekendheid van jongeren, die 
Van Nieuwpoort noemt als eerste reden voor het feit dat men 
hen niet ka:Il!dideert. Hij meent klaarblijkelijk dat dit geen be
letsel mag zijn. 

Nu moet men ondersche[den russen onbekendheid, althans min
dere bekendheid, in hert algemeen en binnen de partij. Onder de 
evenredige vertegenwoordiging speelt geringe bekendheid van 
een karndirlaat bij het publiek meestal een geringe rol, als hij 
geen lijstaanvoerder is. Zij behoeft dan ook geen beletsel te zijn 
om een veelhelewend jongere een goede plaats op de lijst te 
geven. Maar mag men niet vergen, dat hij binnen de partij, al
thans in zijn kieskring, enige bekendheid geniet? 

Het P.B. bracht bij de jongste verkiezingen op een goede 
plaats op een lijst een jongere, tegen wie in de 'kieskring waar 
hij woonde het bezwaar werd geopperd, dat hij nooit de afde
lingsvergaderingen bezocht, zodat men hem zelfs in zijn afdeling 
nauwelijks kende. Wij mogen m.i. verlangen, dat jonge partij
genoten, ook academici, in de parrt:ij meeleven, en dan niet alleen 
door ve!l'gaderingbezoek, maar ook door mee te doen aan huis
bezoek, bereid te zijn zitting te nemen in het afdelingsbestuur, 
enz. Dan leert men de partij en de 'bevolking kennellJ. Natuurlijk 
moet men dat niet doen om kamerlid te worden. De gevoelens 
voor de beweging moeten ertoe leiden. Dergelijke jongeren zul
len echter ondervinden, dat zij spoedig vertrouwen winnen. 

In dit verband een woord over de verhoudingen in de bestu
ren. Van Nieuwpoort meent, dat ook daarbij de jongeren niet 
aan hun trek komen. Ik heb de indruk dat op dit punt meestal 
de houding van de jongeren zelf beslissend zal zijn. Op wie be
langstelling toont en aotief medewerkt, zal meesrta:l spoedig een 
beroep worden gedaan voor een bestuursfunctie in een afdeling. 
die dan verdere mogelij'kheden opent. 
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In het algemeen zijn de kansen voor jongeren in onze beweging, 
als men bovendien niet alleen het oog richt op de vertegenwoor
digende lichamen, groot en veelzijdig. Men moet daarbij niet 
alleen denken aan de partij, maar ook aan verwante organisaties, 
aan de vakbeweging, de VARA, het NIVON, enz. Er is een bijna 
onbegrensde behoefte aan werkers, ook in beSII:uursfuncties. Bij 
de vertegenwoordigende lichamen moert men m.i. allereerst den
ken aan de gemeenteraden. Wie daar jong inkomt, kan tonen 
wat hij waard is en doet waardevolle ervaring op. 

Wat betreft het aantal jongeren kan het zwaartepunt nooit lig
gen in het parlement. Men begint nu eenmaal, ook in de maat
schappij, meestal niet aan de top. Er zijn natuurlijk uitzonderin
gen. Na de oorlog hebben wij meer dan vroeger jonge ministers 
gehad. Ik noem Mansholt en Zijlstra. Ik hoop van harte, dat 
wij ook in de Kamer briljante jongeren zullen kunnen brengen. 
Ik geloof echter niet aan de wenselijkheid of mogelijkheid van 
een vaste verdeling der zetels naar leeftijdsgroepen en acht het 
ook niet onredelijk, dat men in het algemeen iets zal moeten 
hebben gepresteerd in de maatschappij voordrut men in het pm·
lement komt. 

De gemiddelde leeftijd van een fractie uit een partij die reeds 
lang in het parlement vertegenwoordigd is, ligt overigens allicht 
hoger dan bij een voor het eerst gekozen fractie. De verwijzing 
van Van Nieuwpoort naar de PSP in de EerSite Kmner, waar zij 
twee leden heeft van gemiddeld 42 jaar, wrut zou bewijzen 'dat 
het ook anders kan', zegt dus op zich zelf al niet heel veel. 
42 jaar aan het begin is al niet heel laag. Maar bovendien, in 
de Tweede Kamer, waar zitting nemen van jongeren meer zin 
heeft dan in de Eerste, is de gemiddelde leeiitijd der PSP-leden 
47 jaar, mede als gevolg van het feit dat de PSP een van 
haar leden in de Kamer heeft gebracht op een leeftijd waarop 
hij in de PvdA niet voor het eerst zou zijn gekandideerd. 

Een kort woord nog over Provinciale Sta:ten en gemeenteraden. 
Ook hier werkt de veroudering door van eenmaal zitltende leden. 
Snellere wisseling dan gebruikelijk is, is hier beter mogelijk, 
omdat het noo:it gaat om iemands hoofdtaak (behalve bij gede
puteerden en wethouders). Hier is het ook van bijzonder belang 
jongeren een kans te geven. Een vru.te regel en een verdeelsleu
tel zouden ook hier echter naar mijn overtuiging slecht werken. 

Zelfs wat de 65 jaar beh·eft moet men met de omstandigheden 
rekening houden. Een onderwijzer aan een openbare school kan 
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geen raadslid worden. Is hij gepensioneerd dan wel. In meer dan 
een kleine gemeente is het een belangrijke aanwinst geweest, 
dat een gewezen onderwijzer dan nog enige jaren zich in de 
raad kon doen gelden. Misschien behoren nog wel enkelen van 
die gepensioneerden tot de 51 van onze 2568 raadsleden die boven 
de 70 zijn. Mogelijk is ook voor die bejaarden niet gemakkelijk 
een plaatsvervanger te vinden. Dat juist in Braibant en Limburg 
het percentage ouderen hoog is, zou in die riohting kunnen wij
zen. Daar hebben wij in verschillende gemeeillten een klein aan
tal leden in verhouding tot het aantal stemmen. Het is de vraag 
of daar jongeren niet in de raad komen, omdat de .ouderen blij
ven da:n wel omgekeerd de ouderen blijven, omdat geen jonge
ren besohikbaar zijn. 
Ik heb gerneend mijn bezwaren tegen het al te stelselmatige van 
Van Nieuwpoorts streven tot uiting te moeten brengen. Dat neemt 
niet weg, dat de cijfers die hij zo overzichtelijk heefrt gegeven, 
en waarvan het verzamelen geen geringe taak kan zijn geweest, 
een waarschuwing inhouden. 

De vraag hoe verjonging kan worden bevorderd, is ten dele 
een organisatorische kwestie, rten dele een vraag van persooniij
ke beslissingen. Ouderen kunnen hun positie nog eens overwe
gen, jongeren :zJioh afvragen of zij in en voor de partij de activi
teit ontplooien die ook zonder dat zij nog tot een belangrijke post 
zijn geroepen, van hen mag worden gevraagd. 

Antwoord aan dr. W. Drees 
Ik vind het verheugend, dat ook Drees het met de feitelijke con
statering in het artikel - te weinig jongeren onder de 40 in de ver
tegenwoordigende lichamen en besturen - eens is. De bedoeling 
was dan ook niet anders dan door middel van het kwantificeren 
van de leeftijdsgegevens een duidelijk beeld te geven van de 
situatie. Om deze cijfers te kunnen toetsen heb ik een verdeel
sleutel ingevoerd. Duidelijk heb ik daarvan gesteld dat ik deze 
verdeelsleutel de meest reële benadering vond voor vergelijking 
en deze als uitgangspunt nam voor de rest van de beschouwingen. 
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Tegen deze verdeelsleutel als dogmatisch te hanteren regeling 
heeft Drees bezwaar. Ik heb echter deze verdeelsleutel niet als 
regeling voorgesteld, doch als vergelijkingsobject gebruikt om de 
'veroudering' aan te tonen. Zelfs een andere verdeelsleutel, die 
b.v. slechts de helft van de percentages voor de leeftijdsgroepen 
onder de 40 jaar zou geven, veroorzaakt nog een ongunstig beeld. 

Nu uit de geanalyseerde situatie blijkt, dat van een in onvol
doende mate bezetting door jongeren sprake is, zou uitvoering 
kunnen worden gegeven aan het tweede deel van het voorstel van 
Hoogezand opdat maatregelen in breder verband en op lange 
termijn kunnen worden bezien. 

Een tweede kernpunt waarop Drees kritiek heeft ligt in de zit
tingsduur. Hoewel Drees ontkent dat een politieke functie een 
ambt met vaste aanstelling is, heeft er wel vaak alle schijn van. 

Juist in onze kring wordt het kamerlidmaatschap als een vak 
gezien met een volledige dagtaak. Enerzijds kweekt men daardoor 
uitstekende vakpolitici, van wie echter na een aantal jaren mee
lopen in het politieke bedrijf wel een zekere bedrijfsblindheid ver
wacht kan worden. Anderzijds krijgt door deze volledige dagtaak 
de partij bij het candideren direct te maken met het persoonlijke 
en maatschappelijke leven van een kandidaat. 

Ook door de status die het kamerlidmaatschap heeft en door de 
geringe promotiemogelijkheden lijkt de kans op het 'overjarig' 
worden toe te nemen. Ik kan mij echter moeilijk voorstellen, dat 
kamerleden geen andere positie in de maatschappij kunnen ver
werven, tenzij zij de voorhanden zijnde functies onaanvaardbaar 
achten op grond van een vermeend statusverlies. 

Drees pleit in verband met de zittingsduur voor uitzonderingen 
en noemt voorbeelden. In dit geval zouden bijna de helft van onze 
fractieleden (42 pct.) uitzonderingen zijn? 

Verder noemt Drees het langzamerhand opklimmen (gemeente
raad - provinciale staten - kamerlid) een goede mogelijkheid. Dit 
duurt echter een aantal jaren (zie eigen loopbaan). Waarom is het 
passieve kiesrecht dan verlaagd tot 25 jaar en bepleitte onze fractie 
bij monde van V on deling verdere verlaging tot 23 jaar? 

Drees'stelling 'Doe maar eens wat voor de partij, dan wordt je 
wel bekend' gaat ook niet altijd op, zoals ik op verschillende 
plaatsen heb kunnen constateren. Een oproep van de FJG bij de 
vorige raa:ds- en Statenverkiezingen om geschikte jongeren kan
didaat te stellen had vrijwel geen resultaat. 

Tot slot zou ik de mogelijk verkregen indruk willen wegnemen als 
zou ik geen uilwnderingen willen maken en star het leeftijds-
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criterium willen toepassen. Ik zou echter de met behulp van de 
verdeelsleutel geanalyseerde situatie evenals Drees als een waar
schuwing willen beschouwen, in de hoop dat de nu verkregen 
kennis zal bijdragen tot het vonnen van een werkelijke 'partij van 
morgen'. A. H. VAN NIEUWPOORT 
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Boekbesprekingen 

Dr. H. Hoefnagels: De problemen van het menselijk samenleven. Uitg. 
]. ]. Romen & Zonen, Roermond 288 p. 1964. 

Er zijn een aantal - helaas een te gering aantal - schrijvers in ons 
lande die bij tijd en wijle een flinke steen in de vaderlandse vijver dur
te gooien. Van de kant klinkt dan een vermanend foei-geroep, want 
men houdt in het algemeen in ons land niet van stenen in vijvers. Ook 
onder 'progressieven' moet alles zo blijven als het is. 

Nu moet gezegd worden, dat de hierboven bedoelde lieden (w.o. de 
economen Hartog, Pen en Wemelsfelder, de psychiater Van den Berg, 
de socioloog Hoefnagels) niet altijd de beste stenen uitkiezen en voorts, 
dat zij ook niet altijd evern behendig mikken. Maar dat is dam ook maar 
een opmerking van iemand die het lef mist zelf stenen te gooien, 
maar wie vooral de fantas,ie ontbreekt om op het idee te komen. Dit 
indachtig zijnde, ben ik althans bereid steeds dankbaar te zijn voor de 
outrimpeling van de al te vervelende vaderlandse vijver en daarom 
lees ik altijd graag wat deze ont-rusters schrijven. 

Met dit verwachtingspatroon nam ik het boek van pater Hoefnagels 
ter hand, dat een aantal problemen van het menselijk samenleven be
handelt. Het is bedoeld als een inleiding tot het sociologisch denken 
en het zal wel in eerste instantie bedoeld zijn als leerstof in de sociolo
gie voor de jezuïeten in opleiding aan de filosofische faculteit van deze 
orde, het Berchmanianum in Nijmegen, waaraan zoveel opvallend in
telligente en creatieve docenten zijn verbonden. 

Wel: het valt tegen! Dit boek i-s geen steen in de vijver, maar een 
rustig geschreven studie over de evolutie van het menselijk samenle
ven. Dat was voor de recensent wel een beetje teleurstellend, maar 
aan de andere kant: er behoeven niet steeds stenen in vijvers te vallen. 

Toch is dit boek opvallend wat de hele toon betreft. Dit soort be
schouwingen kan namelijk criant vervelend worden. Het aantal socio
logische, sociaal-psychologische en psychologische boeken dat onlees
baar is, mag er zijn. Het enkele boek dat men geboeid leest, is daarom 
zeer welkom. Ik heb dit boek geboeid zitten lezen. Het is geschreven 
op een ondogmatische wijze (al zitten er wel wat dogma's onder het 
gras: zie hieronder), maar ook op een argeloze manier. Het is hier en 
daar bepaald speels (ludiek, zegt men dan tegenwoordig) en het 
tracht tenminste niet alles te behandelen. Het getuigt dan ook van een 
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gezonde zelfbeperking. 'De problemen van het verleden hebben een 
oplossing gevonden zonder dat de sociologen daartoe een noemenswaar
dige bijdrage geleverd hebben.' (p. 30) 

Het nauwelijks uitgesproken dogma waar Hoefnagels van uitgaat is 
dit, dat er ook voor het menselijk samenleven 'algemeen geldige nor
men zijn, die zich slecht~ ·in een moeizaam groeiproces aan de mensen 
openbaren.' (p. 57) Hij zet zich daarbij af tegen die (vooral in de r.-k. 
wereld levende) sociologen die menen, dat de normen voor het op
dienen zijn uit een dépot van goddelijk natuurrecht: verlicht door het 
geloof moet de mens de natuur gaan ontcijferen. Er zijn wel algemeen 
geldige normen - aldus Hoefnagels - maar zij zijn er niet zonder 
meer, maar zij worden: er i~ een evolutieproces gaande, dat de nor
men geleidelijk aan steeds beter aan het licht brengt. In dit opzicht 
past hij geheel in het uitgangspunt van veel jezuïeten van onze tijd, 
die voortbouwen op de 'ideologie' van Teilhard de Chardin, wiens 
ideeën weer niet goed begrijpelijk zijn, wanneer men niet beseft, dat 
de filosofie van het vitalisme (Bergson) en de dialectische methode 
(Hegel en ook wel Marx) daarvan de fundamenten vormen. 

Hoefnagels gelooft in de evolutie en deze evolutie brengt ons tot een 
betere situatie dan waarin wij ons thans bevinden. Hoefnagels gelooft 
ook, dat deze evolutie alleen maar in beweging kan worden gehouden 
door een, dialectisch proces. Niet slechts de solidariteit tussen mensen 
en groepen, maar ook de rivalitett is nodig. Enigermate verdrietig 
klaagt hij, ·dat nog altijd de werkgever er niet mee verzoend is, dat de 
werknemer in bepaald opzicht zijn tegenstander is en dat de werkne
mer het nog steeds de werkgever kwalijk neemt, dat hij weerstand 
biedt aan zijn verlangens (p. 137). Hoefnagels juicht de strijd wel toe, 
want zonder die strijd geen vooruitgang. Maar anderzijds (en dat is 
ook een dialectisch moment) juicht hij over de mensen die het voort
bestaan van de huidige orde nastreven, want zonder hen geen progres
sieven. 

Ik wil graag toegeven, dat in deze gedachtengang iets zeer aantrek
kelijks. zit. In elk geval is hij de moeite waard om over na te den
ken. Daartoe vormt dit boek een voortreffelijke inleiding. Maar over
tuigd van de waarheid ben ik geenszins. Wordt alleen door strijd voor-
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uitgang geboekt, of is juist het grote geheim van deze tijd, dat wij r1 
leren complementair te denken, d.w.z. in openheid ten opzichte van het 
andere, dat men vooralsnog niet als 'tegenpartij' wil zien. De oecume-
ne berust niet op de rivaliteit, maar op het steven naar een geza
menlijke verantwoordelijkheid (= samen antwoord geven op). Daarom 
is het ook de vraag, of werkgevers en werknemers nu werkelijk tegen 
elikaar op moeten tornen of dat men moet zeggen hier te maken te 
hebben met een demonstratie van de 'volmaakt verleden tijd,' een 
demonstratie die dan voortvloeit uit het niet voldoende moeite nemen 
de ramen meer naar elkaar te openen. (S.v.p. nu geen geschrei: wii 
willen wel, maar zii niet!) 
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In het dialectische schema van Hoefnagels past ook de tegenstelling 
tussen de conservatieven (de behoeders van het voortbestaan der hui
dige ordelijke verhoudingen) en de progressieven (de strevers waar een 
situatie waarin aller menselijke waardigheid gelijkelijk respect vindt) 
(p. 125). Het is de tegenstelling tussen orde en gelijkgerechtigdlv3id, 
die Hoefnagels steed~ weer op boeiende wijze naar voren schuift en die 
ongetwijfeld tussen 1875 en 19(?) een zeer overheersense positie heeft 
ingenomen. Hij sluit daarbij stellig aan op wat in sociali~tische kringen 
steeds is en wordt gesteld. De vraag is echter, of het huidige mens
beeld wel een goede basis' kan vormen voor dit soort gedachten. Wat 
nodig is, is een onderzoek naar de consequenties van dat huidige mens
beeld op onze wijze van samenleven. Daarbij komen we niet toe met 
de oplossing van Hoefnagels. Maar vraag mij niet om iets positiefs toe 

Daarom: de toeschouwer aan de rand van de vijver moet zwijgen. 
Hij beveelt dit boek aan, omdat het een goede uitnodiging is tot meer 
nadenken over onze wijze van smnenleven. 
te voegen aan deze negatieve conclusie. 

Dr. C. F. Brenkman, De huisarts en het gezin van zijn patiënt. Disserta· 
tie Utrecht. Assen, Van Gorcum & Comp. 1963. 

Sinds de Tweede \Yereldoorlog zijn er meer dan twintig dissertaties 
verschenen over de huisartsenpraktijk, de meeste gebas>eerd op ervarin
gen door de arts in eigen praktijk opgedaan. 

Dit verschijnsel weerspiegelt een hoogst belangrijke problematiek. 
Bij het ontwaken uit de nachtmerrie van oorlog en bezetting bleek dat 
wij o.m. in het bezit gekomen waren van een stelsel van geneeskun
dige verzorging voor de grote meerderheid van de bevolking waarbij 
de huisarts de centrale rol te vervullen kreeg in die zin dat hij de 
toegang tot alle andere voorzieningen van medische hulp volledig be
heerste. 

Dat aan de huisarts deze positie gegeven werd zonder enige voorbe
reiding, ja, eigenlijk zonder dat hij dit zelf besefte, heeft ernstige ge
volgen gehad voor de praktische verwezenlijking van een stelsel dat op 
zich zelf zeer goed genoemd kan worden. Dit punt moeten wij hier 
verder laten rusten. 

Terwijl de ziekenfondsverzekering aan de taak van de huisarts een 
krachtig reliëf geeft, leidt tegelijkertijd de ontwikkeling van de genees
kunde met een steeds verder doorgevoerde specialisatie, met steeds 
verfijnder technieken en gecompliceerder apparatuur tot een ondermij
ning van de betekenis van de huisarts, wiens hulpmiddelen deze tech
nische ontwikkeling slechts op verre afstand volgen. 

De huisartsen hebben op deze situatie verschillend gereageerd. Dat 
zij uiting gegeven hebben aan een onbehagen behoeft niet te verwon
deren, maar dikwijls was hun argumentatie onredelijk, onjuist of kort
weg dom en richtte zioh op gevolgen in plaats van op ool'"lllken. 
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De besten onder hen daarentegen hebben, dikwijls met enorme in
spanmng, gepoogd een analyse van hun taak te leveren, daarmee op
nieuw hun plaats in het geheel van het gezondheidsbestel bepalend en 
daaraan bepaalde wenselijkheden op het gebied van opleiden, naoplei
ding en, praktijkvoering verbindend. 

Hierbij is van groot belang een andere ontwikkeling, die zich heeft 
voorgedaan als reactie op de vrijwel uitsluitend technische benade
ring van het door de patiënt geboden ziektebeeld, waarbij de lichamelij
ke verschijnselen geheel in het centrum van onderzoek en behandeling 
worden geplaatst. Deze reactie wordt de 'integrale' benadering van 
de zieke genoemd, waarbij behalve de lichamelijke verschijnselen de 
psychologische en sociale verhoudingen waaronder de patiënt leeft 
mede worden beschouwd bij het zoeken naar een antwoord op de vraag 
hoe de ziekte - in de gegeven vorm! - ontstaan is en wat de meest 
aangewezen wegen naar de genezing zijn. 

Het is in het bijzonder de huisarts, zoals ik indertijd opmerkte 1 

die in staat is de gezinsverhoudingen mede in zijn beoordeling te be
trekken. Juist door een integrale benadering kan de huisarts zijn positie 
waarmaken. 
Brenkman heeft van zijn 20-jarige ervaring als huisarts gebruik ge
maakt om een nader verband aan te tonen tussen het gedrag van de 
patiënt - frequentie en aard van zijn aandoeningen - en de verhou
dingen in zijn gezin. Ik wil hier niet op de verschillende, soms tech-
nisch zeer moeilijke problemE'Tl ingaan die met zulk een onderzoek ver- ~ 
bonden zijn. I 

Met grote voorzichtigheid trekt Brenkman de conclusie, dat hij in
derdaad verbanden heeft gevonden tussen gezinsrelaties en het veelvul
dig optreden van ziekteverschijmelen, waarbij nóch de een nóch de 
ander een duidelijk specifiek karakter heeft. 

Na een moeizame en nauwkeurige bewerking van zijn stof voelt 
Brenkman zich helaas genoodzaakt, aan zijn conclusie een praktische 
consequentie te verbinden. 

Helaas, want de gehele studie doet reeds zien, hoe verhelderend 
E'Tl doorlichtE'Tld een goed contact tussen huisarts en patiënt kan zijn, 
terwijl de praktische consequentie een anticlimax vonnt. Breukman 
meent nl. dat een integrale benadering zou bevorderd worden door een ~ 
'kennismakend bezoek', een contact dat gelegd zou moeten worden 
vóórdat gezinsleden wegens ziekte de hulp van de arts inroepen. 

Hoewel het op Zlich zelf geen onaardig idee is dat dokter en patiënt 
elkaar leren kennen voordat zich de ernstige emotionele spanningen 
rondom een ziekte hebben voorgedaan, geloof ik niet dat onder zulke 
'nom1ale' omstandigheden de situatie in het gezin aan de arts bijzon
der duidelijk zal worden, noch ook dat bij de gezinsleden veel bereid
heid zal bestaan, de arts hierover in te lichten. 

Het is jammer dat de vondst van het 'kennismakingsbezoek' aan het 

1 Inleiding tot een integrale geneeskunde, Leiden 1955. 
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eind van het boek een beetje het beeld oproept van een heel lange 
polsstok, waannee over een klein slootje wordt gesprongen dat bo
vendien droog is. 

Derze opmerking doet niets af aan mijn respect voor Brenkman en 
andere huisartsen, die ondanks hun zware belasting kans zien hun ge
gevens zo vast te leggen dat zij wetenschappelijk bewerkt kunnen wor
den - en dit ook doen. 

PROF.DR.A.QUERIDO 

Dr. M. H. H. Wiarda en mr. ]. E. E. de Pree: Inleiding tot het Neder
lands burgerlijke pensioenrecht. Uitgegeven bii N. Samsam, Alphen a. d. 
Rijn, 1965. 

Met het doen verschijnen van dit boek, waarin de geschiedenis van 
de pensioenwetgeving in Nederland aan een gedegen beschouwing 
wordt onderworpen, hebben de schrijvers verdienstelijk werk verricht. 
De eerste zin van het voorwoord, in dit voor belangstellenden in 
het pensioenrecht zo bijzonder nuttige werk, is maar al te waar: 'De 
ambtelijke pensioenmaterie wordt niet ten onrechte als moeilijk be
schouwd.' 

Weinigen zullen er behoefte aan hebben dit te weerspreken. Wie met 
de pensioenwetgeving en haar geschiedenis te maken krijgt, ervaart 
telkens weer hoe gecompliceerd zij is. Toch zijn er nog betrekkelijk 
velen die om onderscheidene redenen zich met het pensioenrecht 
moeten doch ook willen bezighouden. Daarbij kan goede voorlichting 
niet worden gemist. Deze voorlichting kunnen zij hier vinden. Reeds 
in de tweede zin van het genoemde voorwoord zeggen de samenstel
lers: 'Allerwegen gevoelt men daarom behoefte aan toelichting en 
verduidelijking.' Zo is het! 

Onzes inziens zijn de schrijvers in de opzet geslaagd. Ook outsiders 
- en daaronder verstaan wij hen die niet beslist genoodzaakt zijn om 
zich met het pensioenrecht in te laten - kunnen het evenzeer ter hand 
nemen. Zij zullen er geen spijt van hebben en, naar wij mogen aan
nemen, met toenemende belangstelling kennis nemen van de geschie
denis der pensioenwetgeving en hoe zij in een lange reeks van jaren 
is geëvolueerd tot het huidige niveau. Men is er nl. in geslaagd om 
deze ogenschijnlijk dorre stof op aangename wijze op te dienen, al zijn 
er gedeelten, zoals onder meer dat der financiering van de pensioenen 
en het deel handelende over de samenloop van AOW en overheids
pensioen, waarover wel belangwekkende dingen worden gezegd, maar 
die toch tenminste enige elementaire kennis vereisen om ze te kunnen 
verwerken. 

De grondigheid waannee dit alles gebeurt, is evenwel geen belet
sel gebleken om zoveel mogelijk een gemakkelijk te lezen verhaal
trant vol te houden. Het is allerminst de stijl van de officiële stukken 
en rapporten, een bekend, doch overigens betrekkelijk ongevaarlijk 
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vervangingsmiddel van de moderne en dikwijls nogal dure slaapmid~ 
delen. Het tegendeel is hier het geval. Dit boek, dat een eerste deel 
is en 'algemeen deel' wordt genoemd, leest prettig. Het 'bijzondere 
deel' dat ons beloofd wordt, zal de eigenlijke toelichting zijn op de be
palingen van de wet en haar uitvoeringsvoorschriften. 

De wet waar hierop wordt gedoeld, is in ontwerp bij de Staten-Ge
neraal in behandeling als 'Algemeen Brugerlijke Pensioenwet' ter 
vervanging van de sterk verouderde en zeer vele malen herziene 
wet van 1922, waarvan de toepassing steeds meer moeilijkheden op
riep en niet ten onrechte flink wat kritiek uitlokte. Het eerste deel 
van deze 'Inleiding tot het Nederlands burgerlijk pensioenrecht' lazen 
wij met interesse en genoegen. Naar het tweede deel zien wij be
langstellend uit. Doch dat deel zal zeker eerst kunnen verschijnen, 
wanneer het wetsontwerp-pensioenwet nieuwe stijl de parlementaire 
weg heeft afgelegd en het Staatsblad zal hebben bereikt. 

J. BLOM 

Dr. G. Harmsen e.a.: De Actualiteit van Marx. Een symposium. Uitg. 
Kruseman, Den Haag z.j. 

De vloed van Marx-literatuur is zo groot en gestaag geworden, dat het 
nauwelijks verantwoord geacht kan worden om anderen dan specia- • 
listen aan te raden er weer eens wat van te gaan lezen; er is eenvoudig 
geen beginnen meer aan. Maar voor dit boek moet u maar een uit
zondering maken. Het geeft voor de meer algemeen geïnteresseerden 
op een aardige en ongedwongen manier een veelzijdige kijk op de hui-
dige Marx-waardering. In een achttal artikelen, die los van elkaar te 
lezen zijn en vaak met goede discussie wo!'den besloten gaat Marx 
weer eens door de molen, nu op een manier die laat zien, hoe hij 
inderdaad weer actueel is. 

Ik acht mij allerminst bevoegd om alle artikelen op hun kwaliteit 
te beoordelen, maar ik vond ze vrijwel alle zeer leesbaar en de meeste 
origineel. 

Harmsens inleiding is heel knap en genuanceerd geschreven en een " 
goede voorbereiding op het volgende. Hij zet zijn eigen ideeën wat 
parmantig door die van Marx heen, maar dat geeft het betoog iets heel 
opensen levendigs. 

Van Delfgaauw bewondert men de openheid en onbevangenheid, waar
mee hij naar Marx heeft gekeken, van Kwant de scherpzinnige analy
se van Marx' absolutisme en van zijn arbeidsfilosofie. Kleerekoopers 
verhandeling leerde mij meer over hem dan over Marx, maar ik had 
daar geen bezwaar tegen. 

Van de overige auteurs heb ik vooral genoten van Kruithofs· analyse 
van het christendom, trouwens de hele discussie tussen Marx en de 
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kerk is een van de aantrekkelijkste elementen van het boek. Kruithof 
demonstreert hoe aangenaam de onhnoeting met een dogmaticus kan 
zijn, als het maar een echte intelligente is. 

Over het algemeen valt op, dat erin zo menselijk over Marx gepraat 
wordt. Er wordt weinig meer verketterd of gehagiografeero. V oor som
migen mag dat het bewijs zijn, dat hij dan nu blijkbaar echt goed 
dood is, maar daar ben ik het niet mee eens. 

Zoals Harmsen aantoont, was Marx geen systeembouwer en daar
mee is dan misschien tevens mogelijk om hem wat eclectisch te han
teren. Het hier besproken boek opent daartoe zeker goede mogelijk
heden. 

DR. P. THOENES 
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REDACTIONEEL 

Het artikel van P. C. Ludz is een voortzetting van zijn beschou
wing over 'Entfremdung', welke in het september-nummer werd 
opgenomen. 

Enige biografische notities: 

Drs. ]. van den Doel is wetenschappelijk medewerker aan het 
economi:sch seminarium van de faculteit der sociale wetenschappen 
te Amsterdam. 

M. Schroevers is free lance publicist. Tot 1963 was hij in dienst 
van de V ARA, aan welke omroep hij nu nog incidenteel mede
werkt. 

H. Vermeulen is inspecteur der belastingen in Deventer en Raalte. 
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I. van der Hoeven 

Monarchie of republiek 

In de slotbeschouwingen van zijn geschiedenis der Russische revo
lutie schrijft Trotski, dat de democratie 'vergeleken met de mo
narchie en andere overblijfselen uit de tijd van menseneters en 
holbewoners' een grote vooruitgang is. Trotski was geen vriend 
van de monarchie en evenmin van de democratie. Maar hij zag ze 
als duidelijke tegenstellingen: voor hem was de monarchie de erfe
lijke alleenheerschappij en de democratie de heerschappij door 
parlementaire meerderheden. Zulk een onderscheid tussen monar
chie en democratie was er een van fundamenteel politieke aard, 
waapbij de democratie haar natuurlijke organisatievorm in de repu-
bliek vindt. · 

Het alternatief: monarchie of republiek kreeg vooral in en na 
de eerste Franse revolutie een politieke actualiteit, die het lang 
behouden heeft. Waar het koningschap elementen van een zelf
standig politiek krachtcentrum bezat, en zolang dat het geval was, 
bestond een tegenstelling en spanning tussen het streven naar ver
sterking en bevestiging van de democratie en dat naar behoud en 
bevestiging van de monarchie. 

In ons land was die strijd staatsrechtelijk volstreden voor de 
opkomst van de socialistische beweging. Dat deze zich in de eerste 
halve eeuw van haar werkzaamheid nochtans zo duidelijk en be
wust tegen de dynastie heeft gekeerd, kwam vooral voort uit de 
omstandigheid, dat de socialistische politiek, marxistisch georiën
teerd als zij was, afwijzend stond tegenover de burgerlijke demo
cratie, die zij als een overgangsvorm beschouwde. Het kwam verder 
voort uit haar internationalisme, dat althans in theorie klassesolida
riteit stelde boven nationale verbondenheid en uit het feit, dat het 
koningshuis door haar werd gevoeld en ervaren als bij uitstek 
symbool en expressie van de krachten die men bestreed: de mach
ten van kapitaal, traditie, maatschappelijk en politiek conserva
tisme. Naarmate deze drie factoren in betekenis begonnen te ver
minderen, werd de kloof tussen sociaal-democratie en dynastie 
minder diep. In de jaren dertig kwam een verzoening tot stand, 
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die in de oorlogsjaren volledig werd. Na. de oorlog stond en staat 
de Partij van de Arbeid in principe niet anders tegenover ons 
koningshuis dan de andere democratische politieke partijen. De 
vraag: monarchie of republiek lag daarom lang buiten de Neder
landse politieke controversen. 

De staatsvorm in discussie. 

Het is pas sinds kort dat hier en daar de staatsvorm weer tot inzet 
van politieke discussie is gemaakt: de republiek werd met name 
door de PSP, maar ook door menigeen buiten of binnen andere 
partijen, beschouwd als de meest wenselijke staatsvorm, in tegen
stelling tot de thans bestaande monarchie, die als staatsvorm ver
ouderd zou zijn, niet meer passend in moderne verhoudingen. 
Hoewel geen der andere politieke partijen op dit punt het ge
vestigde standpunt heeft gewijzigd of zelfs maar ter discussie heeft 
gesteld, is het toch niet onwaarschijnlijk, dat op het ogenblik in 
Nederland het vraagstuk van de 'staatsvorm' groter belangstelling 
geniet dan in lange tijd het geval is geweest. Aanleiding daartoe 
is duidelijk het huwelijk van prinses Irene en vooral het aanstaande 
huwelijk van prinses Beatrix. Er is daarom aanleiding stil te staan 
bij het verschijnsel van het koningschap in Nederland in deze tijd. 

De tegenstelling tussen 'republikeinen' en 'monarchisten' is on
wezenlijk, omdat zij de kern van het probleem der politieke orga
nisatievorm onberoerd laat. Meer dan anderhalve eeuw bittere 
ervaringen hebben ons geleerd, dat de werkelijke gezags- en 
machtsverhoudingen beslissend zijn voor het politieke karakter van 
het regeringsstelsel, en niet de uiterlijke vormen daarvan. Het 
Frankrijk van de Gaulle is een republiek en de gedurende vele 
jaren door sociaal-democraten geregeerde Scandinavische landen 
zijn koninkrijken. Het stalinistische Rusland en Hitier-Duitsland 
waren republieken, het Wilhelrninische Duitsland en het tsaren
rijk monarchieën; het fascistische Italië was een koninkrijk. Portu
gal is nog altijd een republiek. Wie zegt dat hij 'republikein' is, en 
daarmee bedoelt, dat hij voorstander is van een regeringsstelsel dat 
uitsluitend op een systeem van verkiezingen berust, gebruikt wel 
een formeel juiste terminologie, maar gaat toch aan de politieke 
werkelijkheid voorbij. Want ook verkiezingen, we weten het sinds 
lang, komen zowel in democratieën als in dictaturen voor. Ook 
'vrije' verkiezingen zijn niet een kenmerkende karakteristiek van 
'de' republiek en de republikeinse regeringsvorm garandeert die 
vrijheid allerminst. 
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Anderzijds is de monarchie als sta:rtsvorm een typisch historisch 
produkt. Als wij op dit ogenblik een nieuw staatsbestel zouden 
moeten organiseren, zou niemand of nagenoeg niemand daarvan 
een 'monarchie' maken, van welk type dan ook. Wanneer zich de 
situatie voordoet, dat het vooruitzicht bestaat dat geen •troon
opvolger aanwezig zal zijn, dan, zo bepaalt onze grondwet kan 
deze worden benoemd bij een wet, waarvan het ontwerp door 
de koning wordt ingediend en waarover wordt beraadslaagd en 
beslist in verenigde vergadering in dubbelen getale (art. 18). En als 
de koning sterft zonder dat er een troonopvolger is, komen de 
Staten~Generaal eveneens in dubbelen getale in verenigde vergade
ring bijeen, ten einde een koning te kiezen (art. 19). De huidige 
formulering van deze bepalingen dateert uit 1922. De staatscom
missie had voorgesteld een referendum in te voeren over de staats
vorm, wanneer een opvolger zou ontbreken. Dat voorstel sloot aan 
bij de in 1922 sterk beperkte opvolgingsmogelijkheden door ver
erving. Deze beperking was door de regering verdedigd met de 
stelling, dat de monarchie als staatsvorm 'een zegen voor ons land 
mag genoemd worden, zolang althans een waarlijk nationaal 
koningschap mogelijk is.' Door deze nieuwe opvolgingsregeling in 
1922 werd een zeer groot aantal (vooral Duitse) mogelijke troon
opvolgers uitgesloten en werd deze op dat moment alleen voor 
prinses Juliana behouden. M.a.w.: het voortbestaan van de mo
narchie werd, duidelijk en bewust, verbondèn aan de bestaande 
dynastie en daarvan dan nog alleen die leden, van wie men kon 
verwachten dat zij het Nederlandse volk zeer na zouden staan. In 
dit systeem paste, bij uitsterven der dynastie, een beslissing over 
de staatsvorm zeer goed. 

De regering volgde nochtans het voorstel van de staatscommissie 
niet, maar handhaafde het toen bestaande systeem van keuze van 
troonopvolger of koning. Dit heeft - de laatste maal tot heden -
geleid tot een uitvoerige en zeer onvruchtbare parlementaire dis
cussie over de theoretische voor- en nadelen van een republiek resp. 
monarchie. Het regeringsvoorstel tot handhaving der bestaande 
regelingen werd echter op twee zeer essentiële punten gewijzigd, 
en wel op initiatief van de Tweede Kamer. In art. 18 werd het 
dwingend voorschrift van benoeming van een troonopvolger ver
vangen door het openen van de mogelijkheid daartoe ('kan worden 
benoemd'). En in artikel 19 wordt weliswaar voorgeschreven dat 
de Kamers, wanneer er geen koning is, in dobbelen getale bijeen
komen 'ten einde een koning te kiezen', maar door die formule 
wordt uitdrukkelijk de mogelijkheid opengelaten, dat de Staten-
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Generaal tot de slotsom komen, dat een koningskeuze niet mogelijk 
is. Vóór 1922 was de koningskeuze imperatief voorgeschreven. 
Beide wijzigingen kregen- in 1922 reeds! -een zeer grote meer
derheid. 
Onze grondwet laat, weloverwogen, de weg naar een andere 'staats
vorm' open, wanneer in de huidige dynastie, naar de zeer beperkte 
opvolgingsregeling, geen opvolger bestaat. Het vereiste van 'dub
belen getale' betekent voorts, dat elke keuze door verkiezingen zal 
worden voorafgegaan. 

De plaats van de dynastie. 

Wie over onze staatsvorm spreekt, moet dat daarom doen met 
het oog op de bestaande dynastie en de plaats en functie die zij 
in het staatsbestel heeft, de rol die zij speelt. Het gaat om háár 
plaats in ons politiek en staatsrechtelijk bestel, het gaat om háár 
plaats in het leven van het Nederlandse volk, nationaal en als deel 
van een groter geheel. Daarom is het vraagstuk van het koning
schap voor ons veel meer een zaak van praktisch-politieke be
tekenis, dan van principiële keuze tussen 'monarchie' en 'republiek', 
waartoe de jeugdige en bejaarde beginsel-romantici van beide 
zijden, waaraan ons volk in alle lagen zo rijk is, het graag zouden 
simpliceren. 

De functie van het koningshuis voor de nationale samen
leving wordt vaak gezocht in zijn karakter als 'symbool'. De 
eenheid van de natie vindt naar deze mening in de kroon haar 
uitdrukking, ook naar buiten. De kroon staat boven de partijen, 
heeft aan hun strijd geen deel. Daartegenover zijn allen gelijkelijk 
eerbied verschuldigd aan de kroon en zijn drager, waarin dan de 
nationale eenheid-in-laatste-instantie tot uitdrukking komt. Zonder 
fundamentele eenheid kan geen democratie functioneren, en de 
door allen zonder voorbehoud aanvaarde dynastie is een belang
rijke waarborg voor die eenheid. 

Men kan een gedachtengang als deze een zekere juiste 
kern niet ontzeggen, al moet daaraan wel worden toegevoegd 
dat de fundamentele overeenstemming, die aan iedere demo
cratie ten grondslag moet liggen, wil ze levensvatbaar zijn, 
ook elders kan worden gevonden of gesymboliseerd dan in de 
dynastie, ja, dat zij in wezen in het volk-zelf moet zijn ge
legen, wil ze in de dynastie haar symbool kunnen vinden. Een 
symbool is niet onmisbaar en zou desnoods door een ander kunnen 
worden vervangen. Niet-monarchaal georganiseerde democratieën 
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behoeven daarom niet minder stabiel te zijn. Men komt, als een 
sterke nadruk wordt gelegd op het symboolkarakter van de kroon, 
trouwens gemakkelijk terecht in een soort mystiek, en daarmee in 
de mist. Wie de politiek-psychologische functie van het vorstenhuis 
onderzoekt, vindt trouwens heel wat meer dan alleen maar sym
boliek. 

Voor velen is het vorstenhuis immers niet alleen symbool van 
eenheid boven verdeeldheid, maar ook object van, soms zelfs 
tamelijk onverdraagzaam-exclusieve, genegenheid. Deze kant van 
de Oranjeliefde is weliswaar tamelijk krachtig in a-politieke con
servatieve milieus, maar zeer zeker daar niet alleen. Deze 'konings
gezindheid' berust op een echte en hechte genegenheid voor het 
Oranjehuis, die zeer ver teruggaat in onze geschiedenis en, in die 
historie, menigmaal een beslissende politieke betekenis heeft ge
had, zowel vóór als na de invoering van de monarchie. Toen het 
koningschap meer en meer werkelijk 'boven de partijen' kwam te 
staan, ook in de praktijk van alledag, een proces dat zijn afsluiting 
vond in de jaren 1940/1945, werd de emotionele binding tussen 
het Nederlandse volk en de dynastie belangrijk versterkt. De om
standigheden, maar niet minder de kracht en ondubbelzinnigheid 
van het gedrag van koningin Wilhelmina, hebben het nationale 
koningschap in 1945 en daarna volledig gevestigd en bevestigd. 
Behalve voor het symbool, brandpunt zo men wil, van nationale 
eenheid, is en blijft er veel Oranjeliefde van een veel directer 
karakter. 

Het kan een zeer belangrijke functie van onze monarchie zijn, 
dat de in ons volk, gelijk overal elders, latent aanwezige behoefte 
aan het op onpolitieke wijze deelhebben aan het 'nationale leven' 
aldus een uitweg vinden kan. 

Wanneer de monarchie vast in het volk verankerd ligt, bo
ven de partijen staat en zich zelf tot taak stelt uitdrukking 
te zijn van de nationale eenheid, bewerkt zij, dat de in iedere 
samenleving, ook de Nederlandse, bestaande behoefte om eer
bied en aanhankelijkheid aan hoger gezag te voelen en te tonen, 
zich op onpolitieke en nationale wijze kan manifesteren. De 
geschiedenis toont vele voorbeelden, dat juist gevoelens van 
deze aard, wanneer zij niet of onvoldoende worden gebonden, ge
vaar lopen om politiek te worden uitgebuit. Het presidentschap 
van Hindenburg, met zijn noodlottige gevolgen, was daarvan even
zeer een voorbeeld als dat van de Gaulle. Eigenlijk maken en 
maakten de meeste moderne dictatoren, naast allerlei middelen van 
terreur en intimidatie, ook van deze krachten gebruik. Met name 
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gold dit voor Hitler. Wat Mussolini betreft, die naast zich een 
koning moest dulden, moet eraan worden herinnerd, dat het Itali
aanse koningshuis nooit krachtig wortel heeft kunnen schieten als 
uitdrukking van de volkseenheid. Desondanks hinderde het voort
durend de fascistische leider als een doorn in het vlees en heeft 
het ten slotte in niet geringe mate tot zijn val bijgedragen. 

De ontwikkeling van ons nationale koningschap 

Om tot Nederlandse verhoudingen terug te keren, moet nog aan 
een zeer belangrijke ontwikkeling van ons na•tionale koningschap 
worden herinnerd. Het koningschap staat boven de partijen, geeft 
geen blijk van enige voorkeur en is zodoende uitdrukking van de 
nationale eenheid. Toen echter in de jaren dertig de NSB opkwam 
en aanvankelijk zeer veel aanhang verkreeg, ook in 'koningsgezinde' 
milieus, zich bovendien uiterst 'nationaal' presenteerde en de kleur 
oranje op allerlei manier hanteerde, was het spoedig duidelijk, dat 
koningin Wilhelmina van deze - toen nog legale - politieke partij 
zeer afkerig was. Zij toonde dat meermalen onverhuld. Dat lag on
getwijfeld ten dele hieraan, dat de NSB aanvankelijk op grove wijze 
het koningshuis en zijn symbolen politiek poogde te exploiteren 
- vrijuit gingen in dat opzicht overigens ook de protestants-confes
sionele partijen destijds niet! - maar toch duidelijk ook aan de 
door koningin Wilhelmina begrepen en verafschuwde kenmerkende 
eigenschappen van het nazisme en fascisme zélf. Haar houding 
tijdens de oorlog was niet alleen een nationale, tegen de vijand 
gerichte, maar zij inspireerde vooral ook, doordat zij zo duidelijk 
en zo tijdig gekozen had tegen het systeem en de mentaliteit van 
die vijand en van zijn handlangers. Vrij Nederland constateerde in 
zijn bevrijdingsnummer van 17 mei 1945, dat koningin Wilhelmina 
thans was 'geen Koningin meer van nette en protestants-christelijke 
mensen, maar waarlijk een Volks-Koningin'. 

Het is goed zich dit alles in herinnering te brengen. Het succes 
van ondemocratische en antipolitieke bewegingen berust voor een 
niet gering deel op de steun die zij verwerven van fatsoenlijke en 
welgezinde burgers, die zij weten te raken in hun behoefte aan 
een politiek charisme, dat de politieke discussie overbodig maakt. 
Het Nederlands koninklijk huis was in het verleden en kan in de 
toekomst zijn, zolang het een 'waarlijk nationale dynastie' blijft, 
een belangrijke hindernis op de weg van totalitaire ambities, juist 
omdat het een deel van de krachten waarvan de totalitaristen het 
moeten hebben, positief kan richten en binden. 
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De republiek dient haar 'loyaliteitscentrum' elders te vinden. 
Voor Nederland is het moeilijk zich voor te stellen hoe dit probleem 
op te lossen. Misschien zijn er bij ons wel 'republikeinen' die zich 
vooral aangetrokken voelen tot de hoge eisen die de republiek stelt 
aan de politieke moraal en persoonlijkheidsvorming. Maar dat be
treft dan wel de republiek, zoals zij alleen in de verbeelding be
staat. De moderne massale democratie is weinig geschikt dergelijke 
deugden tot grondslag van het politieke leven te maken. Morali
seren verveelt bovendien gauw, ook in de politiek. Ook onze tradi
tie biedt geen bruikbaar 'republikeins' aanknopingspunt, ook niet 
de geschiedenis van onze 'republiek der verenigde Nederlanden'. 
Meer dan alleen tot symbool van nationale eenheid is de Neder
landse dynastie historisch vooral gegroeid tot nationale samen
bindende kracht en richtpunt van nationale loyaliteit. 

In het voorgaande heb ik getracht aan te tonen, dat dit een 
reële functie is, die in het politieke bestaan van ons volk een wezen
lijke rol vervult. Deze betekenis en positieve waarde worden overi
gens in hoge mate medebepaald door de wijze waarop de leden 
van de dynastie hun taak vervullen - maar daarop kom ik hier
onder terug. Een deel van het koningschap is nog steeds wat men 
aanduidt als 'het vorstelijk vertoon', de praal, de traditionele vor
men waarin wordt geëpateerd. Men zal op dit punt met groot 
gevoel voor de speciale relatie tussen dynastie en burgerij moeten 
evolueren. Moderner vormen moeten mogelijk zijn, maar ieder 
forceren is hier gevaarlijk. De republiek is op di·t punt nuchterder, 
maar ook minder feestelijk. 

De praktisch-politieke functie. 

Het is in Nederland moeilijk vast te stellen welke in werkelijkheid 
de praktisch-politieke functie van de drager van de kroon is. For
meel is het probleem niet zo moeilijk: de ministeriële verantwoor
delijkheid geeft altijd wel een antwoord op de vraag of en met wie 
over bepaalde daden kan worden gediscussieerd en wie e.v. ter 
verantwoording kan worden geroepen. Materieel is het vraagstuk 
van de ministeriële verantwoordelijkheid minder doorzichtig. Maar 
interessant, en politiek zowel als staatsrechtelijk zeer belangrijk, is 
de vraag of en in welke mate de drager van de kroon een per
soonlijke bijdrage tot het regeringsbeleid of tot afzonderlijke rege
ringsdaden kan leveren. Men dient dit punt wél te onderscheiden 
van de ministeriële verantwoordelijkheid: op zich zelf is persoon
lijke politieke invloed van de koning zeer wel naast de ministeriële 
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verantwoordelijkheid bestaanbaar. Gedurende het grootste deel van 
de regeringsperiode van Willem lil heeft in ons land een dergelijke 
situatie zich voorgedaan. 

Wij weten - voor zover we geen oud-ministers zijn - heel 
weinig van deze relatie, die bij ons toegedekt wordt door 'het 
geheim van Soestdijk', dat in deze tijd van forensisme het 'geheim 
van het Noordeinde' heeft vervangen, en dat heeft ertoe geleid 
dat zeer uiteenlopende gissingen daarover de ronde doen. 

Het verst gaat de veronderstelling, dat het geheim van Soestdijk 
een secret de polichinelle is - dat er eenvoudig geen geheim is, 
omdat de koning zonder meer pleegt te tekenen wat hem wordt 
voorgelegd. Men hoort ook wel veronderstellingen van geheel 
tegengestelde aard. Vaststaat, dat de koning zich kan laten voor
lichten, opmerkingen en bezwaren maken en dat in beginsel tegen
over hem geen 'staatsgeheim' bestaat. Van zo'n positie kan iemand 
meer of minder maken, maar het is weinig aannemelijk dat hij 
er helemaal niets van maakt. De Engelse constitutionele geschie
denis van de laatste halve eeuw, die ·beter hekend is dan de Neder
landse, niet omdat de Engelsen minder te verbergen hebben, maar 
omdat ze minder verbergen, toont aan, dat zelfs in Groot-Brittannië 
herhaaldelijk door de koning politieke invloed geoefend is, hoewel 
daar de afstand tussen monarchie en macht nog heel wat groter 
is dan bij. ons. Het is daarom niet onwaarschijnlijk dat in ons land 
weliswaar de verantwoordelijke ministerraad en ministers onver
kort het beleid bepalen, maar dat in het contact met de koning 
een wisselwerking optreedt, die dat contact een meer dan alleen 
formele functie geeft. 

Als deze schets van de verhouding koning-ministerie niet al te 
zeer ernaast is, zal de drager van de kroon gedurende zijn regerings
periode zeer vele regeringen, van uiteenlopende politieke en per
soonlijke samenstelling, bekwaamheid, karakter en werkkracht, 
langs zich zien trekken. Daardoor kan, zelfs bij iemand van gemid
delde intelligentie en begaafdheid, een hoeveelheid inzicht, erva
ring en feitelijke kennis van zaken worden geaccumuleerd, die 
vrijwel uniek is. Gepaard aan een duidelijk constitutioneel besef 
van wat de koning kan en mag en wat hij niet kan of niet behoort 
te doen, ligt hier op zijn minst de mogelijkheid van integratie van 
de persoon des konings in het functioneren van het staatsbestel 
en van een optimale functionele betekenis van het koningschap. 

Men kan zo'n situatie gunstig waarderen, mits de juiste con
stitutionele grenzen worden in acht genomen, mits koninklijke ver
langens de excellenties niet tot politieke voorkomendheid verleiden 
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en mits het geheim van het contact strikt bewaard blijft. Dit laatste 
natuurlijk zolang het nodig is. 

Een president 

Een republikeins staatsbestel in Nederland zou waarschijnlijk 
een president kennen, wiens bevoegdheden ongeveer met die van 
de huidige koning zouden overeenkomen. Wil een vergelijking 
enige zin hebben, dan moet men wel daarvan uit gaan. Een repu
bliek van het Amerikaanse of Franse type - een 'presidentieel 
stelsel'- laat ik dus buiten beschouwing. Een dergelijk stelsel zou 
ook heel weinig passen in ons politieke leven zoals zich dat nu 
eenmaal heeft gevormd. Een president dus als constitutioneel 
staatshoofd zonder zelfstandige bevoegdheden en handelend onder 
ministeriële verantwoordelijkheid. Een president van dit type kan 
zowel door volkskeuze als door parlementskeuze worden aan
gewezen. Gezien ons partijpolitiek bestel is het aannemelijk, dat in 
elk der twee mogelijkheden die verkiezing niet los zou staan van 
de actuele politieke constellatie - m.a.w. zij zou wellicht mede 
voorwerp worden van vooroverleg tussen regeringspartners over de 
voortzetting of het aangaan van politieke samenwerking. Het aan
zien van het staatshoofd wordt daardoor niet verhoogd, maar mis
schien vinden echte republikeinen dat alleen maar een voordeel. 
In elk geval betekent het, dat in ons toch al zo moeilijk en moei
zaam functionerend partij-politiek bestel een nieuw probleem erbij 
komt en een nieuwe complicatie wordt geschapen. 

Het kan zijn, dat men voor het presidentschap zoekt onder de 
oude, ervaren staatslieden (het type Masaryk, Benesj), dat men een 
compromis-oplossing zoekt onder de actieve politici (Saragat) of 
dat men het in minder centraal staande politieke figuren zoekt 
(Heuss, Lübke). Om deze mogelijkheden in Nederlandse verhou
dingen over te brengen, zou men zich als eerste type kunnen 
denken: Drees, Oud, Romme; als tweede: Nederhorst, Roolvink, 
Schmelzer; als derde: mr. Van Thiel, mr. Jonkman of prof. De Gaay 
Fortman. Ik noem namen alleen ter illustratie: ik hoop dat ge
noemden en niet-genoemden zich niet gedupeerd of gepasseerd 
gevoelen en dat zij mij, zo nodig, mijn suggestie willen vergeven. 
Het staat wel vast, dat een uit deze kringen gekozen president een 
persoon van niveau en van gezag kan zijn, die zich 'boven de 
partijen' kan stellen en- binnen dit kader- vruchtbare contacten 
met regering en individuele ministers kan onderhouden, in zeker 
niet mindere mate dat een constitutioneel koning dat kan. 
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Toch moet men wel bedenken, dat het voor een succesvol, 
ervaren politicus- en voor iedere in het openbare leven gevormde 
persoonlijkheid - in perioden van politieke of constitutionele crisis 
moeilijker is binnen de constitutionele grenzen te blijven, dan voor 
een drager van de kroon, die behoort tot een in lange traditie ge
vormde constitutionele dynastie. Hindenburg was in de eerste jaren 
van zijn presidentschap zeer trouw aan zijn constitutionele plichten 
en bleef binnen de grenzen van zijn grondwettelijke bevoegdheden 
en taak. Later, met het toenemen der crisisverschijnselen, werd dit 
anders - lang voor hij de deur voor Hitier opende toonde hij zich 
een vijand van het staatsbestel waarin hij de hoogste plaats innam. 

Men kan zich voorts afvragen, of het optreden van Coty bij de 
ondergang van de vierde republiek wel strookte met de taak van 
een staatshoofd, en of de dragers van het Nederlandse nationale 
koningschap, en die van het Noorse en Deense, in 1940 niet 
meer zich gedroegen naar het wezen van hun taak dan de Franse 
president Lebrun. Men kan natuurlijk wijzen op het falen van 
koning Leopold - maar juist Leopold was het type van de politi
serende koning, een type dat sterk verschilt van het Nederlandse 
en Scandinavische. 

Samenvattend kan men wel zeggen, dat in het praktische poli
tieke leven van alledag, en met name in het verkeer tussen regering 
en staatshoofd, in ons land een republikeins staatsbestel gelijk
waardig zou kunnen functioneren aan de monarchie, maar dat de 
presidentsverkiezing periodiek een complicatie aan ons toch al niet 
soepel werkend systeem toevoegt, terwijl in tijden van bijzondere 
crisis het koningschap een sterker drang tot continuïteit heeft. Maar 
ook hier: dit alles geldt alleen voor een nationaal en democratisch 
koningschap. 

Kabinetsformatie en de koning 

De kabinetsformatie geeft de koning in ons staatkundig leven een 
bijzondere positie. De ministeriële verantwoordelijkheid geldt al
leen voor de benoemingsbesluiten. Voor zijn optreden is ieder 
kabinet verantwoordelijk. Maar voor alles wat aan dat optreden 
voorafgaat, zijn de daarbij betrokkenen niet op de gewone wijze 
parlementair verantwoordelijk. Praktisch niet: omdat er geen mid
del bestaat hen ter verantwoording te roepen, en principieel niet: 
omdat alleen ministers, voor hun handelingen als zodanig, aan het 
parlement verantwoording schuldig zijn. De vele adviezen die de 
kroon inwint alvorens een formatieopdracht te verstrekken, vallen 
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dus buiten de ministeriële verantwoordelijkheid, evenals de be
sluiten die de kroon zelf met betrekking tot de formatie neemt. 

Natuurlijk zijn er politiek toch allerlei verantwoordelijkheden: 
fractieleiders houden b.v. voeling met hun fractie, alvorens al dan 
niet zich in het overleg te begeven of zich te binden. Dat neemt 
niet weg, dat het overleg vóór, en de opdrachten tot, formatie of 
informatie in bijzondere mate een persoonlijke deelname door de 
koning aan het politieke leven van het land vormen. Uitgaande van 
de veronderstelling, dat in een Nederlandse republiek de formatie 
overigens op dezelfde wijze zich zou voltrekken, ligt het voor de 
hand om aan te nemen dat deze dan niet op meer moeilijkheden 
of bezwaren zou stuiten dan thans. Met dit verschil echter, dat de 
kans op politiek gebruik van de presidentiële functie daar altijd 
iets groter is. Naast het evidente voorbeeld van Hindenburg kan 
worden gewezen op Lübke, die tijdens de jongste formatie in de 
bondsrepubliek onder druk is gezet om zijn positie voor politieke 
doeleinden te gebruiken en volgens de berichten geneigd was daar
aan toe te geven. In de republiek is de president een politicus die 
moet vergeten dat hij dat is. In de constitutionele monarchie door
dringt traditie en ervaring de drager van de kroon in de allereerste 
plaats van het feit, dat hij geen politicus is. 

Een goed en zorgvuldig functionerende nationale monarchie 
heeft, naar mijn mening, niet alleen grote betekenis als symbool 
en als richtpunt van loyaliteitsgevoelens, zij staat zeker ook niet 
achter bij de republiek in het praktisch functioneren van een demo
cratisch staatsbestel, ja, zij heeft ook in dat opzicht voordelen 
boven de republiek in tijden van spanning en politieke crisis. 

Natuurlijk is een vergelijking als deze, waarbij een bestaand en 
beproefd systeem wordt afgewogen tegen een veronderstelde tegen
hanger, slechts gebrekkig. In het begin van dit opstel wees ik erop, 
dat men niet 'de' monarchie tegenover 'de' republiek kan stellen. 
Zo goed als alle monarchieën hun eigen gezicht hebben, geldt dat 
ook voor de republieken. Slechts dan heeft een vergelijkende be
schouwing enige zin, wanneer veronderstellenderwijs wordt uit
gegaan van het geval van vervanging van een erfelijk door een 
periodiek gekozen staatshoofd, met een gelijkblijven der overige 
factoren. Dat is een fictie, maar een fictie die de vermoedelijke 
realiteit- b.v. na uitsterven der dynastie - dichter benadert dan 
een of ander gefantaseerd beeld van een ideaal-republiek, waar
van men er zoveel kan ontwerpen als men wil, met als enige 
zekerheid dat zij nooit werkelijkheid zullen zijn. 
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Koningschap bij de gratie Gods 

Het is misschien goed hier iets op te merken over het koningschap 
bij de gratie Gods. Struycken heeft duidelijk aangetoond, dat deze 
formule, op de persoon des konings betrokken, positief-rechtelijke 
betekenis mist. Met name is de legitimistische hantering ervan, 
volgens welke de koning zijn gezag niet zoals elk ander gezag aan 
de rechtsorde zou ontlenen, maar aan God, en het koninklijk gezag 
en de aanspraken daarop derhalve buiten en boven de geldende 
rechtsorde zouden staan, in ons land zeker niet geoorloofd. De 
woorden moeten als een traditie worden beschouwd, herinnerend 
aan de christelijke opvatting dat alle gezag, dus ook het hoogste 
gezag, zijn diepste grondslag vindt in Gods wil. In die zin wijzen 
de woorden op een opdracht, niet op een aanspraak. Maar in elk 
geval moet men daaraan positief-rechtelijke of politieke betekenis 
ontzeggen. 

De vraag kan voorts worden gesteld, of een integratiestreven, 
in Europees of ruimer verband, niet méér wordt geremd door een 
monarchale dan door een republikeinse staatsstructuur. Het ant
woord daarop is met enig voorbehoud ontkennend. De vraag 
van de plaats der vorstenhuizen in een verenigd Europa is op te 
lossen en behoeft niet tot onoplosbare complicaties te leiden, wan
neer de Europese integratie in een veel verder stadium komt dan 
zich overigens thans nog in jaren laat voorzien. Voorop moet staan, 
dat ook hier het hogere belang moet voorgaan, en dat zal dan 
niet het dynastieke belang zijn. Overigens heeft de geschiedenis 
meer dan eens een samenvoegingsproces zich zien voltrekken van 
monarchaal of feodaal geregeerde eenheden. Er is geen reden 
reeds thans de voorkeur aan de republiek te geven, ter wille van 
een toekomstige onzekere eenwording, die bovendien niet per se 
met afschaffing van de monarchie behoeft gepaard te gaan.1 

Conclusie 

De conclusie die uit voorgaande - op verzoek van de redactie op 
schrift gestelde - beschouwingen volgt, is duidelijk deze, dat in 
de Nederlandse verhoudingen van dit ogenblik de monarchie zoals 
wij die kennen, als staatsvorm duidelijk de voorkeur verdient boven 

1 In Nieuw Europa, Maandblad van de Europese Beweging, van 
december 1963, gaf ik van het onderwerp 'De plaats van de vorsten
huizen in een Verenigd Europa' een uitvoeriger behandeling. 
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een republikeins staatsbestel. Zij opent de mogelijkheid van een 
positieve gerichtheid van gevoelens, die anders gemakkelijk nega
tief of zelfs antidemocratisch kunnen werken, vormt een duide
lijker expressie van de nationale eenheid dan de republiek meestal 
bieden kan en functioneert in het praktisch-staatkundig leven op 
zijn minst gelijkwaardig aan de republiek in haar beste vorm, 
terwijl zij in tijden van spanning en crisis grotere waarborgen van 
democratische continuïteit biedt. 

Dit alles betekent niet, dat de monarchie voor de eeuwigheid is 
geschapen. Al de genoemde voordelen berusten op de veronder
stelling van het 'nationaal koningschap'. Veel méér dan de repu
bliek, vergt de monarchie, dat de dynastie als zodanig - als 
dynastie - door de grote meerderheid des volks wordt aanvaard 
en gewild. Twijfel daaraan in brede kring bedreigt de dynastie en 
doet afbreuk aan de niet geringe positieve betekenis die zij in ons 
bestel heeft. Om in moderne verhoudingen nog te kunnen functio
neren, veronderstelt de monarchie een grote verbondenheid tussen 
vorstenhuis en volk. In onze samenleving is die verbondenheid 
alleen bestaanbaar als produkt der historie en alleen te handhaven 
door de duidelijke wil gemeenschappelijk verder te gaan in het 
heden en de toekomst. 

Gelijk uit hetgeen ik opmerkte blijkt, geloof ik, in ·tegenstelling 
tot Duynstee niet, dat het bewaren van de 'afstand' essentieel is 
voor het voortbestaan van de dynastie. Integendeel: een ontwik
keling naar moderne vormen van contact tussen koningshuis en 
publiek is noodzakelijk, omdat in de huidige samenleving de in
houd en werking van 'vorstelijke pracht en praal', en alles waarop 
dat steunt en waarmee het samenhangt, pijlsnel devalueren, door 
het zich snel wijzigende 'waardenstelsel' in onze tijd. Maar de 

,., positie van het Nederlandse nationale koningschap, zoals dat onder 
koningin Wilhelmina tot voltooiing kwam en ook thans nog bestaat, 
hangt in wezen niet af van, en steunt niet op, de bewondering van 
simpele zielen voor het Courts Mahler-element dat zij in het koning
schap veronderstellen. Geen koningshuis heeft het daarmee kunnen 
redden. En ook het Nederlandse zou dat niet kunnen. 

De basis van de moderne en levende monarchie kan alleen 
liggen in de wederzijdse wil bijeen te behoren en te blijven be
horen en daartoe de plichten en lasten op zich te nemen die deze 
binding meebrengt. Voor de leden van de dynastie een zeer zware 
binding. Zonder de aanvaarding daarvan gaat het echter niet. 

Van de kant van het Nederlandse volk mag voldoende staat-
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kundig besef worden gevraagd, om het, niet zeer grote, minimum 
aan persoonlijke vrijheid, zonder hetwelk niet te leven valt, en 
zeker niet op een zo centrale plaats, aan de leden van de dynastie 
te laten. 

De toestemmingswet 

Het is niet de bedoeling van dit artikel een bijdrage te leveren 
tot de discussie rondom het wetsontwerp tot het verlenen van toe
stemming tot het huwelijk van prinses Beatrix en Claus von 
Amsberg. Als dit opstel verschijnt, is trouwens die behandeling 
achter de rug. Toch mogen enkele opmerkingen, ter toetsing van 
de hiervoor ontwikkelde algemene richtlijnen, niet achte1wege 
blijven. 

Het is te betreuren, want schadelijk voor ons regeringsstelsel, 
dat een voorgenomen huwelijk van de troonopvolgster tot zulk een 
scherpe controverse in het volk leidt. De positie van de dynastie 
moet erdoor onvermijdelijk verzwakken. Zou het in het licht hier
van redelijk zijn geweest de toestemming tot het huwelijk te wei
geren? 

Weigering van een toestemmingswet zou de discussie niet heb
ben voorkomen. Natuurlijk had prinses Beatrix deze zelf kunnen 
voorkomen. Haar te verwijten, dat zij dat niet heeft gedaan, 
maakt m.i. inbreuk op het minimum aan persoonlijk leven dat aan 
de drager van de kroon en zijn opvolger moet worden gelaten. 
De huwelijkskeus is daarvan een zo belangrijk element, dat deze 
alleen bij zeer overwegende bezwaren mag worden aangetast. 
Een huwelijk zonder toestemmingswet - en dan met verlies 
van opvolgingsrecht - was, zonder scherpe strijd rond de 
monarohie, zélfs met instemming van de prinses, trouwens even
min te realiseren geweest. 

Artikel 17 van de grondwet, dat de eis van een bij de wet 
verleende toestemming stelt, bedoelde historisch vooral te voor
komen, dat ongewenste verbindingen met andere vorstenhuizen 
zouden ontstaan. Het artikel bevatte tot 1963 dan ook een ver
schillende regeling voor een koning en voor prinsen enerzijds en 
voor een koningin en prinsessen anderzijds. Sinds de laatste 
grondwetsherziening geldt dezelfde regeling voor mannen en 
vrouwen. Men moet echter aannemen, dat weigering van toe
stemming bij de wet alleen dan geoorloofd is, wanneer een voor
genomen huwelijk door de eruit voortvloeiende verbintenis een 
ernstige bedreiging zou vormen voor het nationale karakter van 
het koningschap. Dat is thans zeer zeker niet het geval. 
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Het gaat anders natuurlijk niet aan, in het huwelijk een act 
van 'verzoening' te zien. Niemand, ook niet de troonopvolgster, 
kan pretenderen zulk een verzoening tot stand te brengen door 
een eigen wilsbesluit en daad. Men kan de persoon van prinses 
Beatrix, en de Nederlandse dynastie, niet zwaarder belasten en 
niet in een ongelukkiger positie brengen dan door het huwelijk 
te trekken buiten de normale sfeer van een dergelijke verbintenis 
en daaraan een bijzondere symbolische waarde toe te kennen. 
Prinses Beatrix heeft zelf wellicht enige aanleiding hiertoe ge
geven, door de opmerking, dat meer naar de toekomst dan naar 
het verleden moet worden gekeken. Laten wij dat uitleggen 
- zoals het ook wel bedoeld was - als slaande op het verleden 
en de toekomst van haar aanstaande echtgenoot met betrekking 
tot ons land. 

Het is het voor ons democratisch politiek bestel zo belangrijke 
feit van het bestaan der nationale monarchie, dat m.i. regering en 
kamermeerderheid terecht deed kiezen voor de toestemmingswet. 
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I. Tinbergen 

De toekomstige sociale orde 
en onze beweging 

Dirt artikel is een poging om enige zeer grote lijnen te trekken 
van een na te sh·even sociale orde en daardoor discussie uit te 
lokken. Het 'grote' is gezocht in een internationale benadering 
op lange termijn; met sociaal wordt hier bedoeld het gehele 
complex van economische, politieke en (in de engere zin) socia
le vraagstukken. De benadering is die van een econoom; ter ver
ontsohuldiging worde aangevoerd, dat de economie in de laat
ste decennia heel wat geleerd meent te hebben van de andere 
sociale wetenschappen. Zij heeft, als oudere onder deze weten
schappen, enkele methoden tot haar beschikking die ettelijke 
elementen van die andere sociale disciplines kunnen opnemen en 
daarmee een wijdere toepassing vinden dan op het traditio-
nele gebied der economie. Zij heeft, eveneens als oudere weten
schap, reeds enigszins operationele vormen weten te vinden, d.i. 
vormen van toepassing tot het richting geven aan economische 
politiek en is ook daarbij reeds breder dan vroeger; zij levert 
bijdragen tot de sociale en politieke planopstelling. 

In dit artikel zullen wij van deze laatste vormen gebruik ma
ken, d.w.z. de methoden der economische planning volgen en 
wel door met de vraag te beginnen: waar liggen in de te ver
wachten ontwikkeling van het sociale wereldgebeuren de gevaar
punten - de punten waar te verwachten werkelijkheid en wense
lijkheid uiteenlopen? Onze activiteit zal er toch immers op gericht 
moeten zijn, daar in 't bijzonder de werkelijkheid om te buigen 
in de richting van het wenselijke. 

Ik meen deze gevaarpunten in drie hoofdgroepen te kunnen sa
menvatten, t.w. 

1. een mogelijke ontlading, in de vorm van een kernoorlog, 
van de Oosrt-Westspanning; 

2. de toenemende relatieve armoede van het Zuiden (de ont
wikkelingslanden); en 

3. het doodlopen van de sociale en culturele ontwikkeling van 
het Westen, in de zin van het voortbestaan van sociaal on gewen-
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ste toestanden en het vervlakken, indien niet ollll:aarden, van de 
cultuur. 

Het is de taak van deze en volgende generaties om deze 
dreigingen af te wenden en de ontwikkeling daartoe om te huigen. 
Dit zal voor een belangrijk deel moeten worden bereikt door po
litieke bedrijvigheid; deze zal alt<hans het raam moeten vormen 
waarbinnen zich de andere activiteiten - economische, sociale, 
wetenschappelijke, opvoedkundige, kunstzinnige - kunnen en 
moeten ontplooien. 

Het apparaat van de politiek - de groeperingen, de collectieve 
besluitvorming, de programma's, de propaganda - is echter in 
veel opzichten verouderd, ondoelmatig en niet voor deze taken 
berekend. De inzichten, probleemstellingen en terminologie reeds 
zijn vaak duidelijk ten achter bij de werkelijkheid. Ook de orga
nisatie is geenszins aangepast aan de zware taken waarvoor wij 
ons bevinden. 

Zo is het streven, in bepaalde Amerikaanse kringen, tot be
houd van het kapitalisme, of in bepaalde communistische krin
gen, naar de vestiging van een primitief socialisme, verouderd. 
Het zuivere kapitalisme, als het al bestaan heeft, is voorbij; 
het primitieve socialisme, gebouwd op discipline, idealisme en 
volledig gecentraliseerde planning, functioneert niet. Nationalis
tische doelstellingen die de belangen van andere landen verwaar
lozen, worden steeds gevaarlijker. De pogingen om een afzonder
lijke christelijke politiek te formuleren, zijn uitgemond in pro
gramma's die een mengsel - overigens niet altijd zo slecht -
van kapitalistische en socialistische elementen vormen, d.w.z. 
van anderer ideeën en hebhen daarom nauwelijks zin. Een poli
tiek geheel op het christelijk beginsel van naastenliefde geba
seerd, is te veel gevergd van het menselijk wezen. Het diepste 
christendom kan slechts voor de afzonderlijke mens, niet voor 
rechtsorden gelden. 

Er schuilt gevaar in heel wat der verouderde begrippen. Zij 
kunnen leiden tot onvruchtbare discussies, b.v. of men moet kie
zen tussen planning en geen planning, vrije concurrentie en geen 
vrije concurrentie, of er nog grote depressies kunnen komen, of 
ontwapening niet tot onoverkomelijke economische gevolgen zal 
leiden en of men ontwikkelingslanden alleen moet helpen als zij 
een parlementaire democraJtie hebben. Verouderde inzichten lei
den ook noodzakelijk telkens tot onjuiste politieke besluiten, ge
zien vanuit het belang op langere termijn van alle betrokkenen. 
De te geringe hulp die India van de Verenigde Staten gedurende 
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het tweede vijfjarenplan kreeg, is terug te voeren tot een on
voldoende inzicht in het voor een ontwikkelingsland meest ge
schikte economische stelsel. De politieke steun aan te conserva
tieve regeringen in Zuid-Amerika is een voorbeeld van hetzelfde 
soort. De politiek van Frankrijk (vóór de Gaulle) t.o.v. Algerië 
is een uitvloeisel van een verouderd inzicht (in onze eigen krin
gen) in het koloniale vraagstuk. De overdreven nadruk op parti
culiere activiteiten als de 'jui91:ere', in de propaganda van de 
Verenigde Staten zowel als in delen van de katholieke en protes
tantse partijen hier in Nederland is een uitvloeisel van een ver
ouderd inzicht in het optimale economische stelsel. Onvoldoen
de begrip aan ondernemerskant voor de behoefte aan verdere 
hervorming van onze sociale orde en onvoldoende begrip aan ar
beiderszijde (ik zeg niet: vakverenigingszijde) voor de betekenis 
van ons gemengde stelsel liggen achter de loonexplosie in Ne
derland in 1963. Onvoldoende begrip voor de culturele gevaren 
van de welvaart ligt ten grondslag aan een verouderd laissez
faire ten aanzien van film en andere kunstuitingen. 

Het gebruiken van oude termen en begrippen wordt veelal wel 
doorzien door ervaren politici, die er niet zo gauw aan ten slacht
offer vallen; doch voor vele minder ervaren mensen zijn zij 
verwarrend en zij leiden de aandacht af van waar het werkelijk 
om gaat. 

Een deel van de hiervoor genoemde bezwaren geldt evenzeer 
voor de socialistische beweging. Ook zij baseert zich bij herha
ling op verouderde inzichten of gebruikt termen die niet meer pas-

· sen op het heden; ook haar organisatie is niet opgewassen tegen 
de meest urgente taken van vandaag. Ik hoop dat nog nader te 
bespreken. Hier zou ik alleen het doel van dit artikel ten aanzien 
van onze beweging in een algemene vorm willen aankondigen. 
Wij hebben m.i. een herziening van onze programma's en or
ganisatie nodig die tegelijkertijd op de uitvoering van de drie 
grote taken gericht is die ik al formuleerde, nl. (a) de ver
dere hervorming van de sociale orde in de meest ontwikkelde 
landen, (b) een zuiverder discussie te voeren met de communis
tische landen - ter vermijding van ons aller ondergang - en 
(c) bij te dragen tot de noodzakelijke ontwikkeling van de ont
wikkelingslanden. De noodzaak van de gelijktijdige uitvoering 
van deze taken kan meebrengen dat men soms dingen moet doen 
die voor een van hen nadelig zijn, doch bijzonder belangrijk voor 
een andere. Concreet: wij zullen d·ngen moeten doen om de rela
ties met de communistische of de ontwikkelingslanden te ver-

730 

1 



r 

beteren, doch die de eigen ontwikkeling remmen, wanneer daar
mee het geheel der doelen het best gediend wordt. Zo is het 
steeds en overal, wanneer men meer dan één doel wil nastreven. 

Bijdragen van het wetenschappelijk inzicht 

De herziening van de programma's en de organisatie van onze 
beweging met het oog op de meest urgente taken van de toe
komst zou kunnen worden verdedigd met het oude woord van 
Marx, dart het socialisme wetenschappelijk moet zijn. Ook zonder 
Marx kan men overigens stellen dat men, om anderen te over
tuigen, tenminste niet met de wetenschap in sh·ijd zal moeten ge
raken. Overigens zal men naast de wetenschappelijke basis be
hoefte hebhen aan enige ethische beginselen; en deze zal men 
dan zo moeten kiezen dat zij zo algemeen menselijk mogelijk zijn. 
De wetenschap waarop men zich baseert, zal dan echter die 
van vandaag moeten zijn en niet die uit de tijd van Marx, want 
dat is nu langzamerhand honderd jaar geleden; en er is mis
schien wel iets gebeurd op wetenschappelijk gebied! 

De wetenschap put altijd uit de waarneming (de empirie) en 
uit het denken (de theorie). De laatste begint met intuïtieve 
verklaringen van het waargenomene, en tracht deze dan later te 
bewijzen. Op elk moment in de wetenschappelijke ontwikkeling 
is het bewezene het reeds gevestigde, soliede gedeelte van een 
wetenschap; doch haar verdere ontwikkeling dankt, behalve aan 
nieuwe waarnemingen, veel aan intuïtieve, onbewuste redenering. 
In mijn betoog wil ik eerst enige empirische, dan enige theoreti
sche resultaten van de ontwikkeling der sociale wetenschappen 
in herinnering brengen. Ik ben er mij van bewust dat ik de niet
economische zijde niet altijd op de juiste wijze zal weergeven. 

De economische ervaring in het West en heeft ons geleerd 
dat het laissez-faire tot een zeer ongelijke inkomensverdeling 
leidt, die kan worden gecorrigeerd zonder de groeikracht van de 
volkshuishouding aan te tasten; dat het mogelijk is om de con
junctuurgolven door een geschikte politiek aanzienlijk te verzach
ten; dat een aantal markten van nature labiel zijn en dat door 
regulering daarvan een grotere welvaart kan worden verkregen; 
dat deze en andere verspillingen van het stelsel der vrije krach
ten door een zekere mate van planning kunnen worden beperkt. 

De economische ervaring in het Oosten (de communistische 
landen) heeft ons geleerd dal een volkomen gecentraliseerde 
planning en uitvoering alleen door commando's niet zo goed 
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werken als een meer gedecentraliseerde planning en uitvoering 
met behulp van materiële prikkels. Dit laatste houdt o.m. in 
dat volkomen gelijke inkomens voor allen geen efficiënte produk
tie mogelijk maken. 

Deze ervaringen, die hier slechts zeer kort zijn aangeduid, 
kunnen worden samengevat door te zeggen dat naar praktisch 
gesproken ieders mening de beste economische orde er een is 
die noch geheel op de vrijheid van alle subjecten noch op de vol
ledige centrale regulering gebaseerd is, doch een goed gekozen 
samenspel van beide groepen van krachten vereist. Er zijn aller
lei andere sociale gebieden dan alleen het economische waarvoor 
dit ook geldt. Opvoedkundigen b.v. zijn van mening dat de op
voeding een synthese van vrijheid en binding vereist. Het komt 
overigens in de praktijk niet aan op deze samenvatting, doch op 
een steeds nauwkeuriger vaststelling van de gebieden die men 
moet regelen en degene die men moet vrijlaten. 

Ik merkte al op dat de economie veel van de jongere sociale 
wetenschappen heeft geleerd. Zo wordt thans het streven van de 
mens niet meer benaderd door alleen over een maximale stof
felijke bevrediging te spreken, doch wordt in de economische 
politiek rekening gehouden met andere bevredigingen die de 
mens ook zoekt, zoals waardering door zijn omgeving - in zijn 
werk en thuis. Wij hebben ook kunnen waarnemen dat verhoogde 
stoffelijke welvaart gepaard kan gaan met onbevredigdheid door 
verveling, dat is gebrek aan een doel, en door gebrek aan be
langstelling van de omgeving; deze twee elementen dragen bij 
tot de v·ervlakking en ontsporing van een deel der jongeren. 

Het economisch (en ander sociaal) denken heeft tot ten dele 
soortgelijke gevolgtrekkingen. geleid. Deze laten zich waarschijn
lijk het meest elegant formuleren in de terminologie van de wel
vaartstheorie (welfare economics); doch daarin kunnen elemen
ten van andere sociale wetenschappen, zoals gezegd, gemak
kelijk worden opgenomen. 

Men kan de inhoud van de welvaartstheorie 1 aldus opvat
ten, dat zij een toets is van het geheel der maatschappelijke in
stellingen (de sociale orde), die ons vertelt wanneer dit geheel 
tot de hoogst mogelijke welvaart leidt. Daartoe moet dan door 
dit geheel voldaan worden aan een aantal 'maximumvoorwaar-

1 Op deze theorie ben ik nader ingegaan in een artikel waarvan een ver
taling is opgenomen in Socialisme en Democratie van september 1965. 
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I den' die de welvaartsrt:heorie ons leert. Het begrip welvaalt kan 
daarbij zo ruim worden geïnterpreteerd als men wil; d.w.z. men 
kan (en moet) er alle factoren in opnemen, en op de juiste wijze, 
die het vo1kswelzijn bepalen. Hierin liggen dus belangrijke ethi
sche keuze-elementen besloten, zoals de vraag hoe men het wel
zijn van de ene persoon weegt in vergelijking tot dat van de an
dere en of men meent, op het welzijnsstreven van bepaalde groe
pen correcties te moeten aanbrengen, omdat zij tegen eigen 
ondoordachte beslissingen moeten worden beschermd. Al naar 
de mate waarin men daarbij een keuze doet die voor velen re
delijk en verantwoord is, zal men tot gevolgtrekkingen komen die 
meer of minder aanhang zullen kunnen verwerven. 

De maximumvoorwaarden hangen, behalve van deze keuzen, 
ook van een aantal technische gegevens van de vele produktie
processen af. Deze zijn thans natuurlijk ook verschillend van wat 
zij geacht werden te zijn in de tijd van Pareto, de grondlegger 
van dit hoofdstuk van de staathuishoudkunde. 

De hoofdzaak is intussen de volgende. In vrijwel alle varian
ten van de besrte sociale orde die men kan ontwerpen naar 
de maatstaven van de welvaartstheorie vindt men dat noch vol
ledige vrijheid der bedrijfsleiders, noch volledige centralisatie der 
beslissingen het beste is, doch een synthese, als men wil een 
mengsel, van beide. Voor sommige bedrijfs,takken en activiteiten 
kan men bewijzen dat de gedecen•traliseerde beslissingen van af
zonderlijke bedrijfsleiders tot onjuiste gevolgen leiden. Wat glo
baal aangeduid, kan men dit voor verkeer, communicatie en voor
lichting en voor een aantal zware industrieën aannemelijk maken, 
evenals voor het financiële beheer, voor de prijsvorming op la
biele markten en voor de verzorging van de veiligheid en de 
rechtsorde. Het woord bedrijfsleiders staat hier eigenlijk voor 
een nog wijder begrip dat ook hoge ambtenaren omvat (eigenlijk 
is het woord managers in de wijdste zin het beste woord). 
De noodzaak van een zekere centralisatie - in afwijking van wat 
Pareto gemeend heeft - beperkt zich niet tot centralisatie op 
het nationale niveau, doch geldt in bepaalde gevallen tot het 
hoogste internationale, soms tot minder hoge internationale ni
veaus. De gevolgtrekkingen beperken zidh niet tot beslissingen 
van economische aard. 

Daar waar meer gecentraliseerde beslissingen - op welk ni
veau dan ook - als oplossing worden gevonden, moet tevens de 
vraag beantwool'd worden., hoe dergelijke groeps- of collectieve 
beslissingen moeten worden georganiseerd, om aan het wel-
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vaartsoptimum te voldoen, of er althans niet mee in strijd te 
zijn. Meerderheidsbeslissingen door vertegenwoordigers van be
langengroepen zijn geen garantie voor de beste beslissingen. 
Ideaal gesproken moeten de vertegenwoordigers alleen maar 
verschillende meningen hebben over de behartiging van dezelf
de belangen, nl. het algemeen belang. 

Modernisering van de politieke discussie en programma's 

Op grond van de zeer summier samengevatte huidige weten
schappelijke inzichten kan men komen tot een modernisering 
van de politieke discussie op alle 'fronten', d.w.z. het thuisfront 
binnen het Westen en de fronten met het Oosten en het Zuiden. 
Deze modernisering zou in de eerste plaats moeten bestaan uit 
het schrappen van een aantal punten die afgehandeld zijn, hetzij 
op grond van de ervaring, hetzij op grond van de theoretisch 
verworven inzichten. Gezien in het perspectief van onze bewe
ging betekent dat aan de ene kant dat zij vrijwel algemene steun 
heeft gekregen op een aantal punten, zoals de noodzaak van 
ingrijpen in het vrije bestel door sociale verzekeringen en voor
zieningen, belasting op vermogens en winsten, erkenning van de 
taak van de vakbeweging, vergemakkelijking voor velen van de 
toegang tot de school, marktregelingen voor labiele markten, 
conjunctuurpolitiek, alles in afwijking van het echte kapitalisme. 
A fortiori kan men van de agenda schrappen het verlangen van 
sommige buitenlandse groepen om kapitalisme of kolonialisme 
of ook zulke onderdelen van de oude orde als de oude gouden 
standaard te herstellen, of de vraag of er toch nog niet eens 
een echte 'grote depressie' kan komen. Dit is allemaal verleden 
tijd; de westerse wereld heeft allerlei stukken socialisme aan
vaard. 

Er staat ook iets tegenover. Wij moeten van onze kant - en 
dat geldt dan ook voor de communisten - afstand doen van 
enige oude denkbeelden die ik als primitief-socialistisch zou wil
len aanduiden, waarvan gebleken is dat zij niet kunnen worden 
toegepast. Daaronder vallen o.a. het streven naar of de sug
gestie van volledige socialisatie; een geheel gecentraliseerde 
planning, beloningen uitsluitend naar behoefte en zonder ver
band met prestatie en een economische politiek van louter com
mando's (met name ten aanzien van de landbouw). Voor wat 
de communisten betreft is er een hoogst belangrijke ontwikke
ling aan de gang, waarbij in feite de meeste dezer denkbeelden 
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zijn opgegeven en nog een aantal andere (b.v. dat ieder land een 
staalindustrie moet hebben, dat er geen rente als kosten moet 
worden gerekend, of dat men bij handelsverdragen altijd moet 
streven naar evenwicht tussen elke twee landen afzonderlijk). 
Doch in de terminologie en propaganda werkt men nog altijd 
met een aantal oude termen, alsmede met de voorstelling van 
de 'onveranderlijke wetten' van het marxisme-leninisme. 

Tegenover het laten varen van een aantal verouderde pun
ten van politieke propaganda - zowel aan rechtse als aan link
se kant - staat de noodzaak van het meer nadruk geven aan 
een aantal punten waarop de moderne ontwikkeling de aandacht 
heeft gevestigd. Men kan deze zien als precisering van de 
punten die aan de orde zijn, d.w.z. enerzijds vallen binnen de 
strook van het niet-verouderde, en anderzijds zijn opgeworpen 
door de nieuwe feiten van technische en menselijke ontwikke
ling die naar voren zijn gekomen. 

Voor wat het Westen zeH aangaat (en het belang hiervan is 
ook, dat het Zuiden zich ten dele aan ons spiegelt), zijn er de 
verdere uitschakeling van ongewenste nog aanwezige trekken 
van het oude kapitalisme, en de houding tegenover opvoedkundi
ge en culturele taken. Van het eerste is een voorbeeld het 
verder beperken van speculatiemogelijkheden - nog altijd een 
bron van onverdiend inkomen - het beperken van vermogens
overdracht door vererving (die in strijd is met het denkbeeld 
van gelijke kansen, door wijde kringen als juist gevoeld), het 
beperken van de cumulatie van commissarisseninkomen (dat 
vaak in geen verhouding staat tot de geleverde prestatie, hoe
zeer men deze in bepaalde gevallen kan erkennen) en het verder 
scheiden van bezit en 'management'. Terwijl aan de ene kant 
deze en soortgelijke maatregelen verdedigd kunnen worden op 
grond van preferenties en inzichten die in brede kring kunnen 
worden aanvaard, zouden wij eveneens een nodeloze onzeker
heid kunnen verminderen door ons standpunt te preciseren ten 
aanzien van de grenzen tussen de openbare en de particuliere 
sector van activiteiten. Dit is vroeger wel eens gebeurd (in 
het Socialisatierapport 1921, met aanvulling van 1933, in Neder
land), maar in vele landen niet. 

Door een duidelijker program op een aantal der genoemde pun
ten is het mogelijk om bij onze politiek aan de ene kant ontsporin
gen zoals de loonexplosie van 1963 te voorkomen en aan de andere 
kant duidelijk te maken aan Oost en Zuid, dat wij niet de ogen 

735 



sluiten voor uitvoerbare verdere hervormingen van het Westerse 
stelsel in socialistische richting. 

Er is intussen voor het West en aanleiding om ook meer 
aandacht te geven aan enige opvoedkundige en culturele taken. 
Er is een merkwaardige houding van laissez-faire bij een goed 
deel van de arbeidersbeweging ten opzichte van de culturele ver
vlakking en degeneratie die wij in onze welvaart ervaren. Wij 
moeten hier begrip hebben voor twee opvattingen in het Oosten 
die niet zo ongegrond zijn als zij wel eens worden geacht te 
zijn; het gevoel dat het bestaan in het Westen 'leeg' is en het 
gevoel dat men niet alles wat ons als kunstuiting wordt voor
geschoteld als zodanig behoeft te erkennen. En wij moeten 
haast van nature wantrouwig zijn, wanneer op winst gerichte 
ondernemingen die films vervaardigen of vertonen, bezig zijn 
de opvoeding van een aantal jongere en oudere mensen te be
invloeden in de richting van wansmaak en onmenselijkheid. 

Ten slotte is er behoefte aan een zekere stijl van leven, een 
cultuurideaal, dat wijd kan zijn, doch bepaaldelijk grenzen van 
smaak en moraal moet trekken en van enige kracht blijk moet 
geven. Er is b.v. ook in het openbare leven een neiging om 
zich te laten meeslepen in de richting van zinloze weelde naast 
de afschuwelijke armoede van het Zuiden. Ik noem maar iets 
als de jubileumziekte en cocktaillawines bij internationale bij
eenkomsten. 

Meer positief geformuleerd is er een behoefte aan bewuste 
elitevorming als een element van toekomstige sociale structuur, 
ook in moreel en cultureel opzicht. 

Terwijl in de hierboven reeds opgesomde punten van moderni
sering van de politieke discussie en programma's al hier en 
daar de verhouding tussen West en de andere delen van de we
reld ter sprake is gekomen, is er behoefte aan een zeer duide
lijke koersverandering t.a.v. de hoofdpunten van deze verhou
ding. Zowel in onze verhouding tot het Oosten (waar voorkomen 
van oorlog het belangrijkste punt is) als in die tot het Zuiden 
(waar bestrijding van de armoede het hoofdpunt vormt) is er 
behoefte om een sterker internationalisme te bepleiten. Meer 
concreet is er een dringende noodzaak om te komen tot een inter
nationale orde, d.w.z. tot het instellen van een aantal boven
nationale organen. Alleen in zulke organen kunnen de gezags
dragers werkelijke internationalisten zijn; niet in nationale or
ganen. Er moeten continentale en wereldorganen komen met 
belangrijk meer financiële middelen en belangrijkere taken dan 
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l de huidige. De grote vijand van het toekomstig welzijn van het 
mensdom is de nationale autonomie in zaken waar een inter
nationale regeling de enige is die bepaalde doelen kan ver
werkelijken. 

Wat de politiek t.a.v. de ontwikkelingslanden betreft is het 
vrij duidelijk wat er in de desbetreffende programma's moet 
staan. Het is hier de plaats niet om daarop diep in te gaan; er 
is genoeg te doen en de meeste deskundigen zijn het daarover 
wel eens ook. Wat de politiek t.a.v. de communistische landen 
betreft staat de zaak minder eenvoudig. Directe programma's 
om te komen tot b.v. een Vredesmacht der Verenigde Naties 
onder gelijktijdige vermindering van de bewapening der twee 
supermogendheden zijn nog niet in een voor beide zijden aan
vaardbare vorm aan te geven. Men zal het voorlopig moeten 
hebben van het opstellen van Westerse en Oostelijke voorstellen 
en disaussiepogingen om deze nader tot elkaar te brengen. Ik 
meen echter dat de hierboven voorgestelde modemisering van 
de politieke discussie daarbij ook een stap is. Zij kan een aantal 
misverstanden aan beide zijden wegnemen en doen uitkomen 
dM de sociale stelsels minder verschillen dan men denkt. T.a.v. 
de economisch-sociale stelsels is dat langzamerhand iets dui
delijker aan het worden. T.a.v. de stelsels van collectieve besluit
vorming zijn er uitgangspunten voor een discussie. Overigens be
hoeft de organisatie van de vrede niet te wachten (zij kan het 
ook niet) totdat de stelsels min of meer gelijk zouden zijn 
geworden. 

Enige overwegingen over de collectieve besluitvorming 

De collectieve besluitvorming voltrekt zich in laatste instantie in 
de parlementen en de parlementen zijn samengesteld uit ver
tegenwoordigers van politieke partijen. Het grote verschil tus
sen democratieën en dictaturen (twee vage termen) bestaat uit 
het aantal partijen, dat onder laatstgenoemde stelsels vaak één 
bedraagt. Zowel voor onze eigen inzichten als voor een poging 
om de kloof te overbruggen die ons van de dictaturen scheidt, 
is het goed de vraag te stellen wat de ideale basis voor par
lementssamenstelling en partijvorming is, gezien in het licht van 
de welvaartstheorie. Daarbij komen dan vanzelf enige bezwaren 
van de democratie naar voren, waarover wij niet veel spreken, 
omdat wij de bezwaren van de dictatuur zoveel groter achten. 

Ik herinnerde er reeds aan, dat een meerderheidsbesluit van 
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belangenvertegenwoordigers niet altijd tot de optimale welvaart 
leidt. Om die reden suggereerde ik reeds elders dat een deel 
der parlementsleden deskundigen (leden van een elite ) zouden 
kunnen zijn (als in onze SER) en dat de partijen zoveel moge
lijk opiniegroepen en geen belangengroepen moeten zijn. Vaak 
natuurlijk een vrome wens. 

De vraag is nu ook nog interessant, hoeveel partijen er het 
best zouden kunnen zijn, in de laatstgenoemde gedachtengang. 
Ik meen dat dit van het aantal onafhankelijke doelstellingen en 
de daartoe geëigende middelen van de sociale politiek afhangt. 
Laten wij als voorbeeld aannemen dat er twee onafhankelijke 
doelen zijn, b.v. het gemiddelde welvaartspeil en de verdeling 
daarvan. Het is niet zeker dat deze van elkaar onafhankelijk kun
nen worden gekozen. Het is wel zeker dat een gehele reeks 
andere doelstellingen afhankelijk zijn van een dezer beide 
fundamentele. Zo zullen allerlei doelstellingen direct samen
hangen met het nagestreefde algemene welvaartspeil. Wij ne
men ook aan dat er bepaalde middelen zijn om het algemene 
welvaartspeil te verhogen, en andere om de verdeling te be
invloeden. Om met de politieke partijen elke denkbare graad 
van verandering in de twee doelen te kunnen bereiken moeten 
er ten minste drie partijen zijn; een die een realistische com
binatie der beide doelen, maar aan de conservatieve kant, voor
staat; een die t.a.v. het ene doel meer vooruitstrevend is en 
een derde die t.a.v. het andere doel meer vooruitstrevend is. 
Door het relatieve aantal gekozenen van elk dezer drie partijen 
zal dan de koers van het beleid (voor zover van de partijen 
afhankelijk) worden bepaald. 

Is er een ander aantal onafhankelijke doelen, dan zou volgens 
deze gedachtengang het aantal partijen gelijk moeten zijn aan ten 
minste een meer dan het aantal dier doelen. 

Ook de middelen die men, zelfs bij gelijke doelen, wil aanwen
den, kunnen echter onderwerp van meningsverschillen zijn. Naar
mate er meer van elkaar wezenlijk onafhankelijke middelen be
staan, kan men zich ook daarop gebaseerde politieke partijen 
denken. 

Er zijn mogelijkheden dat een aantal doelen die op het eerste 
gezicht als onafhankelijk worden beschouwd, het in feite niet 
zijn. Zo is de mening te verdedigen dat de mate van inkomens
ongelijkheid afhankelijk is van de gemiddelde welvaart: grotere 
gelijkheid is wellicht slechts te bereiken in een rijkere maat
schappij. Voor zover het van de doelstellingen afhangt, zou men 
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dan reeds met twee partijen, een meer conservatieve en een 
meer vooruitstrevende, alle alternatieven kunnen uitdrukken. 
Iets soortgelijks kan bij de middelen het geval zijn; bovendien 
kan het zijn dat de doelstellingen de middelen grotendeels vast
leggen. Dit alles zou dan ,tot het bekende beeld leiden dat de 
volkswil voldoende tot uitdrukking kan worden gebracht door 
twee partijen, een meer conservatieve en een meer vooruitstre
vende. De enige keuze zou dan zijn het tempo waarin een 
(vrijwel) ééndimensionale ontwikkeling ten uitvoer wordt gelegd. 
Niet alleen een bekend empirisch beeld, doch ook een situatie 
waarvoor nogal wat theoretische argumenten kunnen worden 
geleverd. 

Ik zou hieraan willen 'toevoegen dat de graad van centralisatie 
van het sociale leven, in de hier bedoelde uitgebreide zin, vooral 
internationaal, het eigenlijke punt is waarom zich de politieke 
discussie in het Westen moet bewegen. 

Er is één niet onbelangrijke reden waarom in een dergelijke 
situatie toch aan drie partijen de voorkeur kan worden ge
geven. Deze drie zouden dan moeten zijn een grote gematigd 
vooruitstrevende partij en twee kleinere, de ene behoudend en 
de andere radicaler vooruitstrevend. De collectieve besluitvor
ming zou dan door een coalitie van de middenpartij met een 
der andere kunnen geschieden en of wel een langzamere of wel 
een snellere ontwikkeling kunnen nastreven. Het belangrijkste 
argument ten gunste van een zodanige organisatie is de grotere 
stabiliteit van de sociale ontwikkeling die er het gevolg van 
zou zijn. 

Al de hierboven in deze paragraaf geboden overwegingen zijn 
bedoeld als een uitgangspunt voor discussie niet alleen tussen 
'westerlingen' onderling, doch ook tussen Oost en West. Zij 
dragen de suggestie in zich dat een wetenschappelijke verdedi
ging, uitgaande van de welvaartstheorie, van een éénpartijsys
teem, niet gemakkelijk zal vallen. Maar evenzeer, dat men om 
een rationeel tienpartijenstelsel te verdedigen niet moet komen 
met het voorstel om de Franse revolutie ongedaan te maken 
of om onze sociale ontwikkeling te baseren op de kwestie of 
de slang al of niet gesproken heeft. Men zoeke zijn argumenten 
iets dichter bij huis. Willen wij overigens de doorbraak verder 
bevorderen, dan moeten ook wij een paar oude voorstellingen 
vergeten. 
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Versterking van de internationale partiien 

J,k meen te moeten terugkomen, in wat meer detail, op de 
noodzaak van een sterker internationalisme in onze politieke 
besluitvorming. Van de wegen die op dit moment al openstaan, 
om de twee grote internationale dreigingen af te wenden -
de welvaartskloof tussen Zuid en West en de kernoorlog tussen 
Oost en West - zijn de belangrijkste het zeer versterken van 
bepaalde bovennationale organen. Er is hier zoveel onmiddel
lijk mogelijk dat 'hier de ernstigste achterstand bestaat van de 
werkelijkheid bij de wenselijkheid. Het is waar dat het natio
nalisme nog altijd de sterkste realiteit is, waarmee president 
de Gaulle zo knap manoeuvreert en waartegen de communisten 
zelfs niet opgewassen zijn; het is evenzeer waar dat dit alles 
nu juist onze ondergang kan worden. Zelfs de bekwaamste in
ternationaal ingestelde politici blijven de gevangenen van hun 
natie als zij in een nationale instelling hun macht moeten uit
oefenen. Wij moeten supranationale instellingen hebben, en 
die kunnen slechts worden gebracht en gedragen door politieke 
partijen in de vorm van sterke internationales. Hoe is nu de 
toestand te dien aanzien allereerst bij ons zelf? Bedroevend. 
De democratisch-socialistische partijen hebben geen gemee~ 
schappelijk program, zelfs niet voor de belangrijkste wereldpro
blemen. Wij bewegen ons slechts langzaam daarheen. Pogingen 
om tot een krachtig internationaal program te komen, worden 
telkens weer opgehouden, omdat een der nationale partijen die 
aan de macht is of spoedig hoopt te komen dat op dat ogenblik 
inopportuun vindt. Wij vertegenwoordigen praktisch alleen Noord 
West-Europa. 

Er is in grote delen van de wereld - Azië, de Arabische streek, 
Zuid-Amerika - behoefte aan een realistisch socialistisch pro
gram, doch wij maken de mensen niet vrij die zouden kunnen 
assisteren in de uitwerking van zulke programma's die in hun 
nationale details verschillend moeten zijn. Terwijl wij de aan
gewezen politieke groepering zouden zijn om leiding te geven 
aan het ontwikkelingsstreven der ontwikkelingslanden, is er geen 
programma dat door ons is aanvaard en zou kunnen worden 
aanlbevolen. 

Vraagt men naar de reden van deze onbevredigende toe
stand, dan is dat in hoofdzaak dat de nationale partijen niet 
voldoende geldmiddelen willen beschikbaar stellen om een vol
doende omvangrijk secretariaat in Londen in te richten. Met 
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waardering voor wat enkelen onzer niettemin hebben weten te 
doen, moet helaas worden vastgesteld dat er een ontstellend 
gebrek aan visie is bij velen onzer. Als men het niet kan op
brengen om de belangen van de doodarme massa's in Azië, 
Latijns-Amerika en Afrika zelf te doen tellen, laat men dan 
alleen maar denken aan een levensverzekering voor onze kin
deren of kleinkinderen. Het is vrijwel volkomen duidelijk wat 
er gedaan moet worden; het is alleen een zaak van geld -
in een wereldje (van West-Europa) waar het gemiddeld inko
men jaarlijks met 3 pct., dus in 10 jaar met meer dan 30 pct. 
toeneemt. 

Dit gezegd zijnde, kunnen wij er aan toevoegen dat het bij 
de meeste andere politieke groeperingen slechter staat. Zelfs 
de communisten in Europa slagen er niet in, erg internationaal 
te denken; hierin een troost te zien, is echter natuurlijk weinig 
constructief. 

Welke naam te geven aan de beste sociale orde? 

Wanneer wij het erover eens zouden zijn, dat de beste sociale 
orde waarnaar wij, honderd jaar na Marx, moeten streven (en 
waarbij een kans op ontmoeting tussen West en Oost bestaat, 
die dan ook Zuid sterk zou beïnvloeden), afwijkt van het oude 
kapitalisme en van het primitieve socialisme, en in verschil
lende opzichten een synthese van die twee is, rijst de vraag 
naar de naam aan die orde te geven. Ofschoon een naam op 
zich zelf niets oplost en namen vaak verschrikkelijk misbruikt 
zijn - men denke aan Hitiers na:tionaal-'socialisme' - eist de 
discussie een instrument en de propaganda een leus. Het belang 
van een goed gekozen naam is zo vaak gebleken, dat het niet 
behoeft te worden bewezen. Economen weten hoezeer Keynes' 
woord multiplier heeft geholpen om zijn denkbeelden gemeen
goed te maken, ver buiten de economie. 

Er zijn verder namen die het doen en namen die het niet 
doen - overigens doen sommige namen het bij de ene groep 
uiteraard beter dan bij de andere. Dat sommige Amerikanen 
menen propaganda te kunnen maken voor hun samenleving 
door die met de overigens weinig nauwkeurige naam kapitalis
me aan te geven, demonstreert het gebrek aan inzicht in dit 
soort zaken van deze Amerikanen. Frankrijk komt de eer toe 
een zeker gevoel voor deze zijde van de zaak te hebben; vandaar 
dat men er onder de pa:rtijnamen elke gewenste combinatie van 
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de woorden sociaal of socialistisch, republikeins, radicaal of 
democratisch - doch, verstandig, niet meer dan twee - kan 
vinden; want een naam moet niet te lang zijn. Met dit alles 
blijft het probleem van de naam onopgelost; ik vrees ook dat ik 
het niet goed kan oplossen. Daartoe is een betere fantasie nodig. 
Ik kan alleen maar negatief zeggen dat ik modern socialisme, 
democratisch-socialisme, personalistisch-socialisme en neo-socia
lisme allemaal te licht bevonden heb. Moet het woord socialis
me blijven en niet door solidarisme - een katholiek voorstel, 
zoals men weet - worden vervangen? Ik vind dat het moet 
blijven, maar er moet iets goeds vóór staan. 'Volgroeid' of 'ont
wikkeld' socialisme? Hier moeten anderen te hulp komen. 

Samenvatting 

De maatschappelijke inzichten, termen en programma's van 
het politieke leven van het Westen (de ontwikkelde niet-com
munistische landen) zijn niet aangepast aan de grote proble
men die moeten worden opgelost en aan de stand van de 
wetenschap. Op grond van deze laatste moeten een aantal oude 
inzichten en ·termen opgeborgen worden en moet de discussie 
geconcentreerd worden op waar het thans werkelijk om gaat. 
Dit geldt zowel voor rechts als links en de communistische 
wereld is bezig aan aanzienlijke herzieningen, ofschoon dat in 
haar propaganda nog niet erg duidelijk blijkt. Wij moeten stre
ven naar een optimale sociale orde die een synthese is van een 
aantal socialistische en een aantal efficiëntie-elementen. Het 
gaat erom, de van onderwerp tot onderwerp variërende juiste 
graad van centralisatie in economisch, sociaal, politiek en cul
tureel opzicht te vinden. Er moeten daarnaast nog een aantal 
misstanden, overgebleven van het kapitalistische stelsel, wor
den weggenomen uit de westerse samenleving; de ontwikkeling 
van het Zuiden moet krachtig worden bevorderd en een oorlog 
tussen Oost en West moet worden voorkomen. Tot dit laatste 
kan de toenadering der economische stelsels bijdragen, evenals 
een discussie over de collectieve besluitvorming (d.w.z. de sa
menstelling van het parlement en het stelsel der politieke par
tijen). In het parlement moeten niet alleen vertegenwoordigers 
van partijen zitting hebben, doch ook deskundigen. De partijen 
moeten eerder opiniegroepen dan belangengroepen zijn. Een na
dere analyse van de structuur van doelen en middelen van de 
sociaal-economische politiek kan aanwijzingen geven over het 
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meest gewenste aantal partijen. Wanneer alle doelen en mid
delen onderlinge afhankelijkheid vertonen, kan men concluderen, 
tot de wenselijkheid van twee of drie partijen. De verdediging 
van het monopolie van één partij is moeilijk, Om het bestaan 
van b.v. tien partijen te verdedigen, moet men zich niet op 
historische of theologische argumenten baseren. Er is in onze 
politieke organisatie bovenal een zeer emstig tekort aan inter
nationalisme: we hebben dringend behoefte aan sterkere supra
nationale organen. Onze beweging moet meer geld beschikbaar 
stellen om het secretariaat van de Socialistische Internationale te 
versterken. In de andere politieke bewegingen is het te dien 
aanzien nog slechter gesteld. De optimale internationale sociale 
orde waarnaar wij streven, moet een naam hebben, waarvan 
het woord socialisme een element vormt. 
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Fons Hermans 

Enkele notities bij de Algemene 
Beschouwingen 

Ook zonder met profetische gaven te zijn bedeeld, was het 
geen waagstuk over de algemene beschouwingen in de Tweede 
Kamer enkele voorspellingen te doen. De vele commentaren in 
de pers, alsmede het gesproken woord voor radio en televisie, 
volgend op troonrede en miljoenennota, lieten er immers geen 
twijfel over bestaan dat de door het kabinet-Cals uitgestippelde 
nieuwe koers door de regeringspartijen, zij het niet zonder strub
belingen, zou worden aanvaard en door de oppositie op funda
mentele punten 'heftig zou worden aangevallen. 

Het was tevoren reeds duidelijk dat de oppositionele woord
voerders hun aanval niet zouden concentreren op een aantal 
hoogst belangrijke, in het regeringsprogram opgenomen collec
tieve voorzieningen, maar op de daarmee onlosmakelijk verbon
den stijging van de uitgaven. Wie immers zou in foro publico 
durven stellen dat hij de jaarlijkse bouw van 125.ooo woningen, 
een krachtige energie- en industrialisatiepolitiek, belangrijke ver
beteringen aan het wegennet, effectieve maatregelen tegen wa
ter- en luchtverontreiniging en een vooruitstrevende onderwijs-, 
cultuur- en recreatiepolitiek afwijst? Ongetwijfeld niemand. Het 
getuigt dan ook van een allesbehalve onvertroebelde kijk op de 
zaak de prioriteiten in het regeringsprogram met de heer Geert
sema als ·kennelijk socialistisch te doodverven en op grond daar
van vast te stellen dat deze miljoenennota nu eens duidelijk het 
enorm groot verschil in het licht stelt tussen een regering waar
in KVP en PvdA samengaan, en een regering waarvan de poli
tieke koers mede door de VVD en de CHU wordt bepaald. 

Realistisch bekeken, heeft dat prioriteitenlijstje niets met so
cialisme en alles met de sterk toegenomen behoefte aan col
lectieve voorzieningen te maken. En naarmate de bevolking van 
ons land groeit - de demografische prognosen van het CBS 
liegen er niet om - zullen de eisen in de sfeer van de collectieve 
behoeftenvoorziening nog klemmender worden dan thans al het 
geval is. Het gaat erom de kwaliteit van het bestaan ook voor 
de komende generaties in overeenstemming te brengen met de 
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huidige en de in veel opzichten nu reeds berekenbare toekomsti
ge ontwikkelingen op velerlei gebied. De in het betoog van de 
WD-woordvoerder Geertsema geconstmeerde tegenstelling tus
sen de collectieve voorzieningen en de individuele vrijheid is dan 
ook een merkwaardig specimen van conserva,tief denken. Beoogt 
niet elke collectieve voorziening juist het leven, de welvaart, de 
veiligheid en de ontplooiingskansen van de individuele burger 
- maar dán van zoveel mogelijk individuele burgers! - te die
nen? En komt de vrijheid, óók de bestedingsvrijheid, van het 
individu ten slotte niet deerlijk in het gedrang als de mens van 

r morgen zich ziet geplaatst in een maatschappij, waarvan de de
fectueuze en onderontwikkelde stmcturen praktisch een niet on
belangrijke inperking van zijn zelfbepaling veroorzaken? 

r 

Per slot van rekening zijn het uitgerekend de collectieve voor
zieningen die - in een realistisch perspectief beschouwd - een 
groot deel van het Nederlandse volk in staat zullen stellen een 
vrijheid rte genieten - óók een bestedingsvrijheid in het con
sumptieve vlak - die zonder deze voorzieningen ondenkbaar 
zou zijn. 

Maar goed, ondanks het zogenaamd socialistisch karakter van 
de collectieve voorzieningen bleek toch ook de heer Geertsema, 
evenals collega Beemink van de CHU, de urgentie van die voor
zieningen niet te willen betwisten. Daarom was het des te op
merkelijker dat de conditio sine qua non, een drastische verho
ging van de rijksuitgaven, door beide 'geachte afgevaardigden' 
heftig werd aangevochten met een beroep op de 'structurele 
norm', waarop ook het be1eid van de kabinetten De Quay en 
Marijnen allesbehalve rigoureus was afgestemd. Het zij in ver
band hiermee voldoende erop te wijzen dat de in 1966 te ver
wachten inflatie 3,5 percent bedraagt, terwijl zij in 1964 - toen 
de portefeuille van Financiën in handen van de liberale mi
nister Witteveen was- 6,5 percent bedroeg. 

Voor het miljardplan, dat de WD bij monde van de heer 
Joekes ter discussie stelde en waarvan strekking en inhoud aan 
de lezers van dit blad voldoende bekend zijn, kan men, om de 
WD-fraotie te plezieren, een andere kwalificatie als 'stunt' 
zoeken, - een vmcht van diepgaande studie zal zelfs de leek op 
het gebied van de financieringspolitiek er niet in zien. Immers, 
wie acht zich niet in staat op een vrije avond achter een inspi
rerend borreltje de rijksbegroting ter hand te nemen en finan
cieel-politieke 'wonderen' van gelijke allure te wrochten? Met 
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een goed potlood en een beetje elementaire rekenkunde zijn de 
voorwaarden daartoe vervuld. 

De grote verdienste van dit miljardplan is echter - in de 
pers werd daar reeds duidelijk de aandacht op gevestigd - dat 
het een onverbloemde keus voor het conservatisme inhoudt. Voor 
degenen die in de WD nog progressieve tendensen aanwezig 
achtten, moet het wel een ontnuchterende ervaring zijn geweest 
als liberale eisen te vernemen: vermindering van het aantal 
woningwetwoningen, afschaffing van de broodsubsidie, geen ar
beidstijdverkorting, een extra-huurverhoging, inperking van de 
studievrijheid en zelfs - hoe kán het in de huidige wereldpolitieke 
verhoudingen! -een verlaging van de hulp aan de ontwikkelings
landen. 

Men kan natuurlijk tegenover dit liberale miljardplan tal van 
andere, meer socialistische alternatieven plaatsen en bij voor
beeld met het veertiendaagse blad 'Links' eisen dat de PvdA 
in plaats van de ook m.i. terecht gewraakte verhoging van de 
indirecte belastingen (schoeisel en textiel) voorstellen moet doen 
voor een andere financiering, zoals bezuinigingen in de defensie, 
grotere verhoging van de vermogensbelasting, de vennootschaps
belasting, enz. Op zich genomen zijn die suggesties nog juist 
ook, maar in de huidige politieke constellatie is realisering daar
van volslagen 'onhaalbaar'. Oók de zeker niet van intelligentie 
gespeende redactie van 'Links' zal dit beamen. Wie in alle 
ernst deze eis stelt, moet dan ook als logische consequentie het 
dragen van regeringsverantwoordelijkheid door de PvdA hic et 
nunc afwijzen. 

Opmerkelijker (en verontrustender) dan de faits et gestes van 
de parlementaire oppositie lijkt mij de houding van de niet-socia
listische regeringspartijen, welker woordvoerders, ondanks hun 
positieve benadering van het kabinet-Cals, een meer dan ver
wachte reserve aan de dag legden. Dat de belastingverhoging 
voor textiel, schoeisel en zelfs schoenreparaties het ook bij 
KVP, PvdA en ARP wu moeten ontgelden, was te voorzien. Al 
lijkt mij eveneens een verschuiving in het belastingsysteem, die 
prijsverhogend werkt op eenvoudige, algemeen gebruikte ge
notsartikelen, minder gelukkig - textiel en schoeisel mag men 
tooh wel tot de elementaire levensbehoeften rekenen, die in de 
allerlaatste plaats voor belastingverhoging in aanmerking behoren 
te komen. 
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Het laten vallen van deze óók aan de kiezers 'onverkoopbare' 
belastingen dwingt ofwel tot een verlaging van de uitgaven, 
ofwel tot een verhoging van andere belastingen. De heer Schmel
zer (uitgaven met plm. 180 miljoen omlaag) was op dit punt 
onmiskenbaar duidelijk en heeft waarschijnlijk aan de nog altijd 
machtige rechtervleugel van zijn partij gedacht toen hij deze 
weg koos. De PvdA zal, als textiel en schoeisel 'vallen', onge
twijfeld naar andere dekkingsmiddelen (desnoods ook wat meer 
lenen) willen uitzien. 

Als deze korte notities in druk verschijnen zal over het te zoe
ken compromis wel een en ander bekend zijn. Het lijkt in elk 
geval uitgesloten dat via zich toespitsende financieringscontro
versen het kabinet in de wieg zal worden gesmoord. Te meer 
waar het liberale miljardplan met zijn uitgesproken conserva
tieve signatuur nog te vers in het geheugen van de kiezers ligt 
om een politieke reuzenzwaai van de KVP tot een serieus te 
nemen mogelijkheid te maken. 

Een geheel andere vraag - en in verband hiermee koos ik 
hiervoren het woord 'verontrustend' - is deze: Komt de reserve, 
door KVP en ARP niet slechts op bepaalde punten, maar in ge
heel de teneur van hun algemene beschouwingen aan de dag 
gelegd, louter of in hoofdzaak voort uit tactische overwegingen? 
Wil men enerzijds de conservatieven in eigen gelederen niet al te 
zeer tegen de haren strijken en anderzijds een groot deel van 
het eigen elektoraat - men denke aan de progressief ingestelde 
katholieke vakbeweging - niet afstoten? Of getuigt dit alles van 
een dieper liggend onbehagen, dat in 1967 wel eens tot voor de 
PvdA ontnuchterende verrassingen zou kunnen leiden? Het zijn 
vragen waarop het niet gemakkelijk is een beredeneerd antwoord 
te geven. 

Enkele factoren die op de toekomstige ontwikkelingen van in
vloed kunnen zijn, zijn echter registreerbaar. Het zijn onder 
meer de volgende. 

De PvdA heeft regeringsverantwoordelijkheid aanvaard in een 
situatie waarin de achterstand op het gebied van de collectieve 
voorzieningen ingrijpende maatregelen - en dus hogere uitga
ven - vergt, terwijl gelijktijdig het gevaar van een toenemen
de inflatie acuut is. Om de inflatoire tendensen tegen te gaan 
heeft dr. Vondeling (lees: de PvdA) zijn naam verbonden aan 
een plan tot dekking van de hogere uitgaven, dat - hoe ver-
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antwoOl'd ook in grote lijnen - niet bepaald een electorale 
trouvaille is. Waarom zou men het dan ook van KVP-zijde niet 
toejuichen dat juist een socialistische minister van Financiën 
dat plan lanceert en verdedigt? Ook daar weet men wel wat 
image-vorming betekent. 

Het ligt in de lijn van de verwachting dat de conservatieve 
vleugel van de KVP een hardnekkige poging zal ondernemen om 
in 1967 de huidige coalitie te torpederen. Kwantitatief zijn de 
geheide conservatieven binnen de KVP-fractie zeker in de min
derheid. Maar de uitgesproken progressief denkende figuren 
zijn dat eveneens. Worden eerstgenoemden door machtige pres
siegroepen uit het bedrijfsleven en door een deel van de katholie
ke pers gesteund, de laatsten kunnen over het algemeen reke
nen op de steun van een zeker niet minder te verwaarlozen fac
tor: de katholieke vakbeweging. De kardinale vraag is nu: wat 
zal de grote middenmoot tussen 'rechts' en 'links' doen als de 
stormloop tegen voortzetting van de coalitie begint? 

Reden tot enige verontrusting is er zeer beslist. Hoewel ander
zijds een eventuele triomf van het conservatisme in 1967 voor de 
KVP het dodelijk gevaar inhoudt dat zij als katholieke een
heidspartij voor een aanzienlijk deel van haar electoraat niet 
langer meer aanvaardbaar zal zijn. 

Ook in die katholieke kringen waar paltijvorming op confessio
nele grondslag nog steeds als een goed wordt gezien, dringt 
hoe langer hoe meer het inzicht door dat een katholieke arbei
derspartij naast een meer conservatief gerichte katholieke groe
pering een juister beeld van de reële verhoudingen zou geven 
dan de traditionele, door confessionele bindingen gedragen par
tijpolitieke 'eenheid'. Weinige jaren geleden was het - mede 
onder invloed van de directe kerkelijke bemoeienis met het po
litieke leven - nog ondenkbaar dat zich een dergelijke breuk 
zou kunnen voltrekken. In het huidige, sterk gewijzigde geestelijk 
klimaat van katholiek Nederland zou echter een hernieuwd sa
mengaan van de KVP met de liberalen wel eens een beslissende 
impuls in die richting kunnen geven. 

Deze overweging tempert in elk geval de verontrusting waar
toe de woordvoerders van de niet-socialistische regeringspartijen 
enige aanleiding gaven. 
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Beb Vu_rk 

Opinies over negers en blanken 

William Brink & Louis Harris: De rassenstrijd in Amerika. De 
Bussy Paperbacks 

Een van de gunstige resultaten van de rassenstrijd der Ameri
kaanse negers is de algemene verontrusting die hij teweegbracht. 
Toen Gunnar Myrdal, de bekende Zweedse econoom en socio
loog, ruim twintig jaar geleden de resultaten van zijn onder
zoek naar de positie van de neger in de Verenigde Staten in 
zijn omvangrijke studie An American Dilemma publiceerde, wa
ren er niet velen die de tegenstrijdigheid tussen hun geloof en 
hun belijdenis van vrijheid en recht voor allen en de uitsluiting 
van de neger van deze fundamentele rechten als een dilemma 
beschouwden. Het negerprobleem was toen nog uitsluitend het 
probleem van de neger zelf. Eerst in de afgelopen vijf jaar 
is in bredere lagen en grotere groepringen van de blanke be
volking een gevoel van ongerustheid ontstaan. Sit-ins, de free
dom rides en de indrukwekkende March on Washington hebben 
ook de doorsnee burger in het noorden aan het denken ge
bracht over de rasdiscriminatie binnen de eigen landsgrenzen. 
Het woord van de negerauteur James Baldwin, dat het neger
probleem een probleem is dat door de blanken moet worden op
gelost, is niet vergeefs gesproken. Grote groeperingen blanken 
zijn zich bewust geworden van hun verantwoordelijkheid. De 
negerkwestie is niet langer alleen maar een zaak van de ne
ger, van het zuiden of van de federale regering, maar van iede
re Amerikaanse staatsburger, blanke of zwarte, man of vrouw. 

De rassenstrijd in Amerika is niet zonder meer een van die 
vele boeken over het rassenprobleem. Het is een publikatie over 
een zeer diepgaand en wetenschappelijk opgezet opinie-onderzoek 
zowel onder blanke als gekleurde Amerikanen. De bedoeling was 
gedifferentieerd en nauwkeurig te weten te komen wat de Ame
rikaanse negers verlangden en hoe hun blanke landgenoten te
genover deze verlangens stonden, om met die kennis een bijdra-
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ge te kunnen leveren ter oplossing van dit meest urgente pro
bleem. 

Het initiatief hiertoe ging uit van het bekende blad News
week. De uitgevers van dit tijdschrift meenden dat de normale 
journalistieke methoden daarvoor ontoereikend waren. Zij stel
den zich in verbinding met het bureau voor opinieonderzoek van 
Louis Harris, bekend om de grote mate van nauwkeurigheid 
waarmee het de stemmenverhoudingen bij verschillende ver
kiezingen had weten te bepalen. 

'Wij waren van mening, dat wij, door Harris' wetenschappe
lijke methoden van statistisch onderzoek te combineren met het 
talent van de journalist om getallen om te zetten in zinvolle woor
den, dat soort voorlichting zouden kunnen geven, welke een de
mocratische samenleving behoeft die naar een oplossing zoekt 
van haar meest urgent probleem,' schreef Osborn Elliot, de uit
gever van N ewsweek, in de inleiding van dit boek, waarin de 
artikelen die hierover in zijn tijdschrift verschenen gebundeld 
werden. Elliot vertelt uitvoerig op welke wijze het onderzoek werd 
geleid, de moeilijkheden waarmee men te kampen had en de wij
ze waarop men de in de statistieken verwerkte informatie ver
wierf en verwerkte. Het bureau zond 158 enquêteurs uit, op zes 
na allen negers, die aan de hand van een zorgvuldig samen
gestelde vragenlijst van 252 vragen (achter in het boek opge
nomen) meer dan duizend negers die als representatief voor hun 
groep konden gelden, interviewden. Dit werk van Harris' bu
reau werd aangevuld door veertig reporters van Newsweek, die 
aan de hand van dezelfde vragenlijst met een honderdtalleiding
gevende en bekende personen uit de negerwereld een gesprek 
voerden. 

Op deze manier konden de inzichten van de leiders vergele
ken worden met die van de ondervraagden uit de veel grotere 
groep. Een computer verwerkte al het statistische materiaal, waar
na een team van de Newsweek uit de beanwoorde vragen een 
drieduizendtal citaten koos ter illustratie van de tot artikelen 
verwerkte gegevens. Het resultaat werd in een aparte bijlage 
in de Newsweek van 29 juli 1963 gepubliceerd. Twee maanden 
later werden volgens deze zelfde methode meer dan twaalfhon
derd blanken naar hun opinie gevraagd. Het resultaat van dit 
onderzoek werd in N ewsweek van 2 oktober van hetzelfde jaar 
gepubliceerd. Uit deze publikaties, aangevuld met nog meer ge
gevens uit het oorspronkelijke materiaal en uitgebreid met een 
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historisch overzicht en achtergronden, kwam ten slotte dit boek 
tot stand. 

Het is een heel bijzonder boek geworden. Exact, beknopt en te
gelijk heel volledig in zijn informatie, geschreven in de ple
zierige leesbare vorm van zeer goede journalistiek. De stof werd 
in een tiental hoofdstukken ingedeeld, die elk een verschillend 
aspect belichten, de negers en de politiek, de rol van de ne
gerkerk, (de eerste eigen negerorganisatie nog stammend uit 
de slaventijd), wat negers denken van blanken, wat blanken den
ken van negers. Ze hebben de vorm van elkaar aanvullende ar
tikelen, waarin de statische gegevens werden verwerkt en toe
gelicht met voorbeelden en citaten en achtergrondinformatie. 
In een aparte bijlage zijn de enquêteformulieren, een groot aan
tal statistieken en de namen en functies van de honderd ge
interviewde negerleiders opgenomen. 

Hoewel staatsburgers van hetzelfde land gaapt er een brede 
kloof tussen negers en blanken. De grote massa van beide groe
peringen kent elkaar niet, hun oordeel over elkaar is generalise
rend, en vooral dat van de blanke over de neger traditioneel 
stereotiep. Wel wordt ook van blanke kant de bestaande discri
minatie toegegeven. Het is vooral de discriminatie die tot uiting 
komt in de werkgelegenheid, het onderwijs en de behuizing 
waarop de negers het accent leggen. In het bijzonder de negers 
uit het noorden beklagen zich er bitter over. In het zuiden 
valt vooral de nadruk op de lagere lonen die de negerwerker 
daar worden betaald. Er bestaat een duidelijke relatie tussen 
onvoldoende behuizing, onvoldoende scholing en werkgelegenheid. 

De voorbeelden waarmee deze gegevens worden geïllustreerd, 
en de cijfers van de statistieken, zijn ontstellend. Tegenover de 
gangbare mythe van het negerprobleem als zuidelijk probleem 
stelt het onderzoek duidelijk vast, dat ook door de neger uit de 
noordelijke staten de last van de discriminatie zwaar wordt 
gevoeld. Zestig percent van de negers is overtuigd dat de 
blanken zich weinig over hun lot bekommeren, wel denken de 
leiders die meer sociale contacten met blanken hebben, er opti
mistischer over. 

Ondanks het vastgeroeste generaliserende oordeel van de blanke 
over de neger dat blijkt uit de beantwoording van de vragenlijs
ten die aan de blanken werden voorgelegd en waarin een reeks 
stereotiepe uitlatingen van blanken over negers waren verwerkt, 
is het een bijzonder verheugende verrassing, dat de meeste blan-
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ken toch van oordeel waren, dat de negers hun fundamentele 
rechten als staatsburgers niet onthouden mochten worden. 93 
percent van alle blanken dacht daar zo over en in het zuiden 
was het percentage toch nog altijd 88. 

Veel moeilijker ligt het voor de blanke de neger als sociaal ge
lijke te aanvaarden. Reeds iets heel onschuldigs, het mee naar 
huis brengen van een negervriendje om te blijven eten, stuitte 
in 4 van de 100 gevallen op bezwaren, in het zuiden was zelfs 
76 pct. van de blanken ertegen. Van de groep blanken die 
al eerder sociaal contact met negers had, stond nog altijd zes
tien percent er afwijzend tegenover. Van diezelfde groep voel
de een kwart er niets voor om een negerfamilie als buren te 
krijgen, van de overige blanken had de helft daartegen bezwaar, 
in het zuiden was driekwart ertegen. 

Vrijwel unaniem is de afwijzing van het gemengde huwelijk. Van 
alle ondervraagde blanken was 90 pct. tegen een afspraakje van 
de eigen dochter met een negervriend, in het zuiden was 97 pct. 
ertegen, van de groep die al geregeld sociale contacten met ne
gers onderhield, toch nog altijd 80 pct. De reactie is typerend voor 
een poly-raciale samenleving, het zou interessant zijn te we
ten hoe hoog het percentage Nederlandse ouders ligt dat daar 
bezwaar tegen zou hebben. Geruststellend voor de blanke Ameri
kanen moet het resultaat geweest zijn van de vragenlijst naar 
de verlangens van de negers naar sociale contacten. Van de 
ondervraagden verlangt 86 pct. niets anders dan behandeld te wor
den als een menselijk wezen, slechts 10 pct. denkt aan rasver
menging, van de leiders 25 pct. 'Ik wil alleen maar niet be
handeld worden als een beest,' antwoordt een taxichauffeur uit 
Woodville Mississippi en Carl Elbert, 51 jaar oud, die in Texas 
bij een houtbedrijf werkt: 'Ze denken, dat wij hun vrouwen 
willen hebben. Wij willen alleen maar dat onze kinderen een 
opvoeding krijgen. Wij willen onze kinderen niet volwassen la
ten worden om hen met blanken te laten trouwen.' Een derde 
van de leiders denkt er anders over. 'Zolang er geen vermen
ging plaatsvindt, zal de neger als inferieur wezen behandeld 
worden. 

'Uit het boek komt duidelijk naar voren dat de meeste ne
gers niet de volledige integratie wensen. Hun verlangens gaan 
uit naar de onmiddellijke lotsverbetering, gelijke lonen, gelijke 
kansen op werk, integratie op de scholen en betere behuizing. 
Zelfs dit samenwonen met blanken in gemengde wijken heeft voor 
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een kleine 40 pct. weinig aantrekkelijks. Van de ruim 60 pct. die 
voor deze integratie voelen, meent de helft dat het recht om 
tussen de blanken te mogen wonen voor hen al voldoende is. 
Over het tempo waarin deze veranderingen zich moeten voltrek
ken, bestaat vrijwel geen verschil van mening. 'Freedom now!'. 

Het is juist dit verlangen naar snelle veranderingen die op weer
standen in de blanke groepering stuit. De negers geloven 
zelf, dat het langzamer zal gebeuren dan vele blanken vrezen,' 
merken de auteurs op in het slothoofdstuk van dit boek, dat ge
matigd optimistisch eindigt: 'De verwezenlijking van deze ver-

f wachtingen berust natuurlijk bij de blanken en hangt af van de 
mate waarin zij willen toegeven aan de eisen van de revolutie. 
Maar de negers in geheel Amerika hebben de vrijheid en het zelt
respect dat ontstaat als men vrijmoedig voor zijn rechten opkomt, 
ervaren. 

• 
~! 

Hun vastberadenheid zal niet verslappen, want deze is hecht 
gefundeerd. Zij zijn in beweging gekomen en zullen niet rus
ten voor zij de overwinning hebben behaald.' 
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~.1(.13rzezinski 

Vrede na overleg 

Een plan voor de toekomst van Europa I 

De koude oorlog is in Europa veel van zijn oude betekenis kwijt
geraakt. Er zat leven en vuur in zolang men aan weerszijden 
nog in het eigen toekomstige succes geloven kon en zolang men 
zich nog oprecht door de ander bedreigd kon voelen. Tegenwoor
dig is van die twee voorwaarden niet veel meer over. Het W es
ten beseft heel wel dat het niet in staat is om die communis
tische regeringen in Oost-Europa omver te werpen, noch om 
Duitsland te herenigen of - het belangrijkste - om door recht
streekse politieke actie een einde te maken aan de aanwezig
heid van Sowjet~troepen op de Elbe-oever. De communisten en 
vooral de leiders van Sowjet-Rusland houden er rekening mee 
dat een communistische revolutie in het Westen niet waarschijn
lijk meer is. Twee maal - in 1948/49 en in 1958/62 - hebben de 
Sowjets in Berlijn het hoofd gestoten, wat op de hoopvolle ver
wachtingen in communistische kring ongeveer dezelfde uitwer
king had als de lijdzaamheid van het Westen gedurende de Oost
duitse opstand van 1953 en de Hongaarse revolutie van 1956 had 
op de in het Westen levende verwachtingen. 

Intussen is de 'status quo' in Europa verre van bevredigend. 
Europa langs de Elbe in tweeën te delen is niet alleen onna
tuurlijk en onhistorisch, het is ook in tegenspraak met de hui
dige ontwikkeling in de richting van Europese economische en 
daarna politieke eenwording en met het snel groeiende psycho
logische besef van Europese eenheid. Er is bijna niemand in 
Europa, aan geen van beide zijden van de Elbe, bereid om het 
standpunt te verdedigen dat deze tweedeling in het belang van 
de Europeanen is. De Russen niet uitgezonderd. En in het be
lang van de vrede is deze situatie zeker niet. 

Niettemin hebben beide partijen zich bij die scheidingslijn la
ten vastvriezen in een politiek die gebaseerd is op illusies, ang
sten en aspiraties van vroeger. En intussen neemt het gevaar 
steeds toe, dat het ideologisch gefrustreerde Oosten, in zich zelf 
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verdoold als het is, binnenlandse opstanden te zien zal geven, 
met alle daaraan verbonden mogelijkheden van bittere politieke 
explosies. Tezelfder tijd nemen de onderlinge verschillen in het 
Westen eveneens toe. Was men voorheen, voornamelijk uit vrees 
voor een Russische agressie, eensgezind, ,thans brokkelt die 
eensgezindheid af in een desatreuze vete over voorrang, doelstel
lingen en belangen. Bij tijd en wijle is het Westen vastbesloten, 
en die buien versterken de onzekerheid van Rusland, terwijl aan 
de andere kant het gebrek aan vastbeslotenheid in het Westen 
de Russische aanvalszucht versterkt. Zowel de ene als de andere 
geesteshouding is een kunstmatige en doelloze steun voor de 
zaak der Europese verdeeldheid. 

Het standpunt van Rusland is nog altijd gebaseerd op de ver
wachting dat West-Europa uiteen zal vallen. Dus richt de Sow
jet-Unie haar Europese politiek nog steeds op de vervulling 
van die versnippering. Die politiek van Duitsland, die door be
perkte nationale perspectieven wordt bepaald, richt zich voor
namelijk op twee totaal onverenigbare zaken: ten eerste de 
'hereniging' en ten tweede (althans voor de vorm) de herziening 
van de grenzen. Met het gevolg dat zowel Polen als Tsjechen 
zich geroepen voelen op te treden als verdedigers van de Duitse 
verdeeldheid. 

Frankrijk speelt met het beeld van een Europa dat zich uÎII:
breidt tot de Oeral, maar doordat men tegelijkertijd tracht Ame
rika uit Europa te sluiten, wordt de eenheid van het Westen ver
broken, de agressiedrift van Rusland gewekt en ontnemen de 
Fransen zich zelf de westerse steun die voor het bereiken van 
hun doel zo uiterst noodzakelijk is. 

Wat de Engelsen betreft: het lijkt wel of ze in één adem 
over de Anglo-Amerikaanse verbindingen en over de Europese 
'disengagement' van Amerika spreken. En de Verenigde Staten 
beschouwen nu niet meer de 'bevrijding' van het Oosten als 
doel, maar veel meer de 'bouw van bruggen naar het Oosten', 
waardoor doel en middelen in de politiek bedenkelijk verward 
dreigen te raken. Het resultaat van dit alles is dat geen enkele 
grote Europese macht zich serieus bezighoudt met het probleem 
van de Europese verdeeldheid. 

Maar hoe kan de kloof die Europa verdeeld houdt, overbrugd 
worden zonder dat een van beide partijen de schijn op zich 
laadt van te hebben gecapituleerd? Hoe kan men Europa's won-
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den genezen zonder al doende nieuwe spanningen op te roepen? 
In deze vragen ligt de kernvraag van de komende jaren. 

In de Sowjet-Unie en Oost-Europa komt nu - aangewakkerd 
door het Ohinees-Russische conflict - het verlangen naar veran
deringen naar boven, en West-Europa heeft hoe langer hoe meer te 
stellen met het speuren naar de eigen identiteit. Onder die omstan
digheden wordt de scheidingslijn langs de Elbe voortdurend hin
derlijker en worden de vragen steeds dringender. Om de Gauiles 
treffende formulering te gebruiken: Europa heeft tegenwoordig 
'geen ziel, geen roggegraat en geen wortels'. Maar zowel in 
Oost als in West beginnen steeds meer Europeanen zich aan de-

1
. 

ze toestand te ergeren. 
Nee, de >tijd is wél voorbij waarin Duitsland zich tevreden I 

liet stellen met een politiek die alleen maar een verklaring wijd- . 
de aan de hereniging van Duitsland. De Duitse binnenlandse ont
wikkelingen en de algemene veranderingen in Europa's verhou
ding tot Amerika wijzen erop, dat het 'Duitse probleem' binnen
kort centraal zal komen te staan in de politiek van het Westen. 
Van de aard van het Amerikaanse antwoord hierop zou het wel 
eens kunnen afhangen hoe de toekomstige verhouding tussen 
Amerika en Europa zal worden. Wil dit antwoord zinvol zijn 
en een zeker effect sorteren, dan dient men eerst een bredere 
bekendheid met het Europese politieke toneel te verwerven, voor
al waar het de veranderingen in het oostelijk blok betreft. 

Er is een uiterst kritieke verbinding ontstaan tussen de beide 
feiten: de verdeeldheid van Duitsland en de verdeeldheid van 
Europa, en het is onmogelijk om het ene probleem op te los
sen zonder dat tevens het andere opgelost wordt. 

Europese verdeeldheid 

Natuurlijk dient wel beseft te worden dat de verdeeldheid het 
gevolg is van een historisch proces dat twee wereldoorlogen om-
vat, en dat het herstel van de Europese eenheid dus niet zo 
maar even door een enkel politiek verdrag tot stand kan worden 
gebracht. Ook niet doordat Rusland of Amerika zich van Europa 
zouden losmaken. Amerika en Rusland zullen Europa niet in 
de steek laten, eenvoudig omdat ze geen van beide zekerheid 
kunnen hebben dat hun daad niet een uitbreiding zou betekenen 
van de macht van de ander - al zouden er nog zo vele garan-
ties gegeven worden. Trouwens, alle welsprekendheid van de 
Gauile ten spijt ziet het er niet naar uit dat Europa in de na-
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bije toekomst in staat zal zijn zelf een eind aan zijn eigen ver
deeldheid te maken. Alleen een geleidelijke verandering, waar
bij de Amerikaans-Russische confrontatie in een toestand van 
samenwerking overgaat, kan een einde maken aan de verdeeld
heid. Hiervoor is geduld nodig en voorstellingsvermogen ... 
en zeker zou een gedurfd initiatief nu en dan helemaal niet onge
wenst zijn. Al was het alleen om de geleidelijke ontwikkeling 
eens een ferme stap vooruit te brengen. 

De Gaulle heeft eens geschreven dat grote leiders herdacht 
zullen worden 'om de breedheid van hun pogen'. Dit geldt 
evenzeer voor grote naties: immers, hun leiderschap wordt ook 
niet afgemeten aan hun macht, maar aan de omvang van hun 
bemoeiingen. Als men zich aan een groot doel wijdt, kan dat 
op zich zelf wel een centraal punt van aantrekkingskracht op
leveren en aanhangers winnen. Maar leiderschap is een dyna
nrische zaak en neemt in omvang toe naarmate meer taken 
worden ondernomen. 

Het Westen staat momenteel voor een grote, groeiende uitda
ging: het moet een initiatief opbrengen waarmee een eind ge
maakt kan worden aan de verdeeldheid van Europa. Onder de 
huidige omstandigheden zal een poging om West-Europa aan 
Amerika te binden, alleen maar om een verdediging te hebben 
tegen Rusland, verdenkingen oproepen van 'Amerikaanse he
gemonie', vooral omdat de Europeanen hun vrees voor Rusland 
beginnen te verliezen en zich niet meer zo afhankelijk voelen 
van Amerika. 

Nieuwe verdedigingsplannen (een soort MLF b.v.) mogen 
soms wenselijk zijn, maar dragen niets bij tot de oplossing van 
het probleem der Amerikaans-Europese verhouding. Dat pro
bleem immers heeft niet zozeer betrekking op de veiligheid van 
Europa als wel op de doelstelling van de verhouding. Men kan 
overal aanwijzingen vinden voor de groeiende Europese opvat
ting, dat Amerika eigenlijk geen betekenis heeft voor de toe
komst van een verdeeld, veilig, maar ietwat gefrustreerd Eu
ropa. De Gaulles pleidooien voor een 'Europees Europa', waar
bij inbegrepen een 'Europa tot aan de Oeral', hebben steeds 
meer gehoor gevonden bij een steeds groeiend aantal Europea
nen, en de Duitse politiek vertoont steeds meer tekenen van 
een groeiende rusteloosheid. Dit alles wijst erop dat een nieuw 
tijdperk in Europa in opkomst is, dat een nieuwe Europese 
gemoedsgesteldheid wordende is, en vooral voor de verhouding 
Amerika-Europa is dit van groot belang. 
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Europa en de VS 

Als Amerika het initiatief zou kunnen nemen voor een politiek 
die gericht was op een nauwere samenwerking tussen Rusland 
en Oost-Europa enerzijds en West-Europa anderzijds, zodat er 
een eind kon komen aan de verdeeldheid van Europa, zou Ame
rika daarmee tevens eigen belangen dienen. Om te beginnen 
zou Amerika weer een duidelijke betekenis voor Europa hebben 
als het zich op een dergelijke wijze voor Europa inzette. Verder 
zou op deze manier een raamwerk gebouwd kunnen worden 
waarbinnen gewerkt kon worden aan het herstel van de onaf
hankelijkheid der Oosteuropese landen, zonder tegelijkertijd nieu
we situaties van afhankelijkheid te scheppen en nationale ge
voelens vrij baan te geven. En doordat hiermee de grondslag 
voor een verdergaande overeenkomst tussen Oost en West gelegd 
zou zijn, zou de hardnekkige Europese vrees voor een gezamen
lijke Amerikaans-Russische wereldheerschappij ook geen voe
dingsbodem meer hebben. Met de binnenlandse Amerikaanse 
maatstaven en het Amerikaanse verlangen naar een geordende 
wereld zou deze gang van zaken volmaakt in overeenstemming 
zijn. 

Men zegt wel dat een 'van Amerika bevrijd' Europa beter in 
staat zou zijn om de vraag van haar eigen verdeeldheid op te 
lossen. Immers, een dergelijk Europa zou Rusland en Oost-Eu
ropa minder vrees inboezemen, zodat zij eerder bereid zouden 
zijn er nauwere betrekkingen mee aan te knopen. Deze opvatting 
houdt geen rekening met de waarschijnlijkheid dat zo'n 'onaf
hankelijk' Europa tijdens de losmakingsperiade van Amerika con
flicten en onstabiele perioden zou kennen die voor Rusland maar 
al te verleidelijke kansen tot ingrijpen zouden bieden. 

Even belangrijk is overigens dat een dergelijk Europa ver
moedelijk door Duitsland gedomineerd zou worden en zodoende 
weinig aantrekkelijk zou zijn voor de Oosteuropeanen en de Rus
sen. De Verenigde Staten stellen voorbij de Elbe geen eisen, en 
juist daarom is de voortdurende band van de VS met Europa 
voor de Russen en de Oosteuropeanen de beste garantie dat het 
Westen voor hen geen directe politieke bedreiging kan zijn. 

Wart de Westeuropeanen betreft is het waarschijnlijk dat Ame
rika meer steun van hen zal krijgen bij het nastreven van de 
vreedzame hereniging van Europa dan bij vroegere kreten tot 
'bevrijding' of bij de tegenwoordige pogingen om tot een meer 
gelijkmatige spreiding van atoomwapens te komen. Om maar te 
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zwijgen van de pogingen om Europa te betrekken bij de ver 
verwijderde problemen betreffende de ontwikkeling van Azië of 
Afrika. De voorgestelde bredere aanpak zou de Gaulles glans 
kunnen doen verbleken en zelfs zou men hiermee de Gaulles 
eventuele toenaderingspogingen tot Rusland voor kunnen zijn. Het 
gevaar dat bij de afbrokkeling van de westerse eenheid het 
Amerikaans-Duitse verdrag over zou blijven als enige band tus
sen Europa en Amerika, zou hiermee tevens bezworen zijn. 

Een uitsluitend Duits-Amerikaanse verbinding zou alleen de
fensieve betekenis hebben. Voor Oost-Europa zou er niets aan
trekkelijks aan zijn en men zou er geen constructieve politiek 
ten aanzien van het Oosten op kunnen baseren. Hoogstens zou 
zo'n verdrag een schild voor West-Europa kunnen betekenen, 
maar hoe nuttig ook in dit verband, het zou paradoxalerwijze 
toch een bijdrage betekenen tot verdere onenigheid in het Wes
ten. In zo'n Europa zou al heel weinig plaats zijn voor Amerika, 
en ten slotte zouden zelfs de banden tussen Amerika en Duits
land verslappen als bleek van hoe weinig waarde ze waren voor 
het doel van de Duitse hereniging. 

Drie uitgangspunten 

Bij het nastreven van Europa's hereniging zou men voor de 
Amerikaanse en de Atlantische politiek dienen uit te gaan van 
drie uitgangspunten: 

Punt 1: instandhouding van de militaire macht van het W es
ten en krachtige bescherming van de westelijke belangen. 

Dit lijkt vanzelfsprekend. Maar militaire macht is even be
langrijk voor een politiek van toenemende samenwerking en ver
zoening als voor een politiek van pressie en vijandelijkheden. 
Juist omdat we hier een politiek aan de orde gesteld hebben 
die vreedzame bedoelingen en middelen nastreeft, is het van be
lang dat er aan andere zijde geen onzekerheid bestaat over de 
vastbeslotenheid van het West en om zijn eigen belangen te ver
dedigen. Als de 'status-quo' het uitgangspunt voor een even
tuele verzoening moet zijn, volgt hieruit dat het Westen waak
zaam moet blijven bij de verdediging van de status-quo. 

In de laatste twintig jaar hebben de Russen overduidelijk la
ten blijken dat ze Berlijn beschouwen als een vooruitgeschoven 
post van het Westen, die gevoelig is voor pressie. Men mag dus 
verwachten dat Rusland af en toe even druk uitoefent, en men 
moet zich daartegen uiteraard verzetten, omdat zelfs een onder-

759 



breking van enkele uren in de toegangswegen naar Berlijn toch 
een ondermijning betekent van de positie van het Westen. Als 
een konvooi uit het Westen na vijftig uur wordt vrijgegeven, be
tekent dat niet dat het Westen een overwinning heeft behaald, 
maar dat de Russen bewezen hebben de toegang te kunnen 
stremmen. 

In de toekomst zal het nodig zijn dat er feller dan tot nu toe 
gereageerd wordt. Nu de Verenigde Staten hebben aangetoond 
dat ze niet van plan zijn om Cuba binnen te vallen, zou Cuba 
wel eens een geschikt onderpand voor Berlijn kunnen wezen. 
Als de Russen vertraging veroorzaken in het geallieerde verkeer 
naar Berlijn, zou er misschien meteen op geantwoord kunnen 
worden door de Russische schepen in de internationale wateren 
rond Cuba op soortgelijke wijze dwars te zitten. Zo'n handeling 
zou natuurlijk willekeurig zijn, en juist daarom zouden de Rus
siche leiders tot het inzicht komen dat het Westen geen aan
tasting van zijn huidige positie zal dulden. 

Van fundamenteel belang is wel, dat geen westerse verzoe
ningspolitiek denkbaar is in een situatie waarin de andere partij 
de kans krijgt op effectieve wijze militaire chantage te bedrij
ven. De confrontatie inzake Cuba ontleent haar historische be
tekenis aan het feit dat de leiders van de Sowjet-Unie toen het 
vertrouwen verloren in hun eigen bekwaamheid om het Westen 
door militaire dreigementen concessies af te dwingen. Wij mogen 
hen dat ook nooit laten denken. 

Punt twee: Bii iedere belangrijke verandering in de verhouding 
tussen Oost en West wordt Rusland verondersteld bij Oost-Euro
pa te horen. 

Het is onwaarschijnlijk dat een politiek die uitgaat van de 
hoopvolle verwachting dat individuele Oosteuropese staten wel 
eens naar het Westen zouden kunnen overlopen, ooit succes zou 
hebben. Immers, in laatste instantie hebben de regerende com
munistische topgroepen er geen belang bij om in het Westen 
op te gaan, ook al drijven economische omstandigheden en de 
volksvoorkeur hen in die richting. Vermoedelijk zal de Sowjet
Unie zich tot het uiterste inspannen om desertie uit de COME
CON of uit het Warschau-pact te voorkomen. 

De ervaringen met Zuidslavië en Polen leren verder wel, 
dat de communistische heersers ten slotte weer nauwer contact 
met Moskou zoeken als de hinderlijkste aspecten van de band 
met de Sowjet-Unie eenmaal verwijderd zijn. Hun afwijkingen 
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waren daarom maar zeer beperkt en voor herroeping vatbaar. 
Het is bovendien zelfs mogelijk dat deserties van Oosteuropese 

landen als zodanig niet eens in het belang van de vrede zouden 
zijn. De Verenigde Staten en de Sowjet-Unie zullen nog heel 
lang de twee koplopers zijn in de strijd om de wereldmacht. 
Ingrijpende veranderingen aan de een of andere kant- b.v. wan
neer de Oosteuropese staten naar het Westen zouden overlopen 
of wanneer West-Europa versnipperd zou raken en Amerika van 
zich zou afstoten - zouden een rechtstreeks gevaar opleveren 
voor het huidige machtsevenwicht en zouden gevaarlijke reacties 
en tegenreacties oproepen. 

Bovendien zouden individuele pogingen tot overlopen - en ze
ker als die het gevolg waren van aanmoediging uit het Westen 
- een vermindering betekenen van de invloed van Oost-Europa 
op Rusland, en zodoende een vertragende faotor zijn voor Rus
lands eigen uiteindelijke evolutie. 

Een verkieselijker verandering zou het zijn als het begin zou 
bestaan uit de binnenlandse liberalisatie van de Oosteuropese 
maatschappij, wat weer zou leiden tot hun geleidelijke ontwik
keling in de richting van een Groot-Europa, verenigd met de 
Sowjet-Unie. Dat deze ontwikkeling niet in alle delen synchroon 
zal zijn spreekt vanzelf. Gegeven de historische banden met het 
Westen en gegeven de in sommige gevallen grotere maatschap
pelijke ontwikkeling voordat de communisten de macht in handen 
namen, is het waarschijnlijk dat de ontwikkeling in Oost-Europa 
sneller zal gaan dan in Rusland. Dit geldt met name voor Tsje
choslowakije, en in mindere mate voor Hongarije en Polen. 

Het zou natuurlijk niet realistisch zijn om te verwachten dat 
deze Oosteuropese landen snel democratische gemeenschappen 
zouden worden of dat ze uit de communistische invloedssfeer 
zouden wegglijden, maar wél kan hun snellere evolutie bevor
derlijk zijn voor het op gang brengen van een soortgelijke evolu
tie in de Sowjet-Unie, juist omdat de Oosteuropese landen daar
mee verbonden zullen blijven. Eventuele veranderingen in de 
Sowjet-Unie kunnen op hun beurt weer verdere verandelingen 
stimuleren in die Oosteuropese staten welke (alweer om histori
sche redenen) nog langzamer in hun ontwikkeling zullen zijn dan 
Rusland zelf. Oost-Europa kan, zonder zich los te rukken, de 
Sowjet-Unie vóórgaan en zodoende de weg bereiden voor een 
betere verhouding tussen het Oosten en het Westen. 

Dit wil niet zeggen dat we ons met nadruk tegen de soms 
blijkende nationale trots moeten keren. In het geval van Roeme-
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nië b.v. had het feit dat Boekarest zich op een nationalistisch 
standpunt stelde, tot gevolg dat de beperkende invloed van de 
Sowjet-Unie op heel Oost-Europa automatisch minder werd. Een 
ontwikkeling die alleen maar toe te juichen valt voor zover zij 
betekende dat Moskou zich op het eigen zwaar wegende econo
mische nationalisme ten aanzien van de Oosteuropese ' staten 
bezinnen moest. Voor de rest mag er niet te veel waarde aan 
worden gehecht. Men mag er terecht aan twijfelen of een gezond 
Europa wel opgebouwd kan worden door het aanmoedigen van 
anti-Sowjet-gezinde nationalistische dictaturen. Het gevolg daar
van zou immers kunnen zijn dat alle traditionele grensconflic
ten en etnische conflicten opnieuw de kop opstaken, wat de 
USSR en de USA aanleiding zou kunnen geven om opnieuw in te 
grijpen. Het Westen zou met een gevaarlijke tijger spelen als het 
alles op de nationalistische kaart zette in de hoop dat alleen 
het door Rusland gedomineerde gedeelte van de wereld erdoor 
zou worden bedreigd; zo'n tijger zou een gevaar opleveren voor 
heel Europa. 

Punt drie: De beëindiging van de verdeeldheid van Duitsland 
is alleen mogelijk als gevolg van een geleidelijke maar deugdelijke 
verandering in de verhouding tussen Rusland en Oost-Europa 
enerzijds en het Westen anderzijds. 

Naar alle waarschijnlijkheid zal de hereniging van Duitsland 
komen als een laatste i.p.v. een eerste stap in de ontwikkeling 
van de eenwording van het Europese vasteland. Deze hereniging 
zal het logische gevolg zijn van een proces van wijziging, en 
zeer waarschijnlijk niet van een vergezochte diplomatieke con
ferentie aan een groene tafel. De Duitse zowel als de Amerikaan
se politiek begint ten laatste begrip te tonen voor deze situatie. 

Maar dat begrip houdt gevolgtrekkingen in voor onze kijk op 
problemen als de Berlijnse muur en de grens met het Oosten. 
Het mag paradoxaal klinken, maar de muur heeft werkelijk 
op de lange duur de vooruitzichten voor de Duitse hereniging 
verbeterd. Zolang grote groepen van de bevolking Oost-Duitsland 
verlieten en zodoende de kracht van hun land verzwakten, werd 
de toestand hoe langer hoe onstabieler en namen de spanningen 
op het frontgedeelte aan de demarcatielijn steeds toe. De Sow
jet-Unie dacht er niet over om het Oostduitse regime te ontman
telen, en zodoende leidde de situatie alleen maar tot een ver
scherping van de Russische invloed in Oost-Duitsland plus een 
meer uitgesproken Russische overheersing in alle aangrenzende 
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gebieden. De gebew-tenissen van 1953 en 1956 tonen duidelijk 
aan dat interventie van westelijke zijde tot steun aan de grote 
rebellie in Oost-Duitsland bepaald niet waarschijnlijk zou zijn. 
De spanningen en de veelvuldige ontvluchtingen vergrootten dus 
alleen maar de onderlinge vijandschap tussen Oost en West, 
zonder de kansen op een verdwijnen van de scheidslijn te ver
groten. 

Nu evenwel heeft het Westen in de Berlijnse muur een tref
fend voorbeeld van de kunstmatigheid van het Oostduitse sy
steem, een voorbeeld overigens dat vrij is van de gevaren die 
verbonden waren aan een dagelijks aan de kaak stellen en 
dagelijks uitdagen van die kunstmatigheid. Belangrijker nog is 
dat de betrekkelijke rust op het Duitse front het Westen de han
den vrijgaf voor activiteiten bedoeld om veranderingen in Gost
Emopa te stimuleren; de Oostew-opeanen reageerden gunstiger, 
omdat ze zich veilig voelden achter de schijnbescherming van 
de bufferstaat Oost-Duitsland. Het totaaleffect cumuleerde dui
delijk ten gunste van de westerse (ook de Duitse) huidige en 
toekomstige belangen, al heeft de situatie veel pijn veroorzaakt 
en tot veel demoralisatie geleid. 

Nu het zwaartepunt van de Ew-opese problemen niet meer 
ligt in Duitsland maar in Oost-Ew-opa, zijn er kansen voor een 
eerlijk gemeende hulp van Britse en Franse zijde ten behoeve 
van de hereniging van Ew-opa. Beide landen plachten met de 
mond wel de zaak van de Duitse hereniging te belijden, maar 
geen hunner kon onberoerd blijven bij de gedachte aan een 
herenigd Duitsland dat 70 miljoen man sterk zou zijn en buiten 
kijf de grootste macht van Ew-opa zou wezen. Veel niet-Duitsers 
in West-Ew-opa hadden weinig enthousiasme voor een verschui
ving van de Ew-opese scheidingslijn van de rivier de Elbe naar 
de Oder, zodat Oost-Ew-opa in de Russische invloedssfeer bleef 
en West-Europa gedomineerd zou worden door Duitsland. 
Een breder gedachte oplossing evenwel, waarbij Oost-Ew-opa en 
Rusland zouden zijn inbegrepen, zou de steun kunnen verwerven 
ook van de lieden die voor Duitsland bevreesd zijn. Hun toe
wijding aan de zaak van de Duitse hereniging zou dusdoende 
meer kunnen worden dan een hol ritueel. Wel zou deze ruimere 
oplossing een normalisering noodzakelijk maken van Duitslands 
verhouding tot Oost-Ew-opa, vooral waar het gaat om het punt 
van Duitslands oostgrens. 

Er zijn dus drie belangrijke uitgangspunten voor de politiek van 
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het Westen in Europa: de instandhouding van de militaire 
macht van het Westen, geen uiteindelijke oplossing die Rusland 
en Oost-Europa niet gezamenlijk impliceert, en een oplossing 
van 'het Duitse probleem die gebonden moet zijn aan een evolutie 
in het Oosten. Deze drie punten hebben onderling alles met el
kaar te maken en de in deze punten besloten politieke richtlij
nen dienen gelijktijdig nagestreefd te worden. Het Westen kan 
geen oplossing voor het Duitse probleem geven zonder een poli
tiek te ontwikkelen die daarboven uit gaat; het probleem-Duits
land moet deel uitmaken van een hele reeks verwante proble
men, alle betrekking hebbend op de verdeeldheid van Europa. 

Hieronder geven wij vijf richtlijnen aan die juist die nood 
moeten kunnen opvangen. 

Oo8t-Duitsland 

1. De Oosteuropeanen, vooral de Tsjechen en de Polen, dienen 
te begrifpen dat het bestaan van Oo8t-Duitsland hun eigen vrij
heid belemmert zonder van belang te zijn voor hun veiligheid. 

Immers, anders zouden Tsjechen zowel als Polen bij voort
during de Russische aanwezigheid in Oost-Duitsland wenselijk 
achten, omdat ze er een praktische en vertrouwenwekkende buf
ferstaat in zien tegen West-Duitsland. Wil het Westen de Oost
europese opva,ttingen ten aanzien van Oost-Duitsland kunnen wij
zigen, dan dient het Westen zeer duidelijk verschil te maken 
in zijn houding ten opzichte van Oost-Duitsland en de rest van 
Oost-Europa. Oost-Duitsland moet politiek geïsoleerd worden; 
Oost-Europa moet op vreedzame wijze in het overleg betrokken 
worden - en dat wel op economisch, cultureel en ten slotte zelfs 
op politiek terrein. Alleen op die manier zal Oost-Duitsland ten 
slotte een politiek anachronisme op de kaart van Europa worden, 
een voortdurende bron van ergernis voor Moskou en voor de 
Oosteuropeanen geen potentiële beveiliging meer. 

Reeds hebben verschillende Westeuropese regeringen stappen 
ondernomen om nauwere betrekkingen aan te knopen met de 
staten van Oost-Europa, en reeds is het regime van Oost-Duits
land in aanzienlijke mate geïsoleerd geraakt. Ter bespoediging 
van dit proces zou de Westduitse regering eigenlijk moeten wor
den aangemoedigd tot het verbreken van de zelf-opgelegde be
perkingen die de 'Hallstein-doctrine' eist ten aanzien van de 
betrekkingen met de Oosteuropese staten. Misschien kan er een 
maas in de wet gevonden worden als de leden-staten van het 
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Warschau-pact van de toepassing van het doctrine uitgezonderd 
worden, zonder dat andere landen aangemoedigd worden om 
Oost-Duitsland te erkennen. 

Hoe dan ook: alleen door betere betrekkingen met West-Duits
land kunnen de Oosteuropeanen ten slotte tot de overtuging ko
men dat de hereniging van Duitsland deuren naar het Westen 
voor hen opent, die nu door de Russische bezetting van Oost
Duitsland gesloten zijn. 

Alleen de communistische fanatici achten het voortbestaan van 
een communistisch Oost-Duitsland nog van enig ideologisch be
lang. Verder heeft Oost-Duitsland voor de Oosteuropeanen al
leen nog maar waarde voor zover hun nationale belangen erbij 
hetrokken zijn, en dat zijn dan voomarnelijk belangen voor de 
defensie, omdat de Oosteuropese staten zelf maar klein zijn en 
zich geen agressieve plannen kunnen veroorloven. Maar naar
mate de evolutie in de Oosteuropese staten voorschrijdt, kan 
Oost-Duitsland zelfs als bufferstaat minder aanlokkelijk schij
nen. 

Het zou ,een Sowjet-equivalent van Mozambique kunnen worden 
- een bron van ergernis voor de Oosteuropeanen en een bron 
van hinder voor Moskou. Eerst dan zal het Kremlin de moge
lijkheden tot liquidatie van Oost-Duitsland gaan overwegen, en 
eerst wanneer het Kremlin (i.p.v. de Oostduitse communisten) 
die liquidatie overweegt, kan er ierl:s gebeuren. Geallieerde en 
Duitse politici dienen hun politiek te richten op het creëren 
van hiertoe geschikte omstandigheden - het is niet genoeg als 
het Oostduitse regime wordt omgebouwd tot een gematigder vorm 
van communistische heerschappij, die zich wat heter aanpast 
aan het Westen en aan het eigen volk. 

Men kan het ostracisme van Oost-Duitsland nog verder drij
ven door de Oosteuropese staten te behandelen als volslagen 
onafhankelijke naties, Oost-Duitsland daarentegen als een tot 
marionettendom gedoemde satelliet. 

Inderdaad kunnen de Oosteuropese staten zich geleidelijk ver
der ontwikkelen, omdat ze naties vormen. Hun nationale status 
brengt automatisch een ontwikkeling mee tot grotere onafhan
kelijkheid van die ene staat die hen nu in hun onafhankelijkheid 
beperkt- de Sowjet-Unie. Om deze reden dienen de Verenigde 
Staten en West-Europa alle uit Oost-Europa komende voorstel
len op het gebied der buitenlandse politiek serieus te overwe
gen . . . ze zouden de Oosteuropeanen op dit punt zelfs moeten 
aanmoedigen. We hoeven niet met al die voorstellen in te stem-
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men, maar we zouden ons zeker meer moeten inspannen om 
de Oosteuropeanen tot langdurige onderhandelingen en discus
sies te brengen, die bevorderlijk zijn voor de nationale trots; de 
leiders van Oost-Europa (in enige beslotenheid en vrij van Rus
sisch toezicht) kennis laten nemen van de tegenargumenten 
van het Westen en hen bovendien tot beter begrip van hun eigen 
nationale belangen kunnen brengen. Te vaak heeft het Westen 
zijn eigen belangen miskend wanneer men de Oosteuropeanen af
wees, omdat ze als zaakwaarnemers voor de Sowjet-Unie be
schouwd werden ... , ook al traden ze vaak als zodanig op. 

Polen en Duitsers 

2. Een verzoening tussen Duitsland en Polen dient bevorderd te 
worden. 

Een verzoening ongeveer volgens het schema van de Frans
Duitse overeenstemming van de jaren vijftig. De Verenigde Sta
ten zouden, als naaste bondgenoot van Duitsland en als het va
derland van miljoenen Amerikanen van Duitse en Poolse afstam
ming, zich hiervoor moeten inzetten. Vrede en rust ·konden in 
West-Europa niet •tot stand komen voordat de tegenstellingen 
tussen Frankrijk en Duitsland tot een einde waren gekomen. Zo 
is ook een verzoening tussen Polen en Duitsland een 'conditio sine 
qua non' voor de vrede en rust in het Oosten. Het prestige van de 
Verenigde Staten zou er enorm bij winnen als een dergelijke ver
zoening aangekondigd werd als een der eerste Amerikaanse po
litieke doeleinden. De Sowjet-Unie en de communisten achten 
het integendeel in hun belang om de bittere haat tussen Polen 
en Duitsers in stand te houden. 

Tracht men dit doel te bereiken, dan steekt onverbiddelijk 
het moeilijke en gevoelige punt van de Oder-Neisse-grens weer 
de kop op. Mogelijk komt er eens een tijd waarin Europa geen 
waarde meer hecht aan grenzen, maar dan toch niet voordat 
de grenzen van Europa als veilig en vaststaand zijn aanvaard. 

Zolang grensconflicten nog waarschijnlijk blijven, zullen haat 
en vrees niet uit de nationale gevoelens weg te denken zijn. Het 
huidige zwakke en impopulaire Poolse regime drijft voorname
lijk op anti-Duitse gevoelens, en dus zou men daar wel eens 
tegen een behoorlijke overeenkomst met Duitsland kunnen zijn. 
Voor die Poolse regering zou het een ideale situatie zijn als het 
Westen Polen economische steun gaf, terwijl Polen de erkenning 
van de Oder-Neisse-lijn kon blijven vragen. Overigens is het stel-
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lig ook in het belang van Rusland om de kwestie in de aandacht 
te houden. Het Westen dient er dus bij al zijn handelingen op 
bedacht te zijn de diepgewortelde vrees van het Poolse volk 
voor de Duitsers te bestrijden, zeker zolang er nog geen sprake 
is van een formele Pools-Duitse overeenkomst. 

Bij het streven naar dit doel zullen de Verenigde Staten er 
voor moeten oppassen dat ze de betrekkingen tussen Amerika en 
Duitsland niet schaden, immers, zowel de eenheid van het W es
ten als de binnenlandse Duitse democratie zijn ervan afhanke
lijk. Als Duitsland zich door Amerika 'verraden' zou voelen, 
zou de verzoening tussen Polen en Duitsland bepaald geen betere 
kansen maken. 

De Polen moeten dit wél beseffen, juist zoals de Duitsers 
goed moeten inzien dat Moskou een belangrijke troef verliest 
als de Polen zich van hun vrees bevrijden. Integendeel zou 
daarmee een belangrijke stap gedaan worden in de richting van 
de Duitse hereniging. De Duitsers beseffen hoe langer hoe meer 
dat ze politiek in e1gen vlees snijden als ze de hereniging van 
Duitsland eisen zonder daarbij duidelijk de oostgrens van 
Duitsland aan te geven. ~[aar een plotselinge erkenning van de 
huidige grens zou in Duitsland op bittere tegenstand stuiten en 
kan dus slechts geleidelijk tot stand komen, terwijl terzelfder 
tijd de Polen moeten leren inzien dat niemand in het Westen 
een grenswijziging verwacht of ook mam bepleit. 

Het zou - politiek zowel als symbolisch - goed zijn onver
wijld hetzij in Sczezecin of in Warschau Amerikaanse consulaten 
te openen, en deze eerste stap kan gevolgd worden door een be
lofte van de NAVO dat geen geweld gebruikt zal worden om de 
bestaande grenzen in Europa te wijzigen. Deze verzekering, die 
nog eens de eenzijdige Duitse verklaring hierover van 1954 onder
strepen zou, zou eveneens gunstig zijn voor het scheppen van 
een goede atmosfeer voor de Pools-Duitse verzoening. West
Duitsland, dat zelf al een verklaring van deze aard heeft afge
legd, zou ook nauwelijks bezwaar kunnen maken als de NAVO 
hetzelfde deed, maar stellig zou een internationale verzekering 
van het Westen voor de Polen zwaarder wegen dan een die van 
Duitsland alleen kwam, vooral gezien de waarschijnlijkheid dat 
Duitsland belang zou hebben bij een grenswijziging. 

Wat ook nuttig zou zijn voor de oplossing van een geschil dat 
alleen nog maar (vooral ten behoeve van de Sowjet-Unie) dient 
om oude veten te bestendigen, zou zijn een verklaring van de 
Amerikaanse president, af te leggen op een geschikt moment, 
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waarbij dan nadrukkelijk melding gemaakt zou moeten worden 
van de wenselijkheid om een einde te maken aan de vete tussen 
Polen en Duitsland. Als voorbeeld voor zo'n verklaring zouden 
de diverse Franse verklaringen over de grenskwestie kunnen die
nen, die geen. van alle de Frans-Duitse betrekkingen geschaad 
hebben. 

Voor de Polen zou een dergelijke verklaring enonne betekenis 
hebben, gezien Amerika's gezag en populariteit in Polen. En ten 
slotte zouden de naties van het Westen vooral moeten bekend
maken dat het hun bedoeling is de huidige grenzen formeel te 
erkennen op hetzelfde ogenblik dat de Duitse hereniging een feit 
wordt. Zo zouden de Polen nationaal belang krijgen bij die her
eniging, ook al zou de communistische regering van Polen zich 
er aanvankelijk tegen willen verzetten. 

Om de Duitse hereniging te bespoedigen, zouden dergelijke 
verzekeringen aan het adres van Polen gedaan moeten worden 
op een moment dat de Polen zelf een gevoel van onzekerheid 
hebben ten aanzien van de grenskwestie. In de loop van de tijd 
kan zo'n gevoel van onzekerheid minder worden en ten slotte 
kan de tijd komen dat westelijke garanties de Polen niet meer 
zo interesseren, dat integendeel het bestaan van twee aparte Duits
landen hun een groter gevoel van veiligheid zou geven. De Duit
se politici moeten vooral voorkomen dat de Polen blijvend belang 
zouden krijgen bij een verdeling van Duitsland; zij moeten er 
integendeel naar streven de banden van sympathie en samen
werking opnieuw aan te knopen die op verschillende tijden in 
de geschiedenis de beide volken verbonden hebben. Zo alleen 
kan de grondslag voor een eventuele overeenkomst gelegd wor
den. Zonder deze grondslag kan men niet verwachten dat de 
Polen belangstelling zullen opbrengen voor een overeenkomst met 
Duitsland. 

Dit kan betekenen dat West-Duitsland bij zijn benadering van 
Polen partij-overwegingen moet uitsluiten. Er is immers wel 
eens gezegd dat de beide grote partijen de kans niet willen en 
mogen lopen dat de ander ze ervan beschuldigt de belangen van 
Duitsland te hebben opgeofferd. De onvermijdelijke tegenstand 
van de meer nationalistische elementen kan alleen bezworen 
worden door een niet aan partijen gebonden politiek, die met na
druk verband legt tussen de hereniging van Duitsland en het 
afzien van de vermeende rechten op gebieden die ten gevolge 
van de Tweede Wereldoorlog voor Duitsland verloren raakten. 
Men zou ervoor moeten zorgen dat het Duitse volk de voorge-
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stelde politiek leert te beschouwen als een historisch belangrijke 
bijdrage tot de verzoening van het Duitse en het Poolse volk. 
Vooral de Duitse jeugd raakt steeds meer enthousiast voor een 
verzoening van beide volken. En als de westelijke geallieerden de 
hier geschetste politiek al meteen tot de hunne maakten, zouden 
de Duitse politici minder kans lopen beschuldigd te worden van 
'verraad' aan de belangen van Duitsland. 

De Verenigde Staten zouden bovendien nog speciale acties op 
touw kunnen zetten voor het bevorderen van wederzijds begrip 
tussen de Duitsers en de Polen, waarbij dan opnieuw met na
druk het constructieve belang zichtbaar zou worden dat Ame
rika en Centraal-Europa verbindt. Er zou steun moeten worden 
gegeven aan op zo ruim mogelijke schaal te organiseren ont
moetingen van de drie partijen, afgezien van de reeds bestaande 
gezamenlijke Pools-Duitse activiteiten. Vooral zou de nadruk 
gelegd moeten worden op het werk van de jongeren; gezamen
lijk zou men moeten werken aan het uitwissen van de recente 
conflictrijke herinneringen, zodat iets van de vriendschappelijke 
Pools-Duitse atmosfeer zou kunnen herleven zoals die ruim een 
eeuw geleden, tijdens de 'lente der naties' in 1848, nog bestond. 

De Russische obsessie 

3. Rusland is geobsedeerd door Duitsland: dit moet minder wor
den. 

Het zal wel onmogelijk zijn om de Russen ooit geheel te ver
lossen van hun diepgewortelde vrees voor de Duitsers; des te 
dieper geworteld door de betrekkelijk recente herinneringen aan 
de oorlog. Het lijdt overigens geen twijfel dat de Russische lei
ders Duitsland heel goed als boeman kunnen gebruiken en niet 
aarzelen om bij elke voorkomende gelegenheid West-Duitsland 
als 'militaristisch' en 'revanchistisch' af te schilderen. Toch zijn 
ook in de Russische maatschappij nog wel heel trage tekenen 
van een ontwikkeling zichtbaar, die het gewenst maakt de Rus
sen niet nodeloos tot reacties te prikkelen. Vergeten wij nooit 
dat de verdeeldheid van Europa tot bestendiging gedoemd zal 
zijn als de Amerikaans-Russische betrekkingen verslechteren of 
als de vijandige gevoelens van Rusland en Oost-Europa jegens 
Duitsland worden aangewakkerd. 

In West-Duitsland wordt van tijd tot tijd gesproken over mo
gelijke hulp aan China als een vorm van pressie op de Russen. 
Dat nu is een schoolvoorbeeld van wat we vermijden moeten. 
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Politiek gezien is het argument vóór hulp aan China gebaseerd 
op de stelling dat de Sowjet-Unie er wel toe gebracht kan wor
den om aansluiting bij het Westen te zoeken, als de Russen 
vrees voor een nieuwe vijandelijke omsingeling beginnen te koes
teren. Men argumenteert dan verder dat een zwak en geïsoleerd 
China Rusland natuurlijk nooit echt angst kan aanjagen, en dat 
bovendien een handelsovereenkomst van West-Duitsland met Chi
na (met een clausule over Berlijn, stipuierend dat West-Berlijn 
als deel van West-Duitsland beschouwd moet worden en dus een 
afzetgebied is waar de Westduitse mark geldig is) Oost-Duits
land verder naar het isolement zal drijven. Dus zou zo'n over
eenkomst de hereniging van Duitsland bespoedigen. 

Een aantal Duitsers (gelukkig een minderheid) houdt er ten 
opzichte van China een veel verdergaande opvatting op na. Zij 
vrezen een vermindering van de spanningen tussen Moskou en 
Washington en beschouwen China als een werktuig waarmee ze 
de bestaande grensregelingen in Europa ondersteboven kunnen 
werpen. De gedachte aan een 'tweede tussenzone' (een gedachte 
die Moskou en Washington beide raakt) heeft bijzonder grote 
aantrekkingskracht voor diegenen die de banden van de Duits
Amerikaanse verbintenis knellend voelen en die veel liever ten 
behoeve van hun wensen de 'status-quo' bij de grenslijnen dras
tisch zouden willen wijzigen. 

Volgt men echter deze koers, dan is het wel zeker dat de nu 
betrekkelijk rustige grensdisputen in Europa weer zullen op
laaien, wat op zijn beurt weer tot geschillen in het Westen moet 
leiden, aangezien men in het Westen al heel weinig enthousias
me kan opbrengen voor veranderingen in de Europese grenzen. 
In Duitsland zelf zou alleen de uiterste rechterzijde er zijde bij 
spinnen, en dat zal er ten slotte op uitdraaien dat Duitsland in 
Europa geïsoleerd raakt. 

De hele gedachtengang riekt trouwens naar 'politieke oor
logvoering', en in plaats van de hereniging van Duitsland te 
bespoedigen zou het resultaat zijn dat Oost-Europa meer tegen 
Rusland aan ging leunen en dat de anti-Duitse nationalistische 
gevoelens weer zouden opbloeien. Moskou is werkelijk al vol
doende geneigd om aan te nemen dat West-Duitsland onverbe
terlijk vijandig en misschien wel gevaarlijk is. Men kan bezwaar
lijk menen dat iets dergelijks gunstig zou kunnen zijn voor de 
bevordering van Duitslands hereniging of van de vrede ... , de 
voorspelling dat hieruit een Russisch-Amerikaanse alliantie zou 
kunnen groeien die zich ten doel ste1t om de verdeling van 
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Duitsland in stand te houden, lijkt meer kans op verwe:zenlijking 
te hebben. De weg naar Oost-Berlijn wordt bepaald niet korter 
als men via Peking gaat. 

Al deze overwegingen in aanmerking nemend, kan men con
cluderen dat West-Duitsland zeer voorzichtig moet zijn zelfs bij 
het overwegen van handelsrelaties met China. Natuurlijk is het 
gewenst om Oost-Duitsland in het isolement te drijven, en mis
schien zou inderdaad een overeenkomst (waarin inbegrepen de 
clausule over Berlijn) dat doel wel bevorderen. 

Vergeten we echter niet dat China al eens eerder, in 1957, 
zo'n overeenkomst tekende (die later niet verlengd is) en dat 
de politieke betekenis van een nieuwe overeenkomst daardoor 
dus automatisch minder wordt. Belangrijker is nog, dat, wil 
men, werkelijk 'druk' op de Sowjet-Unie uitoefenen, een over
eenkomst tussen Duitsland en China een serieuze inspanning zou 
eisen ten behoeve van de ontwikkeling van China's zware in
dustrie. Met andere woorden: van China's militaire potentieel. Mo
menteel is het onmogelijk om daaraan te beginnen zonder - ge
zien de voortdurende conflictsituatie tussen de Verenigde Staten 
en China - de goede verhouding tussen Duitsland en Amerika 
ernstig te schaden. Een westelijke natie die helemaal alleen de 
verantwoordelijkheid wil dragen voor de ontwikkeling van een 
zo groot en zo achtergebleven gebied als China, vindt trouwens 
zoveel economische obstakels op zijn weg, dat de taak praktisch 
onuitvoerbaar wordt. 

Een tegengesteld resultaat zou men bereiken bij een beperkte 
samenwerking met Oost-Europa. Oost-Europa betekent voor Mos
kou geen concurrent en geen vijand, en een nauwer contact met 
het Westen kan dus ook de afstand tussen Rusland en het Wes
ten verkleinen; als echter het Westen (en met name Duitsland) 
de opkomende rivaal China hulp ging verlenen, zouden de Rus
sen daar bepaald geen aanle~ding in zien zich meer op het W es
ten te oriënteren. Bij een ontwikkeling van handelsbetrekkingen 
tussen Duitsland en China, die uit economische overwegingen uit
teraard heel wel mogelijk zijn, zouden de Duitsers er verstan
dig aan doen er geen politiek tintje aan te geven of de betekenis 
ervan om politieke redenen te overdrijven. 

Een grotere moeilijkheid is gelegen in de Russische houding 
ten aanzien van de kwestie der militaire beveiliging. Hierbij 
dienen we bepaalde elementaire feiten onder de ogen te zien: 
Duitsland is nu met conventionele wapens herbewapend; Duits
land wordt niet ontwapend; niemand in het Westen denkt daar-
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aan en een poging ertoe zou het Westen uiteen doen vallen. Alle 
plannen voor de 'militaire neutralisering' van West-Duitsland 
zijn dan ook politiek gezien niet realistisch. Het probleem Oost
Europa valt niet op te lossen door ingrijpende veranderingen in 
het bestaande beveiligingssysteem - al mag dat dan ook zijn 
fouten hebben en vol met spanningen zitten. In de grond immers 
is dit een politiek probleem, waarvan de militaire situatie alleen 
maar een uitvloeisel is. Eerst zullen er veranderingen moeten 
optreden in de politieke structuur, voor er van veranderingen 
op militair gebied sprake kan zijn; en beide partijen hebben 
nu wel geleerd dat politieke veranderingen altijd langs lijnen 
van geleidelijkheid plaa,tsvinden. 

Als de twee supermachten, die nu elkaars tegenstanders zijn, 
zouden samenwerken om een 'neutraal' of niet-gebonden vacuüm 
te scheppen - een zeer onwaarschijnlijke zaak overigens, ge
zien de tegenstand van Franse en Westduitse zijde tegen dit 
idee - d3ill zouden daarmee alleen maar nieuwe 'zalige jacht
velden' voor de beide opposanten geschapen zijn. Tenzij na
tuurlijk ingrijpende veranderingen in hun politieke richtlijnen 
aan een dergelijke stap waren voorafgegaan. Maar dan zou het 
plan niet meer nodig zijn ook. 

Dat een land het idee van niet-gebonden te zijn niet aanvaardt, 
betekent uiteraard niet dat de huidige verdeeldheid van Europa 
wordt toegejuicht, en het is evenmin een pleidooi voor de onaf
hankelijke ontwikkeling van een militair machtig West-Europa. 
Het Westen heeft een gerechtvaardigde belangstelling voor 
Duitslands defensieve machtsmiddelen, maar daarmee mag men 
niet uit het oog verliezen dat deze belangstelling onder bepaalde 
omstandigheden de Russen zou kunnen aanmoedigen om Oost
Duitsland sterker te bewapenen. Ook hier komen we er weer 
niet met een 'of- of redenatie. Het heeft nu waarschijnlijk geen 
zin om erover na te kaarten of men Duitsland wel raketten had 
moeten laten hebben en of het niet beter zou zijn geweest om 
Duitsland helemaal buiten de 'atoomclub' te laten. (En dat 
vooral ook omdat de wedijver tussen Frankrijk en Amerika de 
zaken ai compliceert.) Toch moeten we rekening houden met de 
mogelijkheid dat het onder bepaalde omstandigheden gewenst 
zou kunnen zijn dat Duitsland zich bij de verdere ontwikkeling 
van zijn militaire potentieel zekere beperkingen oplegt, gezien 
de historisch gegroeide vrees van de Russen voor Duitsland. 

Het is dan ook niet te laat om op te merken dat de onJtwikke
ling van een onafhankelijke Duitse atoommacht waarschijnlijk 
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niet dienstig zal zijn voor de bevordering van de Duitse hereni
ging. Voor zover de Russen en de Oosteuropeanen ten sterkste 
vennoeden dat de MLF -:- of een andere vorm van Atlantische 
nucleaire machtsconcentratie - een eerste stap juist in die rich
ting is, moeten Duitsland en het Westen in hun eigen belang 
trachten deze indruk te corrigeren. Dientengevolge zouden de 
Verenigde Staten er verstandig aan doen om formeel en uit
voeriger te herhalen wat president Kennedy over dit onderwerp 
gezegd heeft in zijn interview met 'lzwestija' in november 1961. 
En het zou politiek gunstig zijn als Duitsland voor het front 
van de Verenigde Naties een plechtige verklaring aflegde dat 
men onder absoluut geen beding ooit naar een onafhankelijke 
atoombewapening als afschrikwekkend middel zal streven, be
halve als er multilaterale controle is en multilateraal beslis
singsrecht. 

Men zou zich eveneens meer moeten verdiepen in de politieke 
betekenis van het feH dat West-Duitsland raketten ter beschik
king zou krijgen die Rusland rechtstreeks zouden kunnen tref
fen. Weliswaar zouden die raketten gecontroleerd worden volgens 
het 'twee-sleutelsysteem', maar het feit blijft bestaan dat de 
aanwezigheid van deze wapens Rusland, voor het eerst sinds 
de Tweede Wereldoorlog, binnen het directe bereik van de Duit
se strijdkrachten brengt. Zo iets moet er toch toe leiden, dat 
Russen, Polen en Tsjechen gestijfd worden in hun overtuiging 
dat het maar veiliger is om Duitsland verdeeld te laten! 

West-Duitsland kan er heel weinig bij verliezen- en misschien 
wel heel veel winnen - als men van deze situatie gebruik maakt 
en bij herhaling aanbiedt om bilaterale niet-aanvalsverdragen af 
te sluiten met de Oosteuropese staten, en als men telkens de 
vroegere beloften herhaalt, inhoudende dat men belooft nooit 
geweld te gebruiken tegen de veiligheid en het grondgebied van 
de buurstaten. 

Kort samengevat: de militaire politiek van het Westen dient te 
streven naar de vervulling van drie essentiële beginselen; a. een 
voldoende verdediging van West-Europa, b. een bevredigende 
verdeling van de verantwoordelijkheid, ten einde de politieke 
problemen van het bondgenootschap te kunnen oplossen, c. het 
voorkomen van een negatieve doorwerking in het Oosten, zon
der uiteraard de eerder genoemde voorwaarden op te geven. 
Deze laatste overweging wordt doorgaans verwaarloosd, al wordt 
hij voortdurend belangrijker, gezien het feit dat het Westen er 

773 



steeds meer voor begint te voelen om steun te geven aan ·de 
evolutie in het Oosten'. Wij zijn zo gepreoccupeerd met onze ei
gen veiligheid, dat we maar al te vaak vergeten dat de wereld 
er heel anders uitziet vanuit het Russische en het Oosteuropese 
gezichtspunt. Geschiedenis en psychologie van de tegenstander 
tellen nu eenmaal mee, vooral omdat wij een politiek nastreven 
die uiteindelijk beoogt een vreedzame oplossing te brengen voor 
de bestaande moeilijkheden en een vreedzame verandering in de 
'status-quo'. 

Het kan niet te vaak gezegd worden dat werkelijke verande
ringen in Duitslands verdeelde situatie pas verwacht kunnen 
worden wanneer de Russen en de Oosteuropeanen bereid zijn de 
hereniging van Duitsland te aanvaarden. Daar kunnen ze pas toe 
komen als hun kijk op deze kwestie ergens gewijzigd zal zijn. 
Dat kan alleen heel geleidelijk gebeuren, we moeten voorzichtig 
voortgaan en we moeten bij elke stap berekenen hoever we er
mee komen in de richting van de door ons gewenste situatie, 
waarin Moskou en de Oosteuropese staten zich zullen realiseren 
dat Oost-Duitsland niet meer belangrijk voor hen is (vgl. in 1955 
het geval van Oostenrijk). 

In een volgende aflevering van dit tijdschrift zullen wij pogen 
schetsmatig de condities aan te geven voor een duitse hereniging 
zonder een communistische machtsovername (het eerste streven 
van Rusland) en zonder dat Rusland zich eenzijdig terugtrekt 
(een eerste streven van het Westen). 
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J. Smit 

Volk en verdediging 

Naar aanleiding van: Prof. Dr. L. W. G. Scholten: Het Neder
landse volk: een eenheid is verscheidenheid Prof. dr. Fred. L. 
Polak: Het verband van cultuur en defensie opnieuw beschouwd. 
Drs. ]. M. M. Hornix: Problematiek rond de verhouding van 
volk en krijgsmacht. Publikaties (resp. no. 4, 6 en 7) uitgegeven 
in opdracht van de Stichting Volk en Verdediging 1964. 

Eind augustus 1962 is de Stichting Vo1k en Verdediging in het 
leven geroepen, zo lezen wij in publikatie no. 7. Dat gebeurde op 
initiatief van enige leden van de Nationale Raad Welzijn Militai
ren, met instemming van de regering en in samenwerking met de 
Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden, het Overlegorgaan 

• van de drie grote vakcentrales en het Nederlandse Vrouwen-Comi
té. Het gebeurde óók op voorbeeld van andere landen. In mei 
1939 organiseerde Torsten Nillson, voorzitter van een Zweedse 
jeugdorganisatie, een driedaagse conferentie in Stockholm over 
het thema 'Volk en verdediging', wat in 1940 de naam van een 
levenskrachtige organisatie werd. In Noorwegen kwam zo'n 
organisatie in 1948 tot stand, in Denemarken in 1951. In Zwitser
land bestaan sinds lang tal van soortgelijke organisaties: in Bel
gië is er sinds 1960 een Kommissie Leger-Jeugd, in Duitsland 
bestaat ee11 werkgroep die ijvert voor een goed contact tussen 
volk en verdediging. 

Blijkens het 'Ten geleide' bedoelt de Stichting met de publika
ties de discussies over problemen betreffende volk en verdediging 
in ruime zin, bij burger en militair te bevorderen. Ze wil in ge
nerlei richting propaganda maken en de inhoud van de publika
ties blij~t dan ook voor verantwoordelijkheid van de schrijvers. 

Dat er voldoende problematiek bestaat, blijkt vooral uit het ge
schrift van drs. Hornix, directeur van de Stichting, dat een goed 
overzicht geeft omtrent de verhouding van ons volk tot zijn 
krijgsmacht, de literatuur en overige documentatie te dezen. Hij 
ziet in dat er een vrij grote groep van mensen is die in normale 
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tijden nogal onverschillig staat tegenover het vraagstuk van oor
log en vrede en dat daarnaast een kleine groep is die moralise
rend denkt en optreedt. Deze groep valt in tweeën uiteen: een
zijdige ontwapenaars te ener zijde, lieden die eenzijdig de nadruk 
leggen op bewapening en het gebruik van kernwapens als het eni
ge en pennanenrte middel tot behoud van de vrede, aan de an
dere kanrt. 

Groeiend is ten slotte de groep van goed geïnformeerde belang
stellenden, die een vaag idealisme kennen, maar die, tolerant en 
relativistisch denkend, weinig tot actieve deelneming aan de sa-
menleving in haar geheel komen. ~ 

Het komt mij voor dat deze typenbeschrijving wel enige wer- I 
kelijkheidsgrond heeft en ook buiten het bedoelde kader voor so
cialisten een nadere bestudering waard is. Dat geldt ook voor een 
andere conclusie, even verderop door drs. Hornix neergeschre-
ven: 'De grootste en grote beweging, de organisatie van bewo-
gen lieden, doet het in deze tijd nauwelijks meer; zij wordt steeds 
verder vervangen door de spontane kleine acties, gericht op con
crete doeleinden.' Als dit waar is - en wie zal de geconsta
teerde tendens ontkennen?- dan is er naastde-herleefde Marx
studie die men hier en daar waarneemt, zeker ruimte voor 
een herleefde bestudering van Proudhon, voor wie het concrete 
steeds het uitgangspunt vormde. Was zijn eigen uitgangspunt als 
socialistisch publicist niet de beantwoording van een prijsvraag 
over de zondagsviering? 

In 't voorbijgaan zij opgemerkt dat jonge wetenschappen als 
de polemologie en irenologie ook concreet zijn en dat drs. Hornix 
ze een verheugend verschijnsel noemt. 

Het geschrift van prof. dr. L. W. G. Scholten is het beknoptste 
van de drie (28 pag. tegen no. 6 50 en no. 7 58 pag.). 

Kenmerkend voor het Nederlandse volk acht de schrijver dat 
het een eenheid in verscheidenheid is. Historisch vindt het zijn 
grondslag in de Unie van Utrecht, en wel meer bepaaldelijk in 
artikel 13 van die overeenkomst, waarbij het beginsel werd vast
gelegd dat ieder vrij mag blijven in zijn religie en niemand ter 
oorzake van de religie mag worden vervolgd. 

Op de problematiek die achter zo'n uitspraak meestal verbor
gen blijft, gaat de schrijver niet in, maar opgemerkt mag wor
den dat hij onze dienstweigeringswet zeer positief waardeert. Zo 
ook, zonder er dieper op in te gaan, de vrijheid. 'De functie van 
de staart, van de overheid, is: omheiningen neer te zetten waar-
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tussen de mens vrij kan leven,' zegt prof. Scholten, en ook: 'Vrij
heid vraagt een overheid die niet alleen geen geestelijke dwang 
uitoefent, maar die de middelen verschaft om die vrijheid te 
realiseren.' 

De titel die prof. dr. Fred. L. Polak zijn bijdrage meegegeven 
heeft, is gegrond op het feit dat hij in 1951 een brochure getiteld 
'Cultuur en defensie' het licht heeft doen zien. De zin van onze 
defensie vond hij toen in het behoud van onze cultuur en onze 
cultuurwaarden. Wanneer er echter, zegt de schrijver, sprake is 
van een crisis en van verval van de westerse cultuur, dan komt 
men zodoende toch wel in het slop. 

Prof. Polak gelooft dat een cultuur tot bloei kan komen en 
zich handhaven wanneer ze opgestuwd wordt door toekomstbeel
den. Omgekeerd betekent verval van toekomstbeelden verval van 
cultuur. De schrijver meent nu dat het Westen, dat zijn toekomst 
visie ziet uitgedrukt in boeken als Orwells 1984, een tekort ver
toont vergeleken bij Rusland. Daarom komt hij op voor culturele 
defensie, voor verhoging van de geestelijke weerbaarheid en ver
sterking van het geestelijk fundament van de defensie. Ten slot
te bepleit hij de instelling van een studiecommissie voor geeste
lijke weerbaarheid, waarvoor hij een programma opstelt. 

Aan de bedoeling de discussie op gang te brengen, beantwoordt 
een prikkelend geschrift als dat van prof. Polak volkomen. Prik
kelend, want het vereenvoudigt en schematiseert, het laat som
mige dingen achterwege, het is polemisch gesteld. Ik citeer: 'De 
Slavische volksziel is een andere dan ónze volksmeiilf:aliteit. De 
Slavische volksziel is een volksgeest met als inherente karakter
trekken idealisme en zelfs messianisme; een wens om op te tre
den in een messianistische geest om een andere en betere wereld 
te vestigen en daarvoor desnoods zelfs te lijden, maar ook in 
geestelijk opzicht te leiden, de mensheid te leiden naar idealen 
van vooru1tgang en eeuwige vrede.' 

Een corresponderend hoofstuk over de 'westerse volksziel' ont
breekt, maar dat daargelaten: is deze schildering van de 'Slavi
sche volksziel' wel relevant? Is het utopische denken niet een we
zenskenmerk van de mens, van alle mensen, en zijn de vor
men waarin het zich vertoont, niet in hoge mate met het maat
schappelijk zijn verbonden? Heeft West-Europa niet zijn kruistoch
ten gekend, waarin 'idealisme en zelfs messianisme' een sterke 
rol speelden; was datzelfde niet het geval met de Franse re
volutie en de daarop volgende oorlogen van Napoleon? Hebben 
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de Fransen (en anderen) daarvoor niet willen lijden en wilden 
zij ook niet in geestelijk opzicht leiden? 
En horen de Duitsers niet ook bij het Westen? Wie schreef 'zum 
ewigen Frieden'? Was Marx met zijn messianisme zo'n eenling? 

Lijkt armoede en ellende, lijken sociale minderwaardigheids
gevoelens niet altijd tot gedachten aangaande universele verlos
sing te voeren, zoals ook een revolutie zich voltrekt als de vormen 
van de maatschappelijkheid hun zin verliezen en de utopische 
gedachte van een definitieve vernietiging van iedere maatschap
pelijke macht het terrein verovert? 

Zeker, de utopie is enorm belangrijk en de maatschappelij
ke utopie kan van beslissende betekenis zijn, maar een derge
lijke sociale utopie kan slechts ontstaan en blijven bestaan, waar 
de heersende maatschappijvorm de eigen zin ervan in de weg 
staat. Waar die vorm zijn zin vervult, houdt dat de mogelijkheid 
van een toekomst in, en dus ook, al valt dat niet dadelijk op, een 
op de <toekomst gericht denken. V oor vele Westeuropeanen is de 
Europese supranationale integratie, die prof. Polak als mogelijk
heid oppert om de wil tot weerbaarheid te bezielen, met hun toe
komstbeeld verbonden. Maar zolang het de bewoners van de 
afzonderlijke staten redelijk voor de wind gaat, zullen ze er 
in het algemeen niet erg warn1 voor lopen. Zodra echter de 
nationale staat een werkelijke sta-in-de-weg blijkt te zijn voor het 
eigen bestaan, zal de 'volksziel' er blijk van geven via de Pax 
Romana en de opvolgende, soms elkaar de rechten betwistende 
erven - zoals de R.-K. Kerk, Karel de Grote, Karel V. Napo
leon of Hitier - steeds deze Europese eenheid te hebben be
streefd. 
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R. ]. Sierksma 

De Verenigde Staten en 
'de Toekomst' 

Achter ons ligt een tijdperk, maar of er van een kómend tijd
perk sprake zal zijn, is voor ons een niet te beantwoorden 
vraag. W rut wij zeker kunnen vaststellen, is het feit ·dat de 
mensen die bij voorbeeld een honderd jaar terug leefden zeker
der konden zijn van een toekomst in de meest letterlijke zin 
van het woord dan de hedendaagse bewoners van deze wereld. 
Een dergelijke problematiek brengt ons ook te midden van een 
reeks filosofische vraagstukken, waar men vroeger eenvoudig 
niet aan toe kón komen. Is een mens zonder toekomst, dat is 
- zonder een enigszins zekere toekomstige leefperiode, nog wel 
een mens? Het uitwerken van deze en dergelijke vragen zal 
ons hier niet bezighouden, wel een probleem dat het consta
teren van een dergelijke filosofische problematiek noodzakelijk 
maakt. 

In hoeverre ligt het al of niet zijn van een toekomst voor de 
mens en het ander·e leven op aarde in handen van die mens, 
en nog scherper geformuleerd: in de handen van wat voor 
mensen zou die to~komst dan liggen? Kunnen wij deze, of dit 
soort mensen aanwijzen, dan is er in ieder geval een uitgangs
punt om over de waarschijnlijkheid van een toekomst een dis
cussie te ontwikkelen. 

Het is ons inziens gerechtvaardigd te constateren, dat de zgn. 
'grote mogendheden' een belangrijke rol spelen in het poli
tieke spel dat vandaag de dag 'gespeeld' wordt en wij zou
den dan daaruit kunnen concluderen, dat de leiders van een der
gelijke mogendheid gerekend moeten worden tot die categorie 
waarover boven werd gesproken. Immers, zij zijn het die de 
kwaliteit van de coëxistentie der verschillende landen bepalen 
en daarmee de mogelijkheid van een eventuele oorlog met de 
ons allen bekende catastrofale atoomwapens. Het zouden dus 
de toppolitici van de verschillende grote mogendheden zijn die 
moeten beslissen over het al of niet zijn van een leefbare toe
komst. Dat wil dus zeggen: een te verwaarlozen percentage 
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mensen dat over de rest van de mensen een 'oordeel' zal vellen. 
door middel van de door hen te voeren politiek! 

Hiervan uitgaande, kunnen wij één van deze grote mogendheden 
eens wat nader onder de loep nemen en daarmee uiteraard aan
dacht besteden aan hun toppolitici. De VS kunnen wij als 
zodanig beschouwen en wij durven zelfs te stellen, da:t deze sta
tenbond, met nog een aantal landen, over het wel en wee van 
de kleinere staten kan beslissen, zonder dat deze kleine landen 
hier zelfs maar iets tegenin kunnen brengen. Goed, het is 
bekend dat iedere staat zijn eigen rechten kan opeisen en zelfs 
bij schending van die rechten in de Verenigde Naties een klacht 
kan indienen, maar het is daarnaast, een misschien meer 'fei
telijker' feit, dat in de praktijk van deze rechten weinig over
blij~t, wanneer het op de wil van de 'groten' aankomt. Zoals 
hier ges,teld, lijkt dit enigszins een zwart-wit-opname, maar 
ook de meer genuanceerde kleurenfoto van deze wereld levert 
een scherp contrasterend beeld op. Wanneer wij wijzen op de 
interventie van de VS in Santo Domingo, Vietnam, Panama, om 
maar enkele recente gevallen te noemen, dan zal de lezer 
begrijpen wat wij hier boven bedoelden. Trouwens, het zijn 
niet alleen de VS die van dergelijke interventies een handje 
hebben: de USSR heeft zich direct na de Tweede Wereldoorlog 
al van een zelfde kant laten kennen: onder andere in Oost
Europa. China doet op het ogenblik niets anders in zijn opzet 
om Tibet en waarschijnlijk in de toekomst ook Nepal binnen 
zijn 'invloedssfeer' rte brengen, zoals dat in de politiek 'be
schaafd' wordt uitgedrukt. In het laatste land heeft men kortge
leden een grorte hoeveelheid geld gestoken voor de aanleg van 
een lange weg. Het lijkt erop of men alvast een infrastructuur 
laat aanleggen, om bij uitbreiding van de 'invloedssfeer', in 
al dan niet nabije toekomst, daar direct een suprastmctuur 
bovenop te kunnen bouwen. 

Het is dus bepaald een politieke leugen, wanneer een der 
grorte mogendheden de anderen, of een ander, ervan beschuldigd 
haar gebied op ongeoorloofde wijze uit te breiden, terwijl zij 
dat zelf niet zou doen. Het is een, zij het hinderlijke, eigen
schap van zeer veel grote mogendheden. Naar de oorsprong 
van deze trek willen wij hier niet zoeken, zeker niet, omdat 
wij van de zijde van Max Weber reeds hadden kunnen verne
men, dat, 'great powers are not necessarily and not always 
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oriellll:ed towards expansion', en dat er zeer veel factoren zijn 
die deze al of niet 'expansion-orientedness' mede bepalen. 

Wel is het interessant te vernemen, welke dezelfde schrijver 
als factoren noemt die een rol zullen spelen, wanneer een grote 
macht gaat expanderen. Twee die hij noemt en als belangrijk 
onderstreept, zijn: economische belangen, en nationale trots, 
maar van beide zegt hij óók, d311: het geen absolute factoren 
zijn. Wat zeker van enorm veel betekenis is, is het prestige van 
een staat, in die zin onderscheiden van nationale trots, dat trots 
een zaak op zich zelf is, terwijl daarentegen prestige veeleer 
als middel tot een verder liggend doel gezien moet worden. 
Wanneer een staat prestige heeft, kan het zich immers op veel 
andere terreinen 'makkelijker bewegen', meer bereiken. 

Nu bestaat er zeker een ve~.•band, zo schijnt het ons toe, tus
sen de politieke structuur van een staat en zijn sh·even naar het
zij territoriale, hetzij politieke expansie. Die landen waar sprake 
is van een 'alleenheerser', zijn in hun streven naar expansie 
uiteraard zeer afhankelijk van de grillen en nukken van hun 
vorst. Wanneer wij de geschiedenis induiken, treffen wij daar 
verschillende voorbeelden aan van dergelijke landen die een 
betrekkelijk gecentraliseerd regeringssysteem kennen met aan 
de top van het apparaat een alleenheerser: China met zijn 
keizers, Japan idem, Perzië in de tijd van de Grieks-Per
zische oorlogen, Egypte tijdens zijn verovering van het zuiden, 
d.w.z. het gebied ten zuiden van de eerste cataract, etc. Naast 
het feit dat uiteraard de cultuur die de herteffende volken eigen 
is, bepalend is voor het al dan niet oorlogszuchtige karakter, 
blijkt steeds weer dat centralisatie van het bestuur een grote 
rol speelt. Kijken wij wat nader naar een der voorbeelden: het 
grote conflict Perzië-Griekenland, dan zal dit duidelijk worden. 
Al heeft Griekenland, in de persoon van de kolonisten in Klein
Azë, de aanleiding gegeven tot de eerste oorlog met Perzië, het 
waren uiteindelijk de Perzen die een werkelijke oorlog begonnen. 
Ook in de 2de Perziche oorlog, waren zij het die na hun eerste 
verlies bij Marathon een nieuw leger op de been hielpen, om 
opnieuw de vijand aan te vallen. Wat hier opvallend is, is het 
feit, dat in het tweede geval niet Griekenland de offenderende 
partij was, maar Perzië. Het zou voor de hand gelegen hebben 
om na de eerste overwinning de oorlog tot een definitief einde 
te brengen door Perzië in eigen land te gaan verslaan. Ons in
ziens is dit nooit gebeurd als gevolg van de politieke structuur 
van Griekenland. Immers, hoewel wij van Griekenland spre-
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ken, bestond iets dergelijks in feite helemaal niet, zeker in die 
tijd niet, waarin de spanningen tussen de verschillende interne 
groeperingen de typische paleis, steeds meer stegen. Er was dus 
geen sprake van een gecentraliseerd gezag, met een eenhoofdige 
leiding, en daarom kwam het nooit tot beginnende agressiviteit 
van Griekenland tegenover andere staten. Wij zouden deze hy
pothese met ander materiaal kunnen ondersteunen, daarbij ook 
op eventuele uitzonderingen wijzend, maar zullen dat hier ach
terwege laten, omdat we te veel van ons uitgangspunt dreigen 
af te dwalen. 

Ervan uitgaande ·dat het bovenstaande enige waarschijnlijkheid 
bezit, keren wij vanuit de geschiedenis weer terug in het 
heden en wenden de blik naar de VS. 

In deze bundeling van staten treffen wij verschillende van 
de bovengenoemde factoren aan: het land is groot, en daarnaast 
een mogendheid. Het heeft een zeker machtsprestige in de ogen 
van zeer veel kleinere landen, maar ook in dat van zijn grootste 
vijanden: Rusland (?), China, Oost-Duitsland. Het heeft een 
betrekkelijk gecentraliseerde buitenlandse politiek, in die zin dat 
de president over zeer veel macht beschikt. Dit laatste doet t 

niets af aan het feit dat de VS daarnaast ook sterk gedecentrali- ! 
seerd zijn op andere terreinen, hetgeen ook van enorm veel 
belang is. De president kunnen wij in zekere zin beschouwen 
als 'éénhoofdig gezag', ook al omdat er sprake is van een 
zgn. presidentieel regeringsstelsel, waarin de president apart 
wordt verkozen. 

Hiervan uitgaande durven wij te stellen, dat deze president van 
de VS een van de mensen is over wie wij het in het begin van 
dit stuk hadden: een man die voor een deel het al of niet zijn 
van een leefbare .toekomst in handen heeft. Wanneer een derge
lijke man de capaciteiten voor een presidentschap van een land 
als Amerika, en daarnaast ook een juiste mentaliteit bezit, dan 
geloven wij, dat het systeem vele en grote voordelen biedt. 
Hebben wij evenwel met een man te maken die van al deze 
capaciteiJten er zo goed als geen enkele bezit, dan geloven wij 
dat ons enthousiasme van zoëven omslaat in grote angst: angst, 
omdat wij de toekomst op dat moment in handen zien van de 
man die ermee op het slappe koord gaat dansen om te zien, hoe
lang de toekomst hém in evenwicht houdt, en niet, zoals dat zou 
moeten, deze toekomst met zo groot mogelijke zorg behoedt voor 

782 

1 



t 

! 

gevaren, om 1te zien of juist hij die toekomst in evenwicht kan 
houden. 

Wanneer wij na dit betoog een man als president Johnson 
beschouwen, dan moet het ons van het ha11t daJt die angst ons 
we11kelijk bekruipt. Wij willen daarmee helemaal niet zeggen dat 
hij niet bepaalde capaciteiten en eigenschappen heeft die een 
president nu eenmaal moet hebben, maar wel, dart hij andere 
eigenschappen heett en bepaalde capaciteiten mist, die hij 
juist niet zou moeten hebben en niet zou mogen missen. In The 
Foreign Report van The Economist werden kort geleden bepaal
de zaken uit de doeken gedaan die de argeloze lezer werkelijk 
zeer verschrikt moeten hebben. Onder andere zou L. B. Johnson, 
wanneer hij een lange tijd onder zware druk moet leven, niet 
meer helemaal doordacht te werk gaan en verder werden nog 
andere even weinig optimistisch stemmende eigenschappen ver
meld. Eén ding staat in ieder geval wel vast: de regeringsperio
de van deze president is een van de meest bewogen periodes uit 
de Amerikaanse buitenlandse politiek. En zeker moet een pre
sident van de VS in deze periode onder een enorm zware druk 
geleefd hebben. De lezer trekke na het voorafgaande zijn con
clusies. 

Een tweede aspect aan deze zaak is het feit dat elke man 
die ooit het presidentschap ambieert, een grote dosis eerzucht 
moet bezitten. Dit laatste werd nog eens met nadruk gesteld 
tijdens de colleges in het kader van het Studium generale te 
Leiden naar aanleiding van de presidentsverkiezingen in 1964. 
Professor Vlekke meende en benadrukte dit nog eens, dat eer
zucht een der eerste vereisten is voor een kandidaat-president. 
Dit zal de lezer zeker aannemelijk voorkomen, wanneer hij het 
programma doorneemt dat een kandidaat moet afwerken al
vorens ook maar een kans ·te hebben binnen de partij kandirlaM 
gesteld te worden. Eindeloze zgn. 'primaries', vergaderingen, 
etc., moeten worden afgewerkt om ~toch maar de nodige kiezers 
achter zich te krijgen. 

Wanneer nu een man als Kennedy, of bij voorbeeld Roose
velt verkozen wo11dt, dan is daarmee hun eerzucht in die mate 
'gestild', dat ze zich volkomen geven aan hun presidentschap, 
ook al omdat goede prestaties op dat terrein hen weer het no
dige prestige verschaffen. Wij zouden kunnen veronderstellen dat 
het hier om een zeer bepaalde vorm van eerzucht gaat a.h.w. 
een typische presidentiële eerzucht, en daarvan uitgaande, ko
men wij tot een vreemde ontdekking. Lyndon Baynes Johnson 

783 



is op een wel zeer vreemde manier president van de VS gewor
den. Het is allemaal zeer legaal gegaan, maar daarom juist des 
te beklemmender, omdat hieruit zou kunnen blijken dat het sy
steem in de VS toch niet zou functioneren, zoals men wel heeft 
gehoopt. 

In de eerste plaats werd J. president door het afleggen van 
een eed, dat wil zeggen: niet door middel van verkiezingen, 
na de moord op wijlen president Kennedy, die hem als zijn vi
ce president had benoemd a. omdat hij hem veel stemmen 
uit het zuiden zou inbrengen, en b. omdat hij op het terrein 
der binnenlandse politiek een expert was, en tevens uiterst er
varen. Kijken wij, zonder direct op deze feiten in te gaan, naar 
de wijze waarop hij voor de tweede keer president werd, dan 
blijkt ook daar weer dat er iets 'bijzonders' aan de hand was. 
Zijn tegenstander was een man die veel mensen in de VS te
genstond, omdat de opvattingen van de heer B. Goldwater wel 
wat al te ondemocratisch, en wat belangrijker is, incoherent 
waren. Nu wil het feit dat in de VS met het tweepartijenstelsel 
wordt gewerkt, en dat dit inhoudt, dat er op de kiesmachines 
maar twee man tijdens de uiteindelijke verkiezingen als kandi
daat worden voorgesteld: een Republikein, en een Democraat. 
Het raadseltje zal door u gauw opgelost kunnen worden: als van 
twee zaken a. en b. één gekozen moet worden, en men wil a. 
bepaald niet kiezen, dan blijft slechts b. over: dat is hier de b 
van Johnson. Uit het hele vooroptreden van Johnson blijkt ons 
imiens trouwens ook, dat hij deze mogelijkheid als iets heel 
reëels heeft beschouwd. Goldwater heeft zich in de maanden voor 
de verkiezingen 'een ongeluk' gereisd, zich 'een ongeluk' ge
sproken, en uiteindelijk, nog een punt in het voordeel van John
son, zich op een ongelukkige wijze zelf tegengesproken. In feite, 
zo durven wij te stellen, heeft niet Johnson maar het team Ken
nedy-Goldwater de heer Goldwater verslagen. 

En dat de boven ontwikkelde hypothese helemaal niet zo 
vreemd aandoet, blijkt uit het feit dat Johnson zich zelf nu al 
voor de komende verkiezingen zo'n beetje aan het 'verslaan' is. 
Op het terrein van de buitenlandse politiek heeft hij nog niet 
veel positiefs gepresteerd, en zo kunnen we wel zeggen, veel 
negatiefs. Persoonlijk wachten we nog steeds op de cartoon, 
waarop we een Johnson zien zitten, cowboy-kleding aan, voor zijn 
ranch, Lady Bird naast hem gezeten, terwijl hij juist aan een 
verslaggever zegt: ' ... , en dat ik toch de hele tijd gemeend 
heb dat Goldwater president is ... 'Dit is een grappige schets 
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van iets dat in feite een droevige zaak is. Immers, constateer
den wij niet dat we hier over een man schrijven, die een deel 
van onze toekomst in zijn politieke ransel meedraagt? 

Misschien wordt de zaak zelfs nog onaangenamer wanneer 
wij gaan veronderstellen, dat Johnson c.s., en deze c.s. worden 
hier dan belangrijk, in zekere zin de hele politiek volkomen 
bewust behandelen. Weber schrijft ergens: All those having 
vested interests in the political struoture (hetgeen van J ohnson 
c.s. gezegd mag worden) rtend sysrtematically to cultivate the 
prestige sentiment. Misschien is dit cultiveren van het prestige
gevoel wel de uitloper van de eerder genoemde eerzucht, en 
misschien is dit wel de drijfveer van de Amerikaanse buiten
landse politiek in Vietnam, Santo Domingo en elders. Weber on
derstreept deze kwestie nog eens, waar hij de psychologische 
kant van de zaak onder de loep neemt: the sentiment of prestige 
is able to strengthen the ardent belief in the actual existence of 
one's own mighrt (!), for this belief is important for positive 
selfassurance in case of conflict(!). 

Ons inziens zijn deze uitspraken als het ware gedaan om bij de 
onderhavige situatie aan te sluiten. Er is sprake van een con
flict en zelfs van meer dan één; een zekere macht is aanwezig, 
inherent als zij is aan het presidentschap; eerder stelden wij 
vast dat er een gevoel van prestige aanwezig is; en last but 
not least: er is wel enige 'selfassurance' nodig in de conflictsi
tuatie waarin zich op het ogenblik de VS, en met hen Johnson, 
bevinden. 

Om Weber nogmaals aan te halen, overigens een Duits we
tenschapsman die zich op het terrein van de politiek zeer goed 
heeft ingewerkt, en uitspraken heeft gedaan zo rond de jaren 
'14-'18 die vandaag de dag nog buitengewoon bruikbaar zijn, 
het volgende: One can say cllat three pre-eminent qualities are 
decisive for the politioian: passion, a feeling of responsibility, and 
a sense of proportion. Met passion bedoelt Weber 1hier een 
vorm van toewijding die volledig is, in tegenstelling met wat 
men zou kunnen denken: gepassioneerdheid, in de negatieve zin. 
Wij zullen deze eigenschap zeker niet aan Johnson willen ont
houden, ook willen wij geen oordeel vellen over zijn verantwoor
delijkheidsgevoel, al rtwijfelen wij hier al een beetje: wat wij 
hem wel ontzeggen, is het genoemde gevoel voor proporties. 
Volgens ons heeft hij in zijn regeringsperiode talloze malen blijk 
gegeven van een gebrek hieraan. Ook weer in de Foreign Report 
lezen wij, dat juist onder druk Johnson geen gevoel meer heeft 
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voor proporties: hem wordt verweten eindeloos veel tijd te 
verdoen met onbenullige zaken, waarvan hij nu eenmaal in zijn 
hoofd heeft gezet dat het moot gebeuren. Wanneer een president 
om met een variant op een bekend gezegde te komen, door de 
grootte van het bos, de kleine bomen niet meer van de grote 
weet te onderscheiden, dan kan dat zeer catastrofale gevolgen 
hebben. Iemand die midden in een oorlog zit, en zo mogen wij 
de Vietnamproblemen langzamerhand wel noemen, moot zijn 
hoofd ook bij die oorlog houden, daargelaten of ze goed of 
slecht is. 

Zo is Santo Domingo ons inziens ook een bewijs voor dit 
gebrek aan gevoel voor proporties: we hebben hier te maken 
met een 'kleine kwestie in een kleine staat, en meteen hebben 
de bewindvoerders in de VS het 'rode spook' al ontdekt. Ach
teraf is gebleken dat •het hier wel degelijk om een niet rode op
stand ging, in die zin dat er geen werkelijk communisme achter 
stak. Daarna .gaf de VS-regering nog eens blijk van haar gemis 
aan proportiegevoel, door meteen een heel leger te sturen, als 
ging het om een enorme oorlog. Men zou wel even door kunnen 
gaan, maar om de andere kant van deze kwestie, de binnenland
se politiek, wat nader te belichten, laten wij de rest buiten 
besdhouwing. 

Negroes are Americans and •their destiny is· rthe country's 
destiny. Dit schrijft James Baldwin in zijn Many thousands gone 
in 1951, dus relatief kort geleden. Het is een uitspraak die, 
zoals de meeste, geïnterpreteerd kan worden, maar het lijkt 
ons duidelijk dat Baldwin er hier maar één ding mee kan bedoe
len: wij negers horen erbij; we dulden nog steeds, wat jullie 
ons aandoen (en dat is veel, zoals blijkt uit zijn andere werk); 
wij zullen langzaam in de samenleving groeien en worden wat 
we 'eigenlijk al zijn: echte 'Americans'. Wanneer het echter zover 
mocht komen dat jullie ons die kans niet wilt geven, dan gaat het 
mis: dat nemen wij niet. Niets lijkt ons meer waar dan dit, 
en ook niets anders wordt door zoveel 'Americans' niet begrepen, 
of het zou al moeten zijn na de verschrikkelijke onlusten in 
Los Angeles, Harlem, etc. Daar kwam eigenlijk naar voren 
wat al een eeuw terecht leefit in de hoofden van een paar 
miljoen negers. 

Baldwin geeft ons ook een definitie van tratitie, waar wij het 
mee ·kunnen doen: a tradition expresses, after all, nothing more 
l!han the long and painful experience of a people. Het feit dat 

786 

l 



l 

hij hier opmerM dat de traditie (voor een groot deel) slechts 
bestaat uit de painful experience van een volk lijkt ons geens
zins overdreven. Waar dit op neerkomt, is ons inziens het vol
gende: een traditie, ontstaan vnl. als bundeling van herinnerde 
ellende is een zaak waaraan een volk de nodige aandacht moet 
besteden, omdat deze traditie in feite een ondermijning is van 
dat volk. Anders gezegd: de zich opeenstapelende ellende in de 
gedachten van de mensen zou wel eens zo groot kunnen worden 
dat het volk in elkaar klapt, dat wil zeggen, geen mogelijk
heid heeft om de traditie nog aan te vullen. Wij zijn zoals 
de lezer misschien heeft opgemerkt, weer bij ons probleem van 
het al of niet zijn van een toekomst voor de mens, teruggekeerd. 
Het is dan wel een ander probleem waar het zich op toespitst, 
maar in feite komt het op hetzelfde neer. En weer blijkt, dat 
het de politici zijn die deze toekomst in handen hebben, en 
zoals Baldwin zegt: het is de toekomst van het volk. 

J ohnson heeft op dit punt veel en goed werk verricht, vooral 
in samenwerking met zijn voorganger Kennedy, maar ook in 
zijn eigen ambtsperioden. Hier bleek dat de capaciteiten op 
wond waarvan Kennedy hem onder andere vice-president had 
gemaakt, ook werkelijk aanwezig waren. Hij heeft de wet op de 
gelijke burgerrechten als het ware door de Senaat heen ge
gestompt', en is daarna bij het inwerkingtreden ervan ook 
hard opgetreden tegen de overtreders. Hij wil pogen om een 
einde •te maken aan de sociale ellende van deze bevolkings
groep, om zo de uitspraak van Baldwin teniet te doen: Negro 
leaders have heen created bij de American scene, which there 
after works against t!hem at every point. Hij wil bewijzen dat 
deze leaders, zoals o.a. King, er niet voor niets geweest zijn 
en nog zijn. De tijd van Uncle Torn's Cabin is voorbij: de negers 
slikken de boeken niet meer waarin ze als 'toch wel aardige 
mensen' beschreven worden, die echt niet zo kwaad zijn. Balcl
win zegt ergens, dat de protestromans (van de negers) en de pro
bleemromans (van de blanken) voorbij zijn. Het gaat niet om 
het steeds maar weer naar voren halen van de kwestie neger
blanke. Wij negers weten verdraaid goed dat er verschil is 
tussen ·een neger en een blanke, zegt hij; wij hebben een 
bruine huid en de blanke een lichte, dat is alles. Wat er toe doet 
is de eigen natuurlijke Humanity, dat is our burden, our life. 
Het feit dat president Johnson dit ziet en waar wil maken, maakt 
zijn zwarte lijst iets grijzer. 

Politiek-psychologisch is het echter een vreemde zaak: aan 
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de ene kant is Johnson zijn land meer en meer in de put aan 
het werken voor wat betreft de buitenlandse politiek, is hij 
steeds harder bezig de destiny van Baldwin af te brokkelen, 
terwijl juist op het terrein van de binnenlandse politiek deze 
destiny niet uit het oog wordt verloren. En wij moeten goed 
beseffen, dat de toekomst van de VS in feite ook bepalend is 
voor onze eigen toekomst. Het is daarom ook, dat wij nooit 
nonchalant tegenover de Amerikaanse politiek moeten staan: 
het is in feite onze eigen politiek. Wright schrijft over de 
native son, als zoon van Amerika, maar vandaag de dag zijn 
wij allen 'native sons of this world', en het is daarom te hopen, 
dat de mensen die de toekomst van die wereld in handen hebben, 
en da,t zijn onder andere de politici, dat een beetje voorzichtig 
doen, en niet als de man met de pet vol gestolen eieren, die deze 
pet op zijn hoofd zette, toen hij de veldwachter aan zag komen. 
Van onder deze politieke pet zal namelijk niet alleen struif te 
voorschijn komen. 

(Weber geciteerd uit: Gerth and Mills, 'From Max Weber, 
essays in sociology', vert. New York 1958, Oxford University 
Press.]. Baldwin: o.a. 'Notes of a native son, Boston 1955.) ~ 
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Boekbespreking 

Karl ]aspers, Nathalie Sarraute, Amold Toynbee, Theodor Eschen
burg, met een inleiding van Mamix Giisen: Worden wij wel juist voor
gelicht? Massamedia en hun publiek. Rotterdam 1965. 

De vraag in de titel van het boekje gesteld is lichtelijk retorisch. Immers, 
ieder die over de beantwoording nadenkt, weet daarmee tegelijkertijd 
dat een volmondig ja onmogelijk is. Hij zal ertoe komen een aantal 
factoren op te sporen die een volstrekt juiste voorlichting moeilijk, zo 
niet onmogelijk maken, hij zal bestaande voorlichtingspraktijken ana
lyseren en met elkaar vergelijken en hij zal de balans opmakend trach
ten te formuleren hoe een verbetering in de bestaande situatie is te 
bereiken. 

Dit alles gebeurt in de vier gepubliceerde opstellen (vijf, als men de 
inleiding van Marnix Gijsen meerekent) op een dergelijke en persoonlijk 
gerichte wijze, waarbij mag worden geconcludeerd dat de voorlichting 
over de vraag of wij wel juist worden voorgelicht in elk geval be
hoorlijk gegeven wordt. 

De schrijvers zijn het er allen over eens dat een juiste voorlichting 
niet iets is dat de voorlichter op eigen houtje kan bereiken. 

]aspers: 'Bij juiste voorlichting zijn er twee nodig: de man die voor
licht en de man die zich laat voorlichten. Wanneer de voorlichter met 
mensen te maken krijgt, die geen juiste voorlichting zoeken of die haar 
niet verstaan, dan komt het niet tot voorlichting.' (p. 8) 

Nathalie Sarraute: 'Hoe paradoxaal het ook klinken moge: hier is niet 
degene die voorlicht, maar degene die voorgelicht wordt, voor de ver
langde informatie verantwoordelijk.' (p. 21) 

Toynbee: 'Wanneer het publiek te lui of te oppervlakkig is om zich die 
moeite te geven (nl. om zelf te oordelen), zal men het bij de neus blijven 
nemen, hoe talrijk de nieuwsbronnen ook zijn waarover het zou kunnen 
beschikken en door hoeveel nauwkeurige betrouwbaarheid althans som
mige daarvan zich zouden kenmerken.' (p. 43) 

Eschenburg: 'Zijn wij, die met elkaar het lezerspubliek vormen, wel 
in staat op de juiste manier te worden voorgelicht?' (p. 63) 
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Marnix Gijsen ten slotte zegt in zijn 'Ten Geleide', dat men uit de be
langstelling van de lezers wel moet "besluiten dat een zeer groot per
centage van het publiek niet wenst ingelicht te worden over wat er wer
kelijk van gewicht in de wereld gebeurt." 

In deze uitspraken mis ik overigens de erkenning, dat zo het publiek 
schuldig staat bij onjuiste of onvolledige voorlichting, dit in elk geval 
een tragische schuld is. Ik moet hierbij denken aan ÜP-dipus, die toch 
ook redelijk wel voorgelicht was door orakels en voorspellingen, maar 
die weigerde te zien wat voor ons zonneklaar is. 

Als het al waar is, zoals Nathalie Sarraute stelt, dat elk volk de voor
lichters heeft die het verdient, dan is het toch tegelijkertijd waar dat 
dat volk mede gevormd en bepaald wordt door de cultuursituatie van 
de tijd. 

Toynbee is eigenlijk de enige die hierop ingaat, maar zijn oplossing 
komt niet veel verder dan een vragen naar een 'Korps Cultuuringe
nieurs . . . die onze in cultureel opzicht uiteengeslagen wereld haar 
vroegere culturele eenheid hergeven.' (p. 51). Op een andere plaats 
(p. 47) vraagt hij om 'een aantal algemeen erkende gedragsregels, 
waaraan wij ons zedelijk gebonden achten,' wat dan weer correspon
deert met een door Jaspers geconstateerd 'gebrek aan leiding vanuit 
een door allen erkende en aanvaarde waarheidsbron.' (p. 11) 

Al wordt dus aan perspectieven voor culturele en sociale vernieuwing 
jammer genoeg weinig aandacht besteed, men kan geredelijk erkennen 
dat in de eerst geciteerde uitspraken de kern van de actuele pro
blematiek van elke voorlichting besloten ligt. 

Om informatief werkzaam te kunnen zijn, moet men een klankbord 
hebben; ter wille van deze mogelijkheid kan geen publiciteitsmedium 
zijn socius-functie verwaarlozen. De gevaren daarin geheel op te gaan, 
worden bij het bestaan van een vrije, gevarieerde pers wel goeddeels 
bezworen, denken (althans hopen) de schrijvers stuk voor stuk, met 
gradaties in hun overtuiging. 

Toynbee, voor wie de dreiging van de atoombom voorop staat, is het 
meest pessirnis:tisch, maar ziet in elk geval als lichtzijde tegenover de 
krantenconcentratie in Engeland de aanwezigheid van de BBC. De radio 
scoort ook een punt tegenover het gedrukte woord bij Eschenburg, die, 
evenals enkelen van de andere schrijvers, klaagt over de overmaat aan 
voorlichtende papieren. Radio en ook televisie moeten zich wel noodge
dwongen, doordat alles zich in de tijd afspeelt, veel grotere beperkin
gen opleggen dan de pers, waarbij de plaatsruimte enkel economische 
grenzen heeft. 

Het belangwekkendst vond ik de bijdrage van Jaspers, op de voet ge
volgd door de spitse schriftuur van Nathalie Sarraute. 

Over de persoon van de schrijvers hoeft hier niets te worden gemeld, 
behalve wellicht over Theodor Eschenburg, die Gijsen in zijn inleiding 
aanduidt als zakenman, maar dat blijkens inlichtingen achterin het 
boekje er reeds aan gegeven heeft: in 1940 te Kiel geboren, in 1929 
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doctor in de letteren, van 1929 tot 1945 (I) leidende posities in indus
triële organisaties; 1945-1947 staatscommissaris voor het vluchtelings
wezen in Württemberg-Hohenzollern; 1947-1952 Ministerialrat; 1951 
Staatsrat; 1949 buitengewoon en 1952 gewoon hoogleraar in de politieke 
wetenschappen te Tübingen. 

'Worden wij wel juist voorgelicht' is, uit het Duits, bekwaam ver
taald door Joh. Winkler. 

J. SMIT 
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A.C. A. Bertrand 

De Gaulle en Europa 

'Voilà pour le Marché Commun.' Aldus sloot generaal de Gaulle op 
9 september jl. het gedeelte van zijn persconferentie af, waarin hij 
ter toelichting op de jongste EEG-crisis zijn bezwaren had uiteen
gezet tegen de EEG-partners, de Europese Commissie en de supra
nationale elementen van het EEG-verdrag. 

Dit afsluitende zinnetje zou de indruk kunnen wekken, dat de 
Europese manoeuvres van de generaal in generlei verband staan 
met wat in zijn per-sconferentie onmiddellijk daarop volgde, name
lijk de uiteenzetting over de Franse politiek in wereldverband, 
meer dan ooit culminerend in onverbloemde aanspraken op een 
hoofdrol, niet voor Europa maar voor Frankrijk, op gelijke voet 
met Amerika, Rusland, Rood-China en Groot-Brittannië. 

Misschien was het zijn bedoeling om dit verband aan de aan
dacht te onttrekken. Zijn voorschrift voor de ware leider (chef) is 
immers, dat deze zijn plannen zelfs voor zijn naaste medewerkers 
nooit meer moet onthullen dan strikt noodzakelijk is. 'Er moet 
steeds een element overblijven, dat de anderen niet kunnen vatten, 
dat hen intrigeert en in spanning houdt.' 1) 

Deze filosofie ten .spijt, zijn er weinig staatslieden die zoveel 
gesproken en geschreven hebben en die daardoor hun gedachten
leven zo hebben opengelegd als juist de Gaulle. 

Dit artikel heeft ten doel het verband na te gaan, dat bij de 
generaal bestaat tussen landbouwperikelen, tegenstand tegen in
tegratie en supranationaliteit, nucleaire problemen en 'megaullo
manie' in de wereldpolitiek. In dit verband ligt het wezen van het 
gaullistische gevaar voor Europa. Het onderkennen hiervan is on
misbaar voor het vinden van de juiste remedie. 

Drie crises 

Een veldheer kan bestudeerd worden aan de hand van zijn veld
slagen en schaakmeesters bereiden zich voor op een toernooi door 
de partijen van hun tegenstanders na te spelen. Van de Gaulle zijn 

1). Zie Charles de Gaui:Ie 'Le Fil de l'Epée' 1932. 
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niet alleen zijn oorlogsrnernoires, zijn vele persconferenties en toe
spraken beschikbaar, maar bovendien zijn partijen op het interna
ttonaal-politieke schaakbord. Het loont de moeite enige van deze 
partijen te vergelijken door het verloop in grote trekken in herinne
ring te brengen. 

De Europese Economische Gemeenschap heeft tot nu toe drie 
crises beleefd die door de generaal zijn verwekt en die begeleid 
werden door uitvoerig commentaar van hemzelf en van zijn mede
werkers. De crisis van 14 januari 1963 werd veroorzaakt door zijn 
veto op de toetreding van Groot-Brittannië. De cri.sis van 21 
oktober 1964 zette in met een verklaring van minister Peyrefitte, 
na afloop van een zitting van het Franse kabinet, inhoudende dat 
'Frankrijk zou ophouden deel te nemen aan de EEG als de gemeen
schappelijke landbouwmarkt ni'et tot stand zou worden gebracht 
zoals overeengekomen is.' 

De huidige crisis begon in de nacht van 30 juni op 1 juli 1965, 
toen de Raad van de EEG er niet in slaagde om voor de daartoe 
vastgestelde datum van 1 juli tot een akkoord te komen over de 
gemeenschappelijke financiering van de landbouwbeleidskasten 
gedurende de resterende jaren van de overgangsperiode, tot 1970. 
Kort daarop besloot de generaal, dat de Franse delegaties niet meer 
zouden deelnemen aan EEG-vergaderingen over nieuwe onder
werpen. Hij voerde dus eigenlijk het dreigement van de vorige 
crisis uit. 

In alle drie gevallen was ongenoegen over landbouwonderhande
lingen het aanvankelijke voorwendsel. Ook het veto tegen de toe
treding van Groot-Brittannië heette in het begin immers te zijn 
ingegeven door de zogenaamde onwil van dit land om het gemeen
schappelijke landbouwbeleid van de EEG volledig en zonder 
reserves over te nemen. 

In schaaktermen gesproken heeft de generaal dus een kennelijke 
voorliefde voor de 'agrarische opening'. Deze heeft voor hem enkele 
niet te versmaden voordelen. De totstandbrenging van een gemeen
schappelijke markt- en prijsbeleid voor de grote verscheidenheid 
van landbouwprodukten is, wegens de ingewikkelde materie en 
ongelijke nationale belangen, een moeizame en gigantische bezig
heid, die niettemin verricht moet worden op basis van het verdrag, 
de vele uitvoeringsverordeningen en de telkens opnieuw vast
gestelde tijdschema's. Het lukt zelden om vlot en op tijd alles te 
doen wat gedaan moet worden, te meer daar zich in de Raad -
op Frans voorbeeld - de gewoonte heeft ontwikkeld om geen 
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besluit van enig belang te nemen zonder dat eisen tot het nemen 
van andere besluiten zijn ingewilligd. Men noemt dit de koppel
of pakketmethode. Iedere delegatie kan zich op zijn beurt te kort 
gedaan voelen doordat data overschreden worden voor besluiten 
die het land in kwestie bijzonder interesseren. Als dat om redenen 
van algemene politiek zo uitkomt, kan Frankrijk dergelijke aan
leidingen aangrijpen om in woede te ontsteken en daarbij met een 
formele rechtsgrond te poseren als verdediger van zijn landbouw
bevolking, die 5 miljoen van de 28 miljoen stemgerechtigden 
omvat. 

Na de agrarische opening komen er door verklaringen van Franse 
ministers en via geïnspireerde kranteartikelen al spoedig heel 
anderssoortige motiveringen voor de ontstane crise<> naar voren, die 
later door de generaal zelf worden bevestigd. In januari 1963 bleek 
de eigenlijke aanleiding voor het veto op de Britse toetreding te 
moeten worden gezocht in het akkoord over de kernbewapening, 
dat Macmillan en Kennedy in december 1962 hadden gesloten in 
Nassau op de Bahama-eilanden. De Britse kernbewapening was 
daarbij afhankelijk gemaakt van Amerika en dit zou de argwaan 
van de generaal hebben gewekt, of versterkt, dat met Groot
Brittannië het 'Trojaanse paard' van Washington in de EEG zou 
worden binnengehaald. 

In oktober 1964 werd alras duidelijk gemaakt, dat de generaal 
eigenlijk bedoelde te verhinderen dat het MLF-verdrag tot stand 
zou komen, met de Bondsrepubliek Duitsland als voornaamste 
partner van de Verenigde Staten. 

In juli 1965 kwam de toelichting in omloop, dat het de generaal 
- alweer eigenlijk - erom begonnen was, tijdig te komen tot af
spraken onder de zes EEG-landen om elkaar na I januari 1966 niet 
te ove11stemmen in de Raad met de dan, volgens het verdrag, in te 
voeren meerderheidsregel, wanneer voor een land 'vitale' belangen 
in het geding zouden zijn. Bovendien wilde hij de Europese Com
missie een toontje lager laten zingen, zodat zij zich strikt zou be
perken tot het technisch uitwerken van voorstellen voor de Raad 
van Ministers. Deze toelichtingen werden bevestigd in de pers
conferentie van 9 september. 

Weliswaar pakte hij nog eens stevig uit over de beweerde onwil 
van de vijf partners om de landbouwprodukten te laten meedoen 
in de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt, maar de na
druk kwam toch te liggen bij zijn bezwaren tegen de meerderheids
regel in de Raad en het onafhankelijke voorstelrecht van de Com
missie. De landbouwaanleiding van .30 juni werd weggevaagd met 
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de mededeling: 'Welnu, vroeger of later was een crisis onvermijde
lijk.' Couve de Murville maakte dit nog duidelijker op 20 oktober 
in de Franse Assemblée, door te stellen, dat er eerst een politiek 
akkoord nodig zou zijn, alvorens de debatten over de concrete en 
technische problemen konden worden hervat. 

Twee constante thema's. 

Met deze 'eigenlijke aanleidingen' is het middenspel van de partij 
bereikt. Dit wordt steevast beheer.st door twee thema's. De Gaulle 
wenst een 'Europees Europa', d.w.z. een Europa dat onafhankelijk 
van Amerika een eigen rol speelt in de wereld, in het bijzonder 
waar het de defensie betreft. Dit Europa moet tot stand worden 
gebracht en de onafhankelijke politiek moet gevoerd worden door 
de traditionele staten, in onderlinge samenwerking en niet door een 
'aréopage', oftewel een commissie of comité van persoonlijkheden 
uit de deelnemende landen, zoals de Europese Commissie, die zich 
als prefederale regering zouden gaan gedragen, zonder echt 
regering te zijn. 

Deze beide thema's lagen reeds ten grondslag aan het plan van de 
Gaulle voor een politieke unie, dat hij van juli 1960 tot april 1962 
tevergeefs heeft getracht op te dringen aan de andere vijf landen 
van de EEG. 2) In die periode ging het hem nog primair om een 
verdrag dat de opzet van de instellingen, hun terrein van werk
zaamheden en hun wijze van functionneren betrof. 

Nadat de politieke unie- dank zij Luns en Spaak- mislukt was, 
heeft Adenauer de generaal, waarschijnlijk als zoethouder, het 
Frans-Duitse verdrag van 22 janumi 1963 verschaft, met zijn 
regelmatige ontmoetingen van regeringschefs en ministers. In deze 
ontmoetingen •Stevende de Gaulle rechtstreeks af op een gemeen
schappelijke politiek volgens zijn inzichten, doch evenmin met enig 
succes. Dit geldt evenzeer voor de periode na Adenauer als voor het 
jaar 1963, waarin de oude bondskanselier nog de teugels in handen 
had. 

Kort na een vergeefs bezoek in Bonn goot de generaal in zijn 
persconferentie van 23 juli 1964 de fiolen van zijn toorn uit over 
het arme hoofd van de regering-Erhard, omdat deze zich over 
negen met name genoemde onderwerpen van buitenlandse politiek 
nog steeds niet met zijn inzichten had willen verenigen. De voor
naamste van deze onderwerpen waren: een effectieve Frans-Duitse 

2). Zie S & D februari 1963: 'De Europese Politieke Unie.' 
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solidariteit op het gebied van de defensie (het rijke Duitsland moest 
meebetalen aan de 'force de frappe', zonder evenwel medezeggen
schap te kunnen krijgen), hervorming van de NAVO (Frankrijk, 
namens het Europa van de Zes, in een directorium van Drie, met 
Amerika en Groot-Brittannië), een gemeenschappelijke houding 
tegenovex het communistische Oosten, de kwestie van grenzen en 
nationaliteiten in Midden- en Oost-Europa, de erkenning van 
Rood-China (die Frankrijk zonder raadpleging van Duitsland in
middels alvast maar had doorgevoerd) en ten slotte ook nog de 
totstandkoming van de gemeenschappelijke landbouwmarkt 'en 
dientengevolge de toekomst van de Gemeenschap.' 

'Als dat zo doorgaat,' dreigde de generaal toen al, 'dan bestaat 
op den duur het gevaar, dat het Franse volk zal gaan twijfelen, het 
Duitse volk in onrust zal komen en dat hun vier partners van het 
Verdrag van Rome een vexsterkte neiging zullen gaan vertonen om 
op de plaats rust te maken, in afwachting waarschijnlijk, dat men 
uit elkaar zal gaan.' Hier kondigde zich al het dreigement aan van 
Peyrefitte op 21 oktober d.a.v., dat dus op 30 juni is uitgevoerd. 
Men oordele uit het lijstje van door de generaal op 23 juli 1964 
opgesomde geschilpunten, waarover hij in werkelijkheid ontstemd 
was en is. Niemand wist toen nog, dat de Europese Commissie bij 
haar financieringsvoorstellen van eind maart 1965 een versterking 
van de invloed van haar zelf en van het Europese Parlement op de 
budgetprocedure zou proberen te verkrijgen, of dat de Raad niet 
tijdig voor I juli 1965 de landbouwfinancieringsregeling zou vast
stellen! 

Erhard heeft nog geprobeexd de generaal weer te paaien - vol
gens het recept van zijn illustere voorganger- met een opgewarmd 
politieke unie-plan (november 1964), daarbij gesecondeexd door 
Italiaanse en Belgische voorstellen, maar de· generaal was niet 
langer tevreden te stellen met de lege dop van een vorm van ovex
leg. Hij wenste nu, twee en half jaar na de mislukking van april 
1962, het 'hele ei' van de aanvaarding van zijn politiek. 

Het eindspel van de schaakpartijen van 1964 en van 1965, die men 
ook gevoeglijk als één enkele schaakpartij kan beschouwen, was 
en is gericht op deze aanvaarding. In zijn toespraak te Straats
burg op 24 november 1964 en in de radio- en televisietoespraak 
van 4 februari 1965 maakte de generaal zijn opvattingen publiek 
over de inhoud van de defensie- en buitenlandse politiek die hij 
zich voorstelde met Europa te voeren. Beide toespraken waren 
vooral bedoeld om de Duitsers te intexesseren. Hij spiegelde hun 
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een Wiedervereinigung voor, maar op zeer lange termijn en na de 
vervulling van vele voorwaarden. Daarvoor moesten ze vóór alles 
begrijpen, dat zij op de kortere termijn de Amerikaanse militaire 
aanwezigheid in Europa, de plannen voor een geïntegreerde nu
clean-e macht in Atlantisch verband en hun voorbehoud op het 
punt van de Duitse Oostgrenzen uit hun hoofd dienden te zetten. 
En dan maar broaf afwachten wanneer en hoe de Wiedervereini
gung voor elkaar zou komen. 

Voor de crisis van 1965 werd dit eindspel ingeluid door Maurice 
Schumann, voorzitter van de commissie voor buitenlandse zaken 
van de Franse Assemblée en meerrnalig wegbereider voor de 
generaal, tijdens een openbaar debat met Spaak in Brussel op 27 
september jl. Sprekend over de landbouwfinancieringsmoeilijk
heden van 30 juni en de bezwaren van de Gaulle 1'egen de supra
nationale elementen van het EEG-verdrag en over de voorstellen 
van Spaak ter oplossing van de crisis, stelde Schumann de vraag, 
of de hele onderneming niet tot mislukking was gedoemd, 'omdat 
de geest van Frankrijk wordt beheerst door de conceptie van het 
onafhankelijke Europa, die - zoals Foster Dulles heeft gezegd -
een révision déchirante (agonizing reappraisal) vooronderstelt van 
de betrekkingen tussen Europa en Amerika, dm> een algemene her
ziening van de NAVO, welke onze partners niet onder ogen wen
sen te zien.' 

Hij beantwoordde zijn eigen vraag, door op te merken dat de 
landbouw- en institutionele moeilijkheden best (op de Franse 
voorwaarden) op te lossen zouden zijn, maar dat een dergelijke 
oplossing gepaard zou moeten gaan met het vinden van overeen
stemming onder de Zes over hun politieke samenwerking in de 
zin van een onafhankelijk Europa en een herziening van de betrek
kingen met Amerika. 

Couve de Murville merkte op 20 oktober in de Franse Assemblée 
op - dit was slechts één van zijn hints van gelijke strekking - : 
'Op het politieke Europa moet nog steeds worden gewacht. Intus
sen bevindt het economische Europa zich in de crisis en ongetwij
feld grotendeels omdat het politieke element achterop is geraakt.' 

Soldatendiplomatie. 

Elke rechtgeaarde Nederlander, recht toe recht aan, zal zich 
afvragen, waarom de Gaulle het nu nodig vindt tot driemaal toe 
een conflict te forceren over onderwerpen van gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, om via 'eigenlijke aanleidingen' terecht te komen 
bij wat hij dan ten slotte wil. Is dit gewoon de militaire tactiek 
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waarmee hij i.s opgegroeid, om te beginnen met een schijnaanval 
op een bepaald punt van het front, vervolgens een rookgordijn 
te leggen en verwarring te stichten met de 'psychological warfare' 
van een geruchtencampagne en ten slotte zijn hoofdaanval te rich
ten op een heel andere sector dan waar men begonnen is? 

Het is allerminst uitgesloten, dat de voormalige beroepsmilitair 
en krijgsschoolleraar achter deze diplomatieke stii'} gezocht moet 
worden. Toch reikt de betekenis van zijn tactiek dieper en daarin 
schuilt ook het grote gevaar. 

'0 De Gaulle vindt, dat een staat en ook een statenbond er is om in de 
wereld een rol te .spelen, zich te laten gelden, hoe dan ook. Het 
hoofdstuk over zijn buitenlandse politiek na de Tweede Wereld
oorlog, in het derde deel van zijn memoires, heeft de titel 'Le Rang'. 
Zijn geschriften en toespraken wemelen van opmerkingen dat 
Frankrijk zijn plaats en positie moet herkrijgen 'au premier rang'. 
Wat voor Frankrijk geldt, geldt natuurlijk ook voor een Europa 
waaraan Fmnkrijk deelneemt. Is niet voor de Gaulle de voornaam
ste zin van de deelneming van Frankrijk aan de Europese Gemeen
schap, de overweging dat daardoor Frankrijk weer een hoofdrol 
kan spelen? 

Hij heeft een duidelijke voorstelling van de politiek die Europa 
zou moeten voeren: allereerst een eigen politiek, los en onafhanke
lijk van Amerika. Gebruikmakend van het feit, dat Amerika uit 
eigen belang Europa zal beschermen tegen Russische agressie, kan 
Europa het zich veroorloven op eigen initiatief en kracht recht
streeks zijn betrekkingen met Rusland en de andere Oostblok
staten te regelen. Hebben zwakke en minderontwikkelde landen 
als Zuidslavië, Egypte en Indonesië niet het voorbeeld gegeven 
voor een onafhankelijke politiek tussen de 'twee hegemoniëen'? 
Europa behoort zich ook elders in de wereld actief in de problemen 
te mengen en zijn eigen geluid te laten horen, desnoods - of zo 
enigszins mogelijk? - ver.schillend van de Amerikaanse opvattin
gen en tegen Amerika in. 

Hoe krijgt hij nu zijn EEG-partners ertoe in deze politiek met hem 
mee te doen? Loclewijk XIV en Napoleon I verwierven zich bond
genoten - als zij die al nodig hadden - door ze te kopen met geld, 
of militair te dwingen, of afspraken te maken om samen ten koste 
van derde landen gebieds- of machtswinst te behalen. 

Tegenwoordig kan men zich zijn bondgenoten niet meer met 
dergelijke middelen verwerven, maar de multilaterale economische 
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samenwerking biedt nieuwe mogelijkheden om pressie uit te 
oefenen. Als men dreigt een gemeenschappelijke markt in gevaar 
te brengen, waar andere landen een grondslag voor hun welvaart in 
zien, als men zijn medezeggenschap in die gemeenschappelijke 
markt gebrui~t om landen die graag willen toetreden, erbuiten te 
houden, of om onderhandelingen voor een algemene verlaging van 
douanerechten in de wereld (Kennedy-ronde) te remmen en even
tueel te laten mislukken, dan is men in staat formidabele onder
handelingsposities te creëren uit het niet. Daarmee worden in de 
partnerlanden en elders politieke en maatschappelijke krachten 
opgeroepen, die zullen gaan aandringen op compromissen in de 
sfeer, waar het de Gaulle om gaat, en die niet de h{mne is, zodat zij 
zich daarvoor gaarne niet verantwoordelijk verklaren. 

De Gaulle heeft geen been om op te staan, wanneer hij de part
nerlanden tot een 'gemeenschappelijke' politiek volgens zijn denk
beelden wil dwingen. Zélfs juridische argumenten zijn er niet. Hoe 
zou hij het Verenigd Koninkrijk of de Bondsrepubliek ervan willen 
weerhouden om zich op het gebied van de kernbewapening nauw 
met Amerika te verbinden? Er zijn geen verdragen die dat beletten. 

Via een veto-dreiging op economische of handelspolitieke onder
werpen is het echter mogelijk, concessies af te dwingen op buiten
lands-politiek of militair gebied. In de sfeer van de economische 
samenwerking laat een argument nooit lang op zich wachten en 
anders valt het altijd wel te ensceneren. Stemmingen bij meerder
heid zijn ook om deze reden voor de Gaulle uit den boze. Zodra 
een land overstemd kan worden, heeft het dit belangrijke instru
ment om politieke wensen door te zetten verloren. (Voor de part
ners is dit de meest relevante reden om niet te spelen met moge
lijkheden om de Gaulle op het punt van de meerderheidsregel 
tegemoet te komen. Zij zouden hem de wapens, die hij kwijtraakt, 
zelf weer in handen geven.) 

De bekende stelling van Clausewitz zou voor hedendaags ge
bruik door de GauUe moeten luiden: 'De diplomatie is een ver
vanging van de oorlog, maar met soortgelijke middelen.' De diplo
matie berust voor hem niet op overleg en overreding, maar op het 
vinden en toepassen van pressiemiddelen. Overigens niet alleen 
voor hem! 

De Gaulle was in de jaren dertig een fervent tegenstander van 
de passieve verdedigingsstrategie van Frankrijk, gekenmerkt door 
de Maginotlinie. Hij propageerde de bewegingsoorlog. Voor alles 
moet men het initiatief nemen en zorgen te behouden. Deze stel
regel past hij nu toe op de diplomatie. 
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De federator. 
Met deze overtuiging hangt samen, dat zijns inziens een politiek 
niet kan worden gevoerd door een 'aréopage', zoals de federalisten 
willen. 'Een aréopage maakt studies en doet voorstellen. Een parle
ment debatteert. Maar als het er op aankomt, zullen geen van bei
den in staat zijn tot wat men eigenlijk ook niet wil dat zij doen, 
namelijk het voeren van een politiek. Want hoewel een politiek 
natuurlijk rekening moet houden met debatten en studies, is zij 
toch iets heel ander.s dan dat. Politiek is een actie, een geheel van 
beslissingen die men neemt, van dingen die men doet, van risico's 
die men op zich neemt en dat alles met de steun van een volk. 
Alleen regeringen van naties zijn daartoe in staat en kunnen daar
voor de verantwoordelijkheid nemen.' (persconf. 23 juli 1964). 

'In het zogenaamd geïntegreerde Europa zou er waarschijnlijk 
in het geheel geen politiek meer worden gevoerd. Maar dan zou 
deze wereld aan de leiband geraken van iemand die er wél een 
heeft. Dat zou dan inderdaad een "fédérateur" zijn, maar geen 
Europese!' (persconf. 17 mei 1962). 

Uitspraken als deze heeft de Gaulle jaar op jaar herhaald. Hier 
zij volstaan met de laatste editie van 9 september 1965: 'Welnu, 
men weet- God weet of men het weet- dat er ook andere opvat
tingen zijn, die een Europese federatie willen waarin, volgens de 
dromen van hen die dat uitgedacht hebben, de landen hun natio
nale persoonlijkheid verliezen en die bestuurd wordt door een 
aréopage van technocraten zonder vaderland en zonder verant
woordelijkheid, dit bij gebrek aan een federator, zoals achtereen
volgens ieder op zijn wijze Cesar en zijn opvolgers Karel de Grote, 
Otto de Grote, Karel V, Napoleon, Hitier en in het Oosten Stalin 
zijn geweest.' 

Na deze laatste uitspraak heeft menigeen verondersteld, dat de 
generaal wel bijzonder ontsticht moet zijn geweest door het op
treden en de politieke pretenties van de Europese Commissie en 
vooral van haar voorzitter en vice-voorzitter, Hallstein en Mans
holt. Dit is mijn inziens een naïeve veronderstelling. De Gaulle 
werkt volgens een sinds lang bestaand 'plan de campagne' en niet 
op grond van incidentele gegriefdheden. De terminologie van de 
'aréopage technocratique, apatride et irrresponsable' werd door 
hem voor de zoveelste maal gebezigd. 

In het bestaan en het succes van deze aréopage en in de ver
wachting die velen - vooral ook in Frankrijk - van de Europese 
Commissie hebben als capabele gangmaker van het integratie
proces, ziet de generaal een ernstige bedreiging van de opper-
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macht der staten, een geloofwaardig wordend alternatief voor ziîn 
conceptie van het 'Europe des Etats'. Daarbij voelt hij zich uiter
aard niet geroepen om voor de andere staten op te komen, maar 
wel voor Frankrijk. 

En hiermee komen wij tot de kern van zijn verzet tegen integratie, 
supranationaliteit en federatie. Een federator is nodig om zijn 
Europese Europa tot stand te brengen en een eigen zelfstandige 
politiek te laten voeren. Deze federator kan evenwel geen aréopage 
zijn, ook al zou zij niet uit technocraten, maar uit staatslieden 
bestaan - wat kennelijk, althans voor een deel al zo is - en ook 
al zou men deze aréopage volledig verantwoordelijk maken tegen
over een Europees Parlement met werkelijke parlementaire be
voegdheden, wat de federalisten graag en vlot zouden regelen, 
maar wat de generaal bot afwijst. 

Is dan de Raad van nationale ministers, of een raad van staats
hoofden en regeringschefs, zoals hij zich in zijn politieke unie als 
hoogste orgaan had gedacht, géén aréopage? Is een dergelijke 
raad dan niet evenzeer samengesteld uit personen van verschil
lende nationaliteiten en, als college, 'apatride' en 'en majorité étran
gère' vanuit het gezichtspunt van elk der naties op zijn beurt? 
NaJtuurlijk wel. Maar in een dergelijke raad kan Frankrijk en kan 
de Gaulle als staatshoofd van Frankrijk onbelemmerd zijn rol 
spelen met de veto's, ultimata en boycots die wij van hem kennen. 

De federator van het Europese Europa moet Frankriik, moet de 
Gaulle zélf ziin. Zijn strijd tegen integratie, tegen de Europese 
Commissie, tegen meerderheidsbeslissingen in de Raad, is in feite 
een vulgaire competentiestrijd. Uit vele uitlatingen van de gene
raal in de afgelopen twintig à vijfentwintig jaar blijkt, dat hij 
Frankrijk historisch en van nature voorbestemd vindt om 'Europa 
rond zich .te verenigen.' Daarbij moet Frankrijk als vanouds (naar 
hij meent) optreden als 'chef de file', als 'le centre et la clef', 'le 
centre physique et morale.' 3) 

Een raad van staatshoofden en regeringschefs kan als zodanig 
- in zijn opvatting - eveniJi'in een politiek voeren als de aréopage 
van de Europese Commissie, tenzij één van die staatshoofden en 
regeringschefs kans ziet de lakens uit te delen en als 'Mr. Europe' 
op te treden, steunend op het Franse volk met zijn bekende 'génie' 

3). Zie Roger Massip 'De Gaulle et l'Europe' - Flammarion 1963, dat 
vele naar onderwerp gerangschikte passages uit geschriften en rede
voeringen van de Gaulle bevat. 
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en zijn 'vocation dans de monde'. Dit nu is juist datgene wat de 
generaal van plan is. 

Democratisch-federaal of autocratisch-hegemoniaal? 

De tegenstelling van supranationaal tegenover intergouvernemen
teel geeft niet scherp weer waar het geschil tussen 'Europeanen', 
integrationisten of federalisten en anderzijd.s de Gaulle en de 
gaullisten om gaat. 

Van het woord supranationaal bestaat geen algemeen aanvaarde 
definitie. De EEG-Raad is een intergouvemementeel gezelschap. 
Zijn besluiten zijn evenwel rechtstreeks van toepassing in de lid
staten, onder voorbijgaan van de nationale wetgevers, wat een 
supranationaal ver,schijnsel kan wmden genoemd. Dit i.s het geval, 
ongeacht of deze besluiten met eenstemmigheid dan wel met ge
kwalificeerde meerderheid worden genomen. Ten slotte zijn in de 
eerste beide etappen van de overgangsperiode alle besluiten nage
noeg met eenstemmigheid tot stand gekomen. Niettemin is het 
gebruikelijk om het meerderheidsbeginsel voor raadsbesluiten aan 
te duiden als een bij uit,stek supranationaal element van de Euro
pese verdragen. 

Men kan erop rekenen, dat ook in de intergouvernementele op
zet die de Gaulle voor ogen zweeft, besluiten :wuden worden ge
nomen, zij het dan ook niet bij meerderheid van stemmen, maar 
door middel van de Gaulles soldaten-diplomatie. De intergouver
nementele opzet die de voorkeur van de Gaulle heeft, blijft dus 
'supranationaal', in zover de te nemen besluiten rechtstreeks van 
toepassing zullen zijn in de landen. 

Is dan de onafhankelijkheid van de Europese Commissie en haar 
recht tot het doen van voor,stellen, die de Raad alleen met een
stemmigheid mag wijzigen, het centrale punt van verschil? Ieder
een die de gang van zaken van nabij volgt, weet dat de Commissie 
verre van onafhankelijk is. Haar leden worden eens in de vier jaar 
benoemd of herbenoemd door en op voordracht van de regeringen 
en de voorzitter en vice-voorzitters nog eens extra om de twee 
jaren. Haar voorstellen zijn nog maar zeer zelden met eenstemmig
heid gewijzigd, maar heel vaak door de Commissie zelf, ten ge
volge van het feit dat ze wel gewijzigd moesten worden, omdat er 
anders geen besluit tot stand zou komen. Haar landbouwfinan
cieringsvoorstellen zijn gewijzigd, omdat Frankrijk wegliep uit de 
Raad en omdat er gehoopt werd dat het wel weer terug zou komen 
als het vrijwel volledig zijn zin kreeg. Dit gaat meer lijken op een 
'gekwalificeerde minderheidsregel'. 
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De werkelijke tegenstelling betreft de vraag, of het Verenigde 
Europa tot stand zal komen en zal functioneren door de wil en de 
politiek van één staat, dan wel door een voortdurend procm van 
overleg en vrije wilsvorming waartoe alle delen en stromingen hun 
bijdragen leveren. 

In deze laatste methode, die ik de democratisch-federale noem, 
geloven de Gaulle en zijn gaullisten niet. Hun historisch voorbeeld 
zoeken zij in de eenwording van Duitsland onder leiding van 
Pruisen en met name van Bismarck. 'Blut und Eisen' is er niet meer 
bij, maar wel allerhande politieke pressie- en chantagemiddelen. De 
t'eeks van historische federatoren die de Gaulle op 9 september 
opsomde, iJlush·eert overtuigend, op welke wijze zijns inziens grote 
statencomplexen alleen maar tot stand kunnen komen, namelijk 
door de actie van 'grote mannen', steunend op volken met een 
politiek roepingsbesef, dit is de autocratisch-hegemoniale wijze. 

De huidige combinatie van EEG-landen, 'gelegen aan weers
zijden van de Rijn en van de Alpen,' zag hij al gedurende de 
Tweede Wereldoorlog als een bij uitstek geschikte groep om door 
Frankrijk te worden verenigd. Bekend :is zijn opvatting, dat Duits
land, Italië, België en Luxemburg geen geschiedenis als naties 
hebben. Deze landen zijn als zodanig pas in 1870 en in 1830 ge
vormd. Naast Frankrijk heeft alleen Nederland een historisch ver
leden als natie, maar het is een klein land en bovendien een 'natie 
van handelaren', in hoofdzaak geïnteresseerd in handelsbelangen.4 ) 

Onder de Zes heeft alleen Frankrijk een 'politieke roeping'. De 
andere zullen de wisselende constellaties in de wereld niet mede 
bewerkstelligen, maar zich vergenoegen met het waarnemen van 
de wisselingen en h·achten hun belangen van welvaart en veilig
heid daarin zo goed mogelijk onder te brengen en te verzorgen. 

De gaullisten en hun chef zijn er nog nooit in geslaagd duidelijk 
te maken, waaruit die bijzondere roeping van Frankrijk nu eigen
lijk bestaat. Nog in zijn persconfemttie van 9 september jl. stelde 
de Gaulle de vraag: 'Wat kan nu in de wisselende wereldsituatie de 
rol van Frankrijk zijn en, allereerst, moet het er wel een hebben?' 
Hij gaat dan heel uitvoerig het tweede gedeelte van de vraag in 
overtuigd bevestigende zin beantwoorden en volstaat voor het 
eer.ste deel met de gemeenplaats, dat Frankrijk in de wereld van 
nature bijzonder geschikt is om op te treden als kampioen voor de 
onafhankelijkheid en de samenwerking van de volken. Daartoe 

4). Deze visie op de EEG-partrerlanden is onlangs nog eens geformu
leerd door Jacques de Montalais, hoofdredacteur van het UNR-blad 
'La Nation', in een ingezonden stuk in 'Le Monde' van 8 juli 1965. 
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moet het zich vrijmaken van de 'onderschikking, aangeduid als 
integratie' in de NAVO en ervoor waken, dat de Europese samen
werking 'ons niet berooft van onze vrije wilsbeschikking.' 

... en voeren waar gij niet wilt. 
Als kampioen voor de onafhankelijkheid en de samenwerking van 
de volken ziet de Gaulle zijn eerste taak in het bestrijden van de 
'twee hegemonieën van Amerika en de Sowjet-Unie, maar alleen 
omdat er zijn inziens viif hegemonieën moeten zijn, waar de (an
dere) volken niet veel mee opschieten. 

In zijn laatste per,sconferentie kwam hij verschillende malen 
terug op de noodzaak van samenwerking van de Vijf Groten, die 
'twintig jaar geleden de Verenigde Naties hebben opgericht om 
vervolgens op te treden als de permanente leden van de Veilig
heidsraad . . . Het zijn ook dezelfde vijf staten die over atoom
wapens beschikken . . . die de voornaamste verantwoordelijkheid 
in de wereld dragen.' Wanneer de Gaulle spreekt over hervorming 
van de NAVO, dan is sinds zijn memorandum van september 1958 
aan de president van de Verenigde Staten en de premier van het 
Verenigd Koninkrijk bekend, dat hij een directorium van drie 
wenst. 

Hij realiseert zich zeer wel, dat 'Frankrijk tegenwoordig niet 
meer de nation rnastadante is, zoals in de tijd van Loclewijk XIV 
of van Napoleon I,' maar daartoe dient nu juist het Europese 
Europa dat het om zich heen verenigen moet, zonder er in op te 
gaan. 

Wanneer de Gaulle spreekt van een onafhankelijke Europese 
politiek, dan bedoelt hij kennelijk een Franse politiek, waarvoor het 
'mastodonte' door de andere EEG-landen geleverd moet worden. 
Het Europese kernwapen is het Franse kernwapen, waarover uit
sluitend de Franse president zeggenschap heeft. 

Is het wonder, dat in dit beeld geen concurrerende 'aréopage en 
majorité étrangère', geen meerderheidsbesluiten in een raad en 
geen Europees parlement met werkelijke bevoegdheden passen? 
Men kan tegenover dit hele complex van doelstellingen en mid
delen van de Gaulle, allerlei geruststellende houdingen aannemen. 
Men kan zich beperken tot het onderdeel van eigen belangstelling 
en verantwoordelijkheid, b.v. industriële of agrarische afzetbelan
gen, en poneren dat het werk in Brussel in elk geval hervat moet 
worden en dat er maar iets gevonden moet worden wat aan de 
bezwaren van de Gaulle tegemoetkomt, dat hij tenslotte ook niet 
helemaal ongelijk heeft, hetzij op het punt van de meerderheids-
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beslissingen (stel je voor, dat Nederland overstemd wordt bij het 
transportbeleid, of bij de harmonisatie van omzetbelastingen), 
hetzij ren aanzien van de Europese Commissie, die te veel politieke 
verklaringen aflegt en zich maar beter bij haar taak kon houden, 
die moeilijk genoeg is, hetzij wat betreft de parlementariërs, die 
ook geen ongelegener moment hadden kunnen uitzoeken om ver
sterking van de bevoegdheden van het Europese Parlement te 
eisen, hetzij ten opzichte van de Duitsers, die zich moesten scha
men met hun wens van nucleaire zeggenschap. 

Al deze fragmentarische oordeelvellingen zijn evenzoveel be
vestigingen van de juistheid der laatdunkende meningen die de 
Gaulle over Nederland en de andere partnerlanden heeft en van 
zijn daarop gebaseerde crisispolitiek 

Evenzeer zal hij zich in zijn overtuigingen gesterkt voelen, 
wanneer hij verneemt dat echt Europees gezinde politici in Neder
land en elders publiekelijk beweren dat de EEG niet buiten Frank
rijk kan, of dat zij ook altijd gemeend hebben dat Europa niet aan 
de leiband van Amerika moet lopen. 

Een wijsgerig standpunt nemen vele Duitsers in. Zo heeft, vol
gens de NRC van 29 september jl., de historicus Golo Mann ge
zegd: 'Men had Parijs de korte, goedkope illusie van leiding in 
Europa kunnen gunnen. De oude generaal leeft niet eeuwig; het 
Duitse gewicht zal groter blijken als men verstandig handelt.' 

Deze gedachte, die zeer waarschijnlijk ook ten grondslag heeft 
gelegen en ligt aan de 'paai-politiek' van Adenauer, Franz Joseph 
Strauss en andere zogeheten 'duitse gaulisten', is voor hen natuur
lijk een troost, echter niet voor Nederland en andere EEG-landen. 
Die willen noch een Franse, noch ook een Duitse leiding! 

Golo Mann heeft in zijn boek 'Deutsche Geschichte des 19. und 
20. J ahrhunderts' over het succes van Bismarck met de vestiging 
van de Pruisische hegemonie over het verenigde Duitsland een 
opmerking gemaakt, waar wij béter naar kunnen luisteren: 'Wenn 
die anderen ein mattes Gesellschaftsspiel spielen, einer aber bluti
gen Ernst macht, so wird er wahrscheinlich gewinnen.' 

De autocratisch-hegemoniale opzet van het Duitse keizerrijk 
heeft, voorafgegaan door de Zollverein van 1834, inderdaad niet 
in de weg gestaan aan een grote economische en industriële op
bloei. Voor het politieke welzijn van de Duitse burgers en van 
Duitsland in de wereld was dit oorsprongsfeit evenwel funest. 

Actieve tegenpolitiek. 
Het zal daarom nodig zijn geen 'mattes Gesellschaftsspiel zu 
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spielen,' niet te volstaan met zich af te vragen met hoe weinig toe
gevingen men de Fransen bereid kan vinden hun lege plaats weer 
in te nemen, om toch maar voor alles de gemeenschappelijke markt 
met zijn zessen voort te zetten, gezeHig als vanouds. 

Een actieve tegenpolitiek moet erop gericht zijn de Gemeen
schap-in-wording immuun te maken voor de pressiemiddelen die 
nu Frankrijk en morgen misschien een ander lid toepast. Allereerst 
mogen deze middelen volstrekt geen enkel resultaat opleveren voor 
degenen die ze hanteert. Indien een lid het Verdrag gewijzigd wil 
zien, naar de letter of door een nieuwe interpretatieve uitleg, dan 
bestaat daarvoor een procedure, (die wijzigingen aLs de Gaulle 
wenst onmogelijk maakt). 

Aan de meerderheidsregel per 1 januari 1966 moet zonder meer 
worden vastgehouden, niet zozeer omdat dit nu eenmaal bij ver
drag overeengekomen is, of omdat het de besluitvaardigheid zo 
bevordert en zélfs niet alleen omdat het de invloed van de Europese 
Commissie vergroot, maar vooral omdat het de mogelijkheid weg
neemt om door veto-dreigingen ooncessies af te dwingen op 
andere terreinen. Ik herinner mij, dat na het Franse veto op de 
toetreding van Groot-Brittannië in een grote vriendenkring van 
Europees gezinde Nederlanders uitvoerig gesproken is over een 
plan om de invoering van de meerderheidsregel versneld te krijgen, 
als prijs voor het weer op gang brengen van nieuwe programma's. 
Van sommigen der toen aanwezigen weet ik, dat ze nu spelen 
met de mogelijkheid om de tweede etappe te verlengen met een 
jaar en daarmee de eenstemmigheidsregel, dit om hetzelfde Frank
rijk tegemoet te komen, dat nu een minstens zo ernstig nieuw 
huzarenstuk heeft uitgehaald. 

Op het punt van de toch al zo armzalige onafhankelijkheid en 
prerogatieven van de Europese Commissie moet volstrekt geen 
krimp worden gegeven, noch ook ten aanzien van de samenstelling. 
De Commissie heeft in geen enkel opzicht haar bevoegdheden 
ove!'schreden. Het Verdrag kent haar het recht toe voorstellen in 
te dienen over verdragsonderwerpen, eventueel ook tot wijziging 
van het Verdrag. Dit recht is niet beperkt tot economische of 
'technische' zaken. Het verdrag regelt ook de opzet, de bevoegd
heden en de verhoudingen van de instellingen. Er zijn niet minder, 
maar méér RaUsteins en Mansbalts nodig in de Europese Com
missie en het zou een schone taak voor Nederland zijn om daarvan 
sommige partnerlanden te overtuigen, die af en toe kandidaten 
voorstellen, omdat zij hen thuis liever kwijt dan rijk zijn. 

Als Frankrijk onder deze omstandigheden in zijn boyoot blijft 

807 



volharden, dan komt de dag dat de vijf zonder Frankrijk een raads
besluit zullen moeten gaan nemen. Juridisch is hiertegen geen 
schijn van een bezwaar tegen in te brengen voor zover het beslis
singen betreft waarvoor slechts een gekwalificeerde meerderheid 
vereist is, zoals nu reeds de vaststelling van de ontwerpbegroting 
van de gemeenschappen. Te zijner tijd zullen de vijf echter ook 
besluiten moeten gaan nemen waarvoor eenstemmigheid vereist 
is. Dit is het enige antwoord dat men op een kwaadwillige boycot 
kan geven en het is nodig dit te doen om de lust tot herhaling of 
navolging weg te nemen. 

Frankrijk zal, als het niet tijdig terugkomt, zeer waarschijnlijk 
de aldus met vijf leden genomen besluiten niet uitvoeren. De vijf 
zullen uit deze nalatigheid geval voor geval hun consequenties 
moeten trekken in het materiële vlak. Deze kunnen niet anders in
houden dan een geleidelijke isolering van de Franse markt, voor 
zover dit al niet door Frankrijk zelf zal moeten gebeuren. 

Technisch zijn er geen moeilijkheden die niet opgelost kunnen 
worden. Politiek is het de vraag wanneer en bij welke omstandig
heden alle vijf partners bereid zullen worden gevonden om de 
eerste stap op deze weg te zetten. Mijn indruk is, dat alle vijf hier 
na aan toe zijn, mede uit de overweging dat van de voortgang in 
de EEG ook de voortgang in de Kennedy-ronde afhangt en daar
mee de goede verhouding met Amerika, de Europese landen 
buiten de EEG en met andere landen. 

Het is ook denkbaar, dat de vijf aan Frankrijk aanbieden, in 
onderhandelingen zijn lidmaatschap om te zetten in een associatie. 
Zodoende worden de afzetbelangen over en weer vrijwel geheel 
gesauveerd, Frankrijk hoeft zich niet langer te schikken naar meer
derheidsbesluiten in de Raad en aanstoot te nemen aan de Euro
pese Commissie, en de vijf zouden eindelijk vrij zijn hun Gemeen
schap in te richten zoals zij willen en de landen te laten toetreden 
die dat willen. Het zou aanbeveling verdienen een dergelijk aanbod 
aan Frankrijk overeen te komen in dezelfde zitting waarin de vijf 
voor het eerst een raadsbesluit nemen zonder Frankrijk. 

De volgehouden boycot en de herhaalde Franse uitspraak, dat 
van de vijf voorstellen worden verwacht ter oplossing van de door 
Frankrijk geproclameerde crisis, alsmede de aangegeven bezwaren 
tegen de institutionele regels van het Verdrag, leiden bijna van
zelfsprekend tot een dergelijke 'scheiding van tafel en bed,' die 
bovendien parallel zou lopen met hetgeen Frankrijk zegt in de 
NAVO te willen. 

808 



. 
( 

Zodra de vijf zich de vrijheid verworven hebben zonder Frank
rijk door te gaan, is het zaak allereerst de achterstand van de 
institutionele ontwikkeling in te halen. Wellicht zou zelfs op de
zelfde zitting in beginsel daartoe besloten moeten worden. Het 
voornaamste programmapunt is daarbij de versterking van de 
bevoegdheden van het Europese Parlement en zijn rechtstreekse 
verkiezing. 

Dit is niet alleen gewenst, omdat wij nu eenmaal democraten 
zijn, waar vooral ook omdat een federatie niet denkbaar is zonder 
een solide basis van een volledig opgetuigd Parlement, dat een 
doorslaggevende invloed moet hebben op de samenstelling van de 
Europese Commissie, wil deze uitgroeien tot pre-federale en 
federale regering. 

Deze voorziening gaat voor mij in prioriteit vooraf aan toetre
ding van nieuwe leden. Groot-Brittannië en de Scandinavische 
landen zijn inderdaad landen met binnenslands een sterke democra
tische traditie, maar het ontbreekt hun nog aan een federale 
traditie. 

Als onder de ontplooiing van deze politiek van de vijf de Fran
sen weer haastig terugkomen, dan zullen zij in elk geval een eerste 
nederlaag hebben geleden, verlost zijn van de kwaadaardige 
mythe dat Europa niet zonder Frankrijk zou kunnen en een er
varing rijker zijn geworden. Wij zullen dan moeten wachten op 
de volgende gelegenheid en intussen geduldig het kruis van 
Lotharingen weer op ons moeten nemen, dat volgens Churchill 
het zwaarste kruis was dat hij ooit gedragen heeft. 

Naschrift. 

In dit artikel is maar terloops melding gemaakt van de drie hierna 
te noemen onderwerpen, die ten nauwste verband houden met de 
EEG-crisis. 

Voor de kernbewapeningsproblematiek in Atlantische verband 
zij verwezen naar mijn artikel 'Atlantische Partners' in S & D van 
februari 1965. Indien het de Gaulle- in samenwerking met Mos
kou en gebruik makend van de Britse weifelingen - zou lukken 
Amerika te doen afzien van een zinvolle en substantiële regeling 
voor de medezeggenschap van de Bondsrepubliek en van andere 
NA VO-la:nden, dan zou hij daarmee zijn doel bereiken, Frankrijk 
de enige kernmachtbezitter onder de zes EEG-landen te laten 
blijven. 

De nieuwe oriëntatie van de Gaulle op het Oostblok en met 
name op Moskou en Polen, zal ter sprake komen in een volgend 
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nummer van S & D. De Franse avances zijn in hoofdzaak bedoeld 
om de Bondsrepubliek onder druk te zetten en zodoende te bren
gen tot aanvaarding van de 'onafhankelijke Europese politiek' 
volgens conceptie van de Gaulle. 

Ue 'Kennedy-ronde' zal, als Frankrijk zijn lege EEG~stoel weer 
zou bezetten, ongetwijfeld worden misbruikt als drukmiddel par 
excellence om Amerika en de EEG-partners te doen berusten in een 
herziening van de NAVO, zoals de Gaulle zich die voorstelt. Men 
is daarom geneigd zich af te vragen, of het doorgaan met de Vijf 
inderdaad een 'solution de désespoir' (Spaak) moet heten, of mis
schien 'la seule salution d'espoir.' 
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I 

P. Dankerf 

De Verenigde Staten en Vietnam 

'Vietnam is geen tweede Griekenland, waar inheemse guerrilla
strijdkrachten bevriend naburig grondgebied als toevluchtsoord 
gebruikten. Vietnam is niet een tweede Malaka, waar de commu
nistische guerillastrijders, althans in meerderheid, fysiek konden 
worden onderscheiden van de vreedzame meerderheid van de 
bevolking, die zij hun wil trachtten op te leggen. Vietnam is even
min een tweede Filippijnen, waar de communistische guerrilla's 
door geografische omstandigheden afgesneden waren van de 
brom1en van hun materiële .steun.' 1) De Amerikaanse witboeik
schrijver heeft gelijk, Vietnam hoort niet thuis in deze opsomming 
van verloren guerrilla's. Vietnam is evenmin een tweede Algerië, 
het is zelfs de vraag in hoeverre Vietnam '65 en Vietnam '54 op 
elkaar lijken. 

Maar wat is Vietnam dan wel? Is het de 'brutale campagne van 
terreur en gewapende agressie, geïnspireerd, geleid, bevoorraad 
en gecontroleerd door het communistische regiem in Hanoi', zoals 
de Amerikaanse witboekschrijver het wil? 2) Of is het, naar PSP
opvatting, niet het gevolg van een internationaal communistisch 
complot, maar van binnenlandse sociale tegenstellingen? 3) 

Wit- en zwartboeken laten over het algemeen aan duidelijkheid 
weinig te wensen, aan volledigheid des te meer. Het moet niet 
onmogelijk zijn uit b.v. 'The Guardian', 'Le Monde' en 'The 
New York Tima<l' een wit- en zwartboek over Vietnam bijeen te 
knippen en dan nog een hoeveelheid moeilijker te classificeren 
materiaal over te houden. 

Het zwartboek houdt het er voornamelijk op dat in Zuid-Viet
nam een burgeroorlog gaande is. De witboekschrijvers conclude
ren, alweer in hoofdzaak, tot een Noordvietnamese agressie-

1) Agression from the North, the record of North Vietnam Campaigu 
to conquer South Vietnam. Report issued by the US Department of 
State; Washington, Febr. 27, 1965; pag. l. 
2) ibidem. 
3) Zwartboek over Vietnam; uitgave PSP, mei 1965; pag. 47. 
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ooriog. Daarnaast is er dan nog een aantal schrijvers van gewónè 
boeken en van tijdschriftartikelen die het accent leggen op een 
derde oorlog, die tussen het Chinese communistische imperialisme 
en het Amerikaanse kapitalistische imperialisme. Al naar de 
politieke inzichten van de schrijver wordt daarbij het ene dan wel 
het andere begrip van aanhalingstekens voorzien. 

Inzet van die derde, bovenop en tegelijkertijd in die twee eerste 
gelegde, oorlog is het politieke lot van, op zijn minst, het niet
Chinese deel van het vasteland van Zuidoost-Azië. Het is 
overigens de vraag of meer dan twee miljoen van de ruim 
veertien miljoen inwoners van Zuid-Vietnam enige notie hebben 
van wat er allemaal over hun ruggen wordt uitgevochten. AI 
bijna vijfentwintig jaar zoeken zij dekking tegen ongevraagd ge
weld. Hun politieke sympathieën zullen wel uitgaan naar de 
partij die hen het meest met rust laat, het minst uitplundert en 
bovendien een maximale bescherming biedt. Wat dat betreft is 
de Amerikaanse positie, dank zij de bijna 200.000 Amerikanen 
die inmiddels in Vietnam zijn, sinds het voorjaar van 1965 aan
zienlijk verbeterd. 4) De keus tussen Amerikanen en Vietcong 
kan echter niet de uiteindelijke keus voor de Vietnamese boer 
of stedeling zijn. Dat zou namelijk een voortdurende, en daarom 
al onmogelijke en onwaarschijnlijke Amerikaanse 'bezetting' van 
Zuid-Vietnam impliceren. 

Alle grote moeilijkheden in Zuid-Vietnam beginnen, als men de 
Geneefse overeenkomsten van 1954 als een reële oplossing voor 
de moeilijkheden van voor die datum aanvaardt, bij de aanstelling 
van de onbedorven, anti-communistische nationalist Ngo Dinh 
Diem, op 7 juli 1954, tot eerste minister van de nog onder de 
Franse soevereiniteit vallende zuidelijke zone van Vietnam. Die 
zuidelijke zone omvatte weinig meer gebied dan in de zomer 
van 1965 door de regering in Saigon feitelijk gecontroleerd werd. 
De rest was, als nu, in handen van de Vietminh, de door Ho 
Tsji Minh geleide communistische georiënteerde nationale be
vrijdingsbeweging in de beide Vietnams. Met die verduidelijking, 
dat de Vietminh tegenwoordig Vietcong genoemd wordt en over 
de controle van Ho Tsji Minh verschil van mening heerst. Boven
dien, de plaats die de Amerikanen nu in Zuid-Vietnam innemen, 
werd toen ingenomen door de Fransen. De basis van de macht 
van Ngo Dinh Diem was dus een bijzonder smalle. 
4) Zie P. J. Honey, Viet Nam Argument; Encounter, Nov. 1965; pag. 
67. 
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Die Fransen waren, met de Vietminh - hier is inmiddels de 
vergelijking met Amerikanen en Vietcong voorlopig opgehouden 
- verantwoordelijk voor de verwezenlijking van het op 20 juli 
1954 te Genève overeengekomen staakt-het-vuren voor geheel 
Vietnam. De dag daarop ondertekenden deze beide partijen, 
met een aantal andere, de slotverklaring van Genève, beter 
bekend als de Geneefse akkoorden. Vietnam werd in de overeen
komst betreffende het staakt-het-vuren door een de zeventiende 
breedtegraad volgende "voorlopige militaire demarcatielijn'' 
tussen de twee legers, die zich daartoe binnen 300 dagen moesten 
hergroeperen, verdeeld. Een werkelijke tweedeling van Vietnam 
impliceerde die zeventiende breedtegraad geenszins. Dat zou niet 
alleen voor de Vietminh, maar ook voor de in de Geneefse 
overeenkomsten participerende Russen en Chinezen onaanvaard
baar zijn geweest. 

De Amerikanen dachten er niet anders over. Zij hadden dan 
ook - in de periode van Dulles' kruistocht tegen het communis
me - geen behoefte aan ondertekening van een overeenkomst, 
die Zuid-Vietnam, op zijn laatst in juli 1956, in handen van de 
communisten moest brengen. De Geneefse akkoorden zijn, als men 
vasthoudt aan de 'onafhankelijkheid, eenheid en territoriale in
tegriteit' van artikel 7 en aan de in datzelfde artikel voor juli 
1956 vastgelegde algemene verkiezingen, niet anders te lezen. 5) 

Toch was het uitstel van de verkiezingen tot juli 1956 een niet 
onaanzienlijke concessie van de Vietminh, die deze overigens 
onder Russische en Chinese druk deed, aan het Westen. Ver
kiezingen in 1954 zouden, daar waren de Fransen en de Ameri
kanen van overtuigd, een geweldige meerderheid voor de Viet
minh hebben opgeleverd. 6) De communisten waren zo zeker van 
hun zaak, dat ze uitstel tot 1956 wel aandurfden. Daar maand en 
jaar van de verkiezingen duidelijk waren vastgelegd, kon in hun 
ogen de motivering van het uitstel ('ten einde te verzekeren, 
dat voldoende vooruitgang bij het herstel van de vrede is ge
maakt en dat alle noodzakelijke voorwaarden voor de vrije uit
drukking van de nationale wil aanwezig zijn ... 7 ) weinig kwaad 
zolang de andere ondertekenaars woord hielden. Dat vertrouwen 

5) Uit: Background lnformation relating to Southeast Asia and Viet
nam; Committee on Foreign Relations, United States Senate; Jan. 14, 
1965; pag. 59. 
6) Zie: George Me. T. Kahin and John W. Lewis: The United States 
in Vietnam; Bulletin of the Atomie Scientists, June 1965; pag. 29/30. 
7) Zie 5) pag. 59. 
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in het Westen, in Frankrijk en Engeland, nu de Verenigde Staten 
de ondertekening van de Geneefse overeenkomst weigerden, zou 
niet alleen de Vietminh, maar ook de Vietnamezen nog duur 
komen te staan, al blijft natuurlijk de vraag welke prijs Zuid
Vietnam in geval van hereniging met het noorden in 1956 en 
daarna zou hebben moeten betalen. 

De Amerikanen ondertekenden de akkoorden dus niet. In naam 
van zijn regering legde Walter Bedeli Smith, undersecretary of 
State - Dulles weigerde bij het Geneefse capitulatiedrama aan
wezig te zijn - op 2I juli een verklaring af, die een nadere 
uiteenzetting van het Amerikaanse standpunt inhield en bij de 
akkoorden gevoegd werd. Daarin heette het onder meer: 'in geval 
van naties, die nu verdeeld zijn tegen hun wil, zullen wij voortgaan 
ernaar te streven, dat de eenheid tot stand wordt gebracht door 
middel van vrije verkiezingen onder toezicht van de Verenigde Na
ties, ten einde te verzekeren, dat deze op eerlijke wijze worden ten 
uitvoer gebracht.' 8) Artikel 7 van de Slotverklaring van Genève 
zegt niets van een verdeling van Vietnam tegen de wil van het 
volk, omdat de verdeling op niet meer dan een tijdelijke militaire 
hergroepering berustte. Het gaat ervan uit, dat er verkiezingen 
moeten komen en noemt daarvoor een datum en het ziet de 
Internationale Commissie van Toezicht, niet de Verenigde Naties, 
als supervisor van die verkiezingen. Met die verklaring van Bedeli 
Smith hebben de Amerikanen zich niet afzijdig van de Geneefse 
overeenkomst opgesteld, ze zijn er dwars tegen in gegaan. 

Dat dit een bewuste politiek van de VS was, mag blijken uit de 
door Genève bespoedigde oprichting van de ZOAVO, in septem
ber 1954, en, meer nog, uit het bij het ZOAVO-verdrag behorende 
protocol. Dat protocol namelijk verklaart de artikelen III en IV 
van het verdrag ook van toepassing op Kambodsja, Laos en 
Zuid-Vietnam. Artikel 5 van de slotverklaring van Genève ver
bood zowel aan Noord- als Zuid-Vietnam het aangaan van mili
taire bondgenootschappen. Artikel IV van het ZOAVO-verdrag is 
daarmee duidelijk in strijd, dat luidt immers: 9) 

1. Each party recognizes that agression by means of armed 
attack in the treaty area against any of the Parties or against any 
State or territory which the Parties by unanimous agreement may 
hereafter designate, would endanger its own peace and safety, 
and agrees that it will in that event act to meet the camman 

8) Zie 5) pag. 61. 
9) Zie 5) pag. 63. 
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danger in accordance with its constitutional processes. Measures 
taken under this paragraph shall he immediately reported to the 
Security Council of the United Nations. 

2. lf, in the apinion of any of the Parties, the inviolability 
or the integrity of the territory or the sovereignty or political 
independenee of any Party in the treaty area of of any other state 
or territory to which the provision of paragraph 1 of this Artiele 
from time to time apply is threatened in any way other than 
armed attack or is affected or threatened by any fact or situation 
which might endanger the peace of the area, the Parties shall 
consult immediately in order to agree on the measures which 
should he taken for the common defence' (cursivering van mij, PD ). 

Het lijkt zelfs in strijd met de eerder aangehaalde verklaring 
van Bedeli Smith, waarin deze ten aanzien van de Geneefse Slot
verklaring stelt, dat de VS zich 'in overeenstemming met Artikel 
2 (4) van het Handvest van de Verenigde Naties, dat handelt over 
de verplichting van leden in hun internationale betrekkingen af 
te zien van het dreigen met of gebruiken van geweld, ervan zal 
weerhouden geweld te gebruiken of ermee te dreigen' om de 
artikelen 1 tot en met 12 van die Geneefse akkoorden aan te 
tasten. 

Hanoi moest er zo zoetjesaan wel van overtuigd raken, dat van 
verkiezingen niets zou komen. Ngo Dinh Diem verschoof de 
daartoe vastgelegde voorbesprekingen, van juli 1955 af, naar de 
toekomst. Dulles werd een steviger beschermer dan Bidault. Bo
vendien, de Fransen zaten al spoedig met handen en voeten 
gebonden aan de Algerijnse opstand en stonden al te makkelijk 
hun plaats in Vietnam aan de Amerikanen af. Ondanks ernstige 
binnenlandse moeilijkheden, met particuliere benden en boed
dhistische sekten, slaagde de inmiddels president geworden Ngo 
Dinh Diem erin - met een waarschijnlijk ook Ho Tsji Minh, 
zijn noordelijke concurrent, verdacht voorkomend stemmenpercen
tage, Diem behaalde 98 pct. van de uitgebrachte stemmen - een 
niet onaanzienlijke macht op te bouwen. 

Zelfs aanvankelijk verklaarde tegenstanders van deze protégé 
van de republikeinse Amerikaanse regering, zoals bijvoorbeeld 
Kennedy en de socialistenleider Norman Thomas, kregen vertrou
wen in de levensvatbaarheid van zijn regime. Een belangrijk land
hervormingsprogramma werd afgekondigd. Bij doorvoering ervan 
zou de regering haar machtsbasis ook in de niet-stedelijke gebie
den kunnen verbreden. Maar van die doorvoering kwam niet veel, 
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en waar het er wel van kwam, merkten de boeren niet altijd het 
verschil met de vroegere situatie. 

Bovendien bleven de spanningen met de leiders van het niet
katholieke volksdeel groot. Door die spanningen, door de sinds 
1957 toenemende communistische activiteit in Zuid-Vietnam ook, 
ging Diem een steeds meer autoritaire koers varen. Groepen 
die aanvankelijk niet uitgesproken vijandig tegenover zijn be
wind hadden gestaan, vervreemde hij voorgoed van zich door de 
terreur van een politieke politie. De Verenigde Staten, sinds 1954 
door economische hulp, sinds 1955 ook door militaire bijstand, 
o.a. in de vorm van de Military Assistance Advisory Group, nauw 
aan het regime-Diem gelieerd, drongen weliswaar een enkele 
maal op matiging, op hervormingen ook, aan, tot meer dan aan
dringen kwam het niet. De Amerikaanse obsessie met het com
munisme gaf de uitgesproken anticommunist N go Dinh Diem 
voldoende vrijheid. De basis van zijn macht was in de atmosfeer 
van geweldpleging, rechtsonzekerheid, samenzweringen, etc., die 
na 1957 de heersende atmosfeer was, voor vastbesloten tegenstan
ders gemakkelijk aan te tasten. De na 1954 in het zuiden achter
gebleven communisten zagen hun kans schoon en hervatten de 
vier jaar eerder stilgelegde burgeroorlog. Ze begonnen met het 
uitmoorden van Diems steunpilaren op het platteland, de bij de 
boerenbevolking niet altijd even geliefde dorpshoofden. Het gezag 
van Saigon op het platteland werd daardoor binnen korte tijd 
weggevaagd. 

De Zuidvietnamese regeringen na Ngo Dinh Diem zijn er, ook 
met de sterk opgevoerde Amerikaanse hulp, niet in geslaagd die 
slag te boven te komen. Bijna alle gebieden die in 1954 in handen 
waren van de Vietminh, zijn van ongeveer 1960 af in handen 
gebleven van de Zuidvietnamese Vietminh, de Vietcong. Noord
vietnamese infiltranten hebben bij die machtsovername, zeker 
numeriek, niet meer dan een ondergeschikte rol kunnen spelen. 

Ook andere gegevens, zelfs die uit het Amerikaanse Witboek van 
27 februari, 10) moeten ons doen concluderen, dat de Vietcong 
vóór alles een inheemse Zuidvietnamese organisatie is. Lacouture 
meent, dat niet alleen de guerrillastrijders overwegend inheems 
zijn, maar dat ook de politieke krachten achter de guerrillastrijders 
dat zijn: 'Hoewel in het oorlogvoeren het gewicht van de Repu
bliek van het Noorden zich doet gevoelen, zijn noch de geschie-

10) Zie 1) pag. 5. 
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denis, noch de leer, noch de door het Zuidelijk Front (het Front 
voor de Bevrijding van Zuid-Vietnam, PD) gevoerde politiek die 
van een satelliet. Er is, in oorlogsomstandigheden, een conver
gentie tussen het merendeel van de doeleinden van Hanoi en die 
van de verzetsstrijders, maar deze op omstandigheden afgestem
de strategie kan al naar de omstandigheden worden veranderd -
bij voorbeeld bij het op gang komen van onderhandelingen.' 11) 

Het staat wel vast, dat er een samenhang is tussen het ·derde 
partijcongres van de Noordvietnamese Lao Dong-partij, in de herfst 
van 1960, en de oprichting van het Bevrijdingsfront in december 
van datzelfde jaar. Maar het staat evenzeer vast, dat de Zuidviet
namese communisten in dat front aanvankelijk in een minder
heidspositie waren. De officiële Zuidvietnamese communistische 
partij, de Revolutionaire Volkspartij, werd pas in 1962 opgericht. 
Die partij heeft inmiddels binnen het front, als gevolg van het 
heftiger worden van de strijd en de daarmee samenhangende be
hoefte aan meer Noordvietnamese steun, enorm aan invloed ge
wonnen. 12) 

Het bestaan van een Zuidvietnamese communistische partij, 
het ontstaan ervan nog maar drie jaar geleden, is op zich zelf 
een aanwijzing dat het Noordvietnamese herenigingsbelang niet 
noodzakelijkerwijs overeenkomt met de belangen van de Zuid
vietnamese communisten, of, wat nog waarschijnlijker is, met de 
belangen van de organisaties die in het Bevrijdingsfront met de 
Zuidvietnamese communisten samenwerken. 

De gegevens over het Zuidvietnamese karakter van de Vietcong 
zijn talrijk. Maar evenzo liggen de bewijzen, dat Hanoi zowel 
direct als indirect bij de Vietnamese burgeroorlog betrokken is, 
voor het opscheppen. Löwenthal zegt dan ook, dat de burger
oorlog in Zuid-Vietnam in de allereerste plaats wordt uitgevoerd 
door communisten die na 1954 in het zuiden zijn gebleven, maar 
dat de beslissing die oorlog te hervatten niet van hen, maar van 
Hanoi is uitgegaan. 13) De condities voor het hervatten van de 
oorlog waren zowel in het noorden, dat tegen 1960 de schade van 
de in 1954 beëindigde strijd tegen de Fransen hersteld had, als 
in het zuiden, dat door de toenemende terreur van Diem c.s. 
revolutierijp was, buitengewoon gunstig. Het succes van de 

11) Le Monde, 15 april 1965. 
12) New York Times, 31 juli 1965. 
13) Richard Löwenthal, America's Asian Commitment; Survival, nov. 
1965, pag. 279. 
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Vietcong kan niet los gezien worden van het falen van Ngo Dinh 
Diem. 

Hierboven is gesteld, dat het niet aangaat de vergelijking tussen 
Fransen en Vietminh enerzijds, Amerikanen en Vietcong ander
zijds, tot in het oneindige door te trekken. Alleen al door het feit, 
dat Noord-Vietnam voor 1954 minder uitgesproken, zeker minder 
machtig bestond dan het nu bestaat en het communisme er beter 
verborgen was - in de allereerst nationalistische Vietminh - dan 
het nu is in een zowel Moskou als Peking welgezinde marxistiscih
leninistische staat, gaan vergelijkingen mank. Maar het heeft toch 
zin te constateren, dat na enkele jaren van stalinistisch-maoïstisch 
experimenteren in Noord-Vietnam, nu de oude garde uit de 
nationale bevrijdingsoorlog weer sterke posities inneemt. Ho Tsji 
Minh, generaal Giap en Pham Van Dong dragen meer een natio
nalistisch dan een communistisch aureool, hoe groot het prestige 
van 'oom Ho' in de communistische wereld ook mag zijn. Als men 
zijn neus buiten Vietnam steekt, dan struikelt men bijna over de 
staatshoofden met wie 'oom Ho' te vergelijken is, al zijn de 
onderlinge verschillen wat betreft het communisme, het marxismè, 
of, in wat meer ontwikkelde gebieden, het socialisme vaak buiten
gewoon groot. Onder de noemer antikolonialisme, nationalisme en 
slordig Aziatisch marxisme kan men zowel Ho Tsji Minh als 
Soekarno, de Birmees Ne Win als Lee Koean Yew van Singapore 
en Sihanoek van Kambodsja vangen. Staatshoofden van ZOAVO
landen ontbreken, helaas, in dit rijtje en ook Ngo Dinh Diem zou 
er, als katholiek partijman, niet in passen. Zij missen de aan anti
kolonialisme, nationalisme en slordig marxisme verbonden moge
lijkheid om, binnen de beperkingen die de geografische situatie 
van hun land hun oplegt, te manoeuvreren tussen de Verenigde 
Staten, Groot-Brittannië, de Sowjet-Unie en China in. 

Ho Tsji Minh was, zeker tot 1963, aan een keus tussen Moskou 
en Peking ontkomen; Soekarno's leger aanvaardde niet, dat zijn 
communistische partij en zijn minister van Buitenlandse Zaken 
voor Peking kozen en dwingt nu de President terug op een koers 
van non-alignmerrt; prins Sihanoek van Kambodsja meende onlangs 
zijn volk te moeten waarschuwen tegen verraders van links en van 
rechts, tegen werktuigen van vreemde mogendheden. 14) Hij 
bedoelde China en de VS. Maar tegelijkertijd kan hij zich een 
fikse ruzie met de Sowjet-Unie permitteren. 

Generaal Ky zal misschien buurman Sihanoek om die bewe-

14) The Guardian, 10 novemher 1965. 
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gingsvrijheid benijden, hij zit zelf met handen en voeten aan zijn 
Amerikaanse beschermers. Zodra hij ze loslaat, neemt de Vietcong 
de macht over. Zolang hij ze vasthoudt, zal hij niet in staat zijn 
een aan Sihanoek vergelijkbare positie op te bouwen. In Viet
nam heeft alleen Diem die kans gehad en hij heeft hem zo grondig 
gemist, dat het er niet naar uitziet, dat ooit een vertegenwoor
diger van de huidige heersende klasse in Saigon er nog eens een 
krijgt. Zelfs al zouden de Amerikanen erin slagen grote delen van 
Vietnam onder volledige militaire controle te krijgen, dan is het 
nog de vraag of ze in die gebieden, zelfs na het invoeren van 
belangrijke sociale hervormingen, een politiek gezag kunnen op
bouwen dat na het vertrek van de VS overeind blijft. 

In de mogelijkheid van volledige militaire controle over geheel 
Zuid-Vietnam gelooft geen enkele Amerikaan. De kosten ervan, in 
mensenlevens alleen al, wegen bovendien niet op tegen het grote 
risico, dat men na afloop zal moeten constateren dat een militaire 
en een politieke overwinning weinig met elkaar te maken hebben. 
Daarom, de situatie in Zuid-Vietnam is een voor de Amerikanen 
en de Zuidvietnamese regering uitzichtloze situatie. Militair kan 
men zich, zonder al te grote zorgen over de directe materiële 
kosten, nog jar.enlang handhaven op de bases aan de kust en in 
de grote steden. Dat heeft weinig zin, als die Amerikaanse mili
taire aanwezigheid niet bijdraagt tot een politieke overwinning 
van andere dan in de huidige regering gebundelde inheemse anti
communistische krachten. Maar dié inheemse anticommunistische 
krachten, die invloed zouden kunnen krijgen op een meerderheid. 
van de bevolking, komen in de huidige situatie niet naar voren. 
Het is zelfs de vraag of ze, buiten de steden, überhaupt bestaan. 
En buiten die steden woont meer dan 70 pct. van de bevolking. 
Bovendien, al zouden ze er zijn, dan nog zou het voor hen on
mogelijk zijn onder Amerikaanse bescherming een stabiel, min of 
meer neutraal Zuid-Vietnam op te bouwen. 

Het ontbreekt niet aan Amerikanen, ook in regeringskringen, 
die inzien dat een militaire overwinning, gezien de verdere ver
vreemding van Amerikanen en Vietnamezen die daardoor zou op
treden, geen doel van de Amerikaanse politiek mag zijn en dat 
een politieke overwinning op de Vietcong door de Amerikaanse 
aanwezigheid, ook onder gunstige omstandigheden en onder een 
meer vertegenwoordigende Zuidvietnamese regering dan de hui
dige, is uitgesloten. Maar ook voor de Vietcong zit die militaire 
overwinning er niet in, zolang de VS vastbesloten blijven hun 
posities in Vietnam te handhaven. Uiteraard hoopt de Vietcong, 
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en hoopt Hanoi, dat de Amerikanen Vietnam op zullen geven. De 
ontevredenheid van een deel van de universitaire wereld met het 
huidige Vietnam-beleid van president Johnson versterkt hen in 
die hoop 15). Door een terugtocht uit Zuid-Vietnam zou de Ame
rikaanse president echter de kaarten uit handen geven, die hij 
meent te moeten gebruiken in het machtspolitieke pokerspel tus
sen de VS en China om de invloed in de rest van Zuidoost-Azië, 
en misschien wel in Mrika en Latijns-Amerika nog daarboven op. 
'Over deze oorlog - en geheel Azië - doemt een andere realiteit 
op: de sterker wordende schaduw van communistisch China. De 
heersers in Hanoi worden aangezet door Peking. Daar heerst eeil 
regime dat de vrijheid in Tibet heeft vernietigd, India heeft aan
gevallen en door de Verenigde Naties is veroordeeld wegens 
agressie in Korea. Dit land steunt de krachten van het geweld op 
vrijwel elk continent. De strijd in Vietnam is slechts een onder
deel van een groter plan met agressieve bedoelingen.' Aldus 
president Johnson in een op 7 april 1965 aan de John Hopkins 
Universiteit te Baltirnare gehouden rede. 

Op 3 augustus jl., in een verklaring van de Commissie van 
Buitenlandse Zaken van het Huis van Afgevaardigden, zei Dean 
Rusk het zo mogelijk nog duidelijker: 'Het verlies van Zuidoost
Azië aan de communisten zou een ingrijpende verandering bete· 
kenen in de machtsverhouding ten nadele van de vrije wereld. En 
het verlies van Zuid-Vietnam zou de verdediging van de rest 
van Zuidoost-Azië veel kostbaarder en moeilijker maken.' 16) 

Het is zonder twijfel juist, dat het politieke lot van Zuidoost-Azië 
van niet gering belang is voor de machtsverhoudingen in de 
wereld. Het is zonder twijfel waar, dat de Volksrepubliek China, 
vooral in woorden, maar toch ook in daden - het ingrijpen in 
Indonesië door middel van wapendroppings, de half uitgevoerde 
dreigementen ten aanzien van India - een agressieve politiek 
voert. De daden blijven wel aanzienlijk bij de woorden achter. 

En bovendien, als er in Zuidoost-Azië naar de Chinese woorden 
geluisterd wordt, dan is dat niet in de laatste plaats omdat die 
vooral gericht zijn aan het adres van een mogendheid die zich het 
recht heeft toegeëigend militair in Zuidoost-Azië te interveniëren. 
Het zou een illusie zijn te menen, dat een terugtocht van de VS 
uit Zuidoost-Azië ineens de Chinese honger naar macht over of 

15) Zie James Reston: 'The stupidity of intelligence', New York Times, 
18 oktober 1965. 
16) Zie documentatie 'Waarom Vietnam', uitgave USIS, pag. 11. 
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invloed in dat gebied zou doen verdwijnen. Wel mag men ermee 
rekenen, dat een groot aantal Zuidoostaziatische landen zich in 
dat geval, meer dan tot nu toe, bewust zal worden van de reële 
gevaren die hen van de kant van China bedreigen. 

Aan de andere kant maken de Amerikanen zich illusies, als zij 
geloven, dat hun aanwezigheid in Vietnam een garantie is voor 
het niet-communistisch en niet door China gedomineerd worden 
van bij voorbeeld Kambodsja, Laos, Thailand en Birma. Sihanoek 
is het voorbeeld van een staatshoofd dat door het steeds meer op 
China georiënteerd raken van zijn inheemse communisten - en 
daar heeft Vietnam wel iets mee te maken - gedwongen is zelf 
vriendschappelijke betrekkingen met Peking te onderhouden om 
die communisten de mond te snoeren. In Thailand, dat mede door 
de ZOAVO sterk op het Westen is georiënteerd, liggen de kansen 
voor een communistische guerrilla-oorlog, zeker in het noorden, 
gunstig. De Chinezen kunnen daarbij helpen en stimuleren, de 
voorwaarden voor dit burgeroorlogsklimaat waren echter gegeven. 
Voor sommige delen van Maleisië geldt hetzelfde, en Laos blijft 
ook bij een Amerikaanse overwinning in Vietnam voor de Chinezen 
bereikbaar. 

Datzelfde geldt voor Maleisië. De dam die de Amerikanen in 
Vietnam tegen het communisme bouwen, is niet breed genoeg 
om de invloed van China in Zuidoost-Azië te keren. Het mili
taire front werkt ten dele averechts. Wil men China in Zuidoost
Azië aanvatten, dan zal men dat moeten doen met andere wapens: 
sociaal-economische hervormingen ondersteunen en op geloofwaar
dige wijze respect trachten af te dwingen voor de onschendbaar
heid van de nationale soevereiniteit van die Aziatische staten die 
regeringen kennen, die steunen op de massa van de bevolking. 

Bovendien, Vietnam, door de Amerikanen gevreesd als voor
beeld voor de nationale bevrijdingsbewegingen in Zuidoost-Azië, 
is een bijzonder voorbeeld. Het beschikte, dank zij de bevrijdings- l 
oorlog tegen de Fransen, over een uitstekend getraind communis-
tisch kader. In de andere hier genoemde landen is de rol van de 
communisten bij de nationale bevrijding meestal een onder
geschikte geweest. En ook, Zuid-Vietnam is geen anticommunis
tische dominosteen, die door brutale communistische agressie uit 
het noorden om zal vallen, maar het is een deel van een Viet
namees geheel, dat de communistische overwinnaars van 1954 in 
Genève voor 1956 werd beloofd. Vietnam verkeerde daardoor in 
een nog pijnlijker delingsfrustratie dan het door een nederlaag 
verdeelde Duitsland. 
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Net zo min als Washington op Duitse hereniging hoeft aan te 
dringen en de Westduitsers van de noodzaak daarvan hoeft te 
overtuigen, hoeft Peking aan Hanoi aansporingen in die richting 
te geven. President Johnson vergist zich, als hij meent dat Hanoi 
zich op instigatie van Peking in dit avontuur heeft gestort. Daar
mee is overigens allerminst ontkend, dat de Vietnamese oorlog 
een zeer welkome bijdrage aan het Chinese propaganda-offensief 
is. 

In Zuidoost-Azië staat veel op het spel. Vietnam is echter niet de 
sleutel voor de toekomstige ontwikkeling in dat gebied. Die 
sleutels zijn veeleer de Verenigde Staten en China. Zoals nu de 
Chinezen de vruchten van het Amerikaanse optreden in. Vietnam 
voornamelijk in hun schoot zien vallen, kunnen de Amerikanen, 
wanneer ze zich na een rechtvaardige vrede in Vietnam van het 
Zuidoostaziatische vasteland terugtrekken, rekenen op verbetering 
van de betrekkingen met een groot aantal Zuidoostaziatische 
staten, die er in de allereerste plaats op uit zijn hun nationale 
onafhankelijkheid te verdedigen. Een dergelijke politiek is niet 
zonder risico's. Veel hangt af van de wijze waarop de Verenigde 
Staten zich uit het ongelukkige Vietnamese avontuur weten te 
redden. 

De presidentiële rede van 7 april 1965 aan de John Hopkins 
Universiteit te Baltirnare is, hoewel nog zwak, een eerste indicatie 
geweest, dat Washington naar een dergelijke 'way-out' aan het 
zoeken is. Sindsdien zijn de aanwijzingen in die richting, zowel 
door uitspraken van president Johnson als van minister Rusk, ver
sterkt. Onvoorwaardelijke onderhandelingen over een vrede zijn 
door de Amerikaanse president sinds 7 april bij herhaling aan
geboden. 'Voor een dergelijke vrede is een onafhankelijk Zuid
Vietnam vereist - met verzekerde waarborgen en in staat zijn 
eigen relaties met alle andere landen te onderhouden - vrij van 
inmenging van buitenaf - zonder militaire bases voor andere 
landen. Een vrede van deze aard kan op vele manieren tot stand 
komen: door besprekingen of onderhandelingen met de betrokken 
regeringen - in grote of kleine groepen - door de bevestiging 
van oude overeenkomsten of de versterking daarvan met behulp 
van nieuwe verdragen,' aldus president Johnson in Baltimore. 

Het duidelijkst werd de Ameriaanse positie ten aanzien van een 
vrede in Vietnam tot nog toe uiteengezet in een rede van de 
leider van de Democratische meerderheid in de Senaat, Mansfield. 
Deze stelde, op 1 september 1965, als Amerikaanse voorwaarde: 
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'Dat het volk van Zuid-Vietnam het reoht zal hebben, zonder 
dwang, geweld of terreur zijn toekomst te kiezen; dat Zuid-Viet
nam zowel onafhankelijkheid als vereniging met het noorden kan 
kiezen, in algemene overeenstemming met de akkoorden van 
Genève; dat alle buitenlandse troepen en bases in geheel Vietnam 
zullen worden teruggetrokken, mits de vrede kan worden hersteld, 
terwijl internationale non-interventiegaranties voor Vietnam, Laos 
en Kambodsja wvrden overeengekomen.' 17) 

Men mag aannemen, dat Mansfield, die zijn rede van tevoren 
aan president Johnson had doen toekomen, niet uitsluitend namens 
zich zelf sprak, zoals Fullbright dat wel eens doet. Vice-president 
Humphrey feliciteerde hem althans hartelijk na afloop van zijn 
rede en bedankte hem voor het scherp stellen van de uitgangs
punten. 

In diezelfde septembermaand verklaarde McGeorge Bundy, 
een van de invloedrijkste raadgevers van de President op het 
terrein van de buitenlandse politiek: 'Wij zijn onvoorwaardelijk 
bereid naar Genève terug te keren, als de anderen dat ook zijn. 
Wij zijn onvoorwaardelijk bereid de goede diensten van de 
Verenigde Naties te aanvaarden als die ook maar op enigerlei 
wijze het doel kunnen dienen. Wij zijn onvoorwaardelijk bereid 
met alle betrokken regeringen bijeen te komen en aan een oplos
sing van het probleem te gaan werken.' 18) 

McGeorge Bundy en Mansfield hebben met de hierboven ver
melde uitspraken de vrede voorlopig geen stap dichterbij gebracht. 
Al lopen de gedachten van Hanoi en Washington ten aanzien 
van de akkoorden van Genève nu op het eerste oog zo ongeveer 
parallel, het is nog zeer de vraag of overeenstemming mogelijk is 
over de datum en de wijze van voorbereiding en uitvoering van 
vrije verkiezingen in Zuid-Vietnam en ook over het vraagstuk 
van de hereniging. De Noordvietnamese eis, dat het program van 
het Bevrijdingsfront de grondslag zal vormen van het regelen van 
de binnenlandse verhoudingen in Zuid-Vietnam, wordt door de 
Verenigde Staten niet ingewilligd. De erkenning van dat Bevrij
dingsfront als partner in de onderhandelingen is nog een om
streden zaak, al heeft de Amerikaanse president zich op zijn 
persconferentie van 27 juli, daartoe aangespoord door een vragen
steller, laten ontvallen, dat dit 'geen onoverkomelijke moeilijk-

17) The Guardian, 2 september 1965. 
1s) The Progressive, October 1965. 
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heden' zal opleveren. 19) Men kan dat Bevrijdingsfront, waarvan 
Rusk onlangs heeft gezegd, dat het uit verschillende elementen 
opgebouwd is, die, naar zijn mening, niet allemaal communistisch 
zijn, 20) niet een plaats aan een conferentietafel onthouden, als 
men aan die tafel wel een plaats inruimt voor een nauwelijks 
meer dan zich zelf vertegenwoordigende Zuidvietnamese regering. 
Noord-Vietnam, Zuid-Vietnam en de Verenigde Staten zijn de 
eerstaangewezenen om het huidige conflict tot een oplossing te 
brengen. Een Zuidvietnamese delegatie die een werkelijke ver
tegenwoordiging van Zuid-Vietnam is, zal daarom naast de re
geringsvertegenwoordigers ook afgevaardigden van het Bevrij
dingsfront moeten bevatten. 

Tevens zal gezocht moeten worden naar wegen om er ver
tegenwoordigers in op te nemen van die bevolkingsgroepen die 
zich noch door de regering, noch door het Front vertegenwoor
digd achten. Ook ten aanzien van het vertrek van de Amerikaanse 
troepen uit Vietnam, met name over de periode waarover dat 
vertrek zal worden uitgesmeerd, is men nog lang niet aan over
eenstemming toe. 

De enige grond die tot nog toe stevigheid bood voor het onder
nemen van initiatieven tot herstel van de vrede, is het bij de 
betrokken partijen bestaande inzicht, dat een militaire oplossing 
van het conflict niet mogelijk is. Het zoeken naar uitgangsposities 
voor onderhandelingen heeft er echter toe geleid, dat de be
trokken partijen naar wegen hebben gezocht om zo sterk mogelijk 
aan de conferentietafel te verschijnen. De Vietcong begon in de 
eerste maanden van 1965 met grootscheepse aanvallen op Ameri
kaanse troepen en bases, de Amerikanen, die zich daarvoor 
beperkt hadden tot vergeldingsaanvallen, betrokken Noord-Viet
nam veel sterker in de strijd door de sinds februari 1965 onder
nomen bombardementen op Noord-Vietnam, zonder overigens 
tot het verklaren van oorlog over te gaan, en dat had weer tot 
gevolg, dat de Russen hun bijdrage aan de mogelijkheden van 
Noord-Vietnam zich te verdedigen aanzienlijk opvoerden. 

Het Britse Blauwboek van augustus 1965, dat gewijd is aan de 
talrijke pogingen een door onderhandelingen tot stand gebrachte 
overeenkomst over Vietnam naderbij te brengen, neemt dan ook 
niet ten onrechte de in februari 1965 geschapen situatie als uit-

U) The New York Times, 29 juli 1965. 
20) The Progressive, oktober 1965. 
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gangspunt. 21) De 63 erin ondergebrachte documenten zijn voor 
het merendeel bewijzen van de vredeswil van Engeland, de Geme
nebestlanden, de niet-gebonden landen, de Verenigde Staten en 
de Sowjet-Unie. Ook de antwoorden van de regering in Hanoi, 
van Noordvietnamese en Chinese dagbladen op westelijke voor
stellen of initiatieven van de niet-gebonden landen zijn in het 
blauwboek opgenomen. Een artikel uit het Chinese 'Volksdag
blad' van 11 april 1965, dat commentaar levert op Johnsons 
vredesaanbood van 7 april, verdient ten dele te worden geciteerd. 
Het bevat de voor China, Noord-Vietnam en het Bevrijdingsfront 
nog steeds geldige officiële houding ten aanzien van onderhan
delingen: 'Het Zuidvietnam~se Nationale Bevrijdingsfront ver
klaarde enige tijd geleden, dat op dit ogenblik alle onderhan
delingen met de VS-imperialisten volslagen nutteloos zijn als 
deze blijven weigeren al hun troepen en alle oorlogsmaterialen en 
-middelen en die van hun satellieten uit Zuid-Vietnam terug te 
trekken, als ze blijven weigeren hun militaire bases in Zuid-Viet
nam te ontmantelen, als de verraders (de huidige Zuidvietnamese 
regering; PD) de heilige rechten van het Zuidvietnamese volk 
op onafhankelijkheid en democratie in handen blijven spelen van 
VS-imperialisten en als het Zuidvietnamese Nationale Bevrijdings
front - de enige ware vertegenwoordiger van de 14 miljoen 
Vietnamezen - niet een beslissende stem krijgt.' 22) Over de 
interventie van Oe Thant ten behoeve van een oplossing zegt dat
zelfde Volksdagblad een dag later: 'Het Vietnamese vraagstuk 
heeft niets te maken met de Verenigde Naties' en 'De Verenigde 
Naties worden gemanipuleerd en gecontroleerd door de Ver
enigde Staten; de VN is gedegenereerd tot een Amerikaans werk
tuig voor agressie en heeft vele bozen dingen gedaan.' 23) 

Nu is, ook in dit blauwboek, de Chinese stem niet volledig 
identiek met de Noordvietnamese of met die van het Bevrijdings-
front. Het is echter nog allerminst zover, dat Hanoi en het Front ~ 
bereid zijn een oplossing onder ogen te zien die: I 

a. in overstemming is met de wil van het Zuidvietnamese 
volk, uitgesproken op een ogenblik dat rust en orde in Vietnam 
zijn hersteld. Dat betekent, dat onmiddellijk na het tot stand 

21 ) Recent Exchanges Concerning Attempts to Promote a Negotiated 
Settiement of the Conflict in Viet-Nam; cmnd. 2756; Her Majesty's 
Stationary Office, London; augustus 1965; pag. 6. 

"2) Zie 21), blz. 52. 
23) Zie 21), blz. 54. 
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komen van een staakt-het-vuren naar mogelijkheden zal moeteri 
worden gezocht een voorlopige Zuidvietnamese regering te for
meren, die geacht kan worden het Zuidvietnamese volk in zijn 
brede lagen te vertegenwoordigen. Misschien meent zo'n regering, 
dat het program van het Bevrijdingsfront een voor Zuid-Vietnam 
aanvaardbaar program is. Het zou echter strijdig zijn met alle 
beginselen van de democratie, waarvoor ook dat Front zegt te 
vechten, het uitvoeren van dat program tot een prealabele voor
waarde voor onderhandelingen te maken. 

b. rekening houdt met de belangen van China én de Verenig
de Staten in het Vietnamese conflict en de ontwikkeling in ZO
Azië in het algemeen. Dat betekent in feite, dat Vietnam niet 
alleen voor maar ook na het tot stand komen van een door het 
Front en Noord-Vietnam gewenste hereniging, afzijdig moet blij
ven van enige militaire alliantie. Tot nog toe wordt van Noordviet
namese zijde de militaire neutraliteit uitsluitend gezien als een 
zaak die alleen van belang is voor de periode, voorafgaand aan 
hereniging. 24) Een vreedzame concurrentie tussen de VS en 
China kan, gezien het bestaande spanningsveld, niet worden voor
komen. Het Westen heeft voldoende economische kracht om die 
concurrentie aan te durven. De voorwaarde die men daarbij ook 
aan het Westen moet stellen, is, dat interventie in de binnen
landse aangelegenheden van de betrokken landen uit den boze is. 
Multilaterale hulp voor de regio Zuidoost-Azië, zo mogelijk via 
de VN, geniet daarom de voorkeur boven gemakkelijk in politieke 
bemoeienis ontaardende bilaterale hulp. Het ziet er naar uit, dat 
dit ook in de Verenigde Staten meer dan tot nog toe wordt inge
zien. Ingeval van een dergelijke ontwikkeling verdient overigens 
wel het ZOAVO-verdrag, zowel wat betreft het protocol als de 
positie van Thailand in de ZOAVO, enige herziening. 

Aan deze toekomstmoeilijkheden is men nog niet toe. Voorlopig 
gaat het erom Noord-Vietnam en het Bevrijdingsfront onderhan
delingsbereid te maken. Op een aantal punten is overeenstemming 
nu reeds mogelijk. Op een aantal andere liggen de posities nog 
mijlenver uit elkaar. Het is in deze situatie, gezien de ontwik
kelingen in de rest van de wereld, allereerst aan de Verenigde 
Staten om al het mogelijke te doen een gesprek op gang t'l 
brengen. Rusk heeft enkele malen gezegd een tweede, en langere, 
pauze in de bomaanvallen op Noord-Vietnam te willen ove1wegen, 

24) Zie 2t), blz. 61/62. 
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als er tekenen waren of zouden komen in de richting van een 
Noordvietnamese tegenprestatie. Het kan de Amerikanen in de 
huidige situatie weinig militaire schade berokkenen, en een be
langrijke politieke winst opleveren, als zij de bereidheid opbrengen 
hun in aprill965 begonnen verbale vredesoffensief door een daad 
kracht bij te zetten. Het stopzetten van de bombardementen 
voor een langere periode, in feite het stellen van een vredesul
timatum aan Noord-Vietnam, ondersteund door een vredesdaad, 
door een aanwijzing dat het Washington werkelijk ernst is, is 
ongetwijfeld een van de beste middelen waarover de VS beschik-
ken om onderhandelingen dichterbij te brengen, of althans de ~ 

mogelijkheid te bieden aan de co-voorzitters van de Conferentie 
van Genève van 1954, Engeland en de Sowjet-Unie, de onderlinge 
betrekkingen te verbeteren en met gezamenlijke initiatieven te 
komen voor een herstel van de vrede in Vietnam. 

November 1965 
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H. Wallenburg 
Automatie: Technische en 
sociale vooruitgang? 

In 1963 hield de Duitse metaalbedrijfsbond (Industriegewerk
schaft Metall) een internationale conferentie over automatie en 
technische vooruitgang in Duitsland en Amerika. Het verslag van 
deze bijeenkomst bevat 14 interessante bijdragen van hoofd
zakelijk Duitse en Amerikaanse inleiders en is een omvangrijk 
werk van bijna 400 bladzijden geworden. 1) Hoe boeiend dit 
verslag ook is, een bespreking daarvan wordt door omvang en 
opzet een vrijwel onmogelijke opgave. Want hoewel vier bijdragen 
opgenomen zijn in het deel 'inleidende 'Opmerkingen' en de 
overigen tien in het deel 'gevolgen van de technische vooruitgang' 
is de stof zeer gevarieerd en bovendien steeds achtereenvolgens 
gericht op zowel Duitsland als Amerika. In dit artikel wil ik 
daarom volstaan met het aangeven van enkele van de voornaamste 
punten. Kritisoh commentaar zal daarbij niet achterwege blijven, 
waarbij het artikel van Polak in het juli/ augustus-nummer van dit 
blad een bruikbaar referentiekader zal blijken te zijn. 

De betrekkelijkheid van een nuchtere analyse. 

De tijd waarin automatie benaderd werd met algemene nietszeg
gende kreten als: vloek of zegen!, mens of robot!, loopt gelukkig 
ten einde. Zo ademt ook het Duitse rapport de geest van een 
nuchtere analyse van wat er feitelijk in onze samenleving ge
beurt. De Amerikaanse zelfverzekerdheid en optimistische gesteld
heid is omgeslagen in een meer en meer om zich heen grijpende 
bezorgdheid. Gezien deze verandering in mentaliteit is het uiter
mate belangrijk geweest deze internationale conferentie in Duits
land te houden. De automatie is in Amerika wel verder voort
geschreden dan in Europa, maar de ontwikkeling van de techni
sche vooruitgang in Duitsland vertoont een hoger tempo. Vol
ledige werkgelegenheid en krappe arbeidsmarkt belemmeren ech-

1) 'Automation und technischer Fortschritt in Deutschland und den 
USA' Frankfurt am Main 1963 in het vervolg aangehaald als: Het 
rapport. 
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ter in Europa, meer dan thans in Amerika het geval is, de 
automatie in zijn wezenlijke sociale problematiek te doorzien. 

Juist wanneer men de automatie ziet als 'ein wichtiger, aber 
keineswegs der einzige Faktor des technischen Fortschritts un
serer Tage' 2) is een verkenning van de ,sociale problemen slechts 
relevant door deze problemen te plaatsen in een algemeen sociaal 
ka:der. Terecht stelt Polak: 'Een ijzeren gordijn is ook nu nog 
steeds neergelaten tussen enerzijds automatie als technologisch 
ontwikkelingsproces en anderzijds als een mens, maatschappij en 
cultuur fundamenteel aangrijpend transformatieproces.' 3 ) Om der 
wille van de werknemers wordt men vanzelfsprekend gedwongen 
op de actuele gevolgen te reageren, maar wil dit geen morrelen 
aan loszittende sociale schroefjes worden, dan is kijken in de 
wat verderafliggende toekomst geen overbodige luxe. Een analyse 
wordt niet per definitie nuchterder naarmate men meer naar de 
dag van vandaag kijkt. Het rapport is echter op verschillende 
plaatsen toch nog een voorbeeld van continu-denken, van het 
doortrekken van tot nog toe begaanbare wegen. Als zodanig is 
het een bruikbaar instrument in de dagelijkse vakbondspolitiek. 

De vraag komt echter op of ons denken over de sociale wer
kelijkheid een aantal sprongen moet maken om het opvangen 
van de sociale gevolgen van de automatie in een toekomstig 
perspectief te kunnen plaatsen. Doet men dit niet, dan valt men 
mijns inziens in een te gemakkelijk optimisme of pessimisme 
en sluit men ongemerkt aan bij overleefde waardenoriëntaties. 

In het rapport lees ik bij voorbeeld dat de technische ontwik
keling ongetwijfeld grote schokken in onze economische en sociale 
structuur teweeg zal brengen. Maar ongetwijfeld, zo wordt er 
direct aan toegevoegd, zal het mogelijk zijn deze schokken op te 
vangen, te verzachten, dragelijk te maken en een betrekkelijk 
ongevaarlijke vorm te geven. De middelen zijn daartoe aanwezig, 
maar om deze effectief te gebruiken is ernst en nuchterheid 
nodig. 4) Het vooruitgangsgeloof zit ons waarschijnlijk zo diep 
in het bloed, dat een effectief opvangen van de gevolgen van de 
automatie nauwelijks boven politiek op korte termijn uitkomt. 
Niet alleen de technische, maar eveneens de sociale experts 
komen onvoldoende toe aan het denken in kwalitatief ändere 
2) Het rapport, blz. 80. 
3) Fred. L. Polak 'Automatie: dynamische drijfkracht naar een ver
nieuwd socialisme.' Socialisme en Democratie, juli/aug. 1965, blz. 
482ev in het vervolg aangehaald als S. en D. 
4) Het rapport, blz. 12. 
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maatschappelijke verhoudingen. De uitspraak dat de technische 
vooruitgang voor de enkele mens tot doel heeft 'das Lelben 
leichter, schöner, besser und sicherer' 5 ) te maken, is zowel toe
pasbaar op de individualistisch ingestelde verzorgingssamenleving 
als op een gestructureerde, op samenwerkingsverbanden en ge
meenschappen ingestelde maatschappij. 

De nuchtere analyse wordt op sommige plaatsen in het rapport 
tevens doorkruist door een zeker heimwee naar een samenleving 
die is gebaseerd op het oude vakmanschap en de nog steeds 
heersende interpretatie van de arbeidsvoldoening. De toenemende 
vrije tijd en de radicale verandering van vele beroepen zullen het 
tot nog toe door ons gehanteerde arbeidsethos onvermijdelijk 
onder hoge druk zetten. Het heeft geen zin deze ingrijpende ver
anderingen alleen maar als verlies aan te merken. Kenmerkend 
voor de mens is dat hij voortdurend onderweg is en als gevolg 
daarvan kan de waardering van zijn huidige en toekomstige 
situatie niet alleen vanuit het verleden plaatsvinden. 

Ik wil daarmede slechts aangeven dat een nuchtere analyse niet 
alleen inhoudt het rekening houden met wat er vandaag gebeurt, 
maar in niet mindere mate het onder kritiek stellen van de in 
onze samenleving aanwezige waardensystemen. In dit verband 
stelt Polak dat het geldende economische waardensysteem vroeger 
of later kapot zal breken. Zo zal de beroepsstratificatie grondige 
wijzigingen ondergaan en het Duitse rapport wijst in dit verband 
op de veranderingen in de aantalsverhoudingen tussen hand
arbeiders en beambten. 

Bovendien houdt de automatie geen halt voor wat wij tradi
tioneel de beambtensector noemen. Achter het idealistisch be
roepsbewustzijn van de beambten zullen steeds meer vraag
tekens worden geplaatst. De loonvaststelling van grote groepen 
handarbeiders en beambten zal vanuit andere doelstellingen be
naderd dienen te worden. Het rapport wijst in dit verband op de 
wenselijkheid van maand- en jaarlonen. 

Maar de ontwikkeling houdt meer in dan wijziging in de 
aantallen handarbeiders en beambten en wijziging van de uitbeta
lingstermijn. In hoeverre en in welke mate kunnen de lonen aan 
de produktiviteit worden gekoppeld in een samenleving met een 
zich steeds uitbreidende dienstensector? Heeft het zin de functie 
nauwkeurig te analyseren en door werkclassificatie de loonverhou
dingen vast te stellen? Wanneer werknemers in de toekomst be-

5) Het rapport, blz. 13. 
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loond worden 'für erforderliche Spitzenqualifikationen ... gleich
gültig in welchem Umfang sie gebraucht werden', 6) zal waar
schijnlijk het algemeen behoeftenaspect een veel grotere rol gaan 
spelen. 

Bij de loonvaststelling zal de mens, gezien zijn steeds terug
lopende arbeidstijd, centraler komen te staan. De beroepsopleiding 
zal hierbij een nog minder doorslaggevende factor worden. Presta
tiebeloningssystemen kunnen nu nog aangepast worden, bij voor
beeld door over te gaan van individuele op groepsnormen, maar 
of dit zo zal blijven is zeer de vraag. Mijn indruk is dat het 
rapport wat deze vragen betreft slechts aanduidenderwijs te werk 
gaat en zoveel mogelijk tracht aan te sluiten bij onze traditionele 
benaderingswijze. 

Nu stond op de conferentie van de l.G. Metall de ruimere 
economische politiek niet op de agenda, laat staan een maat
schappij- en cultuurpolitiek. Wel hebben verscheidene inleiders 
gewezen op de noodzaak de automatieproblemen te behandelen 
in het kader van een 'breitangelegte Wirtschaftspolitik.' 7) Op 
een conferentie van enkele dagen kan men ook niet alles aan de 
orde stellen, maar het heeft wel zin op deze beperkingen te 
wijzen. Automatie is niet een zuiver technisch en economisch 
probleem, ook niet alleen een sociaal probleem in de zin van 
lonen, sociale verzekeringen, werkgelegenheid e.d. Het gaat uit
eindelijk om een algemeen maatschappelijk en cultureel vraagstuk 
en vanuit een dergelijke omvattende probleemstelling wordt het 
eerst zinvol de nu optredende verschijnselen rond de automatie 
te benaderen. 

Geen eenduidige prognoses. 
Het voordeel van de benadering van Polak is dat hij vele onzeker
heden negeert door te trachten de grote lijn in de ontwikkeling 
aan te geven. 'Hoge werkgelegenheid valt - zelfs met de volle 
medewerking van overheidswege - in de toekomstige geautoma
tiseerde produktie niet meer te garanderen.' 8) Volgens de gedach
ten van Polak zijn wij snel op weg naar de vrije-tijdssamenleving, 
naar een economie"zonder-mensen. 'De vrije tijd schuift op van 
het derde leven (na arbeid en slaap) naar het eerste leven van de 
gemidde1de mens van morgen.' 9 ) 

6) Het Rapport, blz. 188. 
7) Het Rapport, blz. 35. 
S) S. en D., blz. 494. 
D) S. en D., blz. 490. 
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Typerend voor het Duitse rapport is dat men dit meer als één 
van de mogelijkheden ziet dan als een onafwendbare ontwikkeling. 
Men is onzeker over de vraag of de door de automatie veroor
zaakte werkloosheid zal worden gecompenseerd door het ontstaan 
van nieuwe industrieën en door de uitbreiding van de diensten
sector. 

Eveneens is de verplaatsing van handarbeiders naar beambten
functies, gezien de automatisering van de beambtensector, een 
twijfelachtige aangelegenheid. 'Umstritten ist die Frage, ob die 
durch den technischen Fortschritt neugeschaffenen Arbeitsplätze 
ausreichen, urn die gleichzeitig durch ihn verursachten Freiset
zungen zu kompensieren.' 10) In ieder geval is men het erover 
eens dat bij de automatie en de technische vooruitga]}$ geen 
automatisch mechanisme werkzaam is dat nieuwe arbeidsplaatsen 
levert voor de vrijgekomen werknemers. 

Toch blijft de volledige werkgelegenheid de doelstelling die als 
een rode draad door het gehele rapport loopt. Een expanderende 
economie en verkorting van de arbeidstijd zijn de pijlers waarop 
deze volledige werkgelegenheid dient te berusten. Bij de expan
derende economie kan men zich afvragen hoe hoog en in welke 
richting de behoeften gestuwd moeten worden om nog bij te 
dragen aan de werkgelegenheid. Voorlopig hebben wij echter nog 
te maken met de minder ontwikkelde gebieden, zodat het spreken 
over een 'affluent society' ietwat opportuun is. 

Bij de arbeidstijdverkorting komt de vraag op tot hoever wij 
deze gaan verkorten, welke groepen hiermede het meest en het 
eerst geconfronteerd zullen worden, in hoeverre wij kunnen en 
moeten differentiëren. Mijn indruk is dat het rapport de arbeids
tijdverkorting hanteert binnen de marges waarbinnen momenteel 
gedacht en onderhandeld wordt. Met het perspectief van Polak 
houdt men minder rekening. 

De prognoses zijn eveneens niet eenduidig ten aanzien van 
de vraag of automatie een groter aantal hoger gekwalificeerde 
beroepen in het leven zal roepen. Er zijn duidelijk aanwijzingen 
dat onze optimistische verwachtingen ons parten hebben gespeeld 
en dat wij er te gemakkelijk vanuit zijn gegaan dat automatie 
automatisch over nagenoeg de gehele linie hoger vakmanschap 
zou vragen. Geünponeerd als wij waren door de ingewikkelde 
installaties namen wij voetstoots aan dat de werknemers in de 
omgeving van deze installaties ingewikkeld werk zouden verrich-

10) Het Rapport, blz. 86. 
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ten. De verschuiving van handarbeid naar hoofdarbeid (bewaken 
van installaties) heeft ons er misschien toe gebracht de nieuwe 
functies hoger te waarderen dan zij in werkelijkheid zijn. Wij 
hebben nu eenmaal een diep ingewortelde neiging handarbeid 
laag te waarderen. Nader onderzoek geeft echter aan dat de 
gevolgen van de automatie wat betreft 'up-grading' en 'down
grading' niet zo eenduidig zijn als wij hoopten en dat de onge
schoolde beroepen niet zonder meer verdwijnen. 'Im Gegenteil, 
automatische Maschinen haben die Tendenz, vom Bedienungsper
sonal geringere berufliche Qualifikationen zu verlangen, wenn be
stiiii[llte Stufen der Mechanisierung erreicht sind.' 11) 

De snelle voortgang van de automatie vraagt een grotere mobi
liteit van de werknemers op de arbeidsmarkt en waarschijnlijk 
over nog grotere geografische en industriële afstanden dan wij 
gewend zijn. Het rapport stelt als voorwaarde voor de volledige 
werkgelegenheid een wrijvingsloze uitwisseling van werknemers 
tussen uiteenlopende economische sectoren. Afgezien van de 
vraag hoe lang de vakbeweging per bedrijfstak opgebouwd kan 
blijven, omdat deze onderscheiding is voortgekomen uit de uit
eenlopende beroepen per bedrijfstak, stelt deze wrijvingsloze 
mobiliteit ons voor grote sociale problemen. De volledige werk
gelegenheid krijgt echter in het rapport zulk een hoge prioriteit 
dat men deze problematiek terzijde laat. Er valt blijkbaar nog niet 
met zekerheid te zeggen welke omvang, vorm en gevolgen de 
arbeidsmobiliteit in de toekomst zal hebben. 

Naast de progressieve maatregelen die de vakbeweging voor
stelt en waarop het rapport uitvoerig ingaat, wordt de vakbewe
ging bij gebrek aan maatschappijplanning op lange termijn min of 
meer gedwongen conservatieve maatregelen voor te stellén. De 
maatregelen die de vakbeweging moet nemen om de werknemers 
tegen nadelige gevolgen van de automatie te beschermen, zullen 
des te sterker een conservatief karakter dragen, een 'stopgap' 
blijken te zijn, naarmate de maatschappij er minder in slaagt een 
integrale en op de toekomst gerichte planning te vetwezenlijken. 

Overigens is het ontbreken van eenduidige prognoses niet 
zonder meer een teken van wetenschappelijk onvermogen. De 
ontwikkeling en de invloed van de automatie is wat betreft de 
sociale aspecten nooit exact aan te geven. 

Wij bevinden ons te midden van een radicaal geestelijk, sociaal 
en economisch veranderingsproces en in de vaart der gebeur-

11) Het Rapport, blz. 146. 
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tenissen valt niet alles te overzien. Bovendien, hoe zeker ook onze 
visie op de toekomst zou zijn, wij ontkomen er niet aan op de 
ogenblikkelijke gebeurtenissen te reageren, correcties aan te 
brengen op de momentele sociale uitwassen. In het onderstrepen 
van deze aanpak ligt de waarde van het Duitse rapport. Zoals een 
visie op de toekomstige samenleving ons niet mag verhinderen 
maatschappelijk werk te verrichten, zo mag het denken over de 
volledig geautomatiseerde samenleving niet voorbijgaan aan de 
vele mogelijkheden het actuele sociale leed en onrecht te verzach
ten. Eenduidige prognoses kunnen de maatschappelijke realiteit 
te veel vereenvoudigen en ons verhinderen op korte termijn ver
antwoorde sociale politiek te bedrijven. Het gevaar is echter, en 
ik meen dat Polak daarop terecht wijst, dat sociale politiek op 
korte termijn en reagerende op niet eenduidige prognoses, het 
zicht op de wezenlijke en zeer diepgaande veranderingsprocessen 
kan verduisteren. 

Ondergang of socialisme? 

Ik heb er reeds op gewezen dat de inleiders op de Duitse con
ferentie niet de taak hadden een economische politiek van groot 
formaat te ontwerpen. Het ging meer om een voorzichtig en zo 
wetenschappelijk mogelijk aftasten van wat er op dit ogenblik 
gaande is en aan te geven welke maatregelen de vakbeweging 
kan nemen om de sociale gevolgen van de automatie in goede 
banen te leiden. Sociale zekerheid en werkgelegenheid, anders 
gezegd: de sociale positie van de werknemers en de stabiliteit 
van de economie waren daarbij belangrijke uitgangspunten. 
Nieuwe vormen van economische politiek en maatschappelijke 
planning werden wel aangeduid, maar niet verder uitgewerkt. Als 
belangrijkste sociale aspecten werden o.a. genoemd: bewaking 
van de conjunctuur, werkgelegenheid, beroepsopleiding, de in
houd van de collectieve arbeidsovereenkomsten, de financiering 
van de sociale zekerheid, investeringen en de automatisering 
in de beambtensector. 

Men kan zich nu afvragen of bij een traditionele aanpak van 
deze sociale problemen de socialistische maatschappij verzekerd 
is óf dat wij desondanks de ondergang tegemoetgaan. 'De struc
tuur,' zegt Polak, 'van een volledig ontwikkelde automatiemaat
schappij zal zijn socialistisch of zal niet zijn.' 12) Daarmede is 
echter per definitie elke geautomatiseerde maatschappij die in 

12) S. en D., blz. 501. 
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staat blijkt te zijn te blijven bestaan, gekaraktiseerd als socialis
tisch. De moeilijkheid zit waarschijnlijk in het woord structuur. 
De automatie, aldus interpreteer ik Polak, zal ons dwingen te 
ordenen en deze ordening is met on~S huidige begrippenarsenaal 
slechts als socialistische ordening denkbaar. Blijkbaar is ons 
huidige begrippenarsenaal te beperkt en vooral te eenzijdig 
economisch gericht. 

Ook in het Duitse rapport valt een sterk accent op de economi
sche ordening die het mogelijk zal maken een expanderende 
economie te creëren, de werkgelegenheid bij kortere arbeidstijd op 
hoog peil te houden, de welvaart van de werknemers te ver
zekeren. Deze op zich zelf belangrijke doeleinden betekenen 
echter niet dat bij verwerkelijking daarvan zonder meer van een 
socialistische maatschappij gesproken kan worden. Het hangt er 
maar vanaf wat men onder socialisme wil verstaan. Evenmin 
behoeft het tegengaan van 'de desintegratie der maatschappij
structuur door het uiteenvallen in een steeds kleiner wordende 
groep nog-werkenden en een steeds groter wordende groep van 
niet-meer, of nog slechts ten dele, dan wel slechts van tijd tot 
tijd werkenden' 13) uit te lopen op een socialistische samenleving. 

Uiteraard kan dit wel een belangrijke socialistische doelstelling 
zijn. Een produktiesysteem ten dienste van de mens, het beschik
baar stellen van de gemeenschappelijke activa van natuur- en 
cultuurschatten aan de gehele gemeenschap der consumenten 
zijn eveneens bruikbare socialistische uitgangspunten. Het socia
listisch perspectief is hiermede echter geenszins uitgeput. In grote 
lijnen tekent Polak ons een inspirerend en ontideologiserend toe
komstbeeld, maar de bron van de pre-marxistische sociale utopis
ten heeft meer te leveren. 

Typerend voor het rapport en voor het socialistische toekomst
denken is de grote en te eenzijdige aandacht voor de economisch
politieke aspecten van de gewenste samenleving. Het Duitse 
rapport spreekt van een beter leven met minder arbeid, van een 
situatie waarin door de beschikbare vrije tijd de werknemers hun 
staatsburgerlijke rechten en plichten beter kunnen vervullen. 14) 

Vanzelfsprekend is economische planning nodig om onze bestaans
voorwaarden te verzekeren en onze welvaart rechtvaardig te 
verdelen. De sociale intenties van het socialisme reiken echter 
verder dan een hoge welvaart en verder dan de geautomatiseerde 

t3) S. en D., blz. 497. 
14) Het Rapport, blz. 309/310. 
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burgerlijke democratie, al of niet met veel vrije tijd. Sociale voor
uitgang is meer dan het optrekken van de achterblijvers, het is 
tevens een ordening van het samen-leven. 

Bij wijze van voorbeeld noem ik in dit verband het feit dat in 
het Duitse rapport onvoldoende aandacht wordt besteed aan de 
gevolgen van de automatie voor de vakhondsparticipatie van de 
werknemers. Men volstaat met te vermeldeu hoe laag deze par
ticipatie is voor de beambten. De vraag of het voor onze samen
leving van belang is de werknemers in maatschappelijke orga
nisaties te verenigen en of dit niet doorkruist wordt door indivi
dualiserende tendenties in bedrijf en samenleving wordt niet 
opgeworpen. Een socialistisch toekomstperspectief ontkomt er niet 
aan de structuur van onze samenleving te toetsen aan de moge
lijkheden samenwerkingsverbanden en gemeenschappen te stich
ten met reële bestaansvoorwaarden en bevoegdheden. Een utopie 
kan aan dit perspectief de inspiratie en de richtinggevende 
kracht schenken, de sociale wetenschappen kunnen de bestaande 
situatie analyseren en alternatieven voor het beleid leveren. 

De idealistische trekken in het denken van Marx hebben er 
ongetwijfeld toe bijgedragen de maatschappelijke organisaties 
voornamelijk te zien als een middel om een maatschappij te 
stichten waarin het individu vrij zou zijn van de maatschappelijke 
dwang en van de in de maatschappij aanwezige misstanden. De 
sociale gebondenheden werden te weinig in hun positieve waarde 
onderkend. 

Misschien zijn wij in zekere zin voor dezelfde problematiek 
gesteld als de pre-marxistische sociale utopisten en de eerste 
sociologen, namelijk hoe een in losse individuen uiteenvallende 
maatschappij en een op de liberale ideologie geënte democratie 
veranderd kunnen worden in een pluralistisch geordend samen
leven. Dat wij nieuwe wegen in Utopia moeten zoeken in een 
min of meer economisch geordende welvaartsstaat, welke tevens 
een massamaatschappij is, is zowel harde socialistische noodzaak 
als zware opgave. 

De vraag hoe samenwerkingsverbanden en gemeenschappen 
kunnen ontstaan, is even belangrijk als de vraag hoe de welvaart 
kan worden bevorderd. De sociale wetenschappen kunnen hierop 
niet het uiteindelijke antwoord geven, maar wel inzicht geven 
in de mogelijkheden en belemmeringen. In zijn in Nederland te 
weinig gelezen boek 'Pfade in Utopia' schrijft Martin Buber: 
'Und wird nicht in einer 'sozialistischen' (Gesellschaft) zum poli-
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tischen eben das wirtschaftliche Sichvertretenlassen hinzukom
men, so dasz erst dann das fast unbegrenzte Vertreten werden, 
und damit schlieszlich die fast unbegrenzte Machthäufung wal
tet?' 1~) Wanneer de sociologie bereid is iets minder te letten op de 
kruimeltjes die van de thans aangerichte maatschappelijke dis 
vallen, is hier volop voer voor socialistische sociologen. Het wel
vaartsprobleem wordt dan terecht welzijnsprobleem, maar het 
welzijn van de mens die zijn plaats zoekt en kan vinden in levens
krachtige samenwerkingsverbanden en gemeenschappen. Alleen 
langs deze weg voorkomen wij een van bovenaf geordende ver
zorgingsstaat. Ook dit is met de woorden van Polak te spreken 
sledhts een in grove trekken aftasten van 'the shape of things to 
oome', maar aan de 'shape of things' wordt de dimensie van het 
sociaal-structurele toegevoegd. 

Na de lezing van het Duitse rapport en gezien de discussies 
over het socialistisch toekomstperspectief lijkt mij dit geen over
bodige toevoeging. 

15) M. Buber 'Piiade in Utopia', Heidt'lberg 1950. 
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Z. K. Brzezinski 

Vrede na overleg 

Een plan voor de Toekomst van Europa. 11. 

Het kan niet te vaak worden gezegd, dat werkelijke veranderingen 
in Duitslands verdeelde situatie pas kunnen worden verwacht 
wanneer de Russen en de Oosteuropeanen bereid zijn de hereni
ging van Duitsland te aanvaarden. En dat :mi eerst het geval zijn, 
als zij Oost-Duitsland niet belangrijk meer vinden. 

Zoals reeds werd aangekondigd in het november-nummer van 
dit tijdschrift zullen wij daarom pogen om schetsmatig de condities 
aan te geven vroor een Duitse hereniging zonder een communisti
sche machtsovername (het eerste streven van Rusland) en zonder 
dat Rusland zich eenzijdig terugtrekt (een eerste streven van het 
Westen). 

Conditie A: De Russische positie in het Westen zou gewijzigd 
moeten zijn, zodat de Oosteuropese staten geen werktuigen meer 
zijn. Oost-Duitsland zou dan een geïsoleerde Russische kolonie zijn, 
nog steeds volslagen afhankelijk van de Russische garnizoenen. 
Het Westen beschikt duidelijk over voldoende macht om aan het 
tot stand komen van deze 'toestand iets bij ~te dragen. 

Conditie B: Het zou nodig zijn dat Polen en Tsjechoslowakije, 
althans wat de openbare mening betreft, Duitsland niet meer 
zouden beschouwen als een natie die op het vergroten van haar 
territoriale macht uit is; zij zouden dan niet langer het gevoel 
hebben Ruslands aanwezigheid in Oost-Duitsland niet te kunnen 
missen; en zeker zouden ze niet meer bang moeten worden als 
de Russen de Germaanse boeman weer van stal haalden. 

En ook hier kan het Westen de gang van zaken beïnvloe
den, en wel door duidelijke garanties te geven inzake het eer
biedigen van de nationale onafhankelijkheid en de territoriale 
grenzen in Oost-Europa. 

Conditie C: De Sowjet-Unie en de Oosteuropese staten zouden 
garanties moeten hebben om er zeker van te zijn dat Oost
Duitsland na de hereniging met de rest van het land geen NAVO-
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fort zal worden. Het Westen kan dit stellig wel van te voren 
toezeggen. Men kan b.v. overeenkomen om gedurende een be
paalde periode van Oost-Duitsland een gedemilitariseerd gebied 
te maken. Weliswaar zou heel Duitsland onder het soevereine 
beheer staan van één enkele Duitse regering, maar als de huidi
ge NAVO-organisatie nog bestond, zou alleen het westelijke deel 
van Duitsland daarin ondergebracht blijven, terwijl troepen van 
de Verenigde Naties in het tegenwoordige oostelijke deel op het 
naleven van de vrede zouden moeten toezien. 

Een voor de Russen nog aanvaardbaarder alternatief zou hier
in bestaan dat Russische garnizoenen in een overgangstijd in 
Oost-Duitsland gestationeerd zouden blijven, ook wanneer het 
land al onder één enkele noemer gebracht was wart politiek ge
zag betreft (dit komt dus neer op het Oostenrijkse precedent). 
Het feit dat Polen en Tsjechen hun angst voor Duitsland nooit 
wel helemaal kwijt zullen raken, zou voor Moskou een gerust
stellende verzekering zijn; men hoeft niet te vrezen dart aan Rus
lands grenzen een nieuw 'cordon sanitairè wordt aangelegd. 

Conditie D: De COMECON en de Sowjet-Unie hebben momen
teel economisch voordeel van de relatie met Oost-Duitsland. Het 
Westen heeft het in zijn macht om ervoor te zorgen dat dit kan 
en moet doorgaan; Oost-Duitsland immers is Ruslands voor
naamste economische bondgenoot en Rusland heeft zeer aan
zienlijke economische beleggingen gedaan in Oost-Duitsland. Voor 
het overeenkomen van vervangende maatregelen kunnen Duits
land en Rusland samen onderhandelen, of ook kan dat gedaan wor
den binnen het ruimere verband van een eventuele Europese 
economische samenwerking. Om dit alles tot stand te brengen, 
zullen overigens wel heel wat veranderingen in de economische 
betrekkingen tussen Oost en West moeten plaatsgrijpen. 

Economie en cultuur 

4. De uitbreiding van economische betrekkingen dient samen te 
gaan met de uitbreiding van culturele en sociale contacten. 

Naarmate de handel tussen Oost en West zich uitbreidt, zal 
het Westen moeten trachten een uitholling tot stand te brengen 
van de enge ideologische perspectieven der communistische 
heerserselite. Zij moeten er niet in slagen het nauwere contact 
alleen tot economische kwesties te beperken, wat natuurlijk een 
oplossing zou betekenen voor hun economische moeilijkheden, 
terwijl ze hun machtspositie konden handhaven en zodoende de 
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huidige verdeling van Europa in stand konden houden. Met hun 
openlijke verzoeken om nauwere handelsbetrekkingen (kredie
ten uit het Westen incluis) hebben de communistische heersers 
zich zelf heel succesvol als de apostelen van de internatiooale 
samenwerking weted voor te stellen. 

De Sitaatslieden van het Westen zouden al even duidelijk moe
ten zijn en uitdrukkelijk moeten stellen dat concrete verbeterin
gen in de culturele betrekkingen, meer gespreksmogelijkheden 
tussen de intellech1elen en vrijheid van expressie voor het tot 
stand 'komen van serieuze samenwerking net zo belangrijk zijn 
als handelsbelangen. Alle onderhandelingen tussen Oost en West 
dienen ervan uit te gaan dat deze beide belangen niet geschei
den mogen worden. 

De economische situatie in Oost-Europa (en in geringere mate 
ook in de Sowjet-Unie) is op een vrij kritiek punt aangeland. Deze 
landen willen nauwere economische betrekkingen met het Wes
ten en soms vragen ze ook ruime kredieten. Dit betekent dat de 
handel tussen Oost en West een potentiële troefkaart in handen 
van het Westen is, en dan ook goed benut moet wmxlen. Er zijn 
mensen in het Westen die zich tegen de uitbreiding van handels
betrekkingen verzetten, omdat de communistische regeringen 
daar voordeel van zouden hebben. Zij zien het feit over het 
hoofd dat deze handel zich ook ondanks Amerikaanse bezwaren 
wel verder zal uitbreiden en dat verder deze handels~betrekkin
gen een zeer bruikbare hefboom kunnen worden, aangezien de 
communisten zowel handel als kredieten hard nodig hebben. 

De communistische heersers hebben herhaaldelijk uitgespro
ken dat voor hen 'de weg naar de overwinning gelegen is in de 
'uiteindelijke economische superioriteit' van hun systeem. Het 
kan gerechtvaardigd zijn om hen bij hun economische ontwik
keling te helpen, mits we daar ook andere gevolgen aan ver
binden, die moeten uitlopen op een ondermijning van de com
munistische vastbeslotenheid tot domineren, op structurele her
vormingen in het communistische economische systeem, op de 
groei van nauwere contacten en op een steeds toenemen van de 
vrije stroom van gedachten en van menselijk verkeer. 

Spontaan zullen deze veranderingen stellig niet plaatsgrijpen. 
Ze zullen het resultaat zijn van constante druk. Economische 
moeilijkheden in het Oosten stimuleren een vinnige machtsstrijd 
en wrikken de communistische structuur los. Vergeten wij niet 
dat de belangrijkste pogingen tot liberalisatie altijd ontstonden 
in een tijd van strenge economische crises; vgl. in Rusland de 
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periode van Malenkow en later Chroesjtsjows decentralisatie
periode, de eerste periode van Nagy in Hongarije en nu onlangs 
de hervormingen in Tsjechoslowakije. 

De voorstanders van een zekere liberalisering van het systeem 
ontleenden er kracht aan; de positie van diegenen die geen keus 
wilden maken tussen politiek totalitarisme en economische her
zieningen, werd erdo;r verzwakt. Het is waarlijk geen toeval 
dat onder de voorstanders van structurele hervormingen in het 
communistische economische systeem vaak ambtenaren, belast 
met de buitenlandse handelsbetrekkingen, prominent zijn. 

Als het Westen de kwestie van handel en kredietverleningen 
zonder nadenken behandelt, speelt men het nu aan de macht 
zijnde communistische ambtenarendom in de handen en dit bestaat 
uit mensen die liefst geen ingrijpende veranderingen zien. 

Juist omdat de communisten momenteel de aanvaarding van 
Westerse hulp en het aangaan van handelsbetrekkingen met het 
W esrl:en niet meer verketteren, moet het Westen zelf een duide
lijker politiek perspectief zien te ontwikkelen met betrekking 
tot de handel tussen Oost en West. Zakenlieden, die gewoonlijk 
zeer conservatief en gedegen anticommunistisch zijn, zien deze 
handel vaak alleen maar als een kan.S om winst te maken, 
vooral omdat de economische trek haast niet meer te beheersen 
valt als de toevoer eenmaal begonnen is. 

Toch deugt deze benadering niet. Om het juiste politieke per
spectief niet uit het oog te verliezen, zullen er heel wat voorzor
gen genomen moeten worden. Als een handelsovereenkomst spon
taan plaatsgrijpt op de basis van wederzijdse behoeften en tot 
wederzijds voordeel, kan men misschien spreken van een puur 
economische aangelegenheid. Maar het is een heel andere zaak 
wanneer het handeldrijven kunstmatig door hert Westen moet 
worden gestimuleerd en wanneer de hele overeenkomst vastzit 
aan een heel weefsel van eindeloos durende politieke en ideolo
gische cornflicten, en vooral wanneer dan de zakenlieden uit het 
Westen, die hun relaties in het Oosten graag krediet toestaan, 
van hun regeringen steun voor die kredieten gaan vragen. Bij 
zulk handeldrijven kan men toch moeilijk van een zuiver econo
mische aangelegenheid spreken. 

In groot verband gezien zijn er twee criteria die ·bepalend 
:z:ouden moeten zijn voor de economische hulp aan Oost-Europa 
door Amerika en West-Europa. Ten eerste: een natie die haar 
onafhankelijkheid van Russische controle weet te vergroten of 
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I duidelijke liberalisatie binnenslands toelaat, zou daarvoor eniger
mate beloond moeten worden. 

En ten tweede wu het Westen zijn hulp moeten durven stop
zetten als er een ontwikkeling in omgekeerde richting zou plaats
vinden. Speciale privileges (b.v. de in Oost-Europa van vitaal 
belang geachte Amerikaanse aantekening 'most favoured na
tion') moeten dan kunnen vervallen ronder de reden VOQ!' deze 
maatregelen <te verzwijgen. Oost-Europa heeft investeringen van 
buitenlands kapitaal nu eenmaal bitter nodig; een soepel gebruik 
van langlopende Amerikaanse kredieten zou derhalve een be
langrijke factor ten behoeve van veranderingen kunnen zijn. 

We betreuren het daarom dat het Amerikaanse Congres met 
betrekking tot de 'most favoured nation' -aantekening en de toe
passing van Wet 480 voor de communistische landen w weinig 
soepelheid getoond heeft. Wettelijke beperkingen op d~ economi
sche politiek ten aanzien van de communistische staten beteke
nen automatisch ook dat de regering beperkt wordt in haar be
voegdheden bij onderhandelingen met de communisten. Als de 
regering meer ruimte voor manoeuvreren kreeg, zou dat haar ten 
goede komen bij de onderhandelingen. Ze zou dan kunnen trach
ten concessies van de communistische staten los te krijgen in 
ruil voor meer handel en meer kredieten. 

Nartuurlijk is het heel moeilijk om economische betrekkingen 
eenvoudigweg te gebruiken als een soort kraan die men naar 
believen af en aan kan draaien. Het mag niet al te zeer in 
't oog lopen, anders zou men het tegendeel bereiken van wat 
men wilde doordat de Oosteuropese landen geen belangstelling 
meer zouden overhouden voor handelsbetrekkingen met het 
Westen. Bovendien is de politieke situatie in Oost-Europa te 
veel aan veranderingen onderhevig dan dat men op elke onple
zierige binnenlandse ontwikkeling in Oost-Europa zou kunnen 
reageren door economische druk. Het zou vrij zinloos zijn. Het 
zou integendeel wenselijk zijn dat de handelsbetrekkingen met 
Oost-Europa vrij stabiel bleven, aangezien dat onvermijdelijk 
moet leiden tot een ruimer contact met het Westen. 

Wat de Sowjet-Unie betreft, ligt de zaak anders dan bij Oost
Europa. Het is moeilijk te zeggen welk politiek voordeel we er
bij kunnen hebben om nu kredieten op lange termijn aan Rusland 
te verlenen. Het Westen kan er geen enkel politiek belang bij 
hebben om de economische ontwikkeling van Rusland te bevor
deren of on1 indirect subsidies te geven aan de Russische hulp
programma's die opge:ret zijn om de invloed v,an het Westen in 
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de naburige landen te verminderen. En dan zwijgen wij nog van 
de Russische wapenexport en Ruslands pogingen om opstanden te 
inspireren. Er wordt wel gezegd: 'een dikke communist is een 
goede communist,' maar dat is een grapje waar de schone schijn 
zo dik boven op ligt, dat men het echt niet serieus hoeft te ne
m'en. 

Met een beetje fantasie kan men bedenken hoe de houding van 
de Russen zou zijn als een Westerse economie kredieten van 
Rusland nodig zou hebben om zich verder te kunnen ontwikke
len. Wat voor condiHes zouden de Russen dan proberen te be
dingen! Laten we daarom maar doorgaan met beperkende voor
waarden te bedingen bij leningen op lange termijn aan de Sow
jet-Unie. Als een particuliere zakenman het recht heeft ver
worven onder bepaalde omstandigheden leningen uit te geven 
op langere termijn, dient hij dat op eigen risico te doen en heeft 
hij geen recht op garanties van de zijde der regering. 

West-Duitsland heeft onlangs handelsovereenkomsten gesloten 
met enkele Oosteuropese staten; uit deze overeenkomsten blijkt 
dat men wel degelijk bepaalde poHtieke concessies kan vragen 
en verkrijgen in ruil voor handelsvoordeeL Al waren de West
duits,ers wel zo wijs om niet te veel ineens te vragen (b.v. niet 
het afbreken van betrekkingen met het regime van Ulbricht). 

In ruil voor een geliberaliseerde handelspolitiek en voor wes
terse kredieten kunnen wij vragen dat toegestemd wordt in ver
scheidene maatregelen, zoals b.v.: het opstellen van vaste regels 
voor de toegang tot Berlijn, wat betekent dat de Russen aan
Zlienlijk minder kans krijgen om bij gebrek aan vaste regels het 
verkeer door chicanes te saboteren; bindende en toepasselijk ver
klaarde consulaire overeenkomsten met de communistische sta
ten; toegang voor de westerse pers en vrije circulatie ervan; uit
breiding en minder straffe regeling van de culturele uitwisseling; 
verzachting van de communistische controlemaatregelen op rei
zen van Oosteuropese bw·gers naar het Westen. 

Wanneer men op een of andere wijze inderdaad hulp verleent 
aan de Oosteuropese staten, is het belangrijk om daarbij ook 
aandacht ,te besteden aan de blijvende symbolische waarde van 
de hulpverlening. Er zijn tegenwoordig maar weinig Russen die 
nog weten dat in het begin van de jaren twintig de zendingen 
van Hoover miljoenen Russen het leven hebben gered. Over 
enige tientallen jaren is het mogelijk dat maar enkele Egyptena
ren zich de gratis verdeling van Amerikaanse voedselpakket
ten nog herinneren zullen, maar de door de Russen gebouwde 
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Assoean-dam zal de herinnering aan de Russische hulp levend 
houden. Wij zouden derhalve althans een deel van onze hulp 
moeten besteden aan het soort investeringen dat een vaste rente 
aan goodwill oplevert. Een passend symbool zou b.v. zijn de her
bouw van het Koninklijk Paleis in Warschau met behulp van 
Amerikaanse schenkingen (vgl. de door Rockefeller gefinancier
de restauratie van Versailles). Een dergelijke geste zou boven
dien gunstig afsteken tegen Stalins over het algemeen impopulaire 
Paleis van Cultuur, dat het Warschause stadsbeeld beheerst. 

Wat een nog betere en nog meer beklijvendeindruk zou ma
ken, zou zijn een aanbod om in de door de oorlog verwoeste 
Poolse hoofdstad een moderne woonwijk te bouwen. Het even
tuele officiële antwoord op zo'n aanbod dan voorlopig buiten 
beschouwing latende. Als dergelijke plannen door Amerikanen 
en Duitsers gezamenlijk konden worden gefinancierd, zou dat 
voortreffelijke resultaten kunnen hebben i.v.m. de noodzaak om 
een einde te maken aan de oude vijandschap tussen Polen en 
Duitsland. 

Ln Tsjechoslowakije en Hongarije hebben de communisten op 
het ogenblik grote moeilijkheden door het gebrek aan scholen 
voor zaken-administratie en landbouwscholen, zodat een aanbod 
om dit soort scholen te bouwen een heel goede indruk zou ma
ken. Ook elders kunnen soortgelijke pogingen een bewijs leveren 
voor de oprechtheid van het westerse verlangen om een brug te 
slaan over de politieke en ideologische kloof die Europa verdeeld 
houdt. 

Nu reeds zijn de intellectuelen van beide kanten nader tot 
elkaar gekomen dank zij de door het Westen verstrekte studie
beurzen. In dit verband dient er wel gewaakt te worden tegen 
misbruik van de in het Oosten zeer gezochte beurzen voor studie 
in de Verenigde Staten, waaraan de gelukkige ontvangers een 
groot persoonlijk prestige plegen te o11tlenen. Deze beurzen kun
nen licht gebruikt worden als premies voor aan het communis
tische regime en aan de communistische ideologie betoonde loya
liteit, wanneer de betrokken communistische regeringen helemaal 
zelf over de toewijzingen zouden kunnen beslissen. Natuurlijk zal 
geen enkele communistische regering goedvinden dat buiten
landse instellingen beloningen uitloven aan hun politieke tegen
standers; het Westen kan dus alleen maar consequent en syste
matisch proberen op de hoogte te blijven van de namen van ge
leerden en intellectuelen die zowel creativiteit als intellectuele 
mtegriteirt hebben getoond, en er voortdurend op aan blijven drin-
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gen dat bij de toewijzing van de beurzen geen andere criteria 
mogen worden toegepast. 

Jammer genoeg heeft men zich niet altijd aan deze uitgangs
punten gehouden, wat nogal demoraliserend werkte op de Oost
europese intellectuelen. De communisten beginnen zich langza
merhand meer rekenschap te geven van de publieke opinie in 
eigen land, en de intellectuelen hebben zeer zeker aangedrongen 
op nauwere contacten met het Westen; van deze toestand dient 
het Westen gebruik te maken door met meer kracht het eigen 
standpunt te handhaven en door openlijk te stellen dat verrui
ming van de economische contacten gepaard dient te gaan met 
verruiming van de culturele betrekkingen. 

De rol van de publieke opinie in Oost-Europa leve!111: nog weer 
een apart probleem op. Momenteel is er een zekere verscheiden
heid merkbaar, waardoor de communistische heersers iets meer 
op de houding van het volk zijn gaan letten. Als de Verenigde 
Staten en West-Europa zich nu helemaal zouden instellen op be
tere relaties met de regeringen en geen pogingen meer zouden 
doen om de openbare mening in Oost-Europa door goede voor
lichting vorm te geven, zou de huidige ontwikkeling worden te
gengegaan. Aan de reis van Robert Kennedy naar Polen in 1964, 
waarbij de volksmassa's direct betrokken waren, heeft men 
kunnen zien hoe het mogelijk is om contact met het volk te krij
gen. Dit mag niet als een leeg gebaar worden beschouwd, en 
men mag evenmin redeneren dat het een vervelende belemmering 
vormt voor de betrekkingen met de machthebbers. We hebben 
te bedenken dat een goede verhouding met de machthebbers 
alleen maar middel mag zijn, nooit doel. Wil men de pro-westerse 
gevoelens in het volk wakker houden en zelfs opnieuw stimule
ren, dan kan een zeker appèl aan het volk niet achterwege blij
ven. De communistische heersers - vooral Chroesjtsjow - de
den dit ook op hun reizen naar het Westen; er is geen enkele 
reden voor de westerse leiders om geen direct appèl op het volk 
te doen. 

Oost en West 
5. Multilaterale bindingen met West-Europa en Oost-Europa 

De directe controle van Rusland begint minder voelbaar te 
worden, en zelfs onder corr{m,mistische heerschappij begint toch 
het Oosteuropese nationalisme weer op tê leven, terwijl de 
tweedeling van Europa iets minder scherp is geworden. Juist 
nu zouden de Verenigde Staten en West-Europa hun politiek uit-
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drukkelijk moeten richten op multilaterale politieke en econo
mische betrekkingen, om te voorkomen dat Oost-Europa - mis
schien zelfs heel Europa - de Balkan van onze tijd zou worden. 
De huidige half-totalitaire Oosteuropese regimes leven bij de 
gratie van hun geïsoleerde toestand; multibterale banden met 
de rest van Europa zouden deze regimes tot overbodigheid doe
men; hun ideologische starheid zou soepeler worden als ze zich 
in één groot Europees verband met allerlei ondernemingen 
zouden bezighouden en ten slatte zou de in sommige gevallen al 
bestaande neiging om zich om te vormen tot een soort autono
me nrutionaal-communistische technocratische dic-tatuur er zeker 
door beïnvloed worden. 

Het is niet genoeg als een land, net als Roemenië, naar 
buiten toe praktisch onafhankelijk is, maar binnenslands een die
tartuur is volgens de stijl van Stalin; evenmin is het genoeg om, 
gelijk Hongarije doet, in het binnenland een zekere liberalisatie 
door te voeren, terwijl men naar buiten toe volmaakt van de 
Sowjet-Unie afhankelijk is. Een combinatievorm van deze rtwee 
zou heel gewenst zijn, maar zo iets kan niet door het Westen aan
gemoedigd worden zolang het Westen zich ergens btütenaf, in 
een koude-oorlogpositie, bevindt. Daarom zijn economische hulp
ve~·leningen zo belangrijk, maar dan als onderdeel van een con
structieve planning op de lange termijn. Hadden we in het he
gin van de jaren vijftig iets meer ons best gedaan om Zuidslavië 
bij alle Europese activiteiten te betrekken, dan zou mogelijk een 
deel van de huidige neiging om binnenslands strengere maat
regelen toe te passen en buitenslands zich meer met de com
munistische wereld te identificeren, zijn voorkomen. 

Als wij dus in den vervolge contact opnemen met staten met 
een nationale persoonlijkheid dan moeten we absoluut blijven aan
dringen op binnenlandse liberalisatie en op de vorming van steeds 
meer multilaterale conltaoten met de groeiende Europese ge
meenschap. Vermoedelijkl zal het antwoord op dergelijke westerse 
benadering tweevoudig zijn; bestaande ten eerste uit een poging 
tot compromis door bepaalde voorwaarden te vervullen en ten 
tweede uit een poging om toch vooral een breuk met Moskou te 
voorkomen, uit vrees dat men anders geheel door het Westen 
opgeslokt zou worden. Beide reacties zouden ertoe bijdragen 
dat het gebied als geheel in de juiste richting evoluee1'de, zowel 
wat betreft de autonomie als de liberalisatie. 

Toen de Sowjet-Unie Oost-Europa nog stevig onder de duim 
had, was een politiek van bilaterale differentiatie gunstiger, 
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omdat de Russische hegemonie erdoor verzwakt werd. Nu Oost
Europa echter een meer gevarieerd beeld toont, kunnen bilate
rale betrekkingen van het Westen met de Oosteuropese staten 
niet meer hetzelfde effect bereiken. 

In het Westen is het ook zo geweest dat multilaterale econo
mische bindingen de eerste stap vormden op de lange weg 
naar een ruimere politieke oplossing, en zo zal ook bij de ver
houding tussen Oost en West een eventuele politieke verzoening 
misschien wel het eindpunt vormen van een weg die begint met 
een multilaterale economische benadering. Met de economische 
hulp aan de landen van Oost-Europa kan men moeilijk anders 
dan op bilaterale basis beginnen, de hulp koppelend aan de uit
breiding van andere betrekkingen. 

Het moet evenwel duidelijk zijn dat noch Oost-Europa noch 
Europa als geheel gediend zou zijn met een uitsluitend bilate
rale hulp aan de economieën van de individuele Oosteuropese 
staten. Immers, noch hun speciale economische problemen noch 
de politieke problemen die Europa verdeeld houden, zouden er
mee tot oplossing komen. 

Misschien is dit wel het ogenblik om speciale fondsen te vor
men alleen ten behoeve van multilaterale economische projec
ten van Oost en West samen. Hongarije heeft zich b.v. zeer 
verlangend getoond om met partners uit het Westen gezamenlijke 
industriële projecten aan te pakken. Een speciaal fonds voor 
dit soort gevallen zou van belang zijn voor een multilaterale 
economische ontwikkeling. De nu bestaande multilaterale West
europese instellingen zouden voor zover mogelijk ook de vele 
in het Westen woonachtige Oosteuropese specialisten in dienst 
kunnen nemen ten einde een kader van 'Europese technocraten' 
op te leiden. 

Men moet de Oosteuropese staten ook aanmoedigen om het 
overschot van hun arbeidsmarkt elders in Europa werk te la
ten zoeken. Er is nogal wat ve!'borgen werkeloosheid in som
mige Oosteuropese landen, terwijl Frankrijk, Zwitserland en 
Duitsland arbeid~krachten nodig hebben, die ze nu van ver moe
ten importeren. Een grotere arbeidsbeweeglijkheid zou voor 
Oost en voor West weldadige gevolgen kunnen hebben en ter
zelfder tijd de verdeeldheid kunnen ondermijnen. Als duizenden 
Oosteuropeanen de invloed van het Westen zouden ondergaan, 
zou dat op de lange duur niet zonder ingrijpende gevolgen voor 
het Oosten kunnen blijven. 

Er zijn landen in Oost-Europa die op beperkte schaal, buiten 
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' de COMECON om, regionaal samenwerken. Deze regionale ont
wikkelingen zou het Westen ook moeten ondersteunen, want als 
de Oosteuropeanen op regionale schaal met elkaar samenwer
ken, zullen de nog steeds heel sterke nationale antipathieën ge
leidelijk aan minder worden en zal de invloed van Rusland even
eens afnemen. Nog hebben de Oosteuropeanen geen gebruik ge
maakt van de Wereldbank en het Internationale Monetaire 
Fonds; de hulp van die instellingen is voor andere ontwikke
lingsgebieden uiterst voordelig geweest, te meer waar de hulp 
een continu karakter beeft en voor een lange periode van jaren 
verstrokit wordt, zulks in tegenstelling tot andere bilaterale 
overeenkomsten. Als de Wereldbank en het IMF op grote schaal 
aanbiedingen publiceerden voor hulp aan regionale economische 
projecten in Oost-Europa, zouden er misschien twee vliegen 
in één klap geslagen kunnen worden. De communistische re
gering zou misschien lust krijgen om zich bij genoemde instel
lingen aan te sluiten, en de Oosteuropeanen zouden misschien 
via de openbare mening om meer regionale projecten gaan vra
gen. 

De millillaterale economische instellingen in het Westen zou
den er goed aan doen zich op de komende situatie voor te be
reiden door het karakter van de economische betrekkingen tus
sen Oost en West eerst eens van een meer politiek gezichtspunt 
uit 'te bezien. Het hoofdkwartier van de EEG beschikt niet over 
een behoorlijk planbureau. De oprichting van zo'n bureau, voor
lopig belast met 'het analyseren van de toekomstige implicaties 
voor Oost-Europa's politieke leven, voortspruitend uit de econ(}
mische ontwikkeling van West-Europa, dient zonder verwijl on
dernomen te worden, en wel voordat de EEG in staat is om een 
gemeenschappelijke commerciële politiek te voeren. 

De communistische staten zullen er ten langen leste niet 
aan kunnen ontkomen dat ze hun ideologisch gemotiveerde vij
andschap jegens westerse multilaterale economische instel1ingen 
laten varen. Hopen wij dat een ontwikkeling van economische 
betrekkingen tussen Oost en West hen hiertoe zal bewegen. 

Om stappen in deze richting aan te moedigen, zouden de wes
terse staten blijvend moeten proberen hen ertoe te brengeil zich 
bij de GATT aan te sluiten, alsook de EEG als supranationale 
westerse instelling te erkennen. Ideologisch gezien zou het ui
terst belangrijk zijn als de communisten ambassadeurs zonden 
naar de EEG; dat zou een verandering in hun doctrinaire 
standpunt betekenen. 
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Praktisch gesproken zou het betekenen, dat in het vervolg de 
communistische staten zelfstandig en rechtsb·eeks met de EEG 
zouden k-unnen onderhandelen, in plaats van, zoals nu, langs 
een omweg en alleen rnet de verschillende leden-staten apart. 
Het zou dus neerkomen op grotere contacten met een grote su
prana~tionale organisatie, zodat de communistische staten nauwer 
bij Europa als zodanig betrokken zouden raken. V oorbereidend 
werk zou gedaan kurmen worden door een onpartijdige derde (b.v 
de Ford FoundMion, die reeds zoveel conferenties tussen Oost 
en West heeft georganiseerd). Men zou dan speciale conferenties 
over het onderwerp van de gemeenschappelijke markt kunnen 
beleggen en economen uit Rusland en uit Oost-Europa ervoor 
kunnen uitnodigen. 

Als de economische beb·ekkingen tussen Oost en West zich 
op multilaterale grondslag zouden ontwikkelen, zou dat ook een 
mogelijke vooruitgang kunnen betekenen op het veel gevoeliger 
terrein van de politiek. De angst van de Oosteuropese heer
sers, dlat het Westen de Oosteuropese staten een voor een zou 
opslokken, zou erdoor afnemen, en een tegenwicht vormen voor 
het herleven van een historisch temgblikkend in zich zelf beslo
ten nationalisme. Als de economische, culturele en intermense
lijke contacten voortdurend toenamen, zou de tijd wel eens geko
men kunnen zijn om aan een meer formele toenadering op poli
tiek niveau te denken. 

Zou er niet eens een blijvend comité gevormd kunnen worden 
\'an prominenten uit Oost- en West-Europa (met inbegrip van 
Amerikanen en Russen), die periodiek zouden vergaderen en 
daarbij de betrekkingen tussen Oost en West zouden kunnen be
studeren en samen doorpraten? Zo'n comité zou een erkende 
status moeten hebben, ongeveer zoals de vele commissies, etc. 
die voor de Westeuropese pogingen tot eenheid de wegbereiders 
waren, en daardoor zou deze groep bepaalde voordelen hebben 
die de 'ad hoc' bijeengeroepen bilaterale en multilaterale con
ferenties tussen Oost en West moeten missen; hij zou een werk
groep kunnen worden met een staf van beroepsmensen, en zo
doende de eerste kern kunnen vormen van een functioneel or
gaan dat heel Europa omvat. 

Het valt te verwachten dat de Sowjet-Unie de v~elen van 
een multilateraal forum zou willen benutten om de status van 
het Oostduitse regime op te vijzelen. Na verloop van tijd en als 
d!e reeds besproken politieke ontwikkelingen zich verder door
zetten, zouden misschien niet meer alle Oosteuropese staten zich 

850 

' 



' eensgezind achter Moskous houding op dat punt scharen. Mis
schien zullen sommigen meer geneigd zijn om deel te nemen 
a:an ondernemingen die heel Europa betreffen, al zou Oost-Duits
land ervan uitgesloten zijn. Men zou daarvoor alleen maar een 
excuusje om het 'gezicht' te redden, nodig hebben. 

Als men ook binnen Oost-Europa tot de vorming van multilate
rale bindingen kon komen, zou dat een zeer wenselijke eerste 
s~ap zijn naar de vonning van een grotere Europese gemeen
schap. Veel van de tragische geschiedenis van Oost-Europa valt 
terug te voeren op interne gesc:hillen en daarom zou hier een 
historische taak kunneril liggen voor de in Oost-Europa nog steeds 
ongeëvenaard prestige genietende Verenigde Staten, om zich in 
het openbaar uit te spreken ten gunste van de uiteindelijke tot
standkoming v~ een Oosteuropese federatie, zulks naar het voor
beeld van de ontwikkeling in West-Europa. 

In de geschiedenis van dit gebied hebben buitenlandse pogin
gen om Oost-Europa te 'organiseren' altijd de onmiskenbare 
vijandige bedoeling tot dominering van het hele gebied moeten 
maskeren. Maar niemand in Oost-Europa zou de Verenigde Sta
ten kunnen verdenken van het streven naar hegemonie in Oost
Europa, als de president bij een of andere toepasselijke, histo
risch en symbolisch waardevolle gelegenheid een gedurfde schets 
zou geven van zijn hoop, dat Oost-Europa eens boven de tradi
tiorlele verdeeldheden zou uitrijzen en een meer vooraanstaande 
rol zou gaan spelen bij het vormgeven aan Europa's toekomst. 
Nu de Russische overheersing wa:t afneemt en de Oosteuropese 
heerserselites zich wat minder op de ideologische binding heb
ben vastgelegd, is er een zekere leegte in Oost-Europa, die, ge
vuld kan worden door een grote idee, vooral aansluitend bij de 
veel verspreide maar dikwijls ongearticuleerde verlangens van 
de jongere ger11eratie, dlie een einde wil maken aan de oude ver
deeldheid. Anders dreigt het gevaar dat de communistische elites 
'genationaliseerd' worden en oude antagonismen nieuw leven 
zullen inblazen, of dat binnenlandse en buitenlandse krachten 
ze te eigen ba.te willen aanwenden. 

Als de Verenigde Staten zich nu over dit onderwerp uitspraken, 
zou de tijd bijzonder goed gekozen zijn, immers veel Oosteu
ropeanen (regeringsambter11aren niet uitgesloten) vrezen dat de 
nieuw bereikte stabiliteit tussen Rusland en Amerika tot resul
taat zou kunnen hebben dat Oost-Europa eens te meer een in de 
internationale politiek vergeten gebied zou kunnen worden; een 
gebied dat men af en toe eens gebruikt als er pressie op de Sow-
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jet-Unie moet worden uitgeoefend, maar dat verder aan zijn lot 
en aan de plannen van de machtige buren (mettertijd dus ook 
Duitsland als buurstaat rekenend) wordt overgelaten. Om deze 
redenen zou een verklaring, inhoudende een constructie-ve poli
tiek en uit!drukking gevend aan de hoop dat Oost-Europa zich 
in constructieve zin ontwikkelen zal, een belangrijke uitwerking 
hebben en als meer dan propaganda beschouwd worden. De 
communistische pers zou aanvankelijk laitisch over 'bemoei
zucht' schrijven, maar het lijdt geen twijfel dat veel Oosteuropea
nen het gevoel zouden hebben dat hun leven weer een nieuwe 
richting kreeg, terwijl ze nu wel bezorgd zijn over hun toekomst, 
maar nergens een consb·uctief alternatief voor de huidige toe
stand zien. 

Van confrontatie tot coöperatie 

De meeste overeenkomsten tussen Oost en West zijn tot nu toe 
tot stand gekomen in tijden van spanning en crisis. De crises 
dankten hun ontstaan meestal aan een poging van Rusland om de 
'status-quo' te veranderen, en het initiatief berustte dus altijd 
bij Moskou. Afgezien van het verdrag over Oostenrijk en het 
stop~test-verdrag, kwamen alle afspraken erop neer dat de vo
rige toestand hersteld werd. In de détente die we nu, ná Cuba, 
beleven, is er een ruimere gelegenheid voor het Westen om 
het probleem van de beh·ekkingen door en door te bestuderen. 
Als Amerika het initiatief nam, zou het wijdere Europese ver
band in de politiek van hetWest en duidelijk belicht worden. 

Ook zou de stroming ten gunste van nauwere betrekkingen 
tussen Oost en West, die in het Oosten bestaat, erdoor versneld 
kunnen worden. Een dergelijk initiatief zou een economische 
inhoud moeten hebben, aangezien de economie het meest ge
voelige punt is in Oost-Europa, en men daar een zekere ideolo
gische respeota:belheid ziet in de mogelijkheid van een economi
sche samenwerking tussen Oost en vVest. 

Het voorstel zou dan ook gericht moeten zijn aan de Europese 
machten (Rusland incluis) en zou hen moeten uitnodigen om in 
samenwerking met Amerika en West-Europa een gezamenlijk 
economisch ontwikkelingsplan op te stellen dat voor heel Europa 
geldig zou zijn. Het plan zou reiken voorbij de huidige deellijn in 
Europa, ten einde de huidige verschillen in de Europese levens
standaard te nivelleren, de economische en politieke betekenis 
van de bestaande grenzen te doen afnemen en tussen het Oos
ten en het Westen - door de ontwikkeling van een geheel Euro-
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' pees communicatiesysteem - meer handel en meer menselijk 
contact tot stand te brengen. Dat voorstel zou een passende 
climax zijn voor in het verleden gedane pogingen van Ameri
kaanse zijde ter bevordering van de eenheid van West-Europa 
en van nauwere contacten tussen Oost en West, in welk verband 
ook getracht werd een stabielere verhouding tussen Duitsland en 
Oost-Europa te doen ontstaan. Het Amerikaanse financiële aan
deel in een dergelijk plan zou gebaseerd moeten zijn op de 
aanvullende betalingen van de kant van West-Europa. 

Als Engeland en Europa een speciaal fonds zouden opzetten 
om de handel tussen Oost en West en gezamenlijke investerings
plannen in Europa te financieren, zouden ze als één geheel naar 
buiten kunnen optreden. Dit kan ook bereikt worden door het Ont
wikkelings Fonds en de Europese Investerings Bank grotere be
voegdheden te geven en ze groter te maken. De samenwerking 
binnen West-Europa zou er b·ouwens ook bij winnen als men 
gezamenlijk, binnen het verband van een groter plan voor econo
mische activiteite van Oost en West, nieuwe handelsovereen
komsten met het Oosten zou uitwerken. 

Een onderneming van deze soort zou gunstig beïnvloed wor
den door de economische macht van het Westen, ,door de econo
mische activiteiten van Oost en West, nieuwe handelsovereen
in Oast-Emopa van 'de Europese gedachte', in tegenstelling 
tot de afnemende aantrekkingskracht van de communistische 
ideologie. Men mag met reden hopen dat de Westeuropeanen 
ertoe bereid zullen zijn de voor deze gezamenlijke onderneming 
noodzakelijke bijdragen te storten. Een opinie-onderzoek in 1962 
toonde b.v. aan dat een grote meerderheid Westeuropeanen geen 
bezwaar had tegen belastingverhoging, mits gebruikt voor de ont
wikkeling van de arme gebieden in Europa (een geringe meer
derheid bleek bezwaar tegen deze maab·egel te hebben als de 
opbrengst naar Afrika zou gaan). De huidige omvang van de 
door West-Duitsland toegezegde bijdragen aan internationale 
ontwikkeling doet vermoeden da,t West-Europa een zeer substan
tieel kapitaal zou kunnen opbrengen. (De Westduitse toezeggin
gen zijn: 1050 miljoen dollar voor het kapitaal van de Interna
tionale Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling, 200 miljoen 
dollar aan het ontwikkelingsfonds van de EEG en 300 miljoen 
aan de Europese Invesrerings Bank). Een voorstel als bovenge
noemd, en gepaard gaande met bijdragen ook van de andere 
Westeuropese staten en van de Verenigde Staten, zou zowel in 
Oost- als in West-Europa een impressieve weerklank vinden. 
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Het voorstel zou dienen uit te gaan van een (in fasen plaats
vindende) hereniging van Duitsland en van Oost-Europa's 
aanvaarding van het principe dat de reconstructie van Europa 
mettertijd de hereniging van Duitsland zou meebrengen. Een 
algemeen plan voor de economische samenwerking van Europa, 
openstaand! zowel voor Rusland als voor Oost-Europa en ver
zekerd van een multilaterale deelname van het Westen, zou voor 
Oost-Europa acceptabeler zijn dan een bilateraal plan van West
Duitsland om Oost-Duitsland 'terug te kopen' in ruil voor kre
dieten aan Rusland, zoals de Westduitse pers herhaaldelijk heeft 
voorgesteld en zoals het Oosten al herhaaldelijk heeft verwor
pen. Een rechtstreekse Duits-Russische afspraak zou angst en 
oppositie veroorzaken in het Westen aangaande 'een nieuw Ra
palla'. Alleen als het Duitse probleem zijn oplossing vindt in het 
kader van een bredere samenwerking tussen Oost en West, kun
nen beide partijen enige zekerheid hebben dat de hereniging 
niet de versplintering van de ene of de andere partij behoeft te 
impliceJ.'en. 

Ongetwijfeld zou de Sowjet-Unie trachten bij een voorstel als 
bovengenoemd een overwinninkje te scoren, door het bestaan 
van de twee Duitse staten te legaliseren. Dit dan te bereiken 
door de voorwaarde te stellen dat Oost-Duitsland deel, zalnemeJ.l 
aan ied~r heel Europa omvattend project. 

Toch is het geenszins zeker dat, als het Westen de reeds voor
gestelde stappen neemt om de Oosteuropeanen ten aanzien van 
de Duitse kwestie gerust te stellen, de Sowjet-Unie op de een
stemmige steun van de Oosteuropese staten zou kunnen rekenen. 
Oost-Europa zou over het algemeen, wat de bevolking betreft, 
enthousiast zijn over de 'terug naar Europa' -gedachte, en de 
daardoor geboden economische kansen zouden de door zorgen 
gekwelde economische kaders van Oost-Europa uiterst welkom 
zijn. 

De verdenkingen van de politieke heerserselite zouden gema
tigd worden, doordat het voorstel voornamelijk een economisch 
karakter heeft. Deze regeringen moeten zich steeds meer met 
hun eigen welzijn bezighouden en zouden juist daarom gevoelig 
kunnen zijn voor een schema waarbij de deelname van Oost-Duits
land niet aan de orde kwam op grond van het feit dat Oost-Duits
land al grotelijks profijt trekt van voordelige economische over
eenkomsteJ.l met West-Duitsland. 

Als een dergelijke multilaterale economische samenwerking, 
waarvan geen voorbeeld te vinden is, inderdaad op gang zou 
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kunnen komen en een aantal jaren kon doorgaan, zou vroeger 
of later een gunstige atmosfeer ontstaan, waarin de vele han
gende Europese problemen betreffende politiek en veiligheid op 
vreedzame wijze tot een oplossing zouden kunnen gera:ken. 

In die nieuwe atmosfeer kon misschien zelfs wel een oplossing 
gevonden worden VOO'l' het nogal onhandelbare probleem van de 
conh·ole op de bewapening; misschien kan een 'bevriezing' van 
de kernwapens binnen de mogelijkheden vallen; misschien zelfs 
kan men zich opnieuw verdiepen in de va·schillende regionale 
verdedigingsplannen. De huidige vijandelijke confrontatiesfeer 
lijdt er onvermijdelijk toe dat beide partijen vrezen voor achter
bakse bedoelingen als de tegenpartij een vredesvoorstel doet. 

Het is natuurlijk mogelijk dat de Sowjet-Unie de coöperatieve 
plannen afwijst; waarschijnJijk is zelfs dat ze er eindeloos om
heen zal draaien in een poging om het zwaartepunt van de 
voorstellen te verschuiven naar rechtstreekse hulp aan individue
le communistische staten, zodat de diepere bedoeling van het ini
tiall:ief niet tot haar recht kan komen. Maar hoe dan ook: het is 
zeker dat bepaalde Oosteuropese naties zich ertoe aangetrokken 
zullen voelen en daJt de bevolking er krachtig op zou aandrin
gen om mee te doen. Als de Russen al zouden weigeren, is het 
lang niet zeker dat de Oosteuropeanen zich bij zo'n weiga·ing 
zouden aansluiten, zoals met het Marshall Plan het geval was. 
Men moet trouwens niet uitgaan van de veronderstelling dat de 
Russen meteen maar weigeren zullen. 

Bij het overwegen van de mogelijke Russische reacties mogen 
we het feit niet over het hoofd zien dat de algemeen aanwezige 
evolutionaire ontwikkeling in de richting van een meer Europese 
oriëntatie in evenwicht wordt gehouden door een groeiend Rus
sisch n<l!tionalisme (zelfs chauvinisme) en door het eigenbelang 
van de heersende bureaucra~tisch-technocratische dictatuur, die 
VeT!Tloedelijk nog wel vrij lang het Russische politieke toneel zal 
beheersen. Het is heel wel denkbaar dat de heersende groep uit
voerig het feit zal propageren dat Rusland met Amerika aan een 
wereldomspannende wedloop bezig is, en dat men op deze manier 
het bij vele Russen levende verlangen om Wereldmacht Nummer 
Eén te worden, zal uitbuiten om daaraan de eigen machtsuitoe
fening te rechtvaardigen. De mogelijkheid is dan ook niet denk
beeldig, dat de Russen geen lust zullen hebben om deel te ne
men aan een plan waaraan de eventuele hereniging van Duits
land verbonden is én de afneming van Ruslands macht in Oost
Europa. 
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Om deze redenen dient het Westen dus rekening te houden zo
wel met een eventuele gunstige ontwikkeling in Rusland als met 
een aanhoudende vijandige afwijzing van Russische zijde. 

Dit is nu juist wat mogelijk wordt in het voorgestelde initia
tief voor een economische coöperatie voor heel Europa. Als de 
in diit artikel voorziene gunstige ontwikkeling in Rusland door
zet, opent het voorstel de mogelijkheid voor Russen en Oosteu
ropeanen samen om tot een overeenstemming op grote schaal 
met het Westen te komen en de weg naar een uiteindelijke ver
zoening in te slaan. 

Zouden de Russen evenwel volharden in een vijandige houding, 
dan zou door het in werking treden van het door ons bepleite 
voorstel de Russische machtsuitoefening in Oost-Europa aan zwa
re druk worden blootgesteld. De Oosteuropeanen zouden een nieuw 
argument in handen krijgen om, in ruil voor hun afwijzing van 
het westerse iillitiatief, de Russen te bewegen tot het verstrek
ken van meer economische hulp, en het domineren van Oost
Europa zou de Russen dus aanzienlijk meer gaan kosten dan het 
nu doet. 

Hoe de Russische ontwikkeling dus gaan zal, in elk geval is 
het bovengeschetste initiatief uiterst wenselijk. Is het voorstel 
eenmaal gedaan, dan wordt het (aangenomen of niet) een positie
ve factor, vergelijkbaar met Chroesjtsjows verstrekkende ont
wapeningsaanbod, dat wel nooit werd uitgevoerd, maar toch meer 
kracht verleende aan de buitenlandse politiek van de Sowjet-U
nie. Door dit initiatief zou het Westen herleven en het Oosten zou 
erdoor worden aangetrokken, onverschillig of men de voorstellen 
formeel aannam of niet. Doordat het positief is, zou men in 
Moskou er wel enige discussies over hebben, wat weer een steun 
kan zijn voor de gematigden in de Russische maatschappij. 

De lezer zal ongetwijfeld hebben opgemerkt dat het onderhavige 
voorstel historische verbindingen heeft met het Marshall Plan. 
Inderdaad was dat het duidelijkste voorbeeld van de enorme po
litieke uitwerking die een breed opgezet initiatief - mits te 
rechter tijd genomen - kan hebben. In de welsprekende woor
den van de chroniqueur van het Marshall Plan, Harry Price: 

'Het Marshall Plan toonde aan dat de vrije naties het initiatief in de 
strijd tussen Oost en West kunnen nemen, mits ze zich een inspirerend 
doel stellen en mits voldoende intelligentie, energie en hulpbronnen 
aangewend worden voor de verwezenlijking van hun doel. 

Het plan begon met een idee. Het was een idee die tegemoetkwam 
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aan een in brede kringen gevoeld verlangen en die voedsel gaf aan de 
hoop en de verwachtingen van miljoenen. Het ontstaan en de uitwerking 
van deze idee betekenden een creatieve gebeurtenis, maar de uitzonder
lijkheid van de gedachte was toch minder bijzonder dan het feit dat ze 
samenviel met dit tijdstip in de geschiedenis, dat ze in het menselijk 
gevoels- en gedachtenleven doordrong en er deel van ging uitmaken .. , 

Om een nieuw tijdperk in de menselijke betrekkingen in te luiden -
een tijdperk waarin de tot samenwerking gebundelde energieën het 
ten slotte zullen winnen van de krachten die zich aan verdediging of aan 
vernietiging wijden - is meer nodig dan een paar ideeën. Er is een 
hele reeks nieuwe opvattingen voor nodig. Een van de lessen van het 
Marshall Plan schijnt te zijn dat, wil een idee in de internationale 
atmosfeer effectief wezen, die idee zich moet richten op een situatie die 
er rijp voor is, gelijk dat ook in de industriële atmosfeer gebeurt.' 

Herinneren wij ons de ·troosteloze situatie van Europa in 1947. 
Het Marshall Plan is geboren uit de ontgoocheling, uit de mis
lulcl<ing van de conferentie van Moskou, en het beoogde 'een ruim 
opgezette dramatische inspanning'. Nu we leven in een wereld 
waar kernbommen om elke hoek loeren, de Verenigdie Starten op 
het Europese vasteland snel aan invloed inboeten, West-Duits
land meer en meer gefrustreerd raakt, West-Europa ten prooi 
dreigt te vallen aan het opkomende nationalisme en in het in 
zich zelf verdeelde Oosten de gelegenheid eindelijk begint te 
groeien . . . nu is de nood weer aan de man, en meer dan ooit is 
historisch de tijd rijp voor een gedurfde creatieve idee. 

Zolang het Westen militair sterk is en zeker is van wart het 
wil, hoeven wij niet hang te zijn om ons tot de commmtisten te 
wenden met een oprecht aanbod van economische samenwerking, 
bedoeld om diegenen die zich <tot onze tegenstanders uitriepen, 
te sterken nooh te verzwakken, maar alleen bedoeld om tussen 
ons allen een band te smeden, ·die ons zo te zamen bindt, dat de 
ged!achte aan een onderlinge oorlog eenvoudig onbestaanbaar zal 
zijn. Zelfs in het diepste duister, gedurende de jaren veertig, was 
het (zeer juiste) oordeel van de staf voor Politieke Planning 
aan het State Depm,tment van de Verenigde Staten altijd, dat 
'Amerikanen hun hulp aan Europa niet moeten richten op het 
bestrijden van communisten als zodanig, maar op het herstel 
van de economische kracht en gezondheid van de Europese ge
meenschap.' 

De Atlantische gemeenschap was opgezet als een creatief 
doelmatig antwoord op de Russische uitdaging. De uitdaging 
van nu is anders en het Atlantische antwoord is niet voldoende 
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voor de gelegenheid, bestaande uit de verzwakking van het Sow
jet-blok, gepaard aan Europa's speuren naar de eigen identiteit. 
We moeten nu een groter verband vormen voor een verdere sa
menwerking tussen Amerika en Europa, en het door ons voor
gestelde initiatief heeft alles wat nodig is om dit grote verband 
·te vormen. Bij deze samenwerking moet ruimte gelaten worden 
voor de bij alle Europese daden optredende neiging om uiting 
te geven aan Europa's behoefte om ten opzichte van Amerika 
een autonome positie in te nemen. Als een coöperatieve ge
meenschap ruimer zou worden opgezet, zodat er mettertijd vier 
grote eenheden aan zouden deelnemen (t.w. Amerika en Rusland 
als deelnemers aan de periferie en West- en Oost-Europa als 
de deelnemers van de binnenste cirkel, later misschien nog nau
wer met elkaar verbonden) . . . dan zou dat toch een construc
tiever en politiek aantrekkelijker toekomstheeM opleveren dan 
het huidige onrustige Westerse bondgenootschap, dat gebaseerd 
is op een stilzwijgende erkenning van een nooit minder worden
de Europese verdeeldheid. 

Bij een ruimer opgezet bondgenootschap, waar de Atlantische 
bond een van de bestanddelen van zou zijn, zou Amerika's bete
kenis voor Europa's betekenis niet teloor hoeven te ga•an. De her
leving van bekrompen nationalistische gevoelens zou erdoor wor
den tegengegaan, evenals de voortzetting van de xenofobie der 
nationalistische communisten. Een nieuw politiek verband, dat 
ten laatste ruimte zal laten om af te rekenen met de erfenis van 
de Tweede Wereldoorlog, zal eindelijk kunnen ontstaan. De opga
ve waarvoor onze tijd ons stelt, is de nobelste taak die het W es
ten zich zelf stellen kan: het is de beëindiging van Europa's ver
deeldheid. 
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De pen op papier 

Tinbergen over de betekenis van de welvaartseconomie voor het 
socialisme. 

Er is waar,schijnlijk geen Nederlander die zoveel voor de ontwikke
ling van de economische wetenschap heeft gedaan als Tinbergen. 
Vermoedelijk is er ook niemand die zijn kennis zo zeer in dienst 
van de leniging van sociale noden heeft gesteld als Tinbergen. 
Daarom is het met een zekere schroom, dat ik als jong broekje met 
hem de degens kruis. 

De deskundigheid van Tinbergen is echter zo buiten elke twijfel 
verheven, dat het gevaar bestaat dat de vermenging van weten
schap en politiek, die uit zijn artikelen in Socialisme en Democra
tie 1) spreekt, zonder meer zal worden aanvaard. En inderdaad 
beschouw ik dit als een ernstig gevaar. Evenzeer als men moet 
waken voor het misbruiken van de wetenschap voor het nastreven 
van amorele doeleinden - ik denk aan de gebetHtenissen voor de 
Tweede Wereldoorlog - dient men bedacht te zijn op het benutten 
van de wetenschap ten behoeve van ogenschijnlijk algemeen aan
vaarde - en daardoor gerechtvaardigde - politieke doeleinden. 

Tinbergen meent dat de welvaartseconomie de wetenschap is 
van de optimale orde en hij ontleent daaraan blijkbaar de poging 
een geheel van persoonlijke politieke opvattingen via het kleed der 
welvaartstheorie te objectiveren. Hij schrijft zelf,s: 'Het socialisme 
sheeft naar zo groot mogelijk geluk voor de gehele bevolking, dus 
precies naar datgene dat wordt uitgedrukt in de sociale welvaarts
functie die wij op het ogenblik bespreken.' En 'Het begrip welvaart 
kan daarbij zo ruim worden geïnterpreteerd als men wil; d.w.z. 
men kan (en moet) er alle factoren in opnemen, en op de juiste 
wijze, die het volkswelzijn bepalen.' Ten onrechte wordt hier het 
begrip welvaart zo ruim genomen dat het samenvalt met het geluk 
van de mensen. Immers, in de economie is het begrip welvaart 
beperkt tot de behoeftenbevrediging die het gevolg is van het be
schikken over schaarse middelen met alternatieve aanwendings
mogelijkheid. De door Tinbergen voorgestane uitrekking van het 
begrip betekent dat economische analyse en politiek worden ver-
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mengd, zodat we in de oude toestand van een socialistische econo
mie, een liberale economie en een katholieke economie terugvallen. 
Ik dacht dat de jongste geschiedenis ons had geleerd, dat we juist 
gezamenlijk moeten proberen de andere kant op te gaan. 

Tinbergen poneert zonder meer dat verscheidene concrete stel
lingen uit de welvaartseconomie kunnen worden afgeleid. Steeds 
wekt hij de indruk dat deze .stellingen een algemene geldigheid 
bezitten, in die zin dat ze uit de theorie zouden kunnen worden 
afgeleid. Nergens staat hij stil bij de toch wel merkwaardige toe
valligheid dat al deze stellingen ook onderdeel uitmaken van de 
partijprogramma's der socialistische partijen. Alsof liberale pro
gramma's zonder meer buiten de wetenschap vallen. 

De oplossing is naturn-lijk dat alle partijprogramma's buiten de 
wetenschap vallen. Tinbergen voert zijn waarderingsoordelen in 
om tot zijn stellingen te komen en verlaat zo- zonder het te zeg
gen - het terrein van de wetenschap. Laten wij het demonstreren 
aan de hand van zijn eerste stelling, die inhoudt dat 'de optimale 
orde over het algemeen de noodzaak van een herverdeling der in
komens zal inhouden.' Het wetenschappelijke kleed is hier wel erg 
doorzichtig. Immers, iedereen ziet wel in dat hier het waarderings
oordeel wordt uitgesproken, dat door van de hoge inkomens iets af 
te nemen ten behoeve van de lagere, de totale welvaart stijgt. Al 
wordt de politiek in nog zo een mooi wiskundig model verstopt, het 
waarderingsoordeel is er niet minder om. Er is sprake van een 
zuiver politieke uitspraak, die men b.v. op sociale rechtvaardigheid 
kan baseren, maar niet op de economische theorie. 

Zo is het ook met de andere stellingen. Mij viel nog de suggestie 
op een belasting op het IQ te heffen. De gedachte van Tinbergen 
is dat de ongelijkheid der inkomens grotendeels terug te voeren 
is tot verschillen in intelligentie. Ik meen dat het bonte patroon 
van de werkelijkheid ons leert dat dit een betwistbare stelling is, 
speciaal wanneer men denkt aan allen die in de handel werkzaam 
zijn. Het lijkt mij bovendien zeer de vraag of de scala van mense
lijke intellectuele potenties kan worden gekarakteriseerd door een 
getal, het IQ. 

Ten slotte houdt de suggestie de creatie van nieuwe klassen in, 
waaraan m.i. geen behoefte bestaat. 

Van de scherpte van mijn reactie ben ik mij bewust. De lezer en 
collega Tinbergen zullen echter met mij van mening zijn dat een 
discussie over de verhouding van wetenschappelijke analyse en 

1) September 1965, pag. 594 e.v. en november 1965, pag. 712 e.v. 
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politieke wensen van groot belang is. Moge mijn opmerkingen in 
deze geest worden opgevat. 

A. HEERTJE 

Naschrift 
Gaarne dank ik pg. Heertje voor de mogelijkheid die hij mij geeft 
om mij nog wat duidelijker uit te drukken. Als deze discussie zou 
kunnen uitgroeien tot een verdere verdieping van de aan de orde 
gestelde vragen, des te beter. 

Ik meen da't pg. Heertje de logische structuur van mijn betogen 
niet geheel juist interpreteert; maar ik ben met hem eens dat het 
om zeer belangrijke kwesties gaat. Die logische structuur is: ge
geven aannemende een sociale welvaartsfunctie, aan welke eisen 
moet dan de toestand (of ontwikkeling) voldoen die de welvaart 
zo groot mogelijke maak't (in acht genomen de produktiewetten 
e.d., die wij ook gegeven beschouwen). Dit is het vraagstuk van de 
welvaartstheorie en zo geformuleerd is het zuiver wetenschappe
lijk. De waardeoordelen steken in de als gegeven aangenomen 
welvaartsfunctie. Deze kies ik niet zozeer naar mijn eigen inzicht 
als naar wat ik vermoed dat het gezicht van de bevolking of een 
regering is. 

Er is tegenwoordig een grote belangstelling voor sociale recht
vaardigheid - wat dat dan ook moge zijn - en daarom kan men 
deze als een component van de welvaartsfunctie invoeren - dat 
zou een beschrijving zijn van de feitelijke voorkeuren van een 
groot deel van de bevolking. Ik doe het overigens in het grootste 
deel van mijn betoog niet eens, en vind niettemin oplossingen die 
zeer 'sociaal' aandoen. 

De kwestie waarin ik van de mees'i:e mijner collega's verschil is 
of een welvaartsfunctie kan worden gemeten. Ik sluit dat niet uit; 
de bewijslast is aan wie het wel wil uitsluiten. (Men heeft vroeger 
ook gemeend dat de temperatuur een onmeetbare grootheid was.) 

Er is wetenschappelijk niets 'tegen om op het gebied van andere 
wetenschappen te komen; daarom neem ik gaarne bepaalde dingen 
over van de sociologen t.a.v. de elementen die het welzijn be
invloeden. Doch ik heb gesteld dat inderdaad in de welvaarts
functie ook ethische elementen steken; daarover heb ik alleen ge
zegd dat wij zulke ethische elementen moeten aanvaarden die 
voor de grote meerderheid der mensen aan spreken. Ik ben natuur
lijk eens me't pg. Heertje, dat men andere uitkomsten krijgt als 
men in de wetenschappelijke machine een andere welvaartsfunctie 
'stopt'. 
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Mijn uitkomsten stemmen lang niet allemaal overeen met het 
programma van de partij. O.m. wat ik over de inkomstenbelasting 
stel is een duidelijk voorbeeld. 

Mijn stelling over de herverdeling is echter zuiver wetenschappe
lijk. Het optimum van Pareto zal in de overgrote meerderheid 
van de denkbare welvaartsfuncties zodanig zijn dat de budget
vergelijkingen der afzonderlijke consumenten niet vervuld zijn. 
Men moet nl. (het is in de theorie van de internationale handel 
geprobeerd) heel gekke wegingscoëfficiënten van de individuele 
nuttigheidsfuncties aannemen om een optimum te vinden met de 
betalingsbalansen in evenwich't. 

De door het optimum vereiste inkomensherverdeling wordt 
door de inkomensbelasting niet bereikt; wel door 'lump sum' be
lastingen, waarbij de vermogensbelasting veel dichter komt dan de 
inkomstenbelasting. Toch is zij niet de enig denkbare vorm; en 
ik noemde een belasting op het I.Q. als een (theoretische) mogelijk
heid; algemener: elke belas'ting op het produktievermogen. Ak
koord dat het I.Q. niet de beste maatstaf is; weet men betere? 
Niet akkoord dat door zo'n belasting 'nieuwe klassen' worden ge
schapen; zij bestaan al en hun effect wordt door zo'n belasting 
verminderd. Door de natuur en het niet bestaan van gelijke kan
sen beleven wij op he'i: ogenblik dat bepaalde categorieën - b.v. 
hoogleraren- die uit hun werk al zoveel bevrediging ontvangen 
ook nog eens extra inkomensverhogingen hebben ontvangen. 

Inderdaad meen ik dat de welvaartstheorie de theorie van de 
optimale orde is. Zij zegt dat men om het welvaartsmaximum te 
bereiken aan bepaalde eisen moet voldoen. Hoe anders is dit te 
verwezenlijken dan door onze orde te veranderen zó, dat zij zo
veel mogelijk aan deze eisen voldoe'i:? De echte onbekenden van 
de welvaartstheorie zijn dus de instellingen. 

Ik zou mij verheugen op een voortzetting van deze discussie. 

J. TINBERGEN 
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Boekbespreking 

E. L. Smelik en M. van Witsen: Ethiek van het verkeer. Deel V in de 
serie Ethische verkenningen. Nijkerk 1964, 100 blz. 

De schrijvers van dit goed leesbare boek (een theoloog en een techni
cus) doen 'een eerste poging' zich ethisch rekenschap te geven van het 
verkeersprobleem, een probleem dat door weinigen in deze tijd van 
autoblik niet onderkend zal worden. De eerste auteur schreef vooral 
de hoofdstukken I en lil, de tweede hoofdstuk II. Dit hoofdstuk houdt 
zich voornamelijk bezig met de 'hard facts': statistiek van verkeers
ongevallen, verkeersintensiteit, verstedelijking e.d. 

Op het gebied van de oorzaken van verkeersongevallen en van de 
verkeerscriminaliteit is nog niet zo erg veel bekend. Veel onderzoek 
is er nog niet verricht en de beschouwingen erover kunnen zich 
dan ook tussen ruime marges van mogelijkheden bewegen. Op pag. 
93 worden enige percentages vermeld over oorzaken van ongevallen 
in 14 Westeuropese landen. De achtergrond waartegen deze percen
tages bekeken moeten worden, komt met uit de verf, zodat we op dit 
punt helaas niet van verrijking van inzicht kunnen spreken. 

Het boek doet een klemmend beroep op de verantwoordelijkheid van 
iedere weggebruiker van elke categorie. Dit is geen vrijblijvend en 
zwevend appèl, doch gebaseerd op de in het tweede hoofdstuk gegeven 
analyse van de ontwikkeling van de verkeerssituatie. Deze (ernstige) 
situatie doet de auteurs ook déze vragen stellen: l. Heeft ieder als 
vanzelfsprekend het recht om als bestuurder van auto, motor- of brom
fiel~ aan het verkeer deel te nemen? En dat vooral in een overbevolkt 
land? 2. Mogen ouders in de huidige gevaarlijke situatie van het ver
keer tezamen in een auto plaats nemen? 3. Hebben ouders in ieder 
geval het recht hun jonge kinderen in een auto mee te nemen? (pag. 
91) Zij vervolgen dan: 'Natuurlijk zal iedereen onmiddellijk zeggen: 
wat wil men dan anders? Deze vraag is het juist die de verkeersethiek 
met alle ernst stellen wil. Men kan er een vluchtig, snel antwoord op 
geven, of men moet bij het antwoord geven naar vele kanten op
nieuw gaan denken.' We geven deze vragen hierbij, ter overweging, 
door. Een andere vraag, die buiten het bestek van dit boek, maar wél 
in de reeks Ethische Verkenningen past (Deel 111: Ethiek van de geld
besteding), is, of gezien de armoedesituatie van twee derde der mens
heid, iedereen een auto moet hebben. 

De schrijvers laten het niet bij het subjectief verantwoordelijkheids-

863 



besef (uiteindelijk in één regel samen te vatten: de beoefening van en 
de oefening in zelftucht, pag. 84); zij wijzen ook op de verantwoordelijk
heid van de maatschappij: verbetering van voertuigen, aanleg van 
(veilige) wegen, verbetering van het openbaar vervoer. Verder: een 
wel-doordachte wetgeving, vooral internationaal; controle op voertui
gen, strenge rijvaardigheidseisen. En ten slotte: de verkeersopvoeding: 
op scholen vooral (de schrijvers pleiten overigens ook voor instructie 
in bejaardentehuizen!), in couranten, predikaties en radiovoordrachten 
(pag. 83, 94). Deze opvoeding zal het moeilijkste zijn; het doel wordt 
hierbij vaak gemist, omdat opvoeding veelal in het emotionele vlak 
plaatsvindt. Noodzakelijk zal evenwel zijn: onderzoek naar oorzaken van 
verkeersongevallen en een hierop gebaseerd opvoedings- en preventie
programma. Dit laatste kost tijd en vooral veel geld, maar dat zal slechts 
een schijntje zijn van de schade, door verkeersongevallen veroorzaakt. 

JAC. VAN WERINGH 

REDACTIONEEL 

In dit nummer is het tweede (en laatste) deel geplaatst van het 
artikel van dr. Z. K. Brzezinski. Het eerste deel werd opgenomen 
in het november-nummer. 

Aan dit nummer is los toegevoegd de inhoudsopgave van de jaar
gang 1965 (de tweeëntwintigste jaargang). 

Biografische notities: 

A. C. A. Eertrand is het pseudoniem voor iemand die sinds vele 
jaren op het gebied der Europese integratie werkt en de ontwik
keling van zeer nabij heeft kunnen gadeslaan. 

P. Dankert is internationaal secretaris van de Partij van de Arbeid. :1! 

;~ 
Drs. H. Wallenburg is als wetenschappelijk ambtenaar verbonden "' 
aan het Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Leiden. :;: 
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