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BIJ DE NIEUWE JAARGANG 

De redactie van dit tljdsch/'ift onthoudt zich in het algemeen van toelicMende en ver
klal'ende notities bij de afleveringen die onder haar reralltwoordelijkheid verschijnen. 
Zelfs aan de zo gebruikelijke personalia van de medewerkers schenkt zij meestal geen 
aandacht. Dat heeft zijn goedf! reden. Als de situatie bij een pcriodiek gezond is, recht
vaardigen keuze en inhoud van de bijdragen zich zelf. Men kan echter de vraag opwer-
1)en af de redactie dit beginsel nict te ver vocrt. Zo heeft zij in de afgelopen jaargang 
de lezels een vrij ingrijpende wisseling ell aanvulling van de redactie zonder cnig 
commentaar voorgeschoteld en een aantal bijdragen ollder sc7wilnaam laten verschijnen, 
zonder de lezet\s zelfs maar te waarschut/;en. dat zij naar de bewuste namen tevergeefs 
in het telefoonboek zouden bladeren. Het is mede de achterl5rond van deze vraagstelling, 
die tot een enkele opmerking bi; het begin van de nieuwe jaargang aanleiding geeft. 

Bij de aanvang van de vorige jaa·rgang heeft de redactie Ilitecngezet, dat zij bijzondere 
aandacht wilde geven aan critick op en uitwerking van "De Weg naar Vl'ijheid" en 
daarnaast een reeks artikelen wilde wijden aan de vraag hoe het er intern met de 
socialistische gedachte en beu;eging voorstaat. Beide voornemens zijn tot uitvoering 
gekomen. In dit nummer wordt een twintigtal beschouwingen over de situatie I-'an het 
socialisme voorlopig afgesloten met een bijdrage van drs V vogd over de inhoud van 
socialistische cultuurpolitiek, terwijl de voorzitter van de redactie een balans van de 
ger.:oerde discussie opmaakt. De afsluiting van deze discussie is uite1'llard een formele en 
voorlopige: de v1'llagstukken die zijn aangeroerd en de vragen die zijn opgeworpen, 
blijven Clan de orde. Al was het alleen maar, omdat de voor de Partij van de Arbeid zo 
biizondel' gunstige verkiezingsuitslag van Juni 1952 om cl'itische waakzaamheid vraagt 
bi; het tegengaan van verleidelijke zelfvoldaanheid. 

De wijze waarop deze waahaamheid in S. en D. wordt beoefend zal in deze iaargang 
evel1lcel weer een andere zijn. De beveiliging tegen het wereldcommunisme mag geen 
moment uit onze aandacht vf3rdwijnen; het Europese 6enheidsstreven, dat in een even 
riskante als moedgevende stroomversnelling is gerankt, eist nadere beschouwing; binnen
slands vragen de positie van de middengroepen en de verwezenlijking van gelijke ontwik
kelingskansen om een duideliike concretisering; de verhouding van democratisch-socialis
tische maatschappij-opvattingen tot liberale en confessionele filosofieën moet terwille 
van verdere doorbraak worden uitgewerkt. Vooral ten behoeve van dit laatste zal een 
beantwoording van de critiek van niet-socialistische ziide op het Plan nuttig kunnen 
zijn. - Ziedaar al reeds een heel program voor de komende jaargang. Daarnaast streeft 
de redactie er naar omtrent de belangrijkste ontwikkelingen binnen- en buitenslands uit 
de eerste hand te blijven voorlichten. 

Moge het bovenstaande voldoende zijn ter aanduiding van de richting waarin de 
redactie haar taak: stimuleren tot actief doordenken en wetenschappelijke bezinning, 
hoopt te veroullen. 
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P. J. A. I D E B U R G 

INDONESIE 
ENKELE POLITIEKE ASPECTEN 

D e beoordeling van de politieke situatie in Indonesië is voor een westers 
buitenstaander een hachelijke zaak. Dit geldt vooral, wanneer zoals thans, 
Indonesië in een politieke crisis verkeert. 

Hoe nauwkeurig men ook de publieke gegevens over Indonesië volgt, men krijgt 
steeds de indruk dat de voorlichting onvolledig is, dat de achtergrond van de 
gebeurtenissen ons vaak onthouden wordt, dat ongrijpbare persoonlijke factoren 
soms een belangrijke rol spelen en ten slotte dat onze beoordelingsmaatstaven 
bepaald niet identiek zijn met die der Indonesiërs. 

Wanneer men aanneemt dat de Indonesische Staat nog niet in een stadium van 
consolidatie verkeert en dat er vele vaak onderling volstrekt tegenstrijdige krachten 
nog worstelen voor een ' plaats in het Indonesisch Staatsbestel, dan wordt deze 
onzekerheid in de beoordeling van de Indonesische politieke situatie begrijpelijk. 
Maar ook dan moet men nog twijfelen aan de eigen beoordelingsmaatstaven voor 
het belangrijke en onbelangrijke, het gewenste en het ongewenste, het sterke en 
zwakke enz. enz. en vraagt men zich ook vaak af of er in de Indonesische samen
werking geen factoren gelden, welke ons geheel ontgaan omdat zij geen rol spelen 
in onze eigen gedachten wereld. 

In een politieke crisis, welke wij thans weer beleven, is het inzonderheid moeilijk 
zich niet onder de indruk te laten brengen van de ons gemelde - nooit volledig 
beschreven - gebeurtenissen en zich te bepalen tot die feiten en factoren , welke 
- wellicht - op langere tennijn bepalend zijn. Men heeft bovendien al vaak mee
gemaakt dat een crisis in Indonesië toch weer anders wordt opgelost dan wij 
waarschijnlijk achten. 

In het vervolg wordt getracht enkele aspecten te benaderen minder in verband 
met hun feitelijke actualiteit dan wel met het oog op hun mogelijk belang voor 
de toekomst. Het kader van deze uiteenzetting gedoogt slechts een beperkte keuze. 

De politieke parti;en 

Het ligt niet in de bedoeling alle politieke partijen in dit verband te bespreken . 
Wij bepalen ons tot enkele belangrijke momenten, doch ook aldus staan wij reeds 
aanstonds voor een reeks van onbekenden. In het algemeen is men het er over 
eens dat de verhoudingen in het niet verkozen doch benoemde parlement in genen 
dele de reële sterkte aangeven van de partijen en dat ecn parlement, gekozen op 
basis van algemeen kiesrecht en evenredige vertegenwoordiging, er totaal anders 



zou uitzien dan het huidige. Men zou nog kunnen beweren, dat in een land met 
een zo groot aantal analfabeten, de wezenlijke politieke krachtsverhoudingen veelal 
niet worden bepaald door stemmenverhoudingen, maar dit is, nu men in Indonesië 
eenmaal gekozen heeft voor een algemeen kiesrecht, slechts in beperkte mate 
juist. Een feit is dat, naar onlangs duidelijk gebleken is, velen de huidige samen
stelling van het parlement niet langer verdraaglijk achten en dat men op zo kort 
mogelijke termijn door verkiezingen wil komen tot een meer stabiele en duidelijke 
afpaling der partijverhoudingen. \Vat een dergelijke verkiezing zal opleveren kan 
niet worden voorspeld, behalve dan dat men algemeen verwacht dat de Moslimse 
groepen een absolute meerderheid zullen behalen. 

De niet-godsdienstige partijen verkeren in volstrekte onzekerheid omtrent hun 
toekomst en zij zien deze dan ook niet zonder zorg tegemoet. 

Het is vermoedelijk niet te veel gezegd, wanneer men stelt, dat de ook in de 
verhouding met Nederland telkens naar voren tredende onbehaaglijkheid en nega
tiviteit in het politieke stemmingsbeeld voor een deel mede door deze onzekerheid 
wordt veroorzaakt. 

Men krijgt de indruk dat het vooral de P.N.I. (Partai Nasional Indonesia, wamuit 
ook president Soekarno afkomstig is) en de P.S.!. (Partai Socialis Indonesia, onder 
leiding van Sjahrir) zijn, die met elkander wedijveren om de belangrijkste plaats 
in te nemen na de Islamietische groepen. 

Wat deze laatsten betreft: tot voor enkele maanden was de overgrote meerder
heid der politieke Islamieten verenigd in de Masjumi, de grootste partij ook in 
het huidige parlement. Daarnaast bestond de P.S.!.!. (partai Sm'ikat Islam Indonesia, 
leider Abikoesno), maar deze was klein in vergelijking met de Masjumi. Met deze 
laatste was nauw verbonden een groep van Moslimse godgeleerden georganiseerd 
in de Nahdatu'l Ulama, een groep welke vermoedelijk op het platteland van Java 
grote aanhang heeft. Deze betrekkelijke eenheid van politiek-Islamietische groe
pering - een eenheid welke zowel een vooruitsh'evende vleugel (Natzir) als een 
meer conservatieve groep (Sukiman) omvatte - schijnt enigszins verbroken te zijn 
doordat enige maanden geleden de Nahdahl'l Ulama haar verhouding met de 
Masjumi opzegde en met de P.S.!.!. en de Perti (een moslimse groep, vooral van 
ulama's in Sumatra) een afzonderlijke alliantie aanging. De reden van deze afschei
ding is niet geheel duidelijk voor een buitenstaander: vermoedelijk vond men in 
de kringen van de Nahdatu'l Ulama de politiek van de linkervleugel der Masjumi, 
waarin vooral de jongere intellectuelen veltegenwoordigd zijn, te weinig conserva
tief-Islamietisch. Een mede dreigende scheuring in de Masjumi zelf werd intussen 
voorkomen, zodat deze partij ook thans nog een rechter- en een linkervleugel omvat 
en zelfs tot een gemeenschappelijk programma is gekomen. 

Het effect van de afscheiding van de Nahdatu'l Ulama is voor een buitenstaan
der moeilijk te overzien. In zaken van godsdienst en algemene moraal zal men ver
moedelijk wel blijven trachten een zeker gemeenschappelijk front te blijven vormen, 
maar het is voor het ogenblik niet wel mogelijk om te gissen waar samenwerking 
begint en waar zij weer eindigt. Nog onzekerder is, welke gevolgen deze splitsing 
straks bij de verkiezingen zal hebben t.a.v. het stemmenaantal: de invloed van de 
Nahdatu'l Ulama is vermoedelijk vrij belangrijk, maar het is de schrijver niet 



gelukt om ook maar enigszins betrouwbare schattingen te verkrijgen van de getal
len, waarom het hier gaat. 

Hierbij komt nog een factor, welke wel zeer moeilijk is uit te drukken in demo
cratisch-politieke getalsverhoudingen, nl. de factor "Daru'l Islam". Zoals men weet 
is dit een groep van Islamieten, welke een zekere extreme Moslimse staatsvorm 
voorstaan en uit dien hoofde in voortdurend verzet zijn tegen het huidige regiem. 
De reële aanhang van deze groep is uiterst moeilijk te bepalen niet het minst door 
het feit dat vele omustige elementen, die in bende-verband optreden, zich gaarne 
tooien met de naam van deze groep, terwijl ook de vaak uitgeoefende terreur het 
niet wel mogelijk maakt om aanhangers en gedwongen meelopers te onderscheiden. 

Het schijnt intussen wel vast te staan dat er om verschillende redenen in de 
Masjumi een aantal personen van invloed zijn, die, het ordeverstorend element van 
de Daru'l Islam afkeurend, zich toch niet zonder meer tegen deze extreme groep 
willen keren. Ook zegt men dat vele leden van de Nahdatu'l Ulama nauwe relaties 
hebben met elementen uit de Daru'l Islam. Aan de andere kant beweert men ook 
dat communistische elementen trachten vaste voet in de Daru'l Islam te verkrijgen 
uiteraard niet uit sympathie voor de doelstellingen van deze beweging, maar uit
sluitend om het voor hen zo begeerlijke element van omust gaande te houden. 

Dit alles is, vooral wanneer men het wil omzetten in getals- en partijverhoudin
gen, voor een buitenstaander onbepaalbaar en het lijkt dan ook niet mogelijk om 
een ook maar enigszins betrouwbare prognose te formuleren over de reële politieke 
betekenis van een algemene verkiezing, welke een absolute meerderheid van ver
tegenwoordigers van Islamietische politieke partijen in het parlement zou brengen. 

Wel neemt men vrij algemeen aan, dat, hoe ook de situatie in het parlement 
er na algemene verkiezingen zal uitzien, de Indonesische regering toch ook uit 
andere dan uitsluitend leden van de Islamietische partijen zal moeten zijn samen
gesteld. Hier komt dan vanzelf de vraag aan de orde, welke partijen hier een 
woord zullen meespreken en zo komen wij vanzelf op het hierboven aangestipte 
punt van de groeiende concurrentie tussen verschillende niet-Islamietische partijen. 

Tot dusver was de P.N.I. na de Masjumi de grootste partij. Zij bezat ook een 
niet onaanzienlijke aanhang in de gelederen van het revolutionnaire volksleger en 
zij voelt zich traditioneel de avantgarde van het revolutionnaire nationalisme. Zij 
gevoelt deze positie bedreigd niet alleen door de massa der aanhangers van de 
Islamietische politieke groepen, maar evenzeer door kleinere partijen waarvan de 
P.S.I. wellicht de belangrijkste is. 

Het is niet gemakkelijk deze partijen - en in het algemeen de niet-Moslimse en 
niet-communistische partijen - te onderscheiden naar hun partijprogramma's: in 
dit opzicht bestaat er een verwonderlijke gelijkgerichtheid (in "linkse" zin) van 
vrijwel alle groepen. 

Men zal de onderscheiding daarom veeleer moeten zoeken hetzij in persoonlijke 
factoren, dan wel in het algemene politieke "klimaat" of ook in regionale en 
plaatselijke motieven. De P.I.R. bijv., die, vooral in nauwe samenwerking met de 
Fractie-Demokrat, thans de derde partij is in het parlement, verenigt figuren met 
geheel onderling verschillende achtergrond, waaronder ook een aantal vertegen
woordigers uit de voormalige "Buitengewesten", in haar gelederen. Het moeilijk 
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tormuleerbare verschil tussen de P.N.!. en de P.S.!. (het verschil ligt immers 
bepaald niet in het al of niet socialistisch denken) zou men wellicht enigermate 
kunnen benaderen door een vergelijking tussen de meer emotionele tot de stads
massa's gerichte voor-oorlogse P.N.I. en de - overigens niet minder nationalistische 
- voormalige Gerindo, wier stijl meer bepaald werd door een belangrijke groep 
van socialistische intellectuelen. Uiteraard heeft de P.N.I. als revolutionnaire 
massa-organisatie na de onafhankelijkheidsverkrijging veel van haar emotioneel 
bepaalde waarde verloren. Het schijnt echter dat zij van deze factor moeilijk 
afstand kan doen en men ziet dan ook, dat zij het behoud van haar aanhang zoekt 
in een zeker emotioneel radicalisme zich o.m. uitend in een ~ystematisch aanwak
keren van het anti- ederlands sentiment en in een openlijk zoeken van toenadering 
tot de communisten, die al even weinig sympathie hebben voor de P.S.I.. Merk
waardig is ook dat de P.N.I. wel zeer zichtbaar optreedt in vaak negatieve acties, 
maar nog niet tot een eigen definitief programma is kunnen komen. 

Het is daarnaast een feit dat de P.S.I. na de souvereiniteitsoverdracht zich vooral 
geconcentreerd heeft op de organisatie en uitbouw van de eigen partij en veel 
minder dan de P.N.I. zich begerig toonde naar directe deelneming aan de regering. 
Intussen neemt de P.S.I. in het overheidsapparaat een belangrijk aantal gewichtige 
plaatsen in. Dit laatste is met name ook het geval in het leger, waarop de tegen
stelling tussen P.N.I. en P.S.I. zich onlangs heeft toegespitst. Deze tegenstelling 
heeft zich vastgehaakt aan een wrijving in het leger zelf tussen de elementen van 
het oude revolutionnaire volksleger en een opkomende groep van officieren, die 
het leger niet willen opbouwen op de vorige revolutionnaire romantiek, doch op 
militaire zakelijkheid. Men krijgt de indruk dat de P.N.I. getracht heeft op dit 
vlak de invloed van de P.S.I., die vooral onder de laatste groep haar aanhangers 
~chijnt te tellen, te breken. Vermoedelijk heeft zij juist op dit punt, waarbij een 
emotioneel beroep kan worden gedaan op de gevoelens voor het volksleger van 
de vrijheidsstrijd en de anti-Nederlandse sentimenten (militaire missie), zich kunnen 
verzekeren van een vrij grote aanhang in het parlement o.a. ook bij een deel van 
de Masjumi. Intussen is door een voor ons niet geheel te volgen spel deze 
manoeuvre in eerste aanleg uitgelopen op een verdere devaluatie van het huidige 
parlement en in de voor alle belanghebbenden en belangstellenden zeer gewichtige 
beslissing der regering, dat men er nu alles op zal zetten om spoedig tot algemene 
verkiezingen te komen. Men verwacht blijkbaar dat de tot dusver bestaande on
enigheid onder de partijen over het te volgen kiesstelsel door de loop der gebeur
tenissen zo zal zijn verzwakt, dat het parlement de eventuele voorstellen spoedig 
zal aanvaarden. 

Inderdaad zou het naar ieders oordeel een zegen zijn wanneer op deze wijze 
een zekere zuivering en stabiliteit in de politieke sfeer van Indonesië zou kunnen 
worden tot stand gebracht. Van verschillende zijden werd verwacht dat reeds thans 
de positie van de zittende regering door de October-gebeurtenissen vrijer en sterker 
zou zijn geworden, maar deze gedachte is voorbarig gebleken. 

Immers, nu deze kwestie in het leger eenmaal, mede door de actie van het 
parlement, acuut is geworden, schijnt het niet gemakkelijk de gemoederen weer tot 
rust te brengen. Terwijl wij dit schrijven heeft zich, na een aanvankelijk niet geheel 
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duidelijke affaire in Oost-Java, een zeer duidelijk en ernstig incident in Makassar 
voorgedaan door de afzetting van de aldaar gestationneerde divisie-commandant 
door de overste Warouw, waarbij deze laatste duidelijk een onderscheid heeft ge
maakt tussen de opperbevelhebber (de president) en het ministerie van Defensie 
(Sultan Hamengku Buwono). 

Daarna heeft een soortgelijke actie plaats gevonden in het overigens veel rustiger 
gebied van Zuid-Sumatra. Tot dusver was er wel gemompeld over een tegenstelling 
tussen President cn Sultan maar was men er toch in geslaagd een dergelijke moge
lijkheid buiten de openbare discussie te houden. Nu men met de tegenstellingen 
in het leger zelf tevens de namen van zeer vooraanstaande personen is gaan noe
men, krijgt de zaak een zeer bedenkelijk karakter: men komt hier voor een kwestie, 
well<e men als regel in Indonesië in deze vorm liever niet uitvecht en men kan 
dan ook slechts met grote belangstelling afwachten hoe de regering nu zal manoeu
vreren om het geschil onder andere formules te brengen. In ieder geval is men 
o.i. op de verkeerde weg, wanneer men in dit verband zou gaan fantaseren over 
een bod van de huidige minister van Defensie naar de positie van president. \Vij 
menen dat deze factor er geheel buiten staat en dat men reeds een voldoende 
verklaring voor de huidige spanningen kan vinden in de toch al pijnlijke strijd 
tussen het oude revolutionnaire volksleger en zijn aanhang en de groepen, die in het 
algemeen streven naar minder emotie en meer zakelijkheid. 

Dat deze moeilijkheden vooral in Oost-Java en Oost-Indonesië op de spits zijn 
gedreven, is begrijpelijk wanneer men bedenkt dat vóór de souvereiniteitsoverdracht 
de positie van de Oost javaanse troepen onder de toenmalige commandant, kolonel 
Sungkono, een zeer zelfstandige was; voorts, dat de troepen in Oost-Indonesië voor 
een deel uit deze Oost javaanse troepen afkomstig zijn, inzonderheid de zgn. brigade
Warouw, die reeds toen bekend was om de nogal radicale opvattingen van haar 
commandant. Reeds in 1950 heeft de tegenwoordige minister van Defensie in een 
overeenkomstige functie moeilijkheden gehad met dit deel van het leger. Het zal 
aan de Indonesische regering veel hoofdbrekens kosten hier een oplossing te vinden, 
welke meer dan een tijdelijke is. De gewapende macht is nu eenmaal een uiterst 
precaire factor, vooral in een nog niet geheel geconsolideerd staatsbestel. 

Wij stuiten hier op een probleem, dat voor de toekomstige ontwikkeling van 
Indonesië van het grootste belang is, nl. op welke wijze de elementen, welke een 
bijzonder actief aandeel hebben gehad in de revolutionnaire vrijheidsstrijd, kunnen 
worden ingeschakeld in of geneutraliseerd door de organisatie van een gestadige 
en redelijke opbouw van de nieuwe staat. Dit probleem, dat zich na iedere revolutie 
voordoet en dat een reeks van pijnlijke persoonlijke elementen inhoudt, moet op 
enigerlei wijze en liefst op korte termijn tot oplossing worden gebracht. 

Een buitenstaander krijgt wel eens de indruk dat men dit in Indonesië enigszins 
op de lange baan heeft willen schuiven en dat men terugdeinst voor een scherp 
conflict, waardoor de eenheid van Indonesië verstoord zou kunnen schijnen; men 
kan zich echter geen geordende opbouw van Indonesië denken zonder dat men 
de elementen, die in feite voor het moeilijke constructieve werk niet geschikt zijn, 
definitief aan banden heeft gelegd. Misschien 1..-unnen algemene verkiezingen ook 
in dit opzicht de taak van de Indonesische regering verduidelijken en vergemak-

6 



kelijken, maar de in Indonesië wel eens gekoesterde - en ook wel uitgesproken -
illusie, dat men deze twee onverenigbare elementen in de Indonesische sfeer toch 
tot synthese zou kunnen brengen lijkt ons, westerlingen, vooralsnog wishful 
thinking. 

Nog een tweede algemene opmerking dient in het kader van dit politieke beeld 
te worden gemaakt. Men krijgt wel eens de indruk dat in Indonesië - zoals trou
wens ook in andere jonge Aziatische staten - het nationalisme ipso facto ook in 
sociaal opzicht progressief is. Wanneer men de programma's der verschillende par
tijen doorleest, wordt deze indruk bevestigd. 

~Ien zij echter met een dergelijk oordeel voorzichtig. Het is inderdaad een feit 
dat in Indonesië de vrijheidsstrijd er toe geleid heeft, dat de meer behoudende 
elementen op zij zijn gezet en dat de leiding is gekomen in handen van een aantal 
intellectuelen, wier theoretische instelling bepaald gericht was op progressiviteit, 
alsmede van grote groepen, die in htm revolutionnaire actie hoe langer hoe meer 
zich richten op afbraak of vervanging van al het vorige. 

Men mag echter niet vergeten in de eerste plaats dat het nationalisme als zo
danig in eerste instantie is voortgekomen uit kringen, waarin een historisch geves
tigde maatschappelijke positie en een bewust eigen geestelijk bezit een waardigheid 
en zelfbewustzijn in stand hielden, welke zich meer of minder duidelijk konden 
blijven verzetten tegen het machtsoverwicht van het Westen. Deze oorsprong en 
kern verleenden aan het nationalisme een zekere onbreekbare ruggegraat; door een 
groep jongere intellectuelen is daaraan later een meer revolutionnair elan toege
voegd, waardoor ook velen van de eerste strijders voor de nationale zaak op zij 
zijn gezet. 

Bij de consolidatie van de Indonesische staat zal echter blijken in hoever men 
een beroep zal moeten doen op van nature meer behoudende elementen en in 
welke mate vooral ook de massa van de landelijke bevolking prijs zal stellen op 
het behoud c.q. gedeeltelijk herstel van verhoudingen, welke in het verleden in 
de Indonesische samenleving belangrijk waren. Men denke in dit verband ook aan 
het Islamietische element, waarvan - evenmin truuwens als in andere Islamietische 
staten - nog niet te zeggen is, hoe dit op den duur op de huidige wereld verschijn
selen zal reageren. Dit is evenwel een onderwerp voor een zelfstandige studie, welke 
in het kader van dit artikel niet past. Het blijft intussen voor ieder, die belang
stelling heeft voor Indonesië van het grootste belang om te trachten te peilen, welke 
ten slotte de geestelijke achtergrond van de Indonesische samenleving zal blijken 
te zijn. 

Men zou deze opmerkingen aldus kunnen samenvatten: Indonesië heeft de keus 
tussen hetzij een rationele opbouw, berustend op goede systematische planning, 
dan wel een zich laten voortslepen door de nog hevige irrationele geldingsdrang, 
eigen aan het jonge nationalisme. 

De keuze zal ten slotte kunnen worden bepaald door een algemene sfeer, waarin 
ook de massa's der bevolking, vooral de Moslimse groepen, een belangrijk element 
kunnen vormen. 
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Het communisme. 
Men zal zich afvragen waarom in het kader der partijverhoudingen niet gespro

ken is over het communisme. De reden is, dat in dit verband de plaats van het 
communisme niet opvallend en zeker niet duidelijk is. Hoewel de invloed van de 
communisten belangrijk is in de arbeidersorganisaties, inzonderheid de S.O.B.S.I. 
- een erfenis uit de tijd van de Jogja-republiek toen de communisten zich belast 
hebben met de mobilisatie van de arbeidende massa's - en hoezeer men mag 
aannemen dat de communistische ondergrondse arbeid rusteloos voortgaat, kan 
men niet zeggen, dat het communisme, na het krachtige oph'eden van de regering
Sukiman in 1951 tegen deze en daarmede verwante radicale elementen, zich op 
de voorgrond dringt. Ook is de verhouding tussen de nationalistische communisten 
(partij Mmba) en de P.K.I.-ers niet zo duidelijk, dat men zonder meer zou kunnen 
spreken van Tito-isten en Moskou-aanhangers. 

De wezenlijke kracht van de communisten wordt verschillend beoordeeld en wij 
zijn in het \Vesten langzamerhand voldoende vertrouwd met de wisselende tactiek 
van het communisme, dat wij zeker niet op grond van onopvallendheid zouden 
concluderen tot teruggang van deze actie. Evemnin mogen wij uit haar invloed 
afleiden dat de arbeidersmassa in meerderheid communist is. 

Enkele opmerkingen over de verhouding van de communistische en niet-com
munistische vakorganisaties kunnen in dit verband niet ontbreken. 

In een tweetal persoverzichten van de R.V.D. wordt melding gemaakt van een 
studie van Goldberg, vertegenwoordiger van het Free Trade Unions Committee 
van de A.F.L., waaraan wij enkele cijfers ontlenen, voor de juistheid waarvan wij 
niet kunnen instaan maar waartegenover wij geen andere cijfers kunnen stellen. 

Goldberg schat het aantal Indonesische arbeiders op plm. 3 millioen, waarvan 
er plm. 2 millioen georganiseerd zouden zijn. In tegenstelling met de opgave van 
de S.O.B.S.I. zelf, welke beweert plm. 21~ millioen arbeiders te omvatten, schat 
Goldberg de in S.O.B.S.I.-verband georganiseerde arbeiders op plm. 850.000. Een 
andere communistisch georiënteerde vakorganisatie nl. de S.O.B.R.I. (invloed van 
de Partai Mmba) stelt hij op plm. 50.000 leden. Wanneer deze ramingen juist 
zouden zijn, zouden er dus voor de niet-communistische vakorganisaties tezamen 
plm. 1,1 millioen leden overblijven. 

Wij kunnen deze schattingen noch bevestigen noch bestrijden. Wel staat echter 
vast, dat de niet-communistische organisaties in hun optreden veel zwakker zijn 
dan de S.O.B.S.I. en dat men in dit opzicht ook zeker nog niet van een tegenwicht 
spreken kan. Wij kunnen deze stelling niet toelichten aan de hand van feiten, 
omdat dit een zeer uitvoerige analyse zou vereisen van een bijna eindeloze reeks 
van veelal plaatselijke acties, waarvan een opsomming het algemene beeld zou 
verduisteren. Men kan toejuichen dat met een poging tot niet-communistische 
organisatie van het vakverenigingswezen een aanvang is gemaakt, maar er is voors
hands geen aanleiding de kracht ervan te hoog te schatten. 

Men zal zich wellicht afvragen hoe de communisten op dit punt zulk een 
voorsprong hebben verkregen, daar men moeilijk aanstonds kan aannemen dat de 
Indonesische arbeiders in zo groten getale gekozen zouden hebben voor het com
munisme. 
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Zoals hierboven reeds even is aangestipt, dateert - althans voor zover men dit 
als buitenstaander kan nagaan - het overwicht van de communisten op dit gebied 
van 1947. Men zegt, dat toen ten gevolge van de eerste politionele actie in de 
Jogjase republiek besloten is tot een zover mogelijk gaande mobilisatie van alle 
weerstandskrachten; men zegt voorts, dat in dit kader ook een weerstandsorganisatie 
voor de arbeiders nodig werd geacht en dat de communisten, welke op dat ogen
blik vermoedelijk de hiervoor bij verre best georganiseerde groep vormden, hun 
steun aan de regering afhankelijk stelden van de toestemming dier regering om de 
vakorganisatie aan hen over te laten. Wij kunnen voor de waarheid van deze 
on-dit's niet ten volle instaan, maar zij geven althans een redelijke verklaring van 
de reeds aanstonds zo overheersende positie van de communisten op dit gebied. 
Men bedenke hierbij ook, dat reeds in 1946 enige honderden in Australië goed 
getrainde communisten naar Java zijn teruggekeerd. 

Goldberg verklaart de relatieve zwakte van de sindsdien opgerichte niet-commu
nistische vakverenigingen uit een aantal factoren, waarvan wij er hier enkele laten 
volgen. In de eerste plaats wijst hij op de verdeeldheid van deze groep, welke in 
de hand zou worden gewerkt door de pogingen van de politieke partijen om ieder 
voor zich invloed te krijgen in het vakverenigingswezen, een verschijnsel dat inder
daad naar buiten treedt, maar dat ons, Hollanders, wellicht minder treft dan de 
Amerikaan Goldberg. De machtspositie van de S.O.B.S.I. zou hierdoor eerder wor
den bevestigd dan bedreigd. Voorts schijnt de financiële positie van de S.O.B.S.I. 
veel sterker te zijn dan die van de andere vakbonden, ook al op grond van betere 
organisatie. Verder zou het deze laatsten vrijwel geheel ontbreken aan geschoold 
kader, zulks in tegenstelling met de S.O.B.S.I., die zich van de aanvang af op kader
scholing heeft toegelegd. Ten slotte is het een feit dat de S.O.B.S.I. altijd vooraan 
gaat wat de arbeiderseisen betreft en de andere vakverenigingen als regel niet veel 
anders doen dan iets minder te vragen dan de SOBSI. 

Goldberg meent voorts dat de niet-communistische vakbonden geen duidelijke 
anti-communistische stelling willen innemen, omdat zij in de gedachte zouden zijn 
gevangen, dat anti-comrnunist-zijn zou betekenen mede partij kiezen in de tegen
stelling tussen de democratische en de communistische landen, hetgeen in strijd 
zou zijn met de door Indonesië nagestreefde politiek van volstrekte neutraliteit. 
Het zou ons niet verwonderen wanneer deze diagnose een belangrijke kern van 
waarheid bevatte. 

Hoewel de S.O.B.S.I. in de laatste tijd weer roeriger is dan na het krachtige 
regeringsoptreden in 1951, krijgt men de indruk, dat ook de huidige Indonesische 
regering er niets voor voelt zich de wet door deze organisatie te laten voorschrijven. 

Het is wel duidelijk, dat men in dit kader geen oordeel kan formuleren over de 
reële kracht van het communisme. Vaak ontmoet men mensen uit Indonesië, die 
de neiging hebben de betekenis van het communisme te minimaliseren. Men be
roept er zich dan op, dat de overgrote meerderheid van de bevolking, zo zij al 
zou weten wat het communisme in werkelijkheid betekent - quod non -, dit 
bepaaldelijk niet aanhangt en voorts, dat een ten minste even grote meerderheid 
van de Indonesiërs er niets voor voelt om zich, aan welke zijde ook, te laten 
betrekken in het Westers-communistisch conflict. Dit is juist, maar het is onvol-
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doende om daarmede het gevaar van het communisme op zij te schuiven. Men weet 
langzamerhand dat een goed georganiseerde groep communisten in staat is velen, 
ook wanneer zij niet communist zijn, naar haar hand te zetten. Wij weten voorts, 
wat Indonesië betreft, nièt in welke bewegingen en organisaties de communisten 
zijn geïnfiltreerd en in hoever zij beschikken over een eigen vechtorganisatie. Men 
zegt dat zij niet zo heel lang geleden nog een niet onbelangrijke invloed hadden in 
bepaalde onderdelen van het oude revolutionnaire leger (vooral Oost-Java) maar, 
hoe dit ook zij, wij kunnen enerzijds met zorg constateren dat een aantal niet
communistische partijen en groepen met een bedenkelijke zorgeloosheid goede vere 

houdingen onderhouden met de communisten, anderzijds met voldoening waar
nemen, dat de Indonesische overheid in dit opzicht in eigen land een steeds duide
lijker standpunt inneemt. Hoewel men in internationaal opzicht zich niet richt tegen 
het commwlistische blok en men in de Indonesische pers soms een zekere waar
dering voor communistisch China aantreft, schijnt het toch dat het regeringsbeleid 
in het binnenland zich van het communisme afkeert. 

Niemand kan echter voorspellen welke munt de communisten zullen slaan uit 
ernstige partijtegenstellingen en conflicten, als zich thans in het leger voordoen. 

Regionale zelfstandigheid 

Er is in Indonesië een vraagstuk, dat niet in openbaar politiek debat wordt 
besproken maar waarvan het gewicht vrij algemeen wordt erkend. Wij zouden 
geneigd zijn het aan te duiden als het vraagstuk van het "federalisme", ware het 
niet, dat men het probleem onder deze naam heeft afgeschreven, sinds men daar 
met meer voortvarendheid dan beleid deze erfenis van het Nederlandse bewind 
heeft geliquideerd. 

Niettemin heeft men te maken met duidelijke regionale begeerten om zo vrij 
mogelijk te staan van een centrale overheid, welke in belangrijke mate is opge
bouwd uit Javaanse elementen. Van dit vraagstuk van de regionale zelfstandigheid 
vormt het in Nederland zo de aandacht trekkend Ambonse vrijheidsstreven slechts 
een klein onderdeel: men treft het evenzeer aan in Sumatra, Celebes en in delen 
van Borneo, zij het ook dat men daar, anders dan vele Ambonezen, bepaald de 
band met Indonesië niet wil verbreken. 

Wij willen hier niet te diep op deze kwestie ingaan ook al omdat wij over on
voldoende gegevens beschikken over de mate van de intensiteit der onderscheiden 
regionale gevoelens op dit punt. Het blijft intussen een onbehaaglijk probleem 
vooral ook, omdat het zich kan vasthechten aan kwesties van meer algemene aard, 
welke daardoor een bijzonder accent krijgen. Zo is het niet uitgesloten dat deze 
factor mede van belang is in een conflict, zoals onlangs in het leger naar buiten 
is getreden. 

Natuurlijk kan door een soepel centraal beleid het vraagstuk als zodanig min of 
meer latent wordcn gehouden, maar men behoudt dan een factor van onzekerheid. 
welke een staatsbestel ernstig kan ondermijnen. Er bestaat onder de vooraanstaande 
politici in Indonesië dan feitelijk ook geen twijfel over, dat men in dit opzicht tot 
duidelijke constructies moet komen, maar het ligt voor de hand dat men deze 
zaak pas bij de opstelling van de definitieve grondwet wil regelen. Nu men een-
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maal met hevig nationaal sentiment het federale systeem heeft vervangen door 
de geünificeerde staat is het uiteraard zeer moeilijk tussentijds weer een stap terug 
te doen. Maar men moet er op rekenen dat het autonomische streven, dat thans 
in Sumatra in een rustige sfeer, in Celebes met een zekere onrust, tot uiting komt, 
onder ongunstige omstandigheden kan uitgroeien tot een acuut conflict dat, zoals 
gezegd, aan ieder algemeen probleem een onverwacht ernstig karakter kan geven. 

\ 'oor Nederland is een goede oplossing van deze zaak van veel betekenis, niet 
alleen omdat het van belang is te weten waar de centrale regering het regionaal 
gezag overstemt en waar de regionale bevoegdheid begint, maar ook, omdat het 
streven om onder de huidige constructie de eenheid van Indonesië te bewaren, 
vaak met zich brengt dat men de aandacht afleidt naar een gemeenschappelijke 
bedreiging of vijand: en in dit opzicht is Nederland nog steeds een dankbaar object. 

De kwestie wordt hier alleen vermeld - niet verder besproken - omdat zij niet 
kan worden gemist in een aanduiding van factoren, welke op langere termijn van 
wezenlijke betekenis kunnen blijken voor de politieke constellatie van Indonesië. 

De verhouding met het Westen 

In het vorenstaande vermeldden wij reeds dat Indonesië zich angstvallig distan
tieert van het Russisch-Westers conflict. Dit is zo vaak en zo duidelijk van Indo
nesische zijde betuigd, dat wij dit kunnen aannemen als een althans op dit ogenblik 
geldende communis opinio. Men denke slechts aan de reactie op het overigens zeer 
gematigde M.S.A.-contract, dat de vorige minist'er van Buitenlandse Zaken, mr 
Subardjo, met de Verenigde Staten aanging. Er bestaat in dit opzicht een zo dui
delijke gelijkgerichtheid tussen de verschillende partijen, dat men moeilijk kan 
veronderstellen dat deze politieke richtlijn spoedig zal worden verlaten. 

Men onderschatte de kracht van de publieke mening in dit opzicht niet. De 
Amerikanen hebben duidelijk kunnen ervaren dat men in Indonesië, met alle dank
baarheid voor de Amerikaanse hulp bij de onafhankelijkheidsstrijd, toch bepaaldelijk 
niet van zins is zich nu ook verder aan Amerika's zijde te scharen. Ook de Ameri
kaanse ambassadeur in Djakarta ontkomt bij wijlen niet aan een weinig welwillende 
publieke critiek. 

Men zal een dergelijke critiek ten aanzien van het communistische blok zelden 
of nooit in de dagbladen aantreffen, maar dit betekent niet! dat men met meer 
sympathie tegenover deze groep staat. Het is nog altijd zo, niet alleen in Indonesië, 
maar feitelijk in de hele niet-Europese wereld, dat men gemakkelijker naar buiten 
negatief reageert op West-Europa met zijn koloniale verleden dan op het minder 
bekende maar niet minder gevreesde communistische blok. Hoewel Indonesië op 
handelsgebied een goede relatie met dit blok niet verwerpt, krijgt men niet de 
indruk dat zijn regering nauwere politieke relaties aanmoedigt. 

In het algemeen kan men zeggen dat Indonesië zich in zijn eigen staatkundige 
ontwikkeling zoveel mogelijk wû vrijhouden van buitenlandse invloeden; wel kan 
men uit zijn optreden in de U.N. afleiden dat het zich gaarne begeeft in het 
gezelschap van die Zuidaziatische, Arabische en Zuidamerikaanse staten, die ge
redelijk te velde trekken tegen het Vlesten in alles wat zweemt naar kolonialisme 
en rassendiscriminatie, maar enige schroom aan den dag leggen wanneer het gaat 
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om Russische machtsontwikkeling en slavernij. Men veroordele dit niet te zeer 
omdat hierbij seerke fáctoren van wantrouwen en vrees een rol spelen, welke beide 
niet geheel ongemotiveerd zijn. 

Intussen is hiermede in Indonesië de houding tegenover het Westen niet volledig 
aangegeven. In dit land, waar zoveel westerlingen nog een belangrijke economische 
rol vervullen, wordt de verhouding met het westen evenzeer bepaald door een 
houding tegenover de westerlingen en westerse lichamen. Wij denken hierbij uiter
aard aanstonds aan de houding van Indonesië tegenover Nederland en de Neder
landers; wellicht zijn wij geneigd deze wel zeer specifieke relatie te zien als een 
zaak sui generis, welke niet vergelijkbaar is met de verhouding met andere westerse 
mogendheden, maar o.i. bevat zij toch een aantal elementen, welke op den duur 
ook van invloed zullen blijken op de waardering van de activiteit in Indonesië van 
andere vreemde elementen. 

Men zegt dat de verhouding met Nederland in Indonesië zienderogen achteruit 
gaat. Wat de openbare uitingen betreft behoeft men hieraan niet te twijfelen: deze 
zijn steeds tegenover Nederland vijandig en onvriendelijk geweest. En het is nu 
eenmaal een feit dat men niet jaar in jaar uit in bepaalde richting een bepaalde 
propaganda kan voeren zonder dat deze ten slotte definitief een stempel drukt op de 
atmosfeer. Zo wordt ook de anti-Nederlandse houding in Indonesië langzamerhand 
een "normaal" verschijnsel. Als Nederlander is men geneigd te beginnen met zich 
af te vragen, welke aanleiding wij hiertoe na de souvereiniteitsoverdracht hebben 
gegeven. 

Wanneer men dan de vaak van Indonesische zijde geuite bezwaren tegen Neder
land en de Nederlanders op de zakelijke inhoud toetst, kan men echter niet tot een 
gemotiveerde verklaring van het groeiend anti-Nederlands sentiment komen. 

Immers de door Indonesië vaak als "ondraaglijke psychologische druk" geken
schetste Unieverhouding heeft in de practijk al heel weinig om het lijf: Indonesië 
heeft zich door de Unie nooit iets in de weg laten leggen om te doen wat het 
wenste, noch laten dwingen tot maatregelen, die het niet wenste. De bezwaren van 
Indonesië tegen Nederland in de Nieuw-Guinea-kwestie kunnen wellicht gemotiveerd 
worden door prestige- of andere sentimentsoveorwegingen dan wel door wanh'ouwen 
(bijv. dat Nederland van N.G. uit nog iets tegen Indonesië zou willen ondernemen!) 
maar zeer moeilijk door een algemene belangstelling van het volk van Indonesië 
en evenmin door duidelijke belangen van Indonesië bij Nieuw-Guinea; immers de 
bijkans non-existente bevolking van West-Nieuw-Guinea heeft met de Indonesiërs 
vrijwel niets uit te staan en bovendien betekent dit lege gebied voor de bezitter 
VOor onafzienbare tijd vermoedelijk niet anders dan een zware liability. Men hoort 
voorts ook wel het bezwaar dat de Nederlandse ambtenaren, welke bij de souve
reiniteitsoverdracht zijn overgegeven, niet goed zouden hebben voldaan, maar, toe
gevende dat men zich met recht kan afvragen of Nederland er juist aan deed in 
principe het gehele Nederlandse ambtenarencorps in Indonesië aan de jonge staat 
over te dragen, staat daar toch tegenover dat Indonesië zich inmiddels van de grote 
meerderheid van deze functionarissen heeft ontdaan en dat ook de ambtenaren 
zelf zich vaak meer hadden te beklagen over hun ingekrompen taak dan de Indo
nesië over de arbeidsbereidheid van de ambtenaren. 

12 
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Dit alles bijeen vormt geen voldoende basis voor een groeiende anti-Nederlandse 
gezindheid en men moet dan ook tot de conclusie komen dat men met een ernstiger 
verschijnsel te maken heeft dan de som van deze bezwaren. . 

In de eerste plaats staat men natuurlijk tegenover een moeilijk weegbaar senti
ment, veelal ressentiment, dat stamt uit de periode vóór de souvereiniteitsoverdracht; 
wij zullen ons niet begeven in een analyse daarvan, maar wij mogen aannemen dat 
op deze basis ook de meest rationele ontwikkelingen kunnen vergroeien tot diep 
gevoelde grieven, vooral wanneer men in aanmerking neemt, dat op het ogenblik 
van de souvereiniteitsoverdracht nàch Nederland nàch Indonesië rijp was om deze 
nieuwe verhouding ten volle te beseffen en dus ook niet in staat was de nog 
zichtbare gevolgen van de afgesloten periode in een geheel nieuw licht te zien en 
af te wikkelen. 

},[aar daarnaast en tevens tegen deze achtergrond bestaat de onmiskenbare - en 
in dit verband misschien de meest belangrijke - factor van de aanwezigheid van 
vele Nederlanders en Nederlandse organisaties in uiterst belangrijke sectoren van 
het economische leven. Hieruit blijkt, duidelijker dan uit iets anders, dat de ver
kregen onafhankelijkheid niet een volledige is en dat met de politieke verandering 
nog geen sociale en economische omzetting der verhoudingen heeft plaats gegrepen; 
immers, het land blijkt nog niet in staat te zijn om zelf ten volle te kunnen genieten 
van de eigen welvaartsbronnen en nog steeds is men niet alleen afhankelijk van 
westers kapitaal, maar blijkt ook de westerling gemakkelijker vruchten te plukken 
in de economische sfeer dan de Indonesiër. Zowel de ontwikkelde politicus, als 
de man van de straat ondergaat met nmerlijke tegenzin de aanwezigheid van de 
welvaartzoekende en -verkrijgende vreemdeling, en wel inzonderheid, Hollander. 

In de egocenh'ische, daarom overgevoelige sfeer van het hevig naar volstrekte 
eigen genoegzaamheid en zelfbevestiging sh'evend nieuwe nationalisme, neemt deze 
"doorn in het vlees" overmatige proporties aan; ressentiment en toenemende teleur
stelling over het dagelijks waarneembaar onvoldoende effect van de onafhankelijk
heid veroorzaken een gepredisponeerde neiging om primo de Nederlander. maar 
straks ook de andere welvarende westerling, als een bij uitstek niet gewenst element 
te voelen. In deze sfeer is iedere uitval tegen Nederland gerechtvaardigd en is 
iedere - zelfs de best bedoelde - bemoeienis van Nederland een ongewenst in 
grijpen in Indonesische zaken. 

Men onderschatte dit element niet en men trooste zich niet met de gedachte 
dat, zoals men wel - overigens niet geheel juist - zegt met beh'ekking tot India, 
ook in Indonesië met de tijd het gevoel tegen de voormalige machthebber zal uit
slijten want dit proces kan langer duren dan het uithoudll1gsvermogen van de 
bedreigde belangen gedoogt. Zolang Indonesië de Nederlandse activiteit voelt als 
een onmisbare factor in zijn economisch bestel, zal het te' kampen heben met 
dit gevoel van weerzin en alleen op grond van zuiver zakelijk inzicht zal men 
bereid zijn de ederlandse aanwezigheid, zolang als dit nodig is, te aanvaarden. 
Maar dit zakelijk inzicht is slechts mogelijk in een politieke sfeer, waarin in het 
algemeen zakelijkheid gesteld wordt boven sentiment. En deze sfeer is (nog) niet 
aanwezig. 

Nederland make zich in dit opzicht geen illusies. Enige maanden geleden ver-
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scheen een uiteenzetting in "Siasat" over de noodzakelijkheid om met alle middelen 
de afhankelijkheid van Nederland - en dus de positie der Nederlanders - terug 
te dringen in een zo duidelijk betoog, dat men niet er aan behoeft te twijfelen 
dat deze gedachten ook door velen der leidende intellectuelen zijn aanvaard. Het 
VOor ons Dnaangename negatieve sentiment, dat in allerlei VOlmen tot uiting komt, 
is een verschijnsel, dat niet in hoofdzaak voortkomt uit concrete bezwaren maar 
dat stoelt op een dieper liggende innerlijke afwijzing. In dit kader zijn de overigens 
gelukkig nog veelvuldige uitnemende persoonlijke verhoudingen tussen Indonesiërs 
en Nederlanders van weinig belang. Ook het van sommige zijden in ederland vaak 
getoonde begrip voor de Indonesische verlangens en wensen zal weinig kunnen 
bijdragen tot een verbetering van deze verhouding, zolang het de aanwezigheid 
van de Nederlander als zodanig is, waar men afwijzend tegenover staat. De wel 
zeer drastische inlmigratiebepaling welke thans in Indonesië t.a.v. Nederlanders 
wordt toegepast, wijst op de duidelijke wil het Nederlandse element in zo kort 
mogelijke tijd terug te dringen. 

In dit verband is het nuttig zich te realiseren dat er vaak een grote tegenstelling 
bestaat tussen de gevoelens van het individu en die van de groep, waartoe hij 
behoort. Deze tegenstelling kan zich voordoen in een en dezelfde persoon: als 
individu kan hij iemand liefhebben, als lid van de groep zal hij dezelfde persoon 
afwijzen. De ervaring leert dat als regel het groepsgevoel (groepsovertuiging) de 
doorslag geeft (Men denke aan de zgn. "goede" Duitsers!). 

In wezen geldt dezelfde afwijzing ten aanzien van alle vreemde elementen. 
Hoewel men op dit ogenblik de Nederlandse personele sector tracht te verkleinen 
door vreemdelingen van andere landaard aan te trekken - een overigens onzeker 
en kostbaar experiment - mag men O.i. verwachten, dat straks ook andere vreem
delingen en vreemde belangen in deze sfeer van afwijzendheid zullen worden 
betrokken. In wezen staat men even afwijzend tegenover de welvaalt-vindende 
Chinees, Amerikaan, Duitser of Engelsman als tegenover de Nederlander. 

Wij willen in dit verband niet in beschouwing h'eden over de vraag Df Indonesië 
zich zelf geen schade doet door deze houding. Wel interesseert ons uiteraard of 
het niet mogelijk is dit proces op enigerlei wijze te doorbreken. Uit het voren
staande volgt wel dat o.i. van Nederlandse zijde hierop nagenoeg geen invloed 
kan worden uitgeoefend. Wij kunnen natumlijk tactloosheden vermijden, maar van 
veel betekenis kan dit niet zijn. Concessies in de geest van afstand van ie uw
Guinea zullen ook niet baten omdat het sentiment, waartegenover men staat, on
verzadelijk is. 

Het is echter niet uitgesloten dat ontwikkelingen in Indonesië zelf de sfeer 
gunstig kunnen beïnvloeden. In de eerste plaats is het mogelijk dat door algemene 
verkiezingen in het algemeen een andere stemming ontstaat: de invloed van een 
grote Islamietische meerderheid kàn gunstig werken, niet omdat aan die zijde meer 
sympailiie voor Nederlanders en westerlingen zou bestaan - eerder het tegendeel -
maar wel omdat men dan te doen heeft met een volksgroep, voor welke rust en 
consolidatie aantrekkelijk zijn en welke elementen bevat, die tegenover het actuele 
heden meer normatief zijn ingesteld. In de tweede plaats zou het van belang zijn 
indien in Indonesië zelf de politieke balans zou overslaan in de richting van hen, 
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die het beheer van het land willen richten op een rationele planmatige opbouw. 
In de derde plaats zou veel gewonnen zijn, wanneer men een vèrgaande regionale 
zelfstandigheid zou kunnen tot stand brengen omdat dan veel kunstmatigs in de 
tegenwoordige constructie kan worden vermeden; immers juist de te op zich zelf 
staande concentratie van politiek in het centrum werkt onzakelijkheid en sentiment 
in de hand. 

Onze verhouding met Indonesië kan wat Nederlandse zijde betreft, alleen gebaat 
zijn bij strikte zakelijkheid. In ieder geval moeten wij niet zoeken naar iets dat het 
zakelijke te boven gaat, al moeten wij bereid blijven tot meer, wanneer Indonesië 
dat zelf onomwonden vraagt. Men denke hierbij bijv. ook aan het culturele vlak. 
Iedere poging onzerzijds om ons aan Indonesië QP dit punt op te dringen schijnt 
onjuist; wat men individueel aan succes op dit gebied wint, lijkt onder de gegeven 
omstandigheden welhaast een negatieve reactie in de algemene groepssfeer ten 
gevolge te hebben. Dus ook hier past onzerzijds een houding van zakelijkheid. 

Wanneer Indonesië van zijn kant zou kunnen komen tot een zakelijke waar
dering van de mogelijkheden, welke in een verhouding met Nederland gelegen 
zijn, bestaat wellicht de kans een zeker stabiel niveau van belangengemeenschap 

te bereiken. 
Tot dusver evenwel - en men doet goed zich dit niet te verhelen - heeft men, 

ondanks enige curven, te maken met een steeds verder neergaande beweging. 
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W. BANNING 

BALANS 
VAN EEN DISCUSSIE 

H et was evenzeer een innerlijke noodzaak als een waagstuk, toen wij in de 
vorige jaargang een discussie trachtten op te zetten over het totaal van de 
problematiek, zoals die zich aan de brede socialistische volksbeweging 

in ons land opchingt, aan de oplossing waarvan zij practisch en theoretisch leiding 
heeft te geven. Innerlijke noodzaak: een beweging als de onze, die de pretentie 
heeft de vernieuwingswil in ons volk vorm te geven en te stuwen, moet zich op 
straffe van te vervallen in onvruchtbare frasen, voortdurend en energiek bezig 
houden met de fundamentele veranderingen, die zich blijven voltrekken in heel de 
Westerse structuur; maar ook waagstuk: het is onvermijdelijk, dat diepgaande ver
schillen openbaar worden, en het was met name in een verkiezingsjaar als het 
vorige niet gewenst, om de politieke tegenstanders de kans te geven om mensen 
van de P.v.d.A. tegen elkaar uit te spelen, en aldus van onze verscheidenheid -
voor ons zelf teken van levenskracht en rijkdom - een wapen tegen ons te smeden. 

Nu ligt de discussie er dan, verspreid in de afleveringen van de vorige jaargang. 
Of zij enigermate aan haar doel heeft beantwoord? Karakteristiek was ook hier -
gelijk gewoonlijk bij intellectuele groepen - dat allerlei mensen voortreffelijk den
ken in hun eigen schema's, maar uiterst moeilijk in aanpak en stijl van een ander 
kunnen komen; coöperatief denken blijft een niet aanvoudige taak, óók voor socia
listen. Als minimum resultaat mogen wij, meen ik, wel aanvaarden, dat een paar 
belangrijke en prikkelende artikelen zijn gekomen, die menig braaf socialist stevig 
tegen de haren in hebben gestreken. Overigens ligt het m.i. niet op de weg der 
redactie zelf, om meer of minder "succes" op haar pogen te constateren, of meer 
of minder instemming met het ene of andere artikel te betuigen. De zin van mijn 
voorlopig afsluitende beschouwing kan uiteraard niet anders zijn dan zo zakelijk 
mogelijk aan te wijzen, wáár door onze beweging verder moet worden gewerkt. 

Eer ik een poging in deze richting waag, wil ik nog eens met nadruk voorop
stellen, dat ook deze artikeleureeks met wat daarop volgen moet, voortkomt uit het 
besef, dat de socialistische beweging en gedachte bezig zijn zichzelf radicaal- d.w.z. 
van haar wortel uit - te vernieuwen, en tegelijkertijd de rijkdom en de verworven
heden van haar prachtige geschiedenis vast te houden en in nieuwe dynamiek om 
te zetten. Als haar wortel beschouw ik de overtuiging, dat in de historisch bepaalde 
worsteling tussen Kapitaal en Arbeid aan de factor Arbeid - belichaamd in levende 
mensen van allerlei sociale groepering: handarbeiders, intellectuelen, middenstan
ders en managers, kunstenaars en bedrijfsleiders, organisatoren en geestelij~en 
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de leiding van het maatschappelijk leven toekomt, en het Kapitaal dus aan de 
Arbeid ondergeschikt behoort te zijn. Sinds de 19de eeuw de worsteling tussen 
Kapitaal en Arbeid zich zag afspelen in de vorm van de klassenstrijd tussen proleta
riaat en bourgeoisie is er enorm veel gebeurd - ik behoef het niet te herhalen. 
Resultaat is o.a. dat in grondig gewijzigde omstandigheden (buitenslands en binnens
lands), met de bittere ervaringen en nederlagen sinds 1914 dezelfde worsteling om 
gerechtigheid en vrijheid op nieuwe fronten en in nieuwe vormen moet worden 
gestreden. In een beweging met historisch karakter, dus ook met historisch bepaald 
erfgoed, veroorzaakt de grondig veranderde maatschappelijke situatie diepgaande 
innerlijke spanningen: terecht is er op gewezen, dat e'en "beginsel" dat een halve 
eeuw geleden progressief of zelfs revolutionnair mocht heten, thans conservatief of 
zelfs reactionnair werken kan (ik behoef niet opnieuw naar oude geliefde socialis
tische liederen te wijzen ter illustratie). 

Tegen deze achtergrond nu, en dus met de wil om even concreet en zakelijk als 
principieel-socialistisch te denken, tracht ik nu de balans van de discussie op te 
maken en de stof enigermate te ordenen met het oog op het voortzetten van de 
begonnen arbeid. 

1. Problemen van Staat en parlementaire apparatuur 
Uit meer dan één artikel is duidelijk geworden, dat de socialisten het feit zien 

en aanvaarden, dat de verhouding Staat-maatschappij één van de allerbelangrijkste 
problemen vormt. Het begrip "maatschappij", geplaatst tegenover dat van de Staat 
is eigenlijk van "burgerlijke" oorsprong, hangt historisch samen met de politieke 
spanningen en eisen, die het gevolg zijn van de emancipatie-beweging van de 
burgerklasse: "maatschappij" werd dan, naar liberaal-burgerlijke opvatting: de 
door de Staat vrijgelaten sfeer van het zgn. vrije spel der maatschappelijke krach
ten. Sedert het optreden van de proletarische klasse en het klassebewustzijn wordt 
de Staat het aan de arbeiders vijandige machts- en onderdrukkingsapparaat, waar
tegen het georganiseerde socialisme rebelleert. Maar sedert meer dan driekwart 
eeuw wijzigt de verhouding Staat-maatschappij zich grondig, soms dwars tegen 
liberaal-burgerlijke en socialistisch-proletarische theorieën in, en wijzigt zich óók 
de theorie: de gedachte van de Welvaart-staat, d.w.z. van de Staat, die verantwoor
delijk is voor de welvaart der burgers en dus tot actieve leiding van het maat
schappelijk leven is geroepen, dringt door en vindt niet alleen in de arbeiders
wereld aanhang. 

De socialistische schrijvers staan in het algemeen sterk in hun sociologische 
analyse van de verschijnselen, die de bovenaangeduide veranderingen in practijk 
en theorie hebben veroorzaakt, zij staan zwakker wanneer de wijsgerige en ethische 
vraagstukken aan de orde komen. Den Uyl (blz. 280) 1) heeft de stelling gewaagd, 
dat de ons dierbare gedachte van de functionele decentralisatie opnieuw op de 
helling moet, en dat in het bijzonder de werkgemeenschappen dan hun bijdrage 
hebben te leveren: "Het gaat om een principiële fundering van taak en grenzen 
van overheid, staat en maatschappij, die politiek bruikbaar is". Ik cursiveer de 

1) De bladzijden zijn telkens die van de vorig"e jaargang. 
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laatste woorden: immers het gaat niet, 0 zelfverzekerde confessionele broeders. om 
een herhaling van de oude, theologische of wijsgerige theorieën, van de zgn. 
"eeuwige beginselen" omtrent de Staat, maar om die "politiek bruikbare" opvat
tingen, die welvaart en geestelijke vrijheid der bw-gers waarborgen en in het recht 
verankeren. Het komt mij voor, dat het Plan "De weg naar Vrijheid" met deze 
problematiek voldoende ernst maakt, maar tevens, dat er blijvend - gegeven de 
dynamiek der ontwikkeling - aan gewerkt moet worden. Men vergunne mij, dat 
ik op mijn wijze een en ander formuleer, dat in de artikelen van verschillende 
schrijvers besloten ligt. 

De verschijnselen behoeven in onze kring niet opnieuw te worden opgesomd: 
er zijn zeer sterke tendenzen, die stuwen in de richting van de Welvaartsstaat. Maar 
het is geen toeval, dat men in de kringen van de Oecumenische beweging der 
kerken heeft besloten, om op de tweede wereldvergadering in 1954 de geesteliike 
problematiek van de Welvaartsstaat aan de orde te stellen. Men kan nl. ook een 
en ander aanvoeren, dat de moderne Staten, gestuwd door de maatschappelijke 
krachten (techniek!) en fanatiek nationalisme, zich ontwikkelen tot machtsinstru
menten, die, terwijl zij metterdaad de materiële welvaart verhogen en waarborgen, 
tevens een geestelijke slavernij oproepen, waarbij het (Jok nog mogelijk blijkt de 
massa-in-ketenen te doen geloven, dat zij vrij zijn. En wat zegt in dit verband de 
voortgaande bewapening en het oorlogsgevaar? Er is m.i. niet aan te twijfelen, 
dat de volkeren, geen uitgezonderd, de oorlog niet willen; er kan met zeker recht 
ook verdedigd worden, dat verantwoordelijke staatslieden, wetend dat totalitaire 
oorlogen steeds verzwakking van de volkskracht en morele ontaarding betekenen, 
de oorlog schuwen. Moet er dan geconcludeerd worden, dat de Staten in hun 
moderne vorm het oorlogsgevaar vergroten? De vragen worden opgeroepen om te 
illustreren, dat enerzijds de Staat zich ontwikkelt tot welvaartsstaat, maar ander
zijds het gevaar van massa-slavernij niet alleen in het brein van literatoren als 
Huxley en Orwell bestaat. 

Ik noem een tweede gebied, nauw samenhangend met het eerste. De Staat 
wordt terecht, ook in socialistische kring, steeds meer gezien als beschermer van 
de rechtsorde, zowel nationaal als internationaal. Maar ook deze stelling blijkt 
weersproken door concrete feiten, het sterkst waarschijnlijk op internationaal 
terrein. Ligt het aan mijn persoonlijke houding, dat, terwijl ik enerzijds van harte 
het werk en de gedachte der Verenigde Naties wil steunen, mij telkens weer de 
vraag bezighoudt: of de totalitaire oorlog in wezen niet het internationaal recht 
onmogelijk maakt? Ligt de duidelijke onmacht om tot een verbod van atoom
wapenen te komen, werkelijk alleen aan de imperialistische bedoelingen der 
Russen? Of zitten wij hier zakelijk voor de volstrekte onmogelijkheid, om het 
begrip "totalitaire oorlog" op enigerlei wijze te verbinden met het begrip "recht"? 
Bovendien: de dictatuw-staten hebben het begrip "recht" in verband met Staat 
radicaal in zijn tegendeel doen verkeren, en het gedegradeerd tot een wapen in 
dienst van de Staatsmacht, beter: van de partijkliek. Zijn onze democratieën van 
deze tendenzen volkomen vrij? Is het alleen maar gevolg van na-oorlogse verwar
ring, wanneer men in brede kringen wantrouwen aantreft tegenover de stelling, 
dat de moderne staten beschermers zijn van het recht? 
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De problematiek wordt nog moeilijker, wanneer de Staat optreedt als beschermer 
van zedelijkheid, waarborg voor onderwijs en opvoeding, bevorderaar der cultuur. 
Het is aan allerlei actuele voorbeelden wel duidelijk: met een eenvoudig ja of 
neen lost men niets op, Prinzipienreiterei vergroot alleen de chaos. Verderop in dit 
artikel kom ik nader op de hier aangeduide problematiek terug. Hier moge volstaan 
worden met aan te duiden waar het probleem ligt, waaraan wij samen moeten 
werken, en dan om een "principiële fundering te vinden die politiek bruikbaar is": 
hoe aan de Staat een zodanige inhoud te geven, waardoor hij heilzaam wordt voor 
het brede volksleven, en op grond van die inhoud de grenzen vast te stellen, die 
onder geen beding overschreden mogen worden. 

Samkalden (bldz. 430) heeft in dit verband gewezen op "het verrassende 
verschijnsel", dat "terwijl de inhoud der regeertaak rigoureus is veranderd, het 
apparaat dat de burger behoeft om zijn medezeggenschap en medeverantwoor
delijkheid te verwerkelijken, nog practisch ongewijzigd is, althans in zijn structuur." 
Ik vind dit een verrassend laconieke, wil men: filosofisch-gelaten formulering -
wie het gemodder over deze zaak in ons land heeft meegemaakt (heeft Troelstra 
al niet het probleem gesteld?), zou ook andere, minder parlementaire of professo
rale woordkeus kunnen bezigen. Het bedenkelijke is daarbij niet zo zeer, dat men 
door socialisten voorgestelde maatregelen niet heeft willen aanvaarden, als wel dat 
de door Samkalden gesignaleerde achterstand oorzaak blijft van een verlies aan 
innerlijk gezag van Staat en Overheid - voor een democratie een dodelijk ge
vaarlijke zaak, die alleen aan dictatoriale tendenzen ten goede komt. 

2. De tegenkrachten 
In verschillende bijdragen kwamen de schrijvers uiteraard te spreken over de 

krachten die de socialistische verwerkelijking remmen of bewust tegenhouden. Ik 
noem het probleem thans afzonderlijk, omdat wij naar mijn mening dringend een 
zo omvattend mogelijke analyse daarvan nodig hebben: politiek, cultureel, geeste
lijk. Voor zover ik zie ligt het voor een partij als de onze - die van socialisatie geen 
dogma maakt en eigendom onderscheidt van beschikkingsmacht - op economisch 
gebied niet ongunstig, en kan zelfs een neo-liberalisme ons ongewild helpen; ik 
moet echter dit terrein aan de economen overlaten. Maar op politiek, cultureel en 
algemeen geestelijk terrein is voortdurende bezinning op de het socialisme tegen·· 
werkende krachten minder eenvoudig. Ik noem een tweetal voorbeelden. 

Tinbergen (bldz. 424) noemt "de verbijsterende ontwikkeling van de wetenschap 
in het algemeen en de techniek in het bijzonder, met als vruchten, naast elkaar, de 
atoombom, allerlei nieuwe arbeidbesparende machines en, zeer in het algemeen, 
de snel groeiende gecompliceerdheid van het bestaan." Hij voegt daaraan toe, dat 
de atoombom, samenvatting van alle vernietigingsmiddelen anno 1952, de zaak 
van de vrede weer meer tot een conditio sine qua non voor ons bestaan maakt 
- en dus. voeg ik toe, voor het socialisme. Ik lees dit met volle instemming, maar 
heb toch behoefte om deze paar verschijnselen te plaatsen in een meer omvattende 
sociologische en geestelijke analyse van het heden. En ik meen: onze beweging 
heeft dit nodig. Een dergelijke analyse zou ons bijv. grondig genezen van de 
overigens menselijke verwachting, dat wij binnen afzienbare tijd een periode van 
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rust en evenwicht tegemoetgaan; zij zou bovendien de onverbiddelijke noodzaak 
van het functionneren van zedelijke en geestelijke krachten aan den dag brengen. 

Een tweede voorbeeld: als de tegenkracht tegen het democratische socialisme 
wordt thans, na de ineenstorting van het fascisme, het communisme gezien. 
Wanneer ik niet in Nederlandse, maar in wereldverhoudingen tracht te denken, 
zou ik het probleem het liefst aldus stellen: twee taken zijn onverbrekelijk met 
elkaar verbonden, het voork6men van de derde wereldoorlog én het voork6men 
van de uitbreiding van het communisme; de ene taak is niet vruchtbaar te vervullen 
zonder de tweede. Anders gezegd: alle krachten eenzijdig concentreren op de éne 
taak stelt de vervulling van beide in gevaar. Dáárom vooral is bet nodig, nu ook 
in Nederland, dat de militaire aspecten ondergeschikt blijven aan de sociale en 
geestelijke. Nogeens anders: de aanwezigheid van het communisme als tegenkracht 
tegen het democratiscbe socialisme stelt ons niet alleen, en zelfs niet in de eerste 
plaats voor militaire krachtsinspanning, m'aar voor sociale en geestelijke. Ik noem 
dit punt nadrukkelijk, omdat m.i. de discussie met partijgenoten (en eventueel 
geestverwante politiek daklozen) van "de derde weg" niet tot een bevredigend 
resultaat heeft geleid (ik zeg dit als niet-ondertekenaar van het bedoelde manifest). 

Ik vraag dus om een diepergaande en zo mogelijk omvattende analyse van de 
tegenkrachten tegen de radicale democratisering van maatschappij en cultuur. die 
ons socialisme betekent. Wil men het woord "crisis" vermijden - het suggereert 
nl., dat weldra weer evenwichtsverhoudingen en gezondheid terugkeren - mij wel. 
Mits men maar inziet, dat het fel bewogene, hier en daar catastrofale, en in elk 
geval radicaal omustige van onze situatie hierin ligt, dat een aantal krachten en 
tendenzen gecombineerd optreden en elkaar wederkerig beïnvloeden en versterken. 
Tinbergen noemde er drie: de verbijsterende ontwikkeling der wetenschap, die der 
techniek, de snel groeiende gecompliceerdheid van het bestaan. Er kunnen andere 
daarnaast, en daarmee verbonden, worden genoemd: de groeiende afhankelijkheid 
en de vermenigvuldiging van de contacten van volken met verschillende cultuur
h'adities, het verlangen der gekleurde volken naar onafhankelijkheid, het einde van 
het kolonialisme, de uitbreiding van onderwijs en opvoeding over bevolkingsgroepen 
en hele volken, die daaraan tot nu toe geen aandeel hadden - en niet het minst 
het geestelijk feit, dat traditionele waarden of formuleringen daarvan in de smelt
kroes zijn geworpen en dat in de nieuwe sociale en politieke verhoudingen een ver
warring omtrent de fundamentele waarden blijkt, waardoor een geestelijk nihilisme 
in de hand wordt gewerkt of opgeroepen. En natuurlijk ook, zeker in ons land: 
het fanatiek vasthouden aan de oude traditionele verhoudingen en fOlmuleringen, 
waardoor bewegingen, die naar hun aard ' niet conservatief of reactionnaÏl' behoef
den te zijn, het feitelijk worden (men denke aan de rol, die het Indonesisch drama 
ten onzent nog speelt). 

De gecompliceerdheid van de situatie ligt o.a. hierin, dat een aantal krachten 
en ten den zen op zich zelf geen tegenkrachten van het socialisme behoeven te zijn, 
en het nochtans worden, omdat zij in combinatie met andere optreden - ten 
onzent opnieuw: de vrijwording van Indonesië roept een verbijsterende baat op 
tegen de P.v.d.A. Of, algemeen: de stormachtige ontwikkeling der techniek behoeft 
QP zich zelf allerminst een bedreiging voor democratie en socialisme te zijn; zij 
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wordt het echter, wanneer zij optreedt in verbinding met geestelijk nihilisme of 
fanatiek nationalisme. 

3. De interne toestand onzer beweging 
Over dit onderdeel van de totale problematiek is veel te berde gebracht, waarvan 
ik vurig hoop dat het tot in de uiterste hoeken van de Partij zal doordringen: hier 
immers werd geraakt aan de innerlijke spankracht der beweging en wat zij aan 
haar aanhangers wel of niet kan en mag bieden. Ik herinner aan de artikelen van 
De Kadt-Schermerhorn-Van Lier (afl. 11), die elk op eigen wijze en toch met 
een nogal duidelijk verschil, pleiten voor een dynamisch socialisme, met een 
waarschuwing tegen politiek en geestelijk isolement. Ik herinner aan Polaks op
merkingen. over de samenstelling der Partij en. haar vernieuwing door de toevoer 
van frisse en andere geloofselementen met name uit kerkelijke, christelijke kringen. 
Zijn stelling: dat het ideologisch geloof niet meer centripetaal zetelt in de Partij, 
doch centrifugaal in de levensbeschouwelijke instellingen los van de Partij (bldz. 
527) wordt geargumenteerd weersproken door Hofstra (bldz. 597), die er de 
belangrijke opvatting aan toevoegt, dat het socialisme in zijn ontwikkeling niet 
materialistischer is geworden, doch dat het tegendeel het geval is (bldz. 598). Ik 
memoreer ook het pleidooi van Polak voor het recht der utopie: "Eerst moet de 
moed worden gevonden eerherstel te verlenen aan twee verguisde sociale bewe
gingsfactoren: namelijk de utopie en het geloof in de vooruitgang"; terwijl Hofstra 
hoopt op "een hernieuwde beleving van het oude ideaal van een in grote omvang 
gesocialiseerd voortbrengingsproces" (blz. 599) - beiden kennelijk uitgaand van 
een tekort op dit terrein. Ten slotte moge nog genoemd worden het pleidooi van 
Polak voor de betekenis van de toekomstverwachting. 

Er wordt hier telkens geraakt aan nogal gevoelige en diep insnijdende dingen, 
waarOver stellig het laatste woord niet gesproken is - ik zou over elk der geciteerde 
stellingen best een critisch artikel willen schrijven, waarbij ik overigens broodnodig 
heb een handwoordenboekje van het socialistisch taaleigen: de partijgenoten 
gebruiken een zelfde woord nogal eens in afwijkende betekenis! Duidelijk is in elk 
geval dat een proces van geestelijke gisting - enerzijds het gevolg van de door
braak, anderzijds de voorwaarde voor een diepere doorwerking ervan - volop 
aan de gang is. Mijnerzijds betreur ik daarbij twee dingen: 1. dat in deze discussie 
de orthodox-protestanten verstek hebben laten gaan: juist zij màeten het hunne 
zeggen over de betekenis van utopie en toekomstverwachting en innerlijke span
kracht der beweging; 2. dat niet scherper en feller is ingegaan op het reële gevaar 
van afsluiting der werkgemeenschappen, wil men: van de verzuiling binnen de 
Partij. Ik betwijfel voorshands of hier een taak ligt voor het partijbestuur; wel is 
naar mijn mening uit de gepubliceerde artikelen duidelijk, hoezeer het nodig is, 
dat men in de diepte met elkaar blijft spreken en verkeren, wil het socialisme 
meer dan een levensbeschouwelijke blokkendoos, wil het een levende kracht in ons 
hele volk zijn. 

Aan het bovenstaande voeg ik nog één opmerking toe. Enkele schrijvers (Polak 
en Hofstra in het bijzonder) hebben de vraag gesteld naar de geestelijke verschijn
selen binnen een historische, en dus ouder wordende en tevens zich over verschil-
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lende volksgroepen uitbreidende beweging. Wordt, vraagt Polak (bldz. 527), "de 
inhoud van het socialisme niet zodanig gerekt, dat ieder socialist kan zijn?" Komen 
niet de grote moeilijkheden, indien een partij een meerderheid in de bevolking 
krijgt? (Labour!). Dan verschuift het socialisme van geestelijke stuwkracht naar 
politiek machtsstreven. Socialisme wordt verenigbaar met welhaast elke wereld- en 
levensbeschouwing. Persoonlijk zou ik het probleem anders stellen, het in verbin
ding willen zien met andere krachten en tendenzen in een bepaald volk (ik heb 
bijv. de stellige indruk dat er een nogal belangrijk onderscheid is tussen de Engelse 
en Zweedse socialistische beweging). Maar wij raken hier stellig een levenskwestie 
van de eerste orde, waarbij volstrekte eerlijkheid geboden blijft, te meer naarmate 
het ons in het socialisme bewuster te doen is om de mens. Als het waar is, dat 
een sociale en politieke ideologie in den regel geen langduriger bestaan beschoren 
is dan één generatie, en de oude proletarische ideologie gestorven is in 1914 of in 
1918, en de armoede en zwakheid van de Tweede Internationale in wezen uit dat 
sterven verklaard moeten worden, waaraan ontlenen dan de latere generaties, die 
ondanks hun grondig anders zijn, toch met de pioniers verbonden willen blijven, 
hun bezieling, die zij te meer nodig hebben, naarmate de problemen geco:npliceer
der en technischer, de tegenkrachten feller en fanatieker worden en de weg langer 
blijkt? Aan de utopie, de toekomstverwachting, het socialistisch toekomstbeeld? Er 
is tussen deze drie een nogal belangrijk verschil, dat ik nu voorbijga. Ik merk 
alleen op, dat er tenminste twee groepen socialisten zijn, die weigeren de laatste 
vraag bevestigend te beantwoorden. In de eerste plaats: de scherp realistisch 
ingestelde jongeren, die het om concrete politiek, om zgn. nuchtere maatregelen. 
om institutionele verwerkelijking te doen is, en die de waarde van een " ideaal" 
afmeten naar wat er in de werkelijkheid van wordt omgezet. En in de tweede 
plaats: de positieve christenen, die weigeren zich aan enige toekomstverwachting 
(in de zin van inspiratiebron voor de strijd) over te geven. Daarom is het naar mijn 
mening onmogelijk, dat de Partij van de Arbeid als geheel, zolang zij haar grond
slag trouw blijft, ooit weer zou kunnen leven uit een "utopie" of toekomstverwach
ting, te vergelijken met de vroegere proletarische. Waarbij ook gevraagd kan 
worden of in de Westerse wereld voor een democratisch-socialistische "utopie" 
de sociale en sociaal-psychologische voorwaarden aanwezig zijn; ontstaat zij niet 
steeds als compensatievoorstelling van massa-ellende? Voor mij zelf zoek ik de 
inspiratiebron in de verbinding van een concrete zakelijke politiek met een bepaalde 
mens-opvatting, die socialisten gemeen kunnen hebben bij verschillende fundering. 
Dat hierbij wezenlijk behoort een maatschappijbeeld voor de naaste toekomst (zie 
"De weg naar de vrijheid") behoeft dunkt me niet nader te worden gezegd. 

4. Het socialisme en de cultuurp10blemen 
Het verschil in inzicht, dat wij signaleren ten opzichte van de interne situatie 

der democratisch-socialistische beweging, komt verscherpt tot uiting wanneer de 
cultuurvraagstukken aan de orde komen. Den Uyl heeft (blz. 277) nog eens met 
klem betoogd, dat het socialisme zich ernstig rekenschap moet geven van verschijn
selen als de depersonalisering van de mens als gevolg van het overheersen van 
de techniek en het ontnemen aan de mens van elementaire levensftmcties door 
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maatschappelijke organisaties; hij heeft daaraan, terecht naar mijn mening, toege
voegd de stelling, dat voor het voeren van een eigen cultuurpolitiek een eigen 
rangorde van waarden nodig is - stelling, die Bomhoff in Tijd en Taak betwist. 
Polak meent in een brede bespreking van het cultuurhoofdstuk uit "De weg naar 
vijheid" (blz. 212) dat het wel moeilijk maar niet volstrekt onmogelijk moet heten 
om één cultuurbeeld op te bouwen op verschillende levensbeschouwelijke basis. 
Tinbergen zegt heel rustig, dat naar zijn mening de belangrijkste verdere bijdragen 
tot ons program in de sectoren van onderwijs, opvoeding en voorlichting (dus in de 
cultuursector W. B.) moeten worden geleverd (blz. 425). Mevrouw Verwey-Jonker 
spreekt over de dodelijke bedreiging voor het democratische socialisme, gelegen 
in het opnieuw opkomend individualisme en het nihilisme (blz. 343), geesteshou
dingen, die zij gevaarlijker acht dan overigens ook latent aanwezig fanatisme der 
ontwortelden en politiek-radicalisme naar rechts. Haar betoog impliceert de over
tuiging, dat de socialistische beweging wel degelijk over eigen geestelijke krachten 
beschikt, die een eigen cultuurtype kunnen verwerkelijken. 

In de boven kort weergegeven stellingen is misschien niet alles even duidelijk, 
maar toch wel een vrij diepgaand meningsverschil. Men zou deze divergentie 
onjuist interpreteren, indien men haar niet in verband zag met andere m.i. uitcrst 
belangrijke verschijnselen: Ie. met het feit, dat een kwart van "De weg naar vrij
heid" aan de cultuurproblemen is gewijd, en de P.v.d.A. dus kennelijk overtuigd 
is op dit terrein een taak te hebben en ook een eigen geluid te kunnen geven; 
2e. met het feit, dat men kennelijk de oud-marxistische onderbouw-bovenbouw
hypothese rustig als onbruikbaar heeft terzijde gelegd. Het zou, zowel naar binnen 
als naar buiten, van belang zijn, indien de discussie Den Uyl-Bomhoff over de 
vraag van een aan het socialisme eigen rangorde van waarden werd voortgezet. 

Dit klemt te meer, wanneer de concrete inhoud van het socialisme als idee aan 
de orde komt. Men weet uit een keur van artikelen van zijn hand, dat De Kadt 
het hedendaagse socialisme als progressieve vrijheidsbeweging opvat, en het is 
duidelijk, dat hij daarmee een scherpe en principiële antithese tegenover dictato
riale stromingen poneert. Anderen, onder wie ik mezelf reken, kunnen in de 
waarde van de vrijheid, hoe essentieel ook voor elk menselijk leven, toch niet het 
karakteristiek onderscheidende van het socialisme bijv. ten opzichte van neo
liberalisme, zien en verbinden vrijheid onlosmakelijk met sociale rechtvaardigheid. 
Het wordt naar mijn mening tijd, dat deze verschillen uit de sfeer van de scher
mutseling komen, en dat de artikelemeeks van verleden jaar daartoe dwingt. Polak 
zegt (blz. 215) laconiek: "Ik wil niet beweren, dat het vraagstuk van vrijheid en 
binding overal geheel is opgelost". Let wel: "overal" en ."geheel" - neen, dat zeer 
bepaald niet, en dan zal men ook dieper moeten graven dan een pluriforme politieke 
beweging in staat is te doen. Samkalden stelt positief (blz. 426), zij het nog slechts 
formeel: "Op alle levensgebieden, waarop een mens met zijn medemens in aan
raking komt is dat, wat hij vrijheid noemt, niet anders dan een door hemzelf als 
redelijk ervaren evenwicht tussen ongebondenheid en gebondenheid". Eenmaal het 
probleem aldus gesteld, ontkomt men niet meer aan de vraag: gebondenheid 
waaraan?, een vraag die mede door het existentialisme van het type Sartre onont
koombaar wordt. 
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Nu kan men, eenmaal op deze problematiek stuitend, haar gemakkelijk ontlopen 
door te zeggen, dat de P. v.d.A. geen wijsgerig disputeergezelschap, doch een 
politieke partij is. De opmerking is evident juist. Er ligt echter het niet onbeteke
nende feit, dat na de eerste wereldoorlog in dit werelddeel - trots eenmaal op zijn 
vrijheidstraditie, geworteld in christendom en humanisme - het pathos der vrij
heid ontstellend gemakkelijk vernietigd kon worden en een barbarisme machtig 
werd, waardoor zij, die daaronder het meest hebben geleden, vurig leerden hopen 
en bidden, dat hun kinderen nooit meer z6 naar vrijheid behoefden te hunkeren 
als zij het deden. Dit barbarisme der nieuwe slavernij illustreerde op radicaal 
negatieve wijze het concrete belang van de vraag: gebonden waaraan? Het was 
immers de volstrekte gebondenheid aan staat en partij, practisch: aan een partij
kliek, die deze vormen van barbarisme karakteriseerde. Als de vraag even concreet 
als actueel blijft: hoe de demonie, die in onze Westerse cultuurwereld aanwezig is 
gebleken, radicaal moet en kan worden overwonnen, dan blijft voor een demo
cratisch-socialistische beweging de vraag naar de inhoud der vrijheid even wezen
lijk als die naar de sociale en politieke vormen, die haar waarborgen en in stand 
houden. 

Hier komt opnieuw aan de orde de vraag naar de bijdrage van de levensbe
schouwingen binnen en buiten de partij. Ik veroorloof mij, ter afsluiting van mijn 
balans, over beide een enkele opmerking. Eerst wat betreft de werkgemeenschap
pen binnen de partij . Niemand zal kunnen ontkennen - daarvoor liggen de feiten 
te klaar aan de dag - dat er in de geschiedenis van de P.v.d.A. tot heden toe geen 
enkele aanleiding is geweest voor enige groepering, om zich innerlijk gekrenkt of 
belemmerd te gevoelen. Positief uitgedrukt: de onderlinge verhoudingen zijn en 
blijven uitstekend. Daarnaast heb ik persoonlijk het vrij sterke gevoel: wij komen 
nergens wezenlijk uit boven de burgerlijke verdraagzaamheid, wij "ontmoeten" 
elkaar niet meer in die personalistische betekenis, waarin ontmoeting wederzijdse 
zegen betekent, wij verrijkelI elkaar niet meer, omdat wij ons opsluiten . . .. in onze 
vrijheid. Mevrouw Verwey-Jonker heeft (blz. 342) de opmerking gemaakt, "dat het 
socialistisch axioma, waarop eigenlijk de gehele propaganda van de partij steunt, 
is, dat in het politieke leven de sociaal-economische waarden het hoogst moeten 
worden aangeslagen; dat de sociaal-economische scheidingslijnen de meest wezen
lijke zijn, dat op het sociaal-economische terrein de beslissingen vallen waarvan de 
toekomst van de mensheid afhankelijk is". Voor de socialistische gedachte, waarop 
de P.v.d.A. steunt, zou ik dit met kracht willen ontkennen; voor de practijk van 
propaganda en samenleven binnen de partij is de stelling maar al te juist. Omdat 
ik geloof in de levenskracht van het beginsel, dat de verschillende levensbeschou
wingen binnen de partij verenigt, meen ik dat wij de burgerlijke verdraagzaamheid 
moeten vervangen door een wil tot waarachtige ontmoeting op grond van 
socialistische solidariteit. 

En de situatie buiten de partij? Het is nog steeds voor de toekomst van een 
Verenigd Europa van beslissende betekenis - ik denk concreet vooral aan 
Duitsland, de verhouding S.P.D.-C.D.U. - of de waarlijk progressieve krachten 
van het georganiseerde socialisme en de georganiseerde christelijke volksgroepen 
elkaar vinden in een diepere laag dan die van de politieke macht. In andere om-
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stancligheden is dat ook het probleem voor ons in Nederland. Het is waarlijk geen 
leedvermaak, maar eerlijke hunkering naar gezondmaking van de politieke ver
houdingen in ons volk, waWleer wij ons diep-in verheugen over een sterker worden
de groep in de K.V.P. die loyale samenwerking met de P.v.d.A. prefereert boven 
die met de Duynstee's, en over een groep anti-revolutionnairen, die zonder iets 
van eigen godsdienstig beginsel te verloochenen, de lijn van de cluistelijk-sociale 
beweging van 1891 weer opneemt en in socialisten aangewezen politieke bond
genoten ziet. Wij van onze kant hebben in te zien, dat hier in eerste instantie 
geesteliike processen aan de gang zijn, onverbrekelijk verbonden aan practisch
politieke vormgeving. Het probleem naar de verhouding tot deze groepen moet 
telkens zo principieel mogelijk worden gesteld - en wij staan daarin m.i. sterk 
genoeg. In de voortzetting onzer discussie kan deze kant gerust wat sterker betrok-

ken worden. 
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J. J. V O OGD 

CULTUURPOLITIEK NAAR EIGEN AARD 

Het verzetselement in het socialisme 

I n zijn gedicht "De laatste bard" zegt Jef Last: "Uit ieru'e krant aangrijnzen 
ons gelaten die 't midden houden tussen clown en beest." Het valt ons voor
waar niet moeilijk om, na het lezen van het avondblad, deze regels op ons te 

laten indringen. Een van de problemen, misschien het probleem, van onze tijd is 
er mee gesteld. Of men de maatschappij wil zien als de uiting van het redelijk- en 
zedelijk-zijn van de mens of als een stuk verwerkelijking van het Koninkrijk van 
Hem die inlmers ook Heer van deze aarde is: ieder mens verlangt naar een maat
schappelijk houvast, naar een doel om zich voor in te zetten, naar een ru'oombeeld 
dat wel steeds maar nimmer geheel mag wijken. 

Het mag daarbij een boeiende, maar vrij academische discussie heten of het 
maatschappelijk stelsel dat men nastreeft, utopie of wetenschap of daad moet zijn. 
Ieder van ons immers weet dat utopie alléén onwezenlijk, wetenschap alléén kil 
en daad alléén dom is. En niemand kan waarlijk voThouden dat een vervlechting 
van deze ru'ie onmogelijk is sinds één man én het Communistisch Manifest én "Das 
Kapital" schreef èn de Eerste Internationale oprichtte. 

Dat het socialisme aan millioenen dit houvast heeft geboden is in de discussie 
in dit maandschrift door niemand ontkend - evenmin dat het opnieuw dat houvast 
kan zijn. Dat het ook momenteel dat i s, heeft vrijwel niemand durven stellen, en 
vele zijn de oorzaken welke daarvoor opgesomd zijn. 

Waaraan ontleende het socialisme zijn grote inspirerende en aantrekkingskracht, 
ook ten opzichte van hen die wisten dat het nimmer antwoord zal kunnen en mogen 
geven op de allerlaatste vragen? In de meest eenvoudige vorm gezegd: aan de 
nood waarin tallozen verkeerden en aan het verzet dat het tegen die nood bood. 
Ongeschoold, ongeletterd, vertrapt en verdierlijkt als "the underdog" was, was 
het niettemin volkomen duidelijk welke be~eging het opnam voor de gekwetsten 
en bezeerden, voor de tekortgedanen en onderliggenden. 

Het verzetselement valt uit het socialisme niet weg te denken. Dat heeft niet 
betekend dat het tot negativiteit gedoemd was. Vanuit dit verzet kwam het tot 
een bezinning op de oplossing. Het verzet tegen de uitbuiting van de ene mens 
door de andere in het arbeidsproces - kenmerkend voor de eerste tientallen jaren -
leidde tot het streven naar een sociale politiek, waarin de gerechtigheid de bedeling 
zou vervangen. Het verzet tegen het de ziel aantastende en de mens onterende 
verschijnsel van de werkloosheid - kenmerkend voor de periode tussen de beide 
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wereldoorlogen - leidde tot het streven naar ordening van de productieve kracht. 
Daarmede staan wij aan het midden van deze eeuw, met de wetenschap dal 

noch de sociale ontrechting, noch de werkloosheid tot het verleden behoren, dat 
het nog harde strijd zal kosten de beide verschijnselen de baas te worden, maar 
dat nochtans deze verschijnselen niet meer alleen, en in de toekomst - of reeds 
thans? - zelfs niet meer in de eerste plaats het socialistisch willen en verlangen 
zulllen bepalen. 

De vraag is dus thans: op welke andere gebieden is de nood in deze wereld 
komen te liggen; heeft het socialisme daar verzet tegen te bieden; heeft het een 
ei gen oplossing aan te geven, en zal daalUit provocatie en inspiratie gegeven 
worden aan de brave burger èn aan de kunstenaar, aan de boer èn aan de midden
stander, aan de handarbeider èn aan de academicus? 

Deze vraagstelling impliceert dat er, zelfs in het lUstige Nederland, zelfs in deze 
tijd van "sociale zekerheid voor allen", vraagstukken zijn die àl deze categorieën 
raken, omdat hun bestaan, de toekomst van hun kinderen, hun persoonlijkheidsvor
ming of eenvoudigweg hun zielelUst - voor zover door aardse zaken bepaald -
erbij betrokken zijn. 

Die vraagstukken z ij n er, en zij vormen de rechtvaardiging van een pretentie 
om van klassepartij tot volkspartij te zijn geworden. 

Deze laatste leuze biedt ons een goed aangrijpingspunt voor de stelling dat in 
wezen in de socialistische doelstelling niets veranderd is vergeleken met vroeger, 
en dus in wezen niets in de beweging zelve - want niet de middelen maar de 
doelstelling bepalen het karakter van een beweging; uiteraard zolang de aange
wende middelen geen grove inbreuk betekenen op de beweerde doelstelling, zoals 
bij elke dictatoriale beweging het geval is. 

Intussen behoeft deze uitdagende stelling enige toelichting, willen niet vurige 
marxisten en vurige tegenstanders van de Partij van de Arbeid elkander vinden 
in een gezamenlijk: "Ha, er is dus toch niets veranderd,". 

Wie het socialisme ziet als de beweging die opkomt voor de onderliggende groep 
in de maatschappij zal begrijpen en aanvaarden dat de partij vroeger een "klasse"
partij was. Er was toen duidelijk één groep die dè vertrapte en dè ontrechte groep 
was: de arbeidersklasse. Niet haar doelstelling, maar de concrete maatschappelijke 
situatie maakte de partij dus tot klassepartij. 

En wie het socialisme ziet als de beweging die streeft naar de volle menselijke 
ontplooiing van de ontrechten, zal begrijpen en aanvaarden dat de aandacht vooral 
gericht was op de verbetering van het materiële lot. Eerst leven, dan filosoferen, 
of in de meer aansprekende taal van Mackie Messer: Erst kommt das Fressen, 
dann kommt die Moral. Alweer: niet omdat de beweging zo materialistisch van 
instelling was, maar omdat de maatschappelijke situatie haar dwong de aandacht 
te richten op het vlak waar de nood het hoogst was. 

Neen, er is dus niets veranderd in de doelstelling: kapotgeslagen mensen tot 
volwaardige vrije mensen te maken die de zin van hun bestaan zien. Waar ver
andering in gekomen is, dat is in de subjecten - niet meer één klasse, maar alle 
klassen en groepen - en in de objecten - niet meer alleen de lotsverbetering, maar 
ook de zingeving aan het bestaan. En wel omdat de maatschappelijke ontwikkeling 
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enerzijds het verheugende feit heeft opgeleverd dat althans voor twee· vijfde deel 
der mensheid de lotsverbetering zover voortschreed dat ten minste de allereerste 
materiële voorwaarden voor een verdere ontplooiing zijn vervuld; en omdat zij 
anderzijds het benauwende feit te zien heeft gegeven dat wat betreft de zingeving 
aan het bestaan óók van dat twee-vijfde deel ie der mens, van welk beroep, welke 
klasse, welk geloof en welk ras ook, "onderliggend" is geworden. 

Er is dus geen reden tot ongerustheid voor hen die menen dat de Partij van 
de Arbeid van de vroegere doelstellingen is afgedwaald (of er reden tot onrust is 
over de wijze waarop die doelstellingen thans ten uitvoer worden gelegd is uiteraard 
een andere vraag). Er is evenmin reden tot wantrouwen voor hen die vrezen dat 
de partij weer op oude doelstellingen zal terugvallen; omdat deze oude doelstellin
gen noch zo eenzijdig, noch zo materialistisch waren als zo vaak oppervlakkig wordt 
aangenomen. 

Resumerend zien wij dat de nood in deze wereld groot is, dat deze nood ons 
allen dagelijks raakt, dat er hier dus voor het socialisme bij uitstek een taak is , en 
dat het bij de vervulling daarvan zich kan vernieuwen en toch zichzelve blijven. 

Daarmede is veel beweerd, maar nog weinig gestaafd. Wat betreft de nood: 
de vele nog mogelijke lotsverbeteringen in de Westelijke wereld laten wij ditmaal 
buiten beschouwing, evenals het feit dat 60 % van de mensheid elke dag honger 
lijdt en eraan sterft. Het gaat ons thans om de vraag van de zingeving aan het 
bestaan, anders gezegd om het vraagstuk van de crisis der cultuur en de culturele 
nood van de mens. 

Wat althans dit punt betreft mag ik mij van een bewijs ontslagen achten, na 
alles wat hierover in de laatste vijf jaren is geschreven. De woorden "massificatie", 
"mechanisatie", "depersonalisatie" hebben ons als bijen om de oren gegonsd. en 
de auteurs hebben waarlijk als horzels in de flanken van het paard Het Westen 
gehangen. 

De menselijke verhoudingen in het grootbedrijf, de geestelijke drainage van de 
arbeid, de toeneming van de vrije tijd, het vraagstuk van de gepensionneerden die 
nog niet "oud" zijn, de drang van de huisvrouw om in het volle leven te komen 
staan, de vermolmde grondslagen van ons schoolsysteem, de nood van dichters, 
schilders en beeldhouwers, het verval van onze monumenten, het stille overlijden 
van onze literaire tijdschriften, de schreeuwerige en bevelende reclame, de passivi
teit van onze cultuurgenietingen via de massale communicatiemiddelen, de weten
schap dat over 25 jaar de televisie ons cultureel gezicht zal vormen en bepalen, 
de skepsis van de jeugd die geleerd heeft te wantrouwen wat zij niet zwart op wit 
naar huis kan dragen, de verzuiling van ons maatschappelijk leven tot in het ab
surde en profane: dit alles schildert met vale verven het woord "cultuurnood" en 
daarnaast met glanzende letters de woorden "actieve cultuurpolitiek". 

Men behoeft waarlijk niet te behoren tot hen die dag en nacht de doodsklok over 
de cultuur luiden, om vast te stellen dat hier nood is en dat wij a 11 e n niet 
alleen ons daarmee hebben bezig te houden, maar ook zelf in het geding zijn. 
Zonder uitzondering. Wie zich zelf daarvan meent te kunnen uitzonderen bewijst 
daarmee alleen maar reeds geruisloos het slachtoffer te zijn geworden: la mort 
sans phrasel 

28 



11 
e 
ij 
g 
e 

n 
$ 

d 
.t 
1-

.t 

.s 
n 

l' 

it 

e 

!l 

n 

n 

e 
e 
11 

" 

,-

,-

t 

11 

r 

t 

t 

t 

Bestaat er een socialistische cultuurpolitiekP 
Daannede komen wij aan de eigenlijke vraag of het socialisme hier een e i gen 

taak heeft te vervullen. Heeft het werkelijk iets te zeggen over schoonheid, stijl, 
vreugde, kleur en al datgene dat de komende vijftig jaren op het spel zal staan? 

Het wordt door velen betwist, door velen buiten èn binnen de Partij van de 
Arbeid. Immers, zo zegt men, geloofs- en levensovertuiging zijn integraal, alles door
dringend en allesbeheersend. Behoeft zulks bij practische sociaal-economische 
vragen nog niet tot een antithetische stellingneming te leiden, anders is dat op het 
gebied van de cultuur. Want waar de mens vereert en bewondert, waar hij geboeid 
en verbaasd staat, waar hij zijn vreugde omhoog zingt of zijn leed uitschreit, daar 
is de ziel van de mens rechtsheeks bij behokken. En daar kan tussen de ene mens 
en de andere wel een gesprek bestaan, maar geen compromis, wel een overleg, 
maar geen daad, wel een uitwisseling maar geen samenwerking. Om het eens zo 
te zeggen: op het gebied van de cultuur wel een Nederlands Gesprek Cenhum, 
dat delibereert, maar geen Partij van de Arbeid die decideert. Ja, bij uitstek geen 
Partij van de Arbeid, omdat die juist gebaseerd is op het samengaan van verschil
lende overtuigingen, die op het stuk van de cultuur ieder voor zich met niet minder 
dan 100 % genoegen zullen kUnnen nemen, willen zij zich zelve niet verloochenen. 

En daarom, aldus de conclusie, heeft het socialisme op dit terrein géén eigen 
taak te vervullen en valt van een socialistische cultuurpolitiek dus niet te spreken, 
zomin er van een socialistische cultuur te spreken valt, omdat het noodzakelijke 
gemeenschappelijk fundament ontbreekt. 

Hetgeen intussen impliceert dat de ganse grondslag van deel 111 van De weg 
naar vrijheid onjuist zou zijn. 

Het nauwe verband tussen de levensovertuiging en "alles wat de mens méér 
doet dan wat hij nodig heeft om in leven te blijven" erkennend, meen ik toch 
bovengenoemde conclusie stellig te kunnen afwijzen. Zo ergens, dan heeft het 
socialisme een taak juist op dit gebied en bij uitstek in de komende decennia. 
Als stijl en vaart en sfeer het doel - en het kenmerk - zijn van de socialistische 
beweging, dan pas zal zij - en dan alleen - een generatie kunnen beroeren, die 
de bezieling en pathos nimmer kende en in en met onzekerheden werd geboren. 

Het socialisme kon en moest ontbloeien in een tijdvak waarin de mens nog een 
bestaan verschaft moest worden. Het zal verdorren tot een tegenhanger van de 
V.V.D., een soort "partij voor belastingverhoging en dividendstop", als het niet 
een bijdrage levert om dat verworven bestaan ook zin te geven. Men leze hieruit 
geen geringschatting van het sociaal-economisch leven; Mackie Messer blijft ook 
dan een waardevol wijsgeer, maar hij zal het meest wezenlijke niet meer raken. 

De inhoud van een dergelijke politiek nog even buiten beschouwing latend, 
meen ik allereerst te mogen stellen dat een door socialisten gevoerde cultuurpolitiek 
een drietal eigen kenmerken zal (moeten) hebben. 

Zij zal bewust, ja volgens plan, gevoerd moeten worden; zij zal in de opstelling 
van de rangorde der financiële behoeften een hoge plaats moeten innemen; en zij 
zal de cultuurgoederen ten dienste en binnen bereik van ieder moeten stellen. 

Men zegge niet te snel: Nu ja, vanzelf. Want het is verrassend hoe weinig deze 
gemeenplaatsen nog gemeengoed zijn. 
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Voor de noodzaak van een actieve, bewuste, zelfs - zwartste aller schrikbeelden -
planmatige cultuurpolitiek schrikken velen terug. De " Telegraaf" (van alle bladen!)
vergelijkingen met "Kulturpolitik" en Lysenko, met wetenschap waarin niets 
van en wetenschap waarin niets buiten Marx is, met Kraft Durch Freude en 
modeltehuizen voor de bezoekers, spoken ook hen door het hoofd. 

Het alternatief: een Overheid die geen cultuurpolitiek voert en een Overheid 
die een dictatoriale cultuurpolitiek voert, is echter door en door vals. Een Overheid 
welke geen cultuurpolitiek voert bestaat niet, ook niet in een kabinet waarin de 
oud-burgemeester van Rotterdam premier, de Rotterdamse buitengewoon hoogleraar 
in het Staatsrecht minister van O. K. en W. , en de fractieleider van de V.V.D. 
minister van Binnenlandse Zaken zou zijn! Er wordt immers in een dynamische 
maatschappij altijd cultuurpolitiek gevoerd: door particuliere verenigingen, door 
bioscoop directeuren, door zakelijke leiders van toneelgezelschappen, door reclame
bureaux, door fabrikanten van gebruiksvoorwerpen, door architecten en door talloze 
anderen, wien in het beste geval eerste, in het slechtste geval enige opdracht is 
een winstgevend bedrijf te voeren. En de organisaties met ideële doelstelling. die 
er gelukkig ook zijn, worden vaak door concurrentie en financiële factoren geremd 
en voeren in ieder geval een onderling volkomen ongecoördineerd beleid. 

De Overheid die dit alles maar op zijn beloop laat, sanctionneert daarmede de 
bovendrijvende krachten en de - veelal commerciële - overwegingen die hen 
leiden, overwegingen die zelden in het openbaar treden en waarover geen ver
antwoording wordt afgelegd. Deze cultuurpolitiek is een geheime cultuurpolitiek, 
en de menselijke ziel en geest worden hier dus beïnvloed door machten, welke de 
mens niet kent, niet kiest en niet keuren kan. 

Daarnaast is denkbaar een Overheidspolitiek, welke bewust en verantwoord 
stimuleert, subsidiëert, coördineert en provoceert. In aesthetische en zedelijke be
oordeling behoeft zij daarbij niet méér te U'eden dan de Overheid onder een liberaal 
bewind zou moeten doen, en voor elke handeling is zij verantwoording schuldig 
jegens de burgers die haar wèl kennen en kiezen. De geestelijke vrijheid is daar 
gans wat beter mee gewaarborgd dan met de geheime cultuurpolitiek van een 
Overheid die zogenaamd niets doet, maar laat doen. 

Dat de cultuur dan zou verbureaucratiseren en in handen zou komen van ver
droogde ambtenaren is de gebruikelijke gratuite bewering van hen die zich een 
beeld van het socialisme scheppen zoals zij graag zouden willen dat het was. Afge
zien van het feit dat er meer ambtenaren met vaart en verve zijn dan men door
gaans aanneemt, het mag toch wel genoegzaam bekend worden geacht dat het 
gevaar van de bewindvoerders en hun apparaten - en zij zetelen waarlijk niet 
alleen in de Departementen - ons niet voorbij gaat. De Raden, waarbij maatschap
pelijke organisaties volwaardig zijn ingeschakeld, zien wij ook buiten het sociaal
economisch terrein als noodzakelijk. Persoonlijk zou ik nog verder willen gaan en 
bepaalde organen - als bijv. de gemeentelijke commissies voor kunstaankopen -
autonoom willen maken. Burgemeester en wethouders en gemeenteraad zouden 
dan hun beleid moeten voeren via het benoemingsrecht van de commissies en via 
de vaststelling van de bedragen waarover deze laatste kunnen beschikken; maar 
de vraag of voor deze bedragen een Albert Cuyp of een Karel Appel gekocht moet 
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worden behoort niet door politieke colleges beslist te worden, om niet te zeggen 
door gemeenteveldwachters en dorpszieleherders. Dan zou Cals de reisbeurs voor 
Van 't Reve niet hebben kunnen weigeren, en zou zijn verantwoordelijkheid zich 
terecht bepalen tot de verantwoordelijkheid voor de door hem gedane keuze van 
commissieleden. 

Men kan evenmin zeggen dat de stelling, dat de cultuur een hoge plaats in de 
rangorde moet innemen, en dat niet alleen in de tedere bewoordingen waarmee 
men over haar spreekt, maar ook in de financiële daden die men stelt, een over
bodige is. Het zal vooral de taak van de socialisten zijn in Rijks- en gemeente
politiek te tonen dat het ernst is met de cultuur en dat men er iets voor op tafel 
wil leggen. In de praktijk immers geldt nog maar voor al te velen het woord van 
Van der Leeuw dat de cultuur voor hen pas komt "wanneer men compleet ver\
zadigd is, al zijn schulden heeft betaald, een goede verzekering gesloten, en met 
een sigaar achterover in zijn stoel ligt". Een woord waarmede wij niet alleen een 
missie naar buiten, maar ook een inwendige zending hebben te vervullen. Ook bij 
ons dreigt de cultuur in de veelheid van allemaal urgente vraagstukken wel eens 
achtergebleven gebied te worden. Hoe vaak hoort men niet een brave partijgenoot 
zeggen: "Met cultuur bemoei ik mij niet, ik beperk mij tot de politiek", zonder 
dat hij beseft dat de cultuur een integrerend onderdeel van de politiek is, niet 
minder dan de loonbelasting, de kinderbijslag, de Atlantische Defensiegemeenschap 
en de bietenteelt. Helaas moet gezegd worden dat dit besef hem ook niet altijd 
vanuit de leidinggevende organen in de partij wordt bijgebracht. De vier op het 
Rotterdams congres van 1951 aangenomen resoluties zwegen over de cultuur; het 
urgentieprogram vóór de Troonrede 1951 zweeg over de cultuur; onze periodieken 
hebben al te veel gezwegen over de cultuur; en voor zover bekend geworden heeft 
bij Kabinetsformatie en Regeringsprogram 1952 de cultuur onzerzijds vrijwel geen 
rol gespeeld. De bestudering van de mogelijkheid tot afschaffing van het school
geld bij het lager onderwijs kan men bezwaarlijk aanvoeren! 

Waarmede gezegd wil zijn dat wij ons zelf van deze zeer wezenlijke taak van 
het socialisme nog goed bewust moeten worden, opdat het ook bij ons de cultuur 
niet verga als François Villon eens van zichzelf zei: "Steeds welkom, maar door 
iedereen verdreven". 

En ten derde: socialistische cultuurpolitiek zal als kenmerk hebben dat zij de 
cultuurgoederen binnen ieders bereik brengt. 

Dat betekent in de eerste plaats een spreiding van de cultuur opdat het aandeel 
van de niet in de grote stad levenden niet beperkt blijft tot de, hoe ook gewaar
deerde, fanfare en het toneelstuk van de oud-leerlingen van de lagere school. Een 
gemakkelijk uitgesproken streven, maar in de practijk uiterst moeilijk door te zetten, 
temeer omdat het niet moet gaan betekenen dat de zo waardevolle regionale 
cultuur verdrongen wordt. 

Het betekent in de tweede plaats een spreiding over alle groepen van de bevol
king, opdat niet alleen de happy few met een inkomen boven de f 5000.- zo af 
en toe eens boven zichzelf en hun zorgen kunnen uitstijgen en voor de anderen 
slechts de verdoving van "De Lach" en het "Palais de Danse", die weinig bieden 
wat blijft, is weggelegd. Dit is niet alleen een zaak van lage prijzen. want naast 
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de mogelijkheid dient de bereidheid aanwezig te zijn. Er vallen vele regelen te 
schrijven over de wijze waarop cultuur en volk tot elkander gebracht kunnen 
worden. Ik moge volstaan met te stellen dat hier een uiterst belangrijke taak voor 
ons ligt: in de hervorming van ons verstandelijk onderwijs, in de bevordering van 
de wooncultuur, van het filmforum, van aantrekkelijke en begrijpelijke exposities, 
in de kunstzinnige vorming op kweekscholen en universiteiten, in het brengen van 
de kunst naar de mens - in plaats van altijd het omgekeerde - via cantines, post
kantoren, parken en plantsoenen. En vele malen enzovoorts. 

Men kan zich natuurlijk afvragen of een cultuurpolitiek, gekenmerkt door de 
genoemde drie normen, socialistische cultuurpolitiek mag heten. Persoonlijk wens 
ik haar bepaald zo te noemen; omdat geen door socialisten gevoerde cultuurpolitiek 
zonder hen kan, en omdat ik geen andere groep zie waar zij zozeer uit beginselen 
en gedachtenwereld voortspruiten en waar ze dus zo met overtuiging gesteld en 
met daden gestaafd zullen worden. 

Alleen al in dit opzicht mag dus gesproken worden van een eigen bijdrage van 
de socialistische beweging aan de cultuur. 

Het socialisme en de inhoud der cultuur 
Een tweede vraag is of zij ook ten aanzien van de inhoud der cultuur iets te 

bieden heeft. 
Ik meen van wel. 

iet in die zin dat zij te kiezen heeft tussen Mondriaan en Monet; maar zij heeft 
wel te zeggen dat men ook uit schilderijen kan leren wat de mens denkt, droomt 
en doet; en zij heeft ook te zeggen dat schilderijen geen voorwerpen zijn die men 
bij het el koopt en in het gelid aan de muur hangt, maar die men uitverkiest en 
een eigen plaats in het huis geeft. 

Niet in die zin dat zij te kiezen heeft tussen Frank Lloyd Wright en Ie Corbusier; 
maar zij heeft wel te zeggen dat een gebouw meer is dan vier muren cn een dak, 
dat licht, lucht, ruimte, kleur en vorm aanwezig en met zorg bepaald moeten zijn. 

Niet in die zin dat zij kiest tussen Old Finish en Louis XIV; maar zij heeft wel te 
zeggen dat leeuwenkopjes, balpoten en pluche niet het begin en het eind van alle 
schoonheid zijn, dat een stoel is om er gezellig in te zitten en dat een kamer geen 
meubelopslagplaats is. 

Niet in die zin dat zij kiest tussen Willem Kloos en Lucebert; maar zij heeft 
wel te zeggen dat een gedicht een eigen en waardevolle vorm van verbeelding 
en uitbeelding is, dat bundels niet onmogelijk duur moeten zijn en dat de Luceberts 
en Jan Hanlo's hun kans moeten hebben - ongeacht de mopjes van de heer Wen
delaar daarover in de Eerste Kamer. 

Zij heeft te zeggen dat de cultuur een imponderabilium is, dat zich niet laat 
uitcijferen in een financiële balans; dat het experiment een ruime kans moet heb
ben en dat toch de traditie niet verloren mag gaan; zij heeft ook te zeggen dat 
de cultuur zichzelf betaalt voor wie achter de cijfers weet te zien, zich betaalt in 
levensvreugde en arbeidsproductiviteit, in burgerzin en afnemende baldadigheid, 
in menselijke verhoudingen en in menselijke bescheidenheid. 

Zij heeft te zeggen over het zittenblijven en het examendoen, over het cijfers 
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geven en over de tot vakschool geworden universiteiten, over de plaats van de 
sociale wetenschappen in het ZWO en over de verantwoordelijkheid van de weten
schapsmens. Men mag deze bonte opsomming zelf aanvullen; talloos zijn de ge
bieden en onderwerpen waar het socialisme de vaart en de eigen activiteit, maar 
ook de vaak zeer positieve factorf'n van onrust en twijfel, heeft te bevorderen. 

Er is intussen nog meer. De cultuur van een volk uit zich niet alleen in wat 
gedrukt, gezongen, verbeeld en gespeeld wordt, maar ook en wellicht in de eerste 
plaats in de s t ij 1 waarin de gemeenschap leeft. Stijl kan er zijn in de wijze waarop 
man en vrouw met elkaar omgaan, niet alleen in het eerste maar ook in ·het twin
tigste jaar; in de wijze waarop kinderen met hun ouders èn waarop ouders met 
hun kinderen omgaan; in de gezagsverhouding tussen baas en ondergeschikten; in 
het optreden van en het optreden tegenover de politie, de loketambtenaar, de 
controleur van Sociale Zaken; in de wijze waarop redactie en lezers, speler en 
publiek, leverancier en klant elkaar benaderen. In al deze verhoudingen moeten 
eerbied, humor, barmhartigheid, besluitvaardigheid en mededogen hun plaats heb
ben. Zou het socialisme, dat de eerbied voor de menselijke persoon centraal stelt, 
daarover niets te zeggen hebben? 

Jaarlijks worden honderden mensen in Nederland gedood of verminkt door ver
keersongevallen. Daaronder zijn aperte gevallen van onverschilligheid of moed
willigheid, maar ook talloze gevallen van stijlloosheid; gevallen die binnen de per
ken van de wet blijven en toch ergens scheef liggen. Is het een dwaze gedachte 
om te zeggen dat het socialisme een taak heeft om een voortdurend beroep te doen 
op verannvoordelijkheidsgevoel en stijl in het verkeer? Om een beroep te doen op 
autoriteiten om wachtkamers in gemeentelijke diensten wat méér te doen zijn dan 
een stoel en een bemorste tafel en een snauw "Verboden te roken"? Om te vragen 
een brief wat anders te doen luiden dan "Ik deel u mede dat uw verzoek is af
gewezen"? Om de opzichteres in een cafetaria te vragen het dienstertje niet in 
het bijzijn van alle bezoekers te vernederen? 

Wij ontkomen geen van allen aan het gevaar om in dit jachtende leven te ver
geten dat dit alles ook zeer wezenlijk tot het socialisme behoort. Niet dat, maar 
hoe wij de dag van de Verenigde Naties, de Bevrijdingsdag, de Eerste Mei vieren: 
een leeg feest of een waarlijk beleven. 

De sUil in de beweging 
Dit laatste raakt al aan de vraag van de eigen stijl in de socialistische beweging. 
Nu bestaat bijzonder gemakkelijk het gevaar een al te romantisch antwoord te 

geven op de vraag of de beweging die eigen stijl vroeger bezat - een antwoord 
dat des te romantischer kan uitvallen naarmate de schrijver er zelf minder van 
beeft meegemaakt. Toch geloof ik die vraag bevestigend te mogen beantwoorden . 
Het gevoel een gemeenschap te vormen, samen een - vooral in de eerste tientallen 
jaren - fel bestreden groep te zijn, gaf waarschijnlijk een eigen sfeer aan de bijeen
komsten, waaraan bepaalde symbolen en gebruiken uitdrukking gaven: de liederen, 
de gedichten, de vlaggen, de aanspraak met "kameraad" of "partijgenoot". Dit 
alles sloot de felle onderlinge discussie niet uit, maar deze doorbrak de solidariteit 
niet. 
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Stijl is volgens het woordenboek de eigenaardige manier waarop iemand zich k 
uitdrukt. Dat lijkt mij de goede omschrijving: naar eigen aard. Heeft de socialis- (I 
tische beweging dat nog: een uitdrukkingswijze en omgangsvorm naar eigen aard? b 
Is er in een vergadering van de Partij van de Arbeid het gevoel een gemeenschap g 
te zijn; ligt er aan de omgang tussen de partijleden een gevoel van solidariteit ten n 
grondslag; onderscheiden onze publicaties zich in toon, in vorm, in woordkeus, in e 
hartstocht en in humor op enigerlei wijze van brave, burgerlijke geschriften? Ik 
meen nog van wel; met enige nadruk dit "nog". Zonder nieuwe impulsen kan het 
snel verdwijnen. Die nieuwe impuls zal gevonden moeten worden in een hernieuwd a 
gevoel van solidariteit, van samen ergens voor te staan en zo nodig samen er voor 1 
verguisd te worden - en dat gevoel zal geput moeten worden, naar mijn stellige 
overtuiging, uit de wetenschap de sociale gerechtigheid te moeten scheppen of ( 
handhaven, de internationale gemeenschap te moeten vormen ~n een nieuwe 1 
cultuurgemeenschap te moeten bouwen; dit laatste dan vooral niet te vergeten. 

Zonder dat zullen onze omgangsvormen worden als die tussen een aantal mensen 
die het op enige zakelijke punten eens zijn; zal het partij-apparaat verworden tot 
een bureaucratie; zal een afdelingsvergadering niet anders, hoogstens saaier zijn 
dan een lezing van de Volksuniversiteit; zullen onze leiders tot bewindvoerders 
worden. 

Maar gelu1..i: het ons wel, dan zullen de eigen stijl en de symbolen geen 
problemen meer vormen, omdat zij vanzelf, zij het wellicht in nieuwe vormen, naar 
"eigen aard" zullen groeien. Dan zullen onze vergaderingen weer bezocht worden 
niet alleen door de getrouwen wien het plichtsgevoel dwarszit, dan zullen onze 
leiders boven de leden staan en toch "een van ons" blijven, dan zullen wij weer 
geleerd hebben ons zelf ernstig te nemen door af en toe eens flink over ons zelf te 
lachen. 

Het feit dat de vroegere socialistische partij zich voornamelijk moest richten op 
één klasse, en dat op een klasse die toen waarlijk weinig anders bezat dan haar 
ketenen, heeft als gevolg gehad, dat de socialistische beweging ook iets heeft 
betekend voor de persoonlijke levensstijl van haar leden - onder "beweging" dan 
ook te verstaan organisaties als de A.J.C. en de V.A.R.A., die in dit opzicht een 
niet te schatten verdienste hadden. De miserabeIen in krotten en lompen leerden 
een boekenkast kopen en Herman Heijermans lezen, zij leerden de strijdliederen 
zingen, meubelen aanschaffen, in jeugdbewegingsuniform lopen, een krant lezen 
- hun krant -; kortom er ontwikkelde zich een zekere eigen stijl in deze klasse, 
die tevens een persoonlijke, zij het gelijkertijd wat eenvormige, stijl was. 

Voor wie dat niet heeft meegemaakt, zoals schrijver dezes, is de betekenis daar
van voor de zelfbewustheid en de mensvorming alleen maar te vermoeden. Zonder 
daarbij iets af te doen aan het werk dat ook andere groepelingen te dezen aanzien 
verricht hebben, mag deze ontwikkeling met gouden letters in de annalen van de 
socialistische beweging beschreven worden. 

Ik meen, dat die periode voorbij is en dat wij daar dankbaar voor mogen zijn. 
Want het doel van deze ietwat uniforme stijl was, lijkt mij, zeker niet om deze 
stijl tot de alleenzaligmakende en uit socialistisch oogpunt alleen maar aanvaard
bare stijl te maken, maar om de mens te leren uiteindelijk zelf te kiezen en te 
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keuren. In de toekomst zal van een persoonlijke stijl dan ook niet meer sprake 
(mogen) zijn in die zin, dat men bij het betreden van de huiskamer en het 
beschouwen van de klerenkast onmiddellijk kan zien, dat daar een socialistisch 
gezin huist, zoals vroeger aan de boekenkeuze, de gebeitste vloer, het beeldje van 
moeder met kind, de Meiplaat van Van Raemsdonck, de haardracht van de vrouwen 
en de pilo broeken van de mannen, de zelfgeweven dassen en de broches met 
"Palvu" er op. 

Het kenmerk van een culturele daad is niet dat zij de mode navolgt of het 
advies van de kunstrecensent - ofschoon het ook weer dwaas is deze te verwaar
lozen -, maar dat zij een bewuste keuze is. Wie op zijn rug in de zon gaat liggen 
omdat hij niets beters weet, is te beklagen; wie het welbewust doet om te genieten 
of te mediteren, verricht een daad van culturele betekenis. Voordat men echter 
bewust kan kiezen moet men het inzicht verworven hebben dát er te kiezen valt. 
Het kweken van dat inzicht is de taak van de socialistische beweging geweest, en 
is het dat trouwens nog en bovendien het scheppen van de mogelijkheden tot 
voorlichting over de alternatieven. 

De eigen stijl van de personen uit de socialistische beweging zal dus voortaan 
gekemnerkt worden door niets meer - en niets minder - dan dat er bewust 
gekozen is. Dan is het niet meer relevant of de een nog Van Raemsdonck en de 
ander Eppi Doeve prefereert, de een de Marseillaise en de ander de koralen van 
Bach, de een de ARBO-reeks en de ander een uitgave van Het Spectrum. 

Socialistische kunst? 
Er dunkt mij in dit alles stof te over te liggen voor een program van socialistische 

actieve cultuurpolitiek. Een program dat geen antwoord zal kunnen noch willen 
geven op de laatste vragen, maar dat kan uitgaan van al dat gemeenschappelijke, 
dat in het voorgaande naar voren kwam - terug te brengen op menselijkheid, 
humor, durf en openheid en dat gelukkig dwars door alle maatschappelijke lagen 
en levensovertuigingen heen loopt. 

Er blijft dan nog de vraag naar de specifiek socialistische kunst. In de tijd toen 
het socialisme nog duidelijk bezielend werkte inspireerde het ook de kunstenaar 
als deze het socialisme bezong, de nood schilderde en van de blijde toekomst 
dichtte. Waar zijn thans echter Adama van Scheltema en Henriëtte Roland Holst, 
Gorter en Van Collem, Otto de Nobel en Anton Krelage, Albert Hahn en anderen, 
die slechts door enkelen zijn vervangen? 

Ik meen dat wij in de beoordeling van deze vraag vaak een fout maken. De 
ontwikkeling van het socialisme, van verzet tegen een bepaalde klasse, tegen be
paalde a-sociale toestanden, vóór een bepaalde groep, tot verzet tegen een maat
schappij waarin de mens in de zin van zijn bestaan, dus in zijn geheel in het geding 
is, belaagd niet alleen maar door bepaalde personen of groepen, maar door vaak 
onpersoonlijke werktuigen en toestanden, spiegelt zich ook hierin af. 

De enige weken geleden in Den Haag gehouden tentoonstelling Meesters van 
de Spotprent, "van' Daumier tot Steinberg", gaf daarvan een merkwaardig beeld. 
Bij Daumier en zijn latere collega's nog de aanval op een klasse, op een persoon, 
op een concrete situatie. Bij Steinberg is de mens het onderwerp, wij allen, in 
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onze kleine vreugden, in onze droefheden, in onze dwaasheden. Van Daumier tot 
Steinberg, van "Die Dreigroschen Oper" tot "The Dictator" en "Modern Times", 
van ABK tot Kronkel, van "De rode roos" tot "De Trap' van Hoornik, van Van 
Randwijks "Burgers in nood" tot Hermans' "Ik heb altijd gelijk". 

Wie deze ontwikkeling in het oog houdt zal in de moderne kunst tal van uitingen 
zien, die zich dan wel niet met het etiket "socialistisch" sieren en waarvan de 
scheppers wellicht helemaal geen lid van de Partij van de Arbeid zijn, maar die 
socialistisch, of mijnentwege sociaal of menselijk of hoe ge het maar wilt noemen, 
zijn in de beste zin van het woord. Ik acht het daarom een miskenning en een 
verschraling, als wij bij onze opluisteringen altijd alleen maar terugvallen op de 
zusters Vos, Adama van Scheltema, Henriëtte Roland Holst en enkele anderen; 
ik zou ze niet willen missen, maar er is méér poëzie die op een avond van socia
listen terdege thuishoort - en daarbij kan het mij nog koud laten of de dichter 
wellicht in Elsevier publiceert. 

1: 
En ten slotte - als het waar is wat WIJ ID het begin van dit artikel stelden, , 

dat in de aard van het socialisme niets veranderd is in die zin, dat het nog steeds 
opkomt voor de mens in nood, èn dat die nood, in dit geval die culturele nood, 
zeer bepaald aanwezig is, èn dat het socialisme zijn eigen verzet daartegen te ~ 

bieden heeft - dan is er geen enkele reden waarom het socialisme niet opnieuw ~ 

de harten in gloed en de harpen in beweging zou zetten. Wij missen kennelijk ~ 
nog de aanpak en de middelen om hen die van en om ons zijn, dit duidelijk te J 

maken. Het is ongetwijfeld ook moeilijker; de vraagstukken zijn minder zichtbaar I 
en tastbaar; maar het kan. De diepe indruk die de rede van Idenburg op het Plan
congres maakte is een sprekend bewijs. 

Als wij daarin slagen dan zullen onze slapeloze nachten vermeerderen. Wie van 
het socialisme een rustig gezapig zieleleven verwacht vergist zich; hij zal nimmer 
ontkomen aan dat andere woord van Villon: Je meurs de seuf aupres de la fontaine. 
Maar dan zal dat woord tevens de vreugde en de zin van het socialisme betekenen. 
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DR W. STE I GEN GA - D R S. E. STEIGENGA-K O UWE 

HET INTELLECTUEEL POTENTIEEL 
EN DE INTELLECTUELE POSITIE VAN DE 

MIDDENGROEPEN 1) 

B
innen het kader van een studie, welke de "Commissie voor de Midden
groepen" van de Katholieke Volkspartij thans maakt van de positie der 
middengroepen in loondienst, is onlangs een rapport verschenen, dat in het 

bijzonder de intellectuele positie dezer groepen tot onderwerp heeft. Reeds eerder 
verscheen een rapport, dat handelde over de financiële positie van deze bevolkings
laag. Het laatst verschenen rapport heeft blijkens het voorwoord de bedoeling 
"een inzicht (te geven) in de feitelijke situatie der middengroepen met betrekking 
tot de opleiding en studie harer kinderen. Deze vormt namelijk, gezien de finan
ciële positie, een steeds moeilijker probleem, dat in nauw verband staat met de 
functie, welke de middengroepen in ons maatschappelijk bestel hebben te ver
richten." (pag. 2). 

Grondmateriaal en gegevens 
Deze publicatie steunt op gegevens van ruim 65.000 goedgekemde recruten 

en de gezinnen waartoe zij behoren. Het materiaal is verkregen bij de militaire 
keuring in het jaar 1952 en werd door het Ministerie van Oorlog ter beschikking 
gesteld. De betrokken recruten zijn in het jaar 1932 geboren. 

Van deze 65.000 goedgekemde recruten zijn o.m. de volgende gegevens ver
werkt: 

a. Het beroep van de vader - dit was in ± 23 % van de gevallen niet bekend; 
in 77 % van de gevallen waren betrouwbare gegevens voorhanden. 

Het is dus mogelijk in belangrijke mate de samenhang tussen beroepsmilieu 
enerzijds en de begaafdheid en ontwikkeling anderzijds na te gaan. 

Op grond van deze gegevens is het verwerkte materiaal te splitsen in drie 
hoofdgroepen - ondernemers (bedrijfshoofden, boeren en winkeliers), midden
groepen (ambtenaren, administratief personeel, bedrijfsleiders, employé's, hanc;'els
reizigers, onderwijzend personeel, politie etc. en vrije beroepen) en handarbeiders 
(ongeschoolde arbeiders, landbouw- en tuinbouwarbeiders, en de overige arbeiders). 

b. De aanleg van gekeurden. Hieronder wordt evenals in de publicatie van 
dr E. S. van der Vleugel verstaan "de aangeboren 'intelligentie-capaciteit', het 

1) Naar aanleiding van: Commissie voor de Middengroepen der Katholieke Volkspartij, 
2de Rapport. - De intellectuele positie van de midden-groepen in de Nederlandse samen
leving door drs Th. J. Platenburg. Extra nummer van het Katholiek Staatkundig Maand
schrift. Uitgave der Katholieke Volkspartij, 1952. 
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vermogen om te profiteren van de mogelijkheden tot ontwikkeling die het levens- 0 

milieu in de opvoeding (gezin, school, werk) biedt. Ontwikkeling is enerzijds het gl 
aanbrengen van kennis en ervaring, anderzijds - en in verband met de intelli
gentie is dat nog belangrijker - het 'leren denken', d.w.z. leren het denkmateriaal, 
dat kennis en ervaring heet, doelb'effend toe te passen op de problemen, die het 
werk, het leven, de telkens wisselende situatie stelt". 2) 

c. De ontwikkeling van de gekeurden. Naast de aanleg worden in de legertest 
tevens gegevens verzameld waarin de ontwikkeling "en wel speciaal de factoren 
kennis en ervaring grote invloed hebben" (Rapport K.V.P., pag. 13). Er wordt 
dus terecht de nadruk gelegd op het onderscheid tussen aanleg en ontwikkeling. 

Het verschil tussen beide is zeer belangrijk, hetgeen met een door Van der 
Vleugel genoemd voorbeeld duidelijk wordt, wanneer hij schrijft: "De vraag is nu 
of het verschil in 'intelligentie' tussen stads- en plattelandsjongens, zoals dat 
op grond van de resultaten der toegepaste intelligentietest is gebleken, veroor
zaakt wordt door een verschil in aanleg (erfelijke factoren: in de stad gemiddeld 
een hoger intelligentieniveau van de ouders) of door een verschil in ontwikkelings
kansen (meer en beter onderwijs, stimulerende invloed van gezin en overig levens
milieu in de stad)".3) 

d. Ten slotte zijn t.b.v. deze publicatie nog gegevens verzameld in zake het 
schooltype, dat de recruten gevolgd hebben, hun schoolprogressie (al of niet 
doubleren der betrokkenen etc.), het beroep V.Z.v. uitgeoefend en de grootte van 
het ouderlijk gezin. 

Uit deze gegevens wenst de samensteller van het rapport der K.V.P. na te gaan 
"of en zo ja in hoeverre de middengroepen meer dan de andere groepen dragers 
en overdragers zijn van de aangeboren intelligentiecapaciteit", "alsmede in hoe
vene zij in ontwikkeling uitgaan boven de andere groepen. Vergelijking van 
beide doet ons peilen naar de mate waarin de middengroepen meer van de hun 
geboden ontwikkelingskansen geprofiteerd hebben dan de andere groepen" 4). 
"Het schoolbezit van de negentienjarigen zal ons ervan kunnen overtuigen, of en 
zo ja in hoevene de middengroepen hun kinderen meer dan de andere groepen 
van de geboden onderwijsmogelijkheden gebruik laten maken, terwijl de school
progressie ons de vraag kan doen beantwoorden, aan welke groepen ons school-

2) Begaafclheidsonderzoek en intelligentiespreiding. Mcthoden en uitkomsten van het 
medisch en psychologisch onderzoek bij de keuring voor de militaire dienstplicht. Voor het 
Demologisch Instituut uitgegeven door Uitg.Mij W. de Haan N.V., utrecht, 1951 pg. 66 
en 67. 

3) Hier zal niet worden ingegaan op de vraag in hoeverre de zgn. matrix-test, welke 
gebruikt wordt ter bepaling van de algemene intelligentie, voldoende vrij is van milieu
invloeden. Dr Van der Vleugel meent, dat "als er grote verschillen in ontwikkelingskansen 
bestaan .... het resultaat daarvan de invloed zal ondervinden" (pag. 67). Van der Vleugel 
is dus voorzichtiger dan Platenburg, die schrijft, dat de hierbedoelde test "bekende en 
algemeen gewaardeerde milieufactoren uitsluit .... ", al geeft ook hij toe, dat de test niet 
geheel milieuvrij kan zijn. 

4) Cursivering dezerzijds. 
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onderwijs het best besteed is niet alleen, maar ook de minste onkosten voor de 
t gemeenschap met zich meebrengt". (pag. 5). 

Conclusies en resultaten rapport K.V.P. 
t Alvorens het rapport critisch tegemoet te treden is het wel gewenst een kort 

overzicht te geven van de resultaten en de conclusies waartoe de schrijver ge-
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komen is. 

a. Aangeboren intelligentie capaciteit . 
Het gemiddelde algemene intelligentiepeil van jongemannen afkomstig uit de 

middengroepen, "ligt niet alleen aanmerkelijk hoger dan dat van de zoons van 
de ondernemers, van die der handarbeiders, en van hen wier vaderlijk beroep niet 
bekend is, maar ook, dat dat gemiddelde van de middengroepen het enige is, dat 

hoger ligt dan het landelijk gemiddelçle". 
Binnen de hier genoemde hoofdgroepen komen tussen de beroepsmilieu's nog 

verdere verschillen voor. In de groep ondernemers wordt het groepsgemiddelde 
sterk gedrukt door dat van de boeren. Bij de handarbeiders geschiedt dit door 
de landarbeiders. Binnen de middengroepen treedt eveneens een grote variatie op. 
Bovenaan staan de zoons van onderwijzend personeel, onderaan zoons van politie-

en militau' personeel. 
In volgorde naar afnemende aangeboren intelligentie liggen de hieronderscheiden 

vaderlijke beroepsmilieu's als volgt: 
Onderwijzend personeel, vrije beroepen, ambtenaren, administratief personeel, 

employé's, handelsreizigers, bedrijfsleiders, politie, winkeliers, bedrijfshoofden, 
overige arbeiders (algemeen gemiddelde), ongeschoolde arbeiders, boeren etc., 

land- enz. arbeiders. 
Ook de spreiding van hoogst- tot laagstbegaafden 5) binnen de beroepsmilieu's 

is van belang en toont grote divergenties. Van de zoons van het onderwijzend 
personeel behoorden 30 % tot de hoogstbegaafden, voor de zoons der politie is 
dit daarentegen slechts 13.69 %. "De landarbeiders en boerenzoons brengen slechts 
zeer weinig hoogstbegaafden voort nl. resp. 2.16 en 2.75 %" (pag. 1O-1l). 

Het commentaar van de zijde van de rapporteur drs Platenburg op deze opval
lende verschillen is erg summier. Hier ligt ongetwijfeld nog een belangrijk terrein 
van studie braak ter verklaring dezer verschillen. Al zijn factoren van erfelijke 

Ii) In rangorde van intelligentie en ontwikkeling zijn de recruten als volgt verdeeld: 

1. hoogstbegaafden 
2. hoogbegaafden 
3. middelmatig begaafden 
4. laagbegaafden 
5. laagst begaafden 

hoogst ontwikkelden 
hoog ontwikkelden 
middelmatig ontwikkelden 
làag ontwikkelden 
laagst ontwikkelden 

Voor alle recruten te zamen is de indeling zodanig gekozen, dat de eerste en vijfde 
klasse ieder 10 % der gevallen bevatten, de tweede en vierde klasse 20 %, en de derde 
klasse 40 %. Deze indeling heeft dus de klassegrenzen voor de afzonderlijke groepen 
bepaald. 
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aan1eg hier wellicht van primair belang, ook selectie door middel van het milieu d 
draagt bij tot de bestaande verschillen. 

b. Ontwikkeling. 

De volgorde der beroepsmilieu's blijkt identiek te zijn aan die van de aangeboren 
intelligentiecapaciteit. Alleen ligt de groep 'overige arbeiders' hier juist onder het 
gemiddelde. 

Het is mogelijk de gemiddelde aangeboren intelligentiecapaciteit met de ge
middelde ontwikkeling te vergelijken. De gemiddelde ontwikkeling van alle mid
dengroepen, van bedrijfshoofden en winkeliers blijkt hoger te liggen dan de ge
middelde aangeboren intelligentiecapaciteit. Bij de arbeiders groep en en de boeren 
is het omgekeerde het geval. 

Drs Platen burg knoopt hier de volgende conclusie aan vast, waarop straks nader 
zal worden ingegaan, omdat hierin duidelijk tot uitdrukking komt, hoe de houding 
van de schrijver tegenover dit vraagstuk is. 

"Dit wijst erop, dat de zoons uit de middengroepen en die van de bedrijfs
hoofden en van de winkeliers de hun geboden ontwikkelingsmogelijkheden hebben 
weten uit te buiten en zich met behulp van hun aangeboren begaafdheid op een 
boven hun capaciteiten uitgaand ontwikkelingsniveau hebben weten te handhaven. 
Bij de zoons van de arbeidersgroepen en de boerenzoons moet men het tegen
overgestelde constateren. En wanneer men ervan mag uitgaan, dat de hun theore
tisch geboden ontwikkelingskansen gelijk zijn aan die van de andere groepen, 
dan moet men zelfs veronderstellen of wel, dat zij van de aanwezige gelegenhe,id 
te weinig gebruik hebben gemaakt, of wel dat hun begaafdheid er nog niet toe 
reikt". (pag. 15-16). 

Uit vergelijking van de spreiding van intelligentiecapaciteit en ontwikkeling 
wordt o.m. nog geconcludeerd: "dat de hoogstbegaafden zich in alle milieu's tot 
hoogstontwikkelden weten op te werken", "dat in de lagere milieu's veel van de 
natuurlijke begaafdheid verloren gaat om iu een lager ontwikkelingsniveau tot 
uitdrukking te komen". 

Het milieu blijkt "van niet te onderschatten betekenis" te zijn "voor het tot 
ontwikkeling brengen van de natuurlijke begaafdheid en dat men niet zonder meer 
mag beweren, dat iemand met beperkte aanleg door zijn milieu niet tot hoger 
ontwikkeling gebracht kan worden". (pag. 16). 

In de slotparagraaf zegt de schrijver, na zijn betoog wel in zeer sterke mate 
gericht te hebben op de betekenis der middengroepen met volkomen negatie van 
de mogelijkheden der andere bevolkingsgroepen, dat "van een democratisering 
van ons middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs in de echte betekenis 
van het woord heel zeker nog niet (kan) worden gesproken". (pag. 34). 

c. Schoolbezit. 

Ook hier blijken de middengroepen duidelijk bovenaan te staan. De onder a. 
en b. genoemde volgorde b'eedt hier ook in hoofdb'ekken naar voren. 
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II d. Schoolprogl'essie. 
62 % der recruten doorliep de lagere school zonder doublure, alleen de zoons 

van arbeiders en beroep onbekend bleven onder dit gemiddelde. Binnen de mid
dengroepen liep de variatie uiteen van 88.9 % (zoons van onderwijzers) tot 75.2 % 
(zoons van handelsreizigers). Drs Platenburg tekent hierbij aan: "dat de midden
groepen gunstig afsteken en t.a.v. het lager onderwijs beduidend voordeliger zijn 

t voor de gemeenschap dan de overige groepen". (pag. 23-24). 

e. Percentage in beroep werkzamen. 
Het blijkt, dat in de middengroepen een groter percentage der zoons zonder 

beroep is, dan in de andere groepen. "Dat in dit opzicht de middengroepen zich 
[l niet alleen de financiële offers getroosten en ook voor de gemeenschap voordeliger 

zijn dan de overige groepen, blijkt uit deze gegevens duidelijk". (pag. 28). 

r 
s f. Gezinsgrootte. 

De middengroepen brengen de kleinste gezinnen voort, "en onder deze groepen 
komen de ambtenaren, de vrije beroepen, de employé's, het onderwijzend personeel 

!1 en het administratief personeel achteraan". (pag. 33). 

!1 

t. Critiek. 
Het is ongetwijfeld van belang, dat het probleem van de middengroepen door 

>- de verantwoording dragende politieke partijen aandachtig wordt bestudeerd. Het 
t, is verheugend, dat de Katholieke Volkspartij gemeend heeft aan de cliscussie over 
::l het probleem der middengroepen, dat reeds in "De Weg naar Vrijheid" aan de 
e orde is gesteld, met de publicatie van het hier besproken deel van een reeks rappor-

ten is gaan deelnemen. Hoe belangrijk de feitelijke gegevens ook mogen zijn, dit 
g neemt niet weg, dat tegenover bepaalde punten in het rapport een critische houding 
rt gewenst blijft. De probleemstelling is te zeer gericht op de bestaande midden-
e groepen en te weinig perspectivistisch. De vraag is juist: welke intelligentie heeft 
~ t onze samenleving morgen nodig en hoe ontwikkelen wij de meest gunstige voor-

waarden tot haar vorming? Ook in het onlangs verschenen derde rapport, waarin 
It blijkens de inleiding tot het tweede rapport zou "worden getracht de maatregelen 
'I' aan te geven, welke er toe kunnen leiden dat de middengroepen in ons land haar 
:1' maatschappelijke functie zo goed mogelijk kunnen vervullen", is hieraan geen aan-

dacht besteed. 
e Slechts de bestaande verhoudingen hebben de 5chrijver van dit rapport voor 
n ogen gestaan. De gedachten gang is in wezen statisch, m~t klaarblijkelijk voorkeur 
g voor eeu starre gelaagdheid der samenleving. Over het belangrijke verschijnsel der 
is sociale mobiliteit bijv. wordt niets gezegd. Kan men evenwel de middengroepen wel 

begrijpen wanneer dit verschijnsel terzijde wordt gelaten? 
Het is dan ook treffend dat, wanneer de schrijver spreekt over ouderzorg en 

kinderhulp hij over het laten studeren der kinderen uit de middengroepen bet 

volgende schrijft: 
i. " ...... , in zeer vele gevallen is het zó, dat de ouders zich letterlijk al het 

niet strikt noodzakelijke gedurende jaren ontzeggen om hun kinderen in de rijen 
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der academici opgenomen te zien. Dit is niet altijd een kwestie van opofferings
gezindheid der ouders noch van de drang om hun kinderen 'hoger-op' te zien gaan, 
maar vaak van harde noodzaak, aangezien men aan zijn kinderen niet anders 
heeft aan te bieden. Want al moge het waar zijn, dat de beroepsgebondenheid 
en de beroepserfelijkheid over het algemeen zo groot niet is, dat neemt niet weg, 
dat de ouders een toekomst voor hun kinderen trachten te bereiken binnen hun 
eigen milieu". En verder "De middengroepen immers hebben in feite aan hun 
zoons niets anders aan te bieden dan een functie binnen de middengroepen, 
waarvoor nu eenmaal meer studie en een langere studietijd wordt vereist dan voor 
de ondememers- of arbeidersfuncties". (pag. 26). 

Voor de andere groepen, aldus drs Platenburg, ligt dit anders. Op grond van 
het recrutenmateriaal 1952 concludeert hij tot een sterke correlatie tussen de be
roepen van vaders en zonen. 

Dergelijke constateringen zijn als uitgangspunt voor een politiek beleid van 
weinig betekenis. Het is opvallend hoezeer de schrijver de bestaande toestand als 
uitgangspunt voor zijn beschouwingen én voor zijn conclusies neemt. In ieder 
opzicht is zijn gedachtengang gericht op de handhaving van het bestaande. Of 
deze verhoudingen aanvaardbaar zijn, interesseert de schrijver in wezen niet. 

Het is de vraag of onze samenleving met een dergelijke starheid, welke natuur
lijk ook tot uitdrukking komt in een gebrekkige sociale mobiliteit wel gediend is. 
Het is een algemeen maatschappelijk belang èn een groepsbelang, dat juist de 
sociale mobiliteit zo hoog mogelijk wordt opgevoerd. Volgens Platenburg dwingt 
de huidige gebrekkige sociale mobiliteit alle groepen, ook de middengroepen tot 
een bepaalde beroepskeuze voor de kinderen. Met als gevolg, dat verschillende 
personen op een verkeerde plaats in het beroepsleven terecht komen. 

Men zou dan ook verwachten, dat de rapporteur zich critisch zou gaan verdiepen 
in de structuur van de maatschappij, hetgeen met behulp van het door hem 
gebruikte materiaal mogelijk is. Een dergelijke critiek blijft evenwel uit, waarmede 
het rapport belangrijk aan waarde inboet. 

In het algemeen menen wij, dat de feitelijke zijde van het door de rapporteur 
gestelde juist is, met uitzondering van bepaalde demografische gegevens. G) Zijn 
bewerking van het testmateriaal der recruten is n.o.m. juist en verantwoord. In 
een enkel, maar belangrijk opzicht behoeven zijn conclusies uit het testmateriaal 
echter aanvulling, nl. wat betreft de spreiding van begaafden en ontwikkelden 
over de beroepsmilieu's. 

6) De opmerking van de schrijver, dat een gehuwde vrouw in Nederland, die ten 
minste twintig jaar gehuwd blijft, gemiddeld 5,28 kinderen ter wereld brengt, getuigt, 
dat des schrijvers fantasie niet in evenwicht is met zijn demografische kennis. 

Uit door het C.B.S. gepubliceerde gegevens (Statistiek der bestaande huwelijken en 
van de vruchtbaarheid dezer huwelijken) had de schrijver kunnen lezen op pag. 3], 
staat 10, dat het gemiddeld aantal levendgeborenen per 100 huwelijken met kinderen 
voor de huwelijken, gesloten in de periode 1924-1928 (de laatste jaargang huwelijken, 
waarvan volledige gegevens bekend zijn en welke als voltooid mogen wor'den beschouwd) 
3,81 bedroeg. Het door Platenburg genoemd gemiddeld aantal kinderen per huwelijk 
geldt alleen voor huwelijken, gesloten vóór 1914. 
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Tabel I. Verhouding tussen de hoofdgroepen der beroepsmilieu's 

Totaal der Totaal der Totaal der Totaal der 
goedgekeurde hoogst- en hoogst- en hoogst-

Beroep vaders recruten hoogbeg.1) hoogontw.2) begaafden 

Ondernemers 22,0 16,8 16,9 14,6 
Middengroepen 12,5 22,7 26,4 30,5 
Handarbeiders 42,2 37,0 32,6 30,0 
Onbekend 23,3 23,6 23,9 24,9 

Totaal . ......... 100 100 100 100 

Totaal der 
hongst-

ontwikkelden 

14,8 
33,6 
26,8 
24,8 

100 

n I) Verder genoemd "begaafden". 2) Verder genoemd "ontwikkelden". 
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Ter mformatie van de lezer is in tabel 1. een overzicht gegeven van het totaal 
aantal goedgekeurde recruten, begaafden en ontwikkelden, verdeeld naar het 
beroepsmilieu van de vader. Er zijn onmiskenbare verschillen in aanleg, waaraan 
men niet voorbij mag gaan. De middengroepen blijken een aanzienlijk groter deel 
der begaafden voort te brengen. dan overeenkomt met hun numerieke betekenis. 
Uit onze berekening blijkt echter ook nog iets anders. 

Wanneer men aan mag nemen, dat de groep "onbekend" naar rato over de 
andere groepen mag worden verdeeld (en het materiaal representatief mag worden 
geacht), zo komt rond 48 % van het aantal begaafden uit de arbeidersgroepen, 
rond 30 % uit de middengroepen, en ruim 20 % uit de ondernemersgroepen. 

Ook aan dit feit zal men niet voorbij mogen en kunnen gaan, waar zoals bekend 
juist de hoogstbegaafden en begaafden het leidende en het middenkader leveren, 
welke in onze samenleving een steeds belangrijker taak te vervullen krijgen. 

Worden de hoogstbegaafden en hoogstontwikkelden afzonderlijk beschouwd, 
dan blijft het beeld in beginsel gelijk. De handarbeiders brengen in ieder geval 
ongeveer 40 % der hoogstbegaafden voort (de groep onbekend dus naar rato ver
deeld), vrijwel gelijk aan het percentage afkomstig uit de middengroepen. 

Het aantal hoogst ontwikkelden (dit blijkt uiteraard niet uit de percentages in 
de tabel) overtreft, gelijk ook Platenburg reeds constateerde, het aantal hoogst
begaafden, als gevolg van een hoger verworven ontwikkeling der "hoogbegaafden", 
de intelligentieklasse welke onmiddellijk op die der hoogstbegaafden volgt. Het 
zou gewenst zijn na te gaan, onder welke omstandigheden in de verschillende 
groepen deze ontwikkeling is verworven (gezinsomstandigheden, sociaal-psycholo
gische moeilijkheden etc.). 

Eenzijdig is de rapporteur in dit verband in de (reeds aangehaalde) conclusie: 
"Dat in dit opzicht de middengroepen zich niet alleen de financiële offers ge

troosten en ook voor de gemeenschap voordeliger zijn dan de overige groepen, 
blijkt uit deze gegevens duidelijk" (pag. 28). 

Dit nu is waar en niet-waar terzelfder tijd! 
Waar is, dat de middengroepen zich grote offers getroosten, hetgeen voor de 

gemeenschap van belang is. Waar is evenwel tevens, dat voor verschillende 
andere beroepsmilieu's deze offers veel zwaarder zijn, waardoor zij veelal niet 
kunnen worden gebracht, hetgeen voor de gemeenschap ongetwijfeld evenmin 
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voordelig is. De toon van het betoog van de schrijver is m.i. wemlg gelukkig en 
duidelijk. Al te zeer wordt toe geredeneerd naar een bepaalde voorstelling der 
middengroepen. 

Wij menen, dat het hier de plaats is nader in te gaan op het door de schrijver 
verstrekte uitvoerige grondmateriaal, voorkomend op pag. 38 en 39 van zijn rap
port, ten einde hiermede tevens zijn terloopse opluerking te confronteren, "dat 
de aangeboren intelligentiecapaciteit onafhankelijk van het beroepsmilieu min of 
meer gelijkmatig ten behoeve van de ontwikkeling wordt gebruikt" (pag. 14). 
Dat deze opmerking onjuist is bleek reeds uit tabel r. 

Nog duidelijker wordt dit wanneer men de totale aantallen hoogst- en hoog
begaafden vergelijkt met het totaal der beide hoogste klassen naar ontwikkeling, 
dus met de hoogst ontwikkelden en de hoog ontwikkelden. De resultaten dezer 
berekening zijn neergelegd in tabel Ir. Zij zijn wel zeer opvallend! 

In bepaalde beroepsmilieu's blijkt het aantal ontwikkelden dat der begaafden 

Tabel 11. Enkele gegevens i.z. goedgekeurde negentienjarige jongemannen 
van de lichting 1952. 

Beroep vader 
(1) 

Bedrijfshoofden 
Winkeliers .... 
Boeren 

Totaal ondern. 

Adm. personeel 
Bedrijfsleiders .. 
Ov. employé's .. 
Handelsreiz. .. 
Politie ....... . 

(2) 
1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 

Ambtenaren .. 9 
Onderw. pers. 10 
Vrije beroepen 11 

Totaal 
middengroepen 

Land-etc. arb. . . 12 
Ongesch. arb. 13 
Overige arb. .. 14 

Totaal 
handarbeiders 

Onbekend .... 15 

Alg. totaal ... . 
Afz. totaal der 
groepen 3, 12, 
13, 14 en 15 .. 
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totaal 
jonge- "begaaf- "ontwik
mannen den" kelden" (5)-(4) 

(6) in 
%van (4) 

(3) 
2821 
1782 
9761 

14364 

1687 
812 
735 

1124 
884 
889 

1017 
1034 

8182 

4014 
8198 

15333 

27545 

15222 

65313 

(4) 
1141 
772 

1545 

3458 

982 
388 
421 
550 
406 
530 
686 
677 

4640 

573 
2330 
4671 

7574 

4833 

20505 

(5) 
1163 
790 

1367 

3320 

1118 
413 
455 
586 
446 
611 
809 
793 

(6) 
22 
18 

-178 

(7) 
1,9 
2,3 

-11,5 

-138 - 4,-

136 13,8 
25 6,4 
34 8,8 
36 6,5 
40 10,-
81 15,3 

123 17,9 
116 17,1 

5231 591 12,7 

-31,2 394 179 
1969 361 
4101 570 

6464 -1210 

4751 82 

19766 - 739 

-15,5 
-12,2 

-14,6 

1,7 

3,6 

"ontwikkelden" 
volgens 

veronderstelling: 
I 11 

(8) 
1163 
790 

1545 

3489 

1118 
413 
455 
586 
446 
611 
809 
793 

5231 

573 
2330 
4671 

7574 

4833 

21136 

(9) 
2312 
888 

1777 

3977 

1129 
446 
484 
633 
467 
611 
809 
793 

5372 

659 
2680 
5372 

8711 

5558 

23618 

52528 13952 12582 - 1370 - 9,8 13952 16046 



opmerkelijk te overtreffen. In andere beroepsmilieu's daarentegen komen belang
rijke aantallen begaafden niet toe aan het voor hen mogelijke ontwikkelingspeil. 

Het "gelijkmatig gebruik der intelligentiecapaciteit" is een sprookje. De be
rekende percentages in kolom 7 laten dienaangaande geen twijfel bestaan. De 
potentiële intelligentie wordt wel zeer ongelijkmatig gebruikt! 

Rond lh deel der begaafde kinderen der handarbeiders (bij de landarbeiders 
zelfs bijna lis) en 1/ 9 deel van die der boeren komt niet toe aan de voor hen 
mogelijke ontwikkeling. 

Bovendien blijkt het nog, dat in verschillende andere beroepsmilieu's ook niet
begaafden (vermoedelijk middelmatigen) het ontwikkelingsniveau van een begaafde 
weten te bereiken, ongetwijfeld dank zij gunstige milieufactoren. Dit surplus 
bedraagt voor de kinderen der middengroepen 12.7 %, voor de kinderen uit het 
onderwijzend personeel en de vrije beroepen zelfs meer dan 17 %. 

De situatie is dus zo, dat een aantal middelmatigen in bepaalde bevolkings
groepen door gunstige milieufactoren een betere kans krijgt dan begaafden van 
andere groepen, als gevolg van bepaalde milieuremmingen. 7) 

Ten einde een indruk te krijgen wat kàn plaats vinden bij verbetering der 
milieufactoren is uitgegaan van een tweetal veronderstellingen. 

De eerste veronderstelling luidt, dat de naar aanleg hoogstbegaafde en hoog
begaafde zoons van boeren en handarbeiders en "onbekende beroepen" een ont
wikkelingspeil zullen bereiken, hetwelk met hun aanleg in overeenstemming is. 

Deze veronderstelling is tot uitdrukking gebracht in de cijfers van kolom 8 der 
genoemde tabel. In dit geval zouden 1370 jongemannen, die naar aanleg tot de 
hoogst- en boogbegaafden behoren, een analoog ontwikkelingspeil bereikt hebben. 
Op dit ogenblik hebben zij deze kans niet. Dit wil dus zeggen, dat rond 10 % van 
de tot deze groepen behorende begaafden door milieuomstandigheden niet het 
voor hen mogelijke ontwikkelingspeil bereiken. Van het totaal aantal begaafden 
van alle groepen te zamen is dit nog altijd 6.7 %. Het aantal ontwikkelden zal 
volgens deze veronderstelling met rond 7 % kunnen worden opgevoerd, indien de 
beletselen zouden worden weggenomen. 

Er is evenwel nog een tweede veronderstelling gerechtvaardigd. Door een 
gunstig milieu blijken er in de huidige samenleving in verschillende groepen niet 
onbelangrijke aantallen personen voor te komen, welke naar ontwikkeling tot de 
begaafden worden gerekend, doch de aanleg klaarblijkelijk niet bezitten. 

De naar aanleg begaafden worden bijv. in de groep wier vader onderwijzer of 
leraar is, met niet minder dan 17.9 % overtroffen door het aantal begaafden naar 
ontwikkeling. Een dergelijke mogelijkheid bestaat in beginsel ook voor de andere 
groepen, mits op juiste wijze de negatieve tendenzen 'worden geëlimineerd. 

Wanneer we om onze gedachten nader te bepalen in de tweede veronderstelling 
aannemen, dat niet alleen de van nature begaafden, doch ook nog een extra aantal 
van 15 % (lager ~us dan bij de onderwijzers) het ontwikkelingspeil van een be-

7) Wanneer tevens met de mogelijkheid rekening wordt gehouden, dat de matrix-test 
niet volledig IUÛieuvrij is, wordt het hier betoogde nog verscherpt. Dan is immers de 
mogelijkheid niet uitgesloten, dat de intelligentiecapaciteit van verschillende milieu's te 
laag is gewaardeerd. 
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gaafde kunnen bereiken, zo kunnen de cijfers neergelegd in kolom 9 worden 
bepaald. Het blijkt hier, dat naar ontwikkeling een potentieel aantal begaafden er 
kan worden bereikt van 23.618. Dit is wel zeer verschillend van de huidige situatie, la, 
en van de cijfers naar veronderstelling I. m 

Aantal van nature begaafden ................... . 
Aantal ontwikkelden volgens 
Veronderstelling I ........................... . 
Veronderstelling 11 ........................... . 

Winst in % van het aantal van nature begaafden 
Veronderstelling I ........................... . 
Veronderstelling II ........................... . 

Winst in % van het aantal thans aanwezige ontwikkelden 
Veronderstelling I ........................... . 
Veronderstelling 11 ........................... . 

20.505 

21.136 
23.618 

6,7 % 
18,8 % 

7,- % 
19,5 % 

Aan de hand van deze cijfers krijgt men enige indruk welke mogelijkheden er 
aanwezig zijn, om althans in beginsel het aanbod van krachten voor het leidende 
en het middenkader op te voeren. Of dat lukt, hangt in sterke mate af van de 
vraag in hoeverre men in staat zal zijn, remmende milieufactoren te elimineren. 
Het wil ons voorkomen, dat hierover nog te weinig bekend is. Ongetwijfeld is 
het financiële bezwaar van groot belang, doch het is niet de enige remmende 
factor. Het zou zeer nuttig zijn, indien van sociologische en sociaal-psychologische 
zijde hieraan eens aandacht werd besteed. Dan pas zal het mogelijk zijn maat
regelen te beramen om de mogelijkheden voor de begaafden te effectueren. 

Het is te betreuren, dat de schrijver al te zeer uitgegaan is van een eenzijdige 
beschouwing van de middengroepen. Te weinig is getracht de betekenis der 
middengroepen werkelijk sociologisch te schetsen. Wanneer hij dan ook schrijft, 
dat de methode der moderne sociologie hem in staat gesteld heeft "dit belang
wekkend probleem tot zijn juiste proporties terug te brengen'·, dan heeft hij hierbij 
de moderne sociologie wel heel erg gereduceerd tot beschrijvende statistiek. Men 
krijgt de neiging met een variant op Shakespeare te zeggen: There are more things 
in human society, than are dreamt of in your sociology. Bij de uiteenzetting zijner 
conclusies werd reeds geciteerd, dat dit rapport bedoelt vast te stellen in welke 
mate de middengroepen meer van hun kansen hebben geprofiteerd dan de andere 
groepen der bevolking. Dit is aan de hand van het materiaal wel aangetoond, 
maar wat ontbreekt - en dit maakt Platenburgs betoog eenzijdig - is een be
hoorlijke maatschappelijke interpretatie hiervan, waardoor geen recht wordt gedaan 
aan de andere groepen. 

Hoezeer een bestudering van het vraagstuk der middengroepen ook noodzakelijk 
is, met Platenburgs studie is het ter nauwernood aangeraakt. Daarvoor is zijn 
studie te eenzijdig en te weinig sociologisch, daarvoor is zijn studie ook te weinig 
doordrongen van het dynamisme der huidige samenleving. Op grond van dit 
betoog is geen enkele politiek te funderen t.b.v. de middengroepen. Wie dit wil 
doen zal een duidelijk maatschappelijk perspectief moeten stellen. 

Tot slot zij nog een enkele opmerking gemaakt over de demografische aspecten. 

46 

s~ 
Cl 

b 

'1 
pl 

Ol 

~J 
Ie 



Gaat men uit van de veronderstelling, dat intelligentiecapaciteit in hoge mate 
erfelijk is, zo verdient het feit, dat de huwelijksvruchtbaarheid der middengroepen 
lager is dan die der andere groepen onze bijzondere belangstelling. Of hieruit 
moet worden geconcludeerd, zoals Platenhurg doet, dat de geboortecijfers der 
middengroepen te laag liggen, is voor discussie vatbaar. Met evenveel recht, en 
gelet op onze demografische situatie misschien zelfs met meer recht, zou mogen 
worden geconcludeerd, dat de reproductie der andere groepen te hoog is. Voor 
deze laatste stelling pleit bovendien het feit, dat wel is waar de huwelijksvrucht
baarheid der middengroepen belangrijk lager is dan de gemiddelde huwelijks
vruchtbaarheid der totale bevolking, doch dat zij, op enkele onbetekenende uitzon
deringen na, voldoende is, om de groep als geheel in stand te houden. Uit door 
het C.B.S. gepubliceerd materiaal (Statistiek der bestaande huwelijken en van 
de vruchtbaarheid dezer huwelijken) blijkt, dat het aantal kinderen geboren uit 
een in 1947 bestaand en in de periode 1924-1928 gesloten huwelijk, 3,41 be
draagt. Berekend kan worden dat voor de instandhouding der bevolking per ge
sloten huwelijk (met èn zonder kinderen) 2,47 kinderen nodig zijn. Wanneer deze 
cijfers nu worden vergeleken met die van enkele typische middengroepen, zo 
blijkt, dat VOor deze groepen de cijfers in het algemeen liggen boven 2.47, doch, 
op een enkele uitzondering na, onder 3,41. 

preclikan ten ........... .... . 
onderwijzers . ...... . ..... . 
bedrij fsleiders .. .. ........ . . 
handelsreizigers ........... . 
leraren, hoogleraren ....... . 

4,11 
3,15 
2,95 
2,86 
2,85 

academici ................. . 
vrije beroepen . . ........... . 
am btenaren .. ............. . 
adm. pers. (part. bedrijven) . . . . 

2,85 
2,68 
2,62 
2,32 

De reproductie van verschillende middengroepen is dus voldoende, al schept 
het verschil met de niet-middengroepen inderdaad een probleem. Het is echter 
de vraag of deze discrepantie zal blijven bestaan. Of zij op den duur zal leiden 
tot een daling van het intelligentiepeil der bevolking, zal voorshands mede worden 
bepaald door de vraag in hoeverre de samenleving potentiële begaafdheid in 
andere groepen zal weten te gebruiken. Een hogere sociale mobiliteit kan mogelijke 
gevolgen van de daling der huwelijksvruchtbaarheid der middengroepen tijdelijk 
opvangen. 

Hoe belangrijk ook het in dit rapport verstrekte feitenmateriaal moge zijn, de 
interpretatie schiet in vele opzichten ernstig tekort. In wezen gaat het hier uitslui
tend om de verdediging van bepaalde groepen en "standen". De gemeenschap als 
geheel is nagenoeg uit het oog verloren. De wijze waarop de rapporteur naar 
bepaalde uitkomsten toe redeneert, wekt de schijn of hier een verwoede poging 
wordt gedaan de belangen van de bestaande middengroepen te verdedigen ten 
koste van alles. Dat de belangen van de middengroepen meer aandacht dienen te 
hebben dan tot nu toe, is ook ons standpunt. Doch dit vraagstuk kan niet 
beschouwd worden los van de gehele samenleving, los van de andere bevolkings
groepen. De oplossing kan evenmin gevonden worden uitsluitend binnen de 
huidige maatschappelijke verhoudingen. Het is niet alleen een vraagstuk van 
vandaag, maar het is vooral een vraagstuk van morgen . . 
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M. M. VAN PRAAG 

EEN KAMPIOEN DER 
DEMOCRATIE 

LEON GAMBETTA 

Die zorght, en waeckt, en slaeft, en ploeght, en zwoegt en zweet, 
Ten oiruaer van het lant een lastigh ampt bekleet, 
En waent de menschen aan ziin 1;roomheit te verbinden, 
Zal zich te iammerliick in 't endt bedrogen vinden. 

(V unJels Pall/mer/es). 

M enigeen treft het strenge oordeel der tijdgenoten, dat hij zich zelf heeft 
overleefd; van een enkeling slechts kan worden gezegd, dat hij de wereld 
te vroeg is ontvallen. 

Met een hoge graad van waarschijnlijkheid kan men aannemen, dat het gebeuren 
zich in andere richting zou hebben ontwikkeld als Franklin Delano Roosevelt op 
zijn verantwoordelijke post had mogen blijven. Misschien is hetzelfde te zeggen 
van wijlen Keizer Friedrich, had hij een halt toegeroepen aan teutoonse expansie
zucht. Zeker zou het de wereld gebaat hebben als koning Edward VII - de 
totstandbrenger van de Entente cordiale - het jaar 1914 had mogen beleven. 

Een dergelijke inopportune gebeurtenis was, thans 70 jaar geleden 1), het ver
scheiden van de grote Franse staatsman Léon Gambetta. Met hem ging heen een 
man van zeldzaam grote vormkracht, een man wiens betekenis de grenzen van zijn 
vaderland overscru'eed en wiens dood niet alleen in Frankrijk, maar in geheel 
West-Europa een vacuum veroorzaakte. 

Het is buiten kijf, dat Gambetta is de schepper van de Franse Republiek. De 
Eerste Republiek, die der Grote Revolutie, mag nauwelijks die naam dl"agen. De 
Tweede Republiek, die van 1848, werd in feite slechts ontworpen; haar president, 
prins Louis-Napoléon Bonaparte, bracht haar om hals alvorens zij tot ontplooiing 
had kunnen komen. Slechts de Derde Republiek heeft feitelijk bestaan en zij 
bestaat nog steeds, als men het interregnum van maarschalk Pétain, die de Répu
blique française vervormde of liever misvormde tot Etat-français, negeert, wijl 
het niet door inwendige oorzaken was, dat het regeringssysteem in 1940 ineenstortte. 

Hoezeer ook het republikanisme een uitvloeisel moge zijn van de democratische 
gedachte, toch kunnen wij daarvoor niet meer zo warm lopen als onze ouders en 
grootouders. Hoe rationeel het republikeinse systeem ook moge zijn, het houdt 
geen rekening met zekere irrationele elementen in de volksziel. Bovendien heeft de 
jongste tijd ons wel geleerd. dat de republiek geen absolute waarborg betekent 
tegen anti-democratische maatregelen: gelijk ook het parlementarisme, d.i. de 
formele democratie, ofschoon daartoe een grotere kans biedende dan welk ander 
systeem ook, niet noodwendig behoeft te leiden tot een materieel-democratisch, 
een personalistisch rechts- en staatssysteem. 

1) 31 December 1882 
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Een tachtig jaar geleden, en in het bijzonder in Frankrijk, was dit anders. De 
monarchale regimes, uitgezonderd dat der Juli-monarchie, hadden een sterk anti
democratische inslag. Zowel het bewind der Restauratie als dat van het Tweede 
Keizerrijk waren semi-dictatoriaal. Het kan dan ook niet anders, of men moest het 
republikeinse systeem vereenzelvigen met de democratie en in feite was in Frankrijk 
deze identificatie gerechtvaardigd. 

Hij was van uitheemse herkomst, de patriot Léon Gambetta, zoals ook de 
wieg van ",ele der meest Parijse Parijzenaars in de provincie of zelfs buiten de 
landsgrenzen stond; een verschijnsel, dat wellicht te verklaren is als over-compen
satie van minderwaardigheidsgevoelens. 

Gambetta stamde uit een familie van kleine, ondernemende negocianten. Celle
Ligure, een klein plaatsje aan de Golf van Genua, was de bakermat van de familie, 
maar reeds zijn vader, Joseph Gambetta, vestigde zich in Frankrijk, in het plaatsje 
Cahors in Cascogne. Daar, op Franse bodem, werd de latere volkstribuun geboren, 
de 2e April van het jaar 1838. Niettemin heeft de familie Gambetta het contact 
met het Italiaanse vaderland nooit geheel verbroken. Léons grootvader, Baptiste, 
vestigde zich' in zijn ouderdom weer in het kleine plaatsje aan de Riviera di ponente 
en ook Léon bezocht op l8-jarige leeftijd met zijn vader de bakermat der familie 
aan de Ligurische kust. 

Op het lyceum te Cahors viel Gambetta reeds op door zijn meesterschap over 
de taal. Op l8-jarige leeftijd deed hij examen om daarna een begin te maken met 
de juridische studie. In het Quartiel' Latin leidde hij het leven van alle arme stu
denten aan de Parijse universiteit. Hij, zoon van een niet-Franse vader, moest op
teren: Frankrijk of Italië. Het zal Frankrijk zijn. Een jaar later, nauwelijks 22 jaar, 
doet hij zijn laatste examen. Hij zal advocaat worden; spreken, getuigen, het is 
hem een behoefte. Niet in zijn kleine geboorteplaats, Cahors, maar in Parijs zal hij 
zich vestigen. Intussen blijft zijn terrein het oude Quartier Latin. In café Voltaire 
en in het oude café Procope, rue de l' Ancienne Comédie, eens de verzamelplaats 
van de mannen der Encyclopédie, van Voltaire en Jean-Jacques Rousseau, Piron, 
Diderot en d'Alembert, later van de Club der Cordeliers, van Danton en Marat, 
wordt hij onbetwist het centrum van een aantal Republikeinse jongeren. Maar 
weldra zal hij de Rive Droite ontdekken en wordt hij habitué in de mondaine, 
litteraire café's van de Boulevard. Hij maakt kennis met de voormannen van de 
politieke Gauche, met Jules Favre, met Crémieux, met Emile Ollivier. Reeds jong 
manifesteert hij zijn politieke flair. Als lid van het comité dat de lijsten opmaakt 
voor de verkiezingen van 1863, propageert hij de candidatuur van de orléanistische, 
constitutioneel-monarchistische, anti-Pruisische candidaat' tegen de democratische 
en dat tegen alle zijn partijgenoten-republikeinen in. Gambetta demonstreert hier
mede zijn boven-nationale, zijn Europese visie. De internatioale politiek toch werd 
in die dagen beheerst door de controverse: het protestantse, voor liberaal doorgaande 
Pruisen tegenover het ultramontaanse, absolutistische Oostenrijk. Ook Napoléon III 
had een sterke voorliefde voor Pruisen, dat hij tegenover Oostenrijk steunde. 

Was het de oude angst voor de Habsburgse monarchie, die Napoléon III dreef in 
de fatale richting? Een angst die reeds lang zijn grondslag had verloren. Dikwijls 
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heeft de geschiedenis zich ten deze herhaald. De angst voor Frankrijk, voor diens 
hegemonie op het Emopese continent, dreef Engeland tot zijn weifelende houding 
in de Juli-dagen van 1914 en was middellijk oorzaak van de ramp van de eerste 
wereldoorlog. En dat, terwijl niets deze bezorgdheid meer rechtvaardigde. Hetzelfde 
in de twintiger jaren onzer eeuw; de tegenwerking die Frankrijk van de overzijde 
van het Kanaal ondervond, maakte West-Emopa rijp wederom het slachtoffer te 
worden van Duitse agressie. Of thans het Duitse gevaar is geweken - onze staats
lieden schijnen dat als axioma te aanvaarden -, de toekomst zal het leren. 

Als advocaat maakte Gambetta naam door zjjn uitzonderlijke welsprekendheid en 
scherpzinnigheid. In 1869 doet hij zijn inb·ede in 's lands wetgevende vergadering. 
De 5e April 1870 houdt hij zijn grote rede. Het is een pleidooi voor algemeen kies
recht, waarmee hij de erfelijke monarchie onverenigbaar acht; een pleidooi voor de 
supprematie van de afgevaardigden, van de wil der natie. 

Reeds de 1ge Juli 1870 breekt de oorlog uit; Frankrijk heeft zich laten provoceren 
door Bismarck. De 2e September de ramp van Sedan. Gambetta heeft gestemd vóór 
de militaire wetten. Hij, anders dan sommige van zijn partijgenoten, begrijpt dat 
een militaire nederlaag tegen Pruisen, door Frankrijks heerser in de jaren 1864 tot 
1866 gesteund en aangemoedigd in zijn imperialistische doeleinden, niet alleen 
Napoléon III zijn troon zou kosten, maar ook voor Frankrijk een ramp zou beteke
nen. De 4e September de historische zitting van de Kamer van Afgevaardigden. 
Gambetta is het middelpunt van de assemblée; van hem verwacht men uitkomst, 
het verlossende woord. Men eist de republiek. Met Jules Favre begeeft Gambetta 
zich, dwars door de samenkluitende menigte, naar het stadhuis. Daar wordt de 
republiek uitgeroepen; het geeft de menigte een gevoel van opluchting, van bevrij
ding. Alsof de dreiging van Bismarks legers daardoor is afgewend. 

De nieuwe verkiezingen voor de Nationale Vergadering, de 8e Februari 1871, 
brengen, naast Thiers, ook Gambetta in de banken der afgevaardigden. Gekozen in 
10 Departementen, opteert hij voor de Elzas. Hij behoort tot hen die protesteren 
tegen de afstand van de Elzas en Lotharingen. Maar het loslaten van de Oostelijke 
provincies is onvermijdelijk. De vertegenwoordigers van Elzas-Lotharingen verlaten 
en bloc de vergadering als het vredesverdrag is aangenomen met 526 tegen 107 
stemmen en 23 onthoudingen. Ook Gambetta dient zijn aanvraag tot ontslag in . 

Gambetta verwezenlijkt nu een oud plan. Er moet een dagblad zijn, dat de repu
blikeinse gedachte propageert. In November 1871 neemt het project vaste vorm 
aan. De République Française komt tot stand; de leiding berust bij Gambetta met 
medewerking van de kopstukken van het democratisch denkend Frankrijk. 

De Republiek was geboren uit de nood van het ogenblik, maar zeker had de 
republikeins-democratische gedachte nog geen wortel geschoten in het volk. De 
royalistische groepen hadden de meerderheid en wilden de president der republiek, 
de oude Thiers, gaarne kwijt. Het kwam tot een openlijke strijd toen Thiers in 
November 1872 een boodschap richtte tot het Franse volk om het tijdelijk bewind, 
door de royalisten beschouwd als van voorbijgaande aard, te stabiliseren in repu
blikeinse. zin. In de Kamer verzocht men de president zich los te maken van de 
oproerkraaier Gambetta, die "fou furieux", bereid om alles omver te gooien. Thiers 
weigert, wijst op zijn democratisch verleden. Het betekent het einde van het poli-
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tieke leven van de oude staatsman. Een motie, ingediend door rechts, wordt aange
nomen en noopt Thiers af te treden. Hij meent dat het de oppositie niet mogelijk 
zal zijn hem te vervangen, maar onmiddellijk benoemt de Assemblée in zijn plaats 
maarschalk Mac Mahon. De nieuwe president, een legitimist, voormalig gouverneur 
van Algerië, is een man van beperkte vermogens, sterk onder de invloed van zijn 
vrouwen een werktuig in de handen van de royalistische hertog de Broglie. Deze 
vormt onmiddellijk een nieuw kabinet, bestaande uit orléanisten, legitimisten en 
zowaar een bonapartist. In zijn programma staat in hoofdzaak geschreven het her
stel van de "morele orde". Maar anders dan Thiers, die steeds een persoonlijk 
bewind had gevoerd, bepaalt Mac Mahon zich tot presideren. 

De restauratie schijnt aanstaande te zijn. Althans, de twee rivaliserende vorsten
huizen, Orléans en Bourbon, heeft men tot een compromis weten te brengen. Het 
zal blijkbaar slagen, alles is gereed voor de intocht van de Bourbonse pretendent, 
de graaf van Chambord. De costurnes zijn besteld en geleverd, de cat·ossen staan 
gereed. Maar de kleinzoon van de 18e Lodewijk zal zelf een spaak in het wiel 
steken. Men vraagt van hem een kleine opoffering en dat nog slechts als voorlopige 
maatregel. Niet de vlag der Bourbons, het blanke veld met de leliën, maar de trico
lore zal Frankrijks vlag zijn. Evenwel, de al te rechtzinnige kroonpretendent schrijft 
een in een onverzoenlijke geest gestelde brief. Het prefereert de principiële levens·· 
houding van Hemi V boven die van de steeds tot transigeren bereid zijnde Hemi IV. 
Niet om zijn persoon gaat het, maar het is de eer die in het spel is. 

De zaak is verloren; de restauratie is van de baan, de republiek is gered, in die 
dagen tussen 11 en 22 November 1873. Over het lot van Frankrijk is beslist en 
daarmee over het lot van Europa. Want destijds, gelijk nog op de huidige dag, is 
het gebeuren in Frankrijk beslissend voor de historie van West-Europa. 

De Broglie gooit het over een andere boeg. Hij wil de ambtsperiode van de 
Maarschalk fixeren en hem zodoende onafhankelijk maken van deze en volgende 
vergaderingen van afgevaardigden. 

De kroonpretendent uit het huis Orléans, die naar luide van het compromis de 
kinderloze Graaf van Chambord zou opvolgen op de troon van Frankrijk, ziet zich 
de weg versperd door de stijfhoofdige Bourbon. Vrees voor de bonapartisten noopt 
hem er toe, bij zijn vrienden aan te dringen op uitvaardiging van een republikeinse 
grondwet; Gambetta met zijn feilloos politiek inzicht, begrijpt dat hij die kans niet 
mag laten voorbijgaan. De republiek kan thans verankerd worden in een consti
tutie; de breuk tussen legitimisten en orléanisten weet Gambetta, die vanaf 1872 
rusteloos de departementen heeft afgereisd om de republiek te propageren en het 
volk daarvoor rijp te maken, handig te exploiteren. Echter deze politiek vap. geven 
en nemen bezorgde hem en zijn politieke vrienden de na~m van "opportunisten". 
Men vèrgete echter niet, dat Gambetta's relativistische levenshouding samenhing 
met zijn filosophisch standpunt. Herhaalde malen toch verklaarde hij aanhanger te 
zijn van Auguste Comte's positivisme. 

Gelijk de meeste mannen van de Gauche had Gambetta voornamelijk oog voor 
de formele democratie: de republikeinse staatsvorm en het algemeen kiesrecht. Toch 
gaf hij blijk ook oog te hebben voor het sociale probleem. Een uitlating van hem 
tijdens een rede in Le Havre gaf stof tot langdurige polemieken. "Laten wij ons 
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hoeden", zo zeide hij, "voor de opmte van hen, die geloven aan een onfeilbaar 
middel, aan een formule om de wereld tot een gelukkige wereld te maken. Er is 
geen sociaal remedie, omdat er geen sociale quaestie bestaat. Er is een reeks van 
problemen op te lossen, een reeks van moeilijkheden te overwinnen. Maar deze 
problemen moeten elk voor zich één voor één worden opgelost en niet door een 
enkele formule. Er is geen onfeilbaar middel." 

Zeker bedoelt Gambetta niet, dat er geen wantoestanden bestonden op sociaal 
terrein, maar hij ontkende de onderlinge samenhang en de gemeenschappelijke 

- wortel dier sociale euvelen 2). En enige maanden later roert hij in een rede te 
Grenoble de sociale problemen opnieuw aan. Hij verwijt daar de bourgeoisie, dat zij 
blind is voor het feit, dat de wereld van de arbeid haar entrée deed in de politiek. 
"J a, ik voorvoel, ik kondig aan de komst en de tegenwoordigheid, in de politiek, 
van een nieuwe sociale laag, die meedoet sedert 18 maanden (sinds 1871), en die 
zeker niet de mindere is van haar voorgangsters". 

"Une couche sociale nouvelle", zo kondigde aan de man, die terecht werd be
schouwd als de incarnatie van de republikeinse gedachte. De man die ook de 
incarnatie was van de revanche-idee, de voormalige afgevaardigde van de Elzas, 
die het volk inprentte, dat het, zij het dan ook latent, nog steeds in oorlog was met 
Duitsland zolang de afgestane provinciën niet bij het moederland zouden zijn 
teruggekeerd. De invloed die hij, de kruidenierszoon uit Cahors, uitoefende op het 
politieke gebeuren was de rechterzijde, in het bijzonder het Hoofd van de Droite, 
hertog Albert de Broglie, een gruwel. 

Echter, na de mislukte pogingen der legitimisten de monarchie te herstellen, was 
zijn positie een andere geworden. Voorheen was men huiverig gezien te worden 
met de "bohème", de "bierhuisredenaar", de rebel van het Tweede Keizerrijk, de 
habitué van café Procope', de bezoeker van het mondaine café Riche aan de Boule
vard. Thans werd hij reçu, bij de gematigde linkerzijde, maar ook bij de mannen 
van rechts, die in hem een bolwerk zagen tegen het opdringende bonapartisme. 

Zijn veel gesmade rede te Grenoble maakte hij acceptabel voor de middengroe
pen. Slechts van nieuwe sociale lagen had hij gesproken, niet van klassen, "een 
lelijk woord, dat hij nooit gebruikte". Het was geen republiek van partijen, die door 
de republikeinse democratie werd verlangd, maar de Nationale Republiek, de 
republiek van allen, de republiek van tien millioen kiezers. Met de bonapartisten 
stond hij op voet van oorlog. Met hun leider, Rouhé, voormalig minister van de 
Derde Napoléon, kwam het in het parlement tot heftige scènes, toen hij een 
enquête vorderde naar hun manipulaties. Hij moest daarvoor een vuistslag in het 
gezicht .incasseren bij zijn aankomst aan het gare Saint-Lazare. 

En zo geviel het, dat Gambetta de republiek van een hecht fundament liet voor
zien door een overwegend monarchistische vertegenwoordiging. Daartegenover 
kreeg, dank zij de grote volkstribuun, Frankrijk het tweekamer-systeem, een senaat, 
ondanks de republikeinse groepen die dit geenszins wensten. 

Het gebeurde bij verrassing. De Grondwetscommissie van November 1873 - zij 
bestond uit 25 royalisten en 5 republikeinen - had de republiek zeker niet gewild. 

2) Te dier zake zijn thans de opvattingen van Gambetta weer modern. 
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In de oorspronkelijke ontwerpen werd zij dan ook niet met name genoemd. Een 
amendement, dat ten doel had haar tot uitdrukking te brengen in de constitutionele 
wetten, werd verworpen. Een tweede amendement, waarbij ingelast werd de zin
snede: "de president van de republiek" werd echter aangenomen door de Senaat 
en de Kamer van Mgevaardigden, verenigd in Nationale Vergadering, met 353 tegen 
352 stemmen, zegge met een meerderheid van één stem. Rechts had en bloc tegen
gestemd, links vóór, uiterst links inbegrepen; een kleine verschuiving in de partijen 
van het centrum had de doorslag gegeven. 

Gambetta, een geslagen man de avond van de 28ste Januari 1875, trad de vol
gende morgen, de 29ste, als overwinnaar uit het strijdperk. 

In woord en geschrift heeft hij de in de constitutionele wetten belichaamde par
lementaire democratie verdedigd, om niet te zeggen verheerlijkt. Onvermoeid trok 
hij door het land om de bevolking vertrouwd te maken met de formele democratie. 
De senaat en de zevenjarige ambtsperiode van het staatshoofd noemt hij het element 
van stabiliteit en matiging, die bij een ongebreidelde volksinvloed zou ontbreken. 
Volledige scheiding van kerk en staat eiste hij, vrijheid en bescherming van gods
dienst, vrijheid van geweten. Naar aanleiding van een conflict met de hoge geeste
lijkheid, die op verlangen van het Vaticaan herstel der wereldlijke macht propa
geerde, sprak hij, de 4de Mei 1876, de zo bekend geworden woorden: ,,11 y a une 
chose qui, à l'égal de l'ancien régirne, répugne à ce pays, c'est la domination du 
c1éricalisme. Je ne fais que traduire les sentiments du peuple de France en disant 
ce qu'en disait un jour mon ami Peyrat: "Le cléricalisme, voilà l'ennemi." 

Een conflict met de president, de streng katholieke maarschalk Mac Mahon, kon 
niet uitblijven. De republiek leefde niet in het hart van de oude officier, een on
kreukbaar, integer man, echter van een matige intelligentie. Voor de overwinnaar 
van Magenta waren Gambetta en zijn Union républicaine révolutionnairen. Mac 
Mahon wenste slechts te regeren met de orléanisten. Een botsing kon niet uitblijven; 
in het jaar 1877 had de krachtproef plaats tussen de al te rechtlijnig denkende 
soldaat en de heraut van het parlementarisme. De linkerzijde had de meerderheid, 
maar was verdeeld. Persoonlijke ambities speelden een grote rol; men had naast 
het Centre Gauche, de Gauche républicaine onder leiding van Jules Ferry en 
Grévy. De Union républicaine van Gambetta en daarnaast de fel anti-clericale 
Extrème Gauche van Naquet en Georges Clémenceau, die meer en meer het 
"gambettisme" ging bestrijden. 

De maand Mei van het jaar 1877 bracht de explosie. GambeUa had in de Kamer 
het clericalisme de strijd aangezegd en de politieke activiteit van de geestelijkheid . 
gelaakt. Jules Simon, de zeer gematigde, zeer meegaande minister-president, ge
raakte in een moeilijke positie. Van links zowel als rechts' had hij slagen te incas
seren. In het parlement maakte hij een toespeling over zijn moeilijke positie, tussen 
hamer en aambeeld, tussen de linkse meerderheid in de Kamer en de monarchis
tische, streng-katholieke president der republiek. Een motie van de gezamenlijke 
linkerzijde, waarbij de ultramontaanse manifestatie wordt gelaakt, wordt aangeno
men met 304 tegen 113 stemmen. Mac Mahon, woedend, verwijt het de minister
president, maar gooit het over een andere boeg. In het niet aanvaarden door 
de Kamer van een tweetal wetten vindt hij de aanleiding tegen de president van 
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de ministerraad op te u'eden op een wijze die indruist tegen alle regelen der parle
mentaire democratie. In het J ournal officiel publiceert hij - die gedenkwaardige 
16de Mei 1877 - een uit de aard der zaak niet gecontra-signeerde brief, inmiddels 
verzonden aan de minister-president, waarin hij deze verwijt niet genoeg invloed te 
hebben uitgeoefend op de Kamer. "Deze houding van de chef van het kabinet", zo 
schrijft hij, "doet de vraag rijzen, of hij op de Kamer wel de nodige invloed heeft 
behouden om zijn standpunt te doen zegevieren." 

Onmiddellijk dient Jules Simon zijn ontslag in, onmiddellijk ook wordt het door 
maarschalk Mac Mahon aanvaard. Hij verklaart liever te worden opzij gezet dan 
onder het juk van Gambetta te moeten lopen. De oude president besluit een beroep 
te doen op de natie, terwijl hij de Senaat zal verweken het besluit tot ontbinding 
van de Kamer van Afgevaardigden goed te keuren. En dit terwijl de regering steunt 
op een meerderheid in Senaat en Kamer en van een conflict tussen de twee machten 
geen sprake is. Een nieuw kabinet onder de rechtse signatuur wordt alvast benoemd. 
Intussen neemt de Gauche in zijn geheel stelling tegen deze anti-parlementaire 
handelwijze van het staatshoofd. 

De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken houdt een fulminerende rede tegen 
de linkerzijde, maar als hij de onhandigheid begaat de bevrijding van Frankrijks 
bodem in 1871 aan te roeren, staat Gambetta op, wijst op de oude Thiers en zegt: 
"Ziehier de bevrijder van Frankrijk". Het wordt een ovatie voor de grijze politicus. 
Rechts reageert, maar Gambetta, de "fou furieux", blijft niet in gebreke te ant
woorden. Een ongelooflijk tumult volgt. Resultaat: een motie van wantrouwen tegen 
de minister van Binnenlandse Zaken. 

In de Senaat neemt de minister-president, de hertog de Broglie, het woord: "Het 
algemeen stemrecht zal hebben te kiezen tussen maarschalk Mac Mahon en de 
"dictator van Bordeaux" (Gambetta). Niettemin wordt de ontbinding goedgekeurd. 
Nieuwe verkiezingen zullen plaats hebben. Gambetta kondigt de éénwording van 
alle republikeinse groepen aan en hij spreekt de historische woorden: "Wanneer 
Frankrijk zijn souvereine stem zal hebben laten horen, zal men zich moeten onder
werpen of heengaan." Het is gericht tegen de president der republiek, "se soumettre 
ou se démettt·e". Het gaat nu hard tegen hard; de regering besluit Gambetta te doen 
vervolgen wegens belediging van het staatshoofd. Men veroordeelt hem bij verstek 
tot drie maanden gevangenisstraf en een boete van twee duizend francs. Gambetta 
weet echter de .zaak slepende te houden totdat de nieuwe Kamer zal bijeenkomen 
en de parlementaire onschendbaarheid hem zal beschermen. 

De dood van Thiers, de 3e September, leidt de aandacht enigszins af van de 
impasse, waarin de kinderlijke, onverantwoordelijke houding van de president 
Frankrijk heeft gebracht. De verkiezingen staan voor de deur. De regering de 
Broglie zelf werpt zich in de strijd en voert de strijd met alle geoorloofde en onge
oorloofde middelen; het overwicht van de openbare macht wordt in de schaal ge
worpen. Toch leveren de verkiezingen de republikeinen een meerderheid op. Mac 
Mahon wU heengaan. De Broglie houdt hem er van terug. In de Kamer komt het 
tot een fel conflict tussen de minister-president en Gambetta. Twee mensen uit twee 
zo uiterst verschillende werelden botsen tegen elkaar: de Hertog de Broglie, een 
man van het ancien régime, nîet begrijpende dat zijn wereldbeeld nog slechts in 
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zijn verbeelding bestaat; Gambetta, de incarnatie van de moderne staatkunde. Uit
eindelijk geeft kamp De Broglie - de overeenkomst met de houding van het 
kabinet Heemskerk-Van Zuylen van Nyevelt te onzent in het jaar 1868 is treffend 
- het ministerie dient de 20e November zijn ontslag in. 

Maar de .oude president geeft zich nog niet gewonnen. Hij stelt samen een kabi
net van conservatieve ambtenaren onder presidium van een generaal. De Kamer 
reageert door een motie, waarbij zij verklaart niet met hem in relatie te zullen 
treden en te weigeren de begroting in behandeling te nemen. De voorzitter van de 
Senaat geeft de president te horen, dat een tweede Kamerontbincling niet in over
weging zal worden genomen. Mac Mahon heeft een ministerie van strijd op het oog 
en dreigt zelfs met een militaire staatsgreep, de 10de December. De republikeinen 
in de Kamer aarzelen, maar Gambetta verklaart dat een gedeelte van het leger 
het staatshoofd niet zal volgen. Twee dagen duurt deze krachtmeting; daarna geeft 
de president toe, een ministerie van gematigd linksen huize wordt gevormd met 
medewerking van de meer uitgesproken linkse Charles de Freycinet. 

Gambetta had goed gezien; heengaan of buigen. Mac Mahon had zich geschikt 
in het parlementaire régime. 

Het werd eenzaam om de oude president, maarschalk Mac Mahon, vooral toen 
ook in de Senaat de republikeinen de meerderheid kregen. Toen het ministerie 

, Dufauvre het voorstel deed een aantal overjarige generaals, die bovendien bekend 
stonden als vijanden van het régirne, te ontslaan, weigerde hij het besluit te onder
tekenen en diende hij zijn ontslag in, de 30e Januari 1879. Dezelfde dag nog werd 
de Kamerpresident, de 73-jarige Jules Grévy, gekozen tot zijn opvolger. Een ieder 
verwachtte nu een Ministerie Gambetta. Maar Grévy vreesde de sterke persoonlijk
heid van Gambetta en besloot hem "in reserve" te houden. Zo werd Gambetta 
voorzitter van de Kamer; hij, de schepper van het nieuwe Frankrijk, bleef officieel 
op het tweede plan. Echter, meer dan 11 maanden hield het ministerie Wadding
ton het niet uit, maar wederom weigerde de president hem, die onbetwist het 
hoofd was van het republikeinse Frankrijk, tot de regering te roepen. Men vreesde 
dat hij, die met hoofd en schouders boven zijn geestverwanten uitstak, ongewild 
zijn medewerkers in de mist zou zetten; gelijk een groot acteur reeds door zijn 
persoonlijkheid zijn collega's van het toneel speelt.,-Men was er voor beducht, dat 
een regering onder leiding van de Grote Man in feite een dictatuur in parlementair 
omhulsel zou zijn. Geen minister-president derhalve, maar zijn invloed op afgevaar
digden en ministers was immens, zozeer, dat het Jules Simon aanleiding gaf t.ot de 
klacht: "Ik heb liever een ministerie dat naar eigen mening handelt dan een kabinet 
dat zich richt naar de mening van een ander en dat de. allures aanneemt van zijn 
t.egenstander, opdat deze niet zijn plaats inneme". Ministers en president van de 
republiek, zij allen begonnen zich onbehaaglijk te voelen. Men sprak - met name 
Georges Clémenceau - van een "occulte macht", zelfs van een dictatuur. 

Het kabinet Freycinet, dat het ministerie Waddington opvolgde, was geen lang 
leven beschoren, maar wederom weigerde de president van de republiek een beroep 
te doen op Gambetta. Weer hield hij de leider der republikeinen "in reserve" en 
belastte Jules Ferry met de samenstelling van een nieuw bewind. Intussen bleef 
Gambetta het v.olk vertrouwd maken met zijn inzichten. 
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Het was in Cherbourg, dat hij, sprekende over de rampen die het land getroffen 
hadden in 1870, de profetische woorden uitsprak: "Les grands réparations peuvent 
sortir du droit", het herstel van onrecht zou kunnen voortkomen uit de "immanente 
sz:erechti2heid" . 

Het werd hem, in wien men steeds de incarnatie der revanche-idee had gezien, 
zeer kwalijk genomen, dit geloof aan een het wereldgebeuren immanente gerech
tigheid in plaats van de macht der wapenen, van de ultima ratio. Het was trouwens 
bekend, dat Gambetta's invloed op Frankrijks buitenlandse politiek aanzienlijk was 
en dat hij met Duitslands rijkskanselier, Otto von Bismarck, in contact was geweest. 
De tussenpersonen daarbij waren niet steeds van de eerste orde. Sterk gecritiseerd 
waren zijn relaties met La Païva, een voormalige courtisane. 

Hij ging niet eenzaam door het leven, de grote st~atsman Léon Gambetta. Geen 
Fransman van formaat - misschien ook is de nationaliteit te dezen volkomen 
onverschillig - of naast hem staat een vrouw die hem in hoge mate heeft geïnspi
reerd tot zijn , prestaties. Léonie Léon, Gambetta's vriendin, is steeds op de 
achtergrond gebleven, maar uit vele brieven door de volkstribuun aan haal' gericht, 
blijkt hoezeer de gedachte aan haar al zijn handelingen heeft beheerst. 

Eindelijk, einde 1881, wordt Gambetta de vorming van een nieuw kabinet opge
dragen. Eindelijk zal Frankrijk het Grote Ministerie krijgen, een ministerie, zo 
meent men, waarin een vijftal voormalige minister-presidenten zitting zullen nemen 
onder de leiding van de Grote Man. Het zou anders uitkomen. Unaniem weigert 
men, bevreesd in zijn schaduw te staan, Gambetta de medewerking. Zelfs zijn oude 
medewerker van '70-'71, Charles de Freycinet, trekt zich terug. Gambetta vormt 
een ministerie van beginnelingen op staatkundig terrein. Onder hen de jonge advo
caat Waldeck Rousseau, die spoedig een homme de marque zal zijn. 

Het "Grand Ministêre" wordt koel ontvangen. De tegenwerking van het Elysée 
is tastbaar; president Grévy heeft hem ongaarne de vorming van een kabinet toe
vertrouwd. Tegenwerking ook van de uiterste linkervleugel, onder leiding van 
Clémenceau. De Parijse faubourgs verwijten hem zijn opportunisme; de 16e Augus
tus had men in Charonne, een deel van het Parijse 20ste arrondissement, hem het 
spreken onmogelijk gemaakt. Het was tot scherpe woorden gekomen tegen hen die 
hem dictator noemden. Dronken slaven had hij zijn auditorium genoemd, onver
antwoordelijken. 

Men verweet hem zijn verhouding tot Madame Léonie Léon, wier invloed men 
ried. In werkelijkheid was het zijn meerwaardigheid die vijand en vriend stak. 

Het Grand Ministère werd een mislukking. Met wantrouwen en onwil werd het 
bejegend. Met zijn benoemingen was Gambetta inderdaad niet gelukkig geweest. 
Uitgesproken réactionnaire elementen werden op verantwoordelijke militaire pos
ten geplaatst. Het was bepaald een fout, dat Generaal de Gallifet, de meedogenloze 
onderdrukker der Parijse Commune, werd benoemd in de hoogste oorlogsraad. 
Gambetta verklaarde slechts op capaciteiten te letten, voorzover het technische 
zaken betrof: "On gouverne avec un parti, on administre avec des capacités". Hoe 
juist de uitspraak ook moge zijn - en dit voor alle tijden, ook voor de onze -, het 
was niet nodig geweest de bekwaamheid juist te zoeken onder verklaarde tegen
standers van het heersend régime. 
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Het was een symptoom, men ziet hier de grote staatsman van zijn zwakste zijde. 
Ook hij, de kruidenierszoon uit Cahors, blijkt zich niet geheel te kunnen bevrijden 
van de zo moeilijk uitroeibare eerbied die zovele mensen van eenvoudige afkomst, 
opgeklommen door eigen capaciteiten, door toeval of door relaties, aankleeft ten 
aanzien van hen, die als aanzienlijken geboren werden en met wie zij uit hoofde 
van hun positie in aanraking komen; de bult des eerbieds, naar de woorden van 
Potgieter. Was het niet mede dit verschijnsel, waaraan de republiek van Weimar is 
ten gronde gegaan; de, misschien onbewuste eerbied van de nieuwe mannen voor 
de oude, conservatieve kaste der administratie. Was het wellicht deze eerbied -
ondanks zijn allure van grand seigneur, die hem vaak verweten werd - welke hem 
verklaarde tegenstanders van het régime deed verkiezen boven hen, die met hem 
de republikeinse gedachte waren toegedaan? Gaarne ook was Gambetta, in het 
bijzonder omstreeks 1880, te gast bij de reactionnaire adel, de adel naar den bloede 
en naar het geld en, naar Ludovic Halévy vermeldt 3), wisselde bij hem de mate 
van verzorgdheid en houding met het milieu waarin hij zich ophield. 

Zeker was het niet de hier gesignaleerde zwakheid, die de minister van Binnen
landse Zaken, \Valdeck Rousseau, de verklaring in de mond gaf, dat hij meer waarde 
hechtte aan de adviezen van zijn hoge bestuursambtenaren, de prefecten, dan aan 
de aanbevelingen van afgevaardigden, met welke uitlating hij de Kamer in hoge 
mate prikkelde. 

Een lang leven was het niet beschoren, het Grand Ministère. Vanaf de aanvang 
was er een geprikkelde stemming tussen Regering en Kamer. Steeds meer moest 
Gambetta zich verdedigen, dwong men hem , te apologeren. 

Ten slotte kwam het tot een uitbarsting. Het Grote Ministerie viel op de plannen 
tot hervorming van het kiesrecht, de 26ste Januari 1882. Met 268 tegen 218 stem
men werd het project verworpen, een project dat in 't bijzonder ten doel had in
voering der evenredige vertegenwoordiging, terwijl ook de buitenlandse politiek 
niet de goedkeuring der afgevaardigden had. 

Nog geen drie maanden, zegge 73 dagen, heeft het Grote Ministerie geleefd. 
De 30ste Januari vormde Freycinet een ministerie, waarin de republikeinse kop
stukken, o.a. Jules Ferry, Léon Say zitting namen. Het Grote Ministerie, zonder 
Gambetta. 

Gambetta's gezondheidstoestand was intussen sterk verminderd. Hij snakte er 
naar zich terug te trekken uit de politiek. "Ik vind het ellendig mij te onttrekken 
aan mijn werkelijk geluk om mij op te offeren aan de teleurstellende hersenschim
men der politiek"~ zo schrijft hij. Maar enkele dagen daarna schrijft hij zijn vriendin: 
"Ik heb nergens spijt van, daar ik nooit anders gehandeld heb dan in het hoogste 
belang van mijn partij. De dag dat men mij recht zal doen, zal vroeg of laat komen. 
Als die dag eerst komt na mijn dood, zal ik niettemin geen wrok hebben. Ik heb 
vertrouwen in de geschiedenis. Als het van haar is, dat men zijn hoogste oordeel 
te verwachten heeft, zal de lasterpraat voorbijgaan zonder U te raken." Desondanks 
moet de wijze, waarop men hem behandeld heeft, hem diep hebben gekwetst. 

Hij maakt zijn vader bekend met zijn voornemen te huwen met de door hem zo 

3) "Trois diners avec Gambetta". 
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vereerde Léonie Léon. Eindelijk heeft zij toegestemd in een huwelijk dat zij steeds 
niet gewild had, omdat zij vreesde dat het zijn carrière zou schaden. Maar het zal 
daartoe niet meer komen. Hij blesseert zich in October 1882 de hand met een kogel 
uit een revolver. Beiden, Gambetta en zijn vriendil1, hadden hun mtrek genomen 
in zijn woning. Les Jardies, op de grens van Sèvres en Ville d'Avl'aY, eens het bezit 
van Honoré de Balzac. Daar wordt hij door Léonie verzorgd. De wond geneest 
spoedig, maar midden December doen zich verschijnselen voor van appendicitis 
en perityphlitis. Men aarzelt in te glijpen langs chil'urgische weg; de grote Franse 
staatsman sterft de 31e December 1882, even voor middernacht. 

Parijs bereidt hem een grandioze uitvaart. Na een tocht van uren komt de stoet 
aan op het Oosterkerkhof, het Père Lachaise. Daarna wordt het stoffelijk overschot 
begraven aan de kust der Middellandse Zee; Nice zal zijn laatste woonplaats zijn. 
Zijn hart krijgt een plaats onder het Monument de Sèvres voor de verloren provin
cies, voor Elzas-Lotharingen. Later, na 1920, wordt het bijgezet m het Panthéon. 

"Aux grands hommes la pab'ie reconnaissante". Emdelijk betuigt het officiële 
Franklijk de grote Fransman zijn erkentelijkheid. 

Maar reeds lang tevoren heeft elk jaar een pelgrimstocht plaats naar Ville 
d'Avray en velen van zijn medewerkers en v1'Îenden hebben m zijn wonmg, Les 
Jardies, getuigd van hun verermg en dankbaarheid. 

De vrouw, die meer dan wie ter wereld voor hem had betekend, retireerde vóór 
de uitvaart. Léonie Léon heeft Gambetta, m afzondermg in haar wonmg te 
Auteuil, precies 24 jaar overleefd; zij overleed de 31e December 1906. 

Tragisch mag het leven van Gambetta worden genoemd. Hij, de grondvester 
van de Franse Republiek, hij heeft haar gevormd uit de chaos. Hij heeft haar gered 
toen haar bestaan aan een zijden draadje hing. Haar stabiliteit heeft hij verzekerd. 
Maar ofschoon zijn mvloed op binnen- en buitenlandse politiek Îlnmens was, heeft 
hij dit alles slechts kunnen doen van ter zijde. 

Zijn tijdgenoten hebben hem wel zeer slecht behandeld. Toen hij, tegen het einde 
van zijn leven, emdelijk tot de regermg werd geroepen, was het werk gedaan; de 
parlementaire, de formele democratie was gevestigd. En voor de democratie m 
materiële zm, m het bijzonder voor een sociale democratie was Frankrijk nog niet 
geheel rijp. Gambetta heeft begrepen, dat deze tot stand moest komen; zijn uitlatin
gen leveren daarvan het bewijs. Maar het socialisme en het syndicalisme mopkomst 
hadden het parlement nog net niet geraakt. Zeer kort na Gambetta's dood, m het 
jaar 1885, legde zijn discipel en geestverwant, Waldeck Rousseau, de Kamer een 
ontwerp voor op de syndicaten. 

En wat de buitenlandse politiek beb'eft, m het zo moeilijke jaar 1882 waren zelfs 
van Gambetta geen grote daden te verwachten. 

Maar wel heeft hij de grondslag gelegd voor de Entente cordiale, het defensieve 
verbond tegen Duitse expansiedrang, al was het eerst aan zijn opvolgers voorbehou
den deze tot stand te brengen. 

Frankrijk heeft deze grote democraat geen fair chance gegeven. Zoals terecht 
Anch·é Maurois zegt ten aanzien van Gambetta: 

"Superioriteit is, van alle misdaden, degene die door de mensen het mmst wordt 
vergeven." 
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SJ. GROEN MAN E J W. STEIGENGA 

HOE GROOT 
IS HET NEDERLANDSE GEZIN? 

H
et Bureau van de K.V.P. heeft een beschouwing van de hand van drs Th. 
J. Platenburg 1) in het licht gezonden, waarin de vraag van de titel van 
dit artikel wordt beantwoord. 2) 

Uiteraard is dit antwoord niet los te denken van de aard van de toepassing op 
het terrein der practische politiek die men voorbereidt. Immers op zich zelf 
beschouwd is de vraag, hoe groot het Nederlandse gezin is, wat vreemd. Bedoelt 
men het gezin met alle daarin geboren kinderen, of alleen met de nog aanwezigen? 
Bedoelt men een gemiddelde van alle gezinnen, waarvan de vader en de moeder, 
ongeacht hoe oud ze zijn, nog tot de levenden behoren, of bedoelt men dat van 
de gezinnen alleen, die nog als zodanig fungeren? En dan weer: praat men over 
voltooide of onvoltooide gezinnen? 

Het rapport der K.V.P. laat ons niet in het duister over het doel waarvoor de 
gezinsgrootte bekend zou moeten zijn. "Bij de beoordeling van de billijkheid van 
een kinderbijslag en het treffen van een regeling dienaangaande zal men beter 
doen, uit te gaan van de huwelijksvruchtbaarheid als basis, omdat alleen daaruit 
het aantal kinderen kan blijken, waarop een Nederlandse vrouw die in het huwelijk 
treedt, gemiddeld kans heeft." 

Gezien nu deze aard van practische politieke doeleinden (kinderbijslag e.d.) 
wordt door de heer Platenbtu'g het kindertal dat de gehuwde Nederlandse vrouw 
ter wereld brengt (lees: heeft gebracht), gesteld op om en nabij vijf. " Hieromtrent 
tonen de cijfers onomstotelijk aan, dat het grotere gezin van om en nabii viif 
kinderen het normale Nederlandse gezin genoemd moet worden." 

Verwacht mag nu worden - het wordt immers met cijfers "aangetoond" - dat in 
Nederland geloofd zal worden, dat een huwende vrouw "kans heeft" vijf tinderen 
te krijgen. Dit is evenwel in het geheel niet waar en de cijfers zijn t.a.v. die kans 
maar al te omstotelijk. 

Om dit te bewijzen, is het voldoende om na te gaan, welke gegevens Platenburg 
heeft gebruikt. Het blijkt dan, dat de betekenis, welke Ni aan het quotiënt van om 
en nabij vijf geeft, onjuist is. De berekening van het quotiënt zelf is, neem ik 
terstond aan, volmaakt correct. Alleen de interpretatie der cijfers is niet juist en 

1) Gezin als basis van gezinspolitiek. 
2) De redactie ontving n.a.v. de publicatie van drs Platenburg een tweetal be

schouwingen, resp. van de hand van dr W. Steigenga en prof. dIr Sj. Groenman. De 
strekking van deze beschouwingen was geheel gelijk, terwijl ze op sommige punten elkaar 
aanvulden. In overleg met de schrijvers heeft de redactie beide beschouwingen tot één 
bijdrage verenigd. 

59 



helaas zal wel juist het gegeven der vijf kinderen onmiddellijk in allerlei uitspraken 
worden overgenomen. Mijn betoog richt tegen deze legendevorming. 

Platenburg nu gebruikt in de eerste plaats de statistiek van de huwelijksvrucht
baarheid, welke is afgeleid van de uitkomsten der volkstellingen van 1930 en 1947. 
Men kan de huwelijksvruchtbaarheid vaststellen op het moment der telling van alle 
bestaande huwelijken. Belangrijk is nu het kindertal in de huwelijken welke twintig 
jaar of langer hebben bestaan, en in het algemeen als voltooid kunnen worden 
beschouwd. Voor mijn critiek is het niet van belang, waar precies de grens wordt 
gelegd. Waar het opaankomt is, dat de gemiddelde gezinsgrootte op basis van de 
volkstellingen berekend, een allerwonderlijkst cijfer is als aanwijzing voor de kans 
op kinderen voor de nu huwende vrouw. Om het even duidelijk te zeggen: Het 
meisje dat trouwt, zou zoveel kinderen krijgen als het gemiddelde van haar moeder 
en haar grootmoeder, aangenomen, dat haar ouders en grootouders nog in leven 
zijn. Of wetenschappelijker uitgedrqkt: het gemiddelde van Platenburg is een 
gemiddelde van tientallen van jaargangen huwelijken, en wel gesloten vanaf het 
laatste kwart der vorige eeuw tot en met het midden van de twintiger jaren van 
de onze. 

Gezien nu de achteruitgang van het kindertal is het dwaasheid een dergelijk 
gemiddelde als uitgangspunt voor de kans op kinderen voor de nu huwende vrouw 
te nemen. 

Voorts zijn bepaalde gegevens vergelijkbaar gemaakt met die, verkregen bij de 
volkstelling van 1930. Bij laatstgenoemde volkstelling zijn nI. gegevens betreHende 
de huwelijksvruchtbaarheid verzameld voor die huwelijken, welke én voltooid 
waren én waarbij de leeftijd der vrouw op het moment der huwelijkssluiting jonger 
was dan 25 jaar. 

Een belangrijk deel der vrouwen, en daarmede der huwelijken, bleef dus buiten 
beschouwing. Van de huwelijken, gesloten tussen 1924 en 1928, huwden - blijkens 
tabel 13 van Statistiek C.B.S. 1) - rond 55 % der vrouwen voor hun 25ste levensjaar, 
42 % van het 25ste tot en met het 34ste levensjaar, en slechts 3 % boven hun 34ste 
levensjaar. Het spreekt welhaast vanzelf, dat de gemiddelde vruchtbaarheid afneemt 
met het stijgen van de leeftijd waarop de vrouw in het huwelijk treedt. 

In de aan de schrijver bekende en ook gebruikte C.B.S.-statistiek zijn eveneens 
voortreffelijke gegevens opgenomen betreffende de huwelijksvruchtbaarheid van 
alle gehuwde vrouwen, ongeacht het levensjaar waarin zij in het huwelijk traden. 
(Bijv. staat 9, tabel 10, tabel 13 etc.). 

Uit staat 9 zijn bijv. belangrijke cijfers te putten in zake het aantal levend
gebOl'enen per 100 in 1947 bestaande huwelijken, onderscheiden naar periode van 
huwelijkssluiting. Uiteraard zijn alleen de voltooide huwelijken van belang, als 
hoedanig we de huwelijken, gesloten vóór 1928, mogen beschouwen. In de laatste 
drie kolommen van tabel A zijn gegevens opgenomen betreffende de huwelijks
vruchtbaarheid van alle vrouwen, naar periode van huwelijkssluiting. Het blijkt 
dan, dat in de laatste periode van huwelijkssluiting per 100 huwelijken 341 kin-

1) 12e Volkstelling annex wOningtelling, 31 Mei 1947, Serie A, deel 4, Statistiek der 
bestaande huwelijken en van de vruchtbaarheid dezer huwelijken. 
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deren werden geboren, en wanneer men de kinderloze huwelijken buiten beschou
wing laat, 381. De huwelijksvruchtbaarheid ligt dus aanmerkelijk lager dan het 
door Platenburg berekende getal 495. 

Waar het boven behandelde gedeelte de kern van de studie van de heer Platenburg 
uitmaakt, heeft het eigenlijk weinig zin op de rest van zijn verhandeling in te gaan. 
Het is een vrij oppervlakkig betoog, waarbij de schrijver aan de interessantste 
problemen juist voorbij gaat, hetgeen zijn oorzaak vindt in het willekeurige gebruik 
dat hij maakt van de gegevens door het C.B.S. verzameld en ter beschikking 
gesteld. Men had mogen verw'achten, dat binnen een grote politieke partij meer 
objectieve voorlichting zou worden gegeven op demografisch gebied. Voor wie 
lust heeft een "Narrenspiegel der demographie" te schrijven kan de studie van 
de heer Platenburg warm worden aanbevolen. 

Tabel A. OntWikkeling der huwelijkstYl1uchtbaarheid in Nederland. 

Vruchtbaarh. der in '30, resp. '47 best. Vruchtbaarh. der in '47 best. 
Periode van huwelijkssluiting huw. met volledige vruchtbaarh.duur, huw. met volledige vrucht-

volgens volkstellingen v. vrouwen geh. vóór hun 25e levetlsjaar, baarheidsduur van alle vr., 
naar periode van huwelijkssluiting') naar per. van huw.sluiting2) 

I Volgens volkst. '30 Volgens volkst. '47 I aantal 
. ~alltal kinderen 

1930 1947 aant. kind. aant. kind. aant. kind. aant. kind. Penode. ~an kmderen per 100 
per 100 per 100 per 100 per 100 huw.slUltmg per 100 huw. 

. huw. huw. I huw. huw. huw. m. k. 
m. kind. m. kind . 

± 1923-±1927 384 410 1924-1928 341 381 
± 1918-± 1922 420 446 1919-1923 363 402 
± 1913-± 1917 464 492 1914-1918 403 439 

±1906-± 1910 ± 1908-± 1912 520 545 513 543 vóór 1914 496 534 
±1901- ± 1905 vóór 1908 577 604 602 652 
± 1896---± 1900 621 652 
± 1891-± 1895 661 692 

vóór 1891 719 755 

Gemiddelde der 

I I I I I I I 
perioden 606 636 466 495 409 448 

,) Ontleend aan: 12e Volkstelling annex woningtelling, 31 Mei 1947, serie A, deel 4, Statistiek der bestaande hnwe
lijken en van de vruchtbaarheid dezer huwelijken, staat 36. 

2) Als boven, staat 10. 

Precies zo is het gesteld met een andere bron van cijfers van Platenburg: de leger
keuringen in 1951. De gemiddelde grootte van de gezinnen waaruit de "keurlingen" 
voorkomen, is een al even vreemd cijfer. We hebben te doen met de volgende uitersten: 
jongens, in 1932 geboren, uit een huwelijk, gesloten in 1931, en anderen, als een der 
laatste ~pruiten geboren uit een huwelijk van plm. 1910. De gemiddelde is dus weer een 
berekeningsuitkomst, die voor ons nauwelijks enige waarde heeft. 

Platenburg vindt nog, dat bij de keurlingen de gezinnen zelfs nog groter zijn dan bij de 
voltooide huwelijken van de volkstelling 1947. 

Geen wonderl De gezinnen met alleen meisjes vallen er uit, afgezien nog van de 
kinderloze huwelijken. De gezinnen met alleen meisjes zijn het sterkst vertegenwoordigd 
bij de kleine gezinnen. Dit is eenvoudig een kwestie van kansberekening. Globaal is de 
Kans op de geboorte van een jongen even groot als op die van een meisje (a of b). Van 
,een massale groep gezinnen met één kind bestaat derhalve de helft uit gezinnen met een 
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meisJe. Bij de gezinnen met twee kinderen is de verdeling der kansen.: 1 X 2 jongens, 
2 X een. jongen en een meisje, 1 X 2 meisjes (aa, 2 ab, bb) (a2 + 2 ab + b 2). Bij drie 
kinderen is de verdeling: aaa, 3 aab, 3 abb, bbb (33 + 3 a2b + 3 ab2 + b3). De kans op 
meisjes is dan lè. Bij tien kinderen is de kans 111024. Brengt men deze kansba-ekening 
over op de feitelijke verdeling der gezinsgrootten volgens de volkstelling 1947 bij de 
voltooide gezinnen, dan verkn'ijgen we het volgende resultaat: 

Huwelijken met 1 kind 
2 kinderen 
3 
4 
5 
6 

7,6 %, waarvan 
15,4%, 
15,5%, 
13,5%, 
10,7%, 
8,8 %, 

7 7,3 %, 
8 6 %, 
9 enrneer kind. 15,2 %, 

100 %, 

alleen meisjes 3,8 )f, 

3,9 % 
1,9 % 
0,8 % 
0,4 % 
0,1 % 
0,06 % 
0,02 % 
0,05 % (schatting) 

11 % 

Berekent men van dezc 11 % (van de huwelijken met kinderen) de gewogen gezins
grootte, dan blijkt deze 2,2 te zijn. Trekt men deze huwelijken bij die van de leger
keuringen dan daalt het gemiddelde belleden 5. Als we dan nog beseffen, dat de kinder
loze huwelijken niet zijn meegeteld en dat de legerkeuring in 1951 of welk jaar ook een 
- zij het grote - steekproef is, waarbij dus kleine afwijkingen kunnen voorkomen, dan is 
de wat grotere gezinsgrootte bij de ouders der keurlingen bevredigend verklaard. 

Na deze critisehe opmerkingen is nog nodig het antwoord op de vraag, hoeveel kinderen 
de huwende vrouwen gemiddeld zullen krijgen. 

Mijn uitgangspunt vormen daarvoor de huwelijken, die als het laatst voltooid kunnen 
worden beschouwd. Men kan die opsporen in de huwelijksvruchtbaarheidgegevens van de 
volkstelling 1947. Ik ontleen gemakshalve mijn cijfers aan een ook in de kringen der 
K.V.P. welbekende bron, nl. het verslag van de Studiedagen, gewijd aan het "Bevolkings
vraagstuk" 1952 2). Nemen we de huwelijken, gesloten van 1919-1923, die in 1947 wel 
voltooid zullen zijn geweest (de oudste bestonden meer dan 28 jaar, de jongste ruim 
23 jaar), dan was de gemiddelde grootte 4,02. Voor de volgende vijfjaarlijkse groep, die 
van 1924-'28 (bestaansduur ruim 18 tot meer dan 23 jaar), luidt het getal 3,81. Gezien 
de dalende tendentie in de gezinsgrootte als gemiddelde van alle sociale groepen, is het 
alleszins verantwoord, voor de nu huwende vrouwen van een kans op om en nabij 3,5 kind 
te spreken, of als men tegen halve kinderen bezwaar heeft: 3-4 kinderen. 

Let men op de uitkomsten van het bekende onderzoek van het Instituut voor Sociaal 
Onderwek van het Nederlandse Volk 3), dan zou de kans dichter bij 3 dan bij 4 liggen. 

2) T. van den Brink, Enkele kwantitatieve aspecten ,·an de vruchtbaarheid onder de 
verschillende sociale groepen der Nederlandse bevolking. 

3) A. E. DieIs, Opvattingen van ondertrouwde vrouwen omtrent de grootte van haar 
toekomstig gezin, 1951. 
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BOEKBESPREKING 

Diplomatieke Geschiedenis van Nederland inzonderheid 
de vestiging van het Koninkriik, door mr dr C. Smit, 's-Gra
venhage, Martinus Nijhoff, 1950. 

Het werk vàn de heer Smit behoort tot de boeken die men, ook wanneer hun kwaliteit 
geringer was, zonder aarzeling zou kunnen prijzen, omdat zij "in een behoefte voorzien". 
Over ederlandse diplomatieke geschiedenis staat slechts schaarse literatuur ter beschik
king. In 1918 schreef J. A. van I-lamel "Nederland tussen de mogendheden", onder de 
titel "De vaste koers" in 1945 opnieuw uitgegeven; het had als algemeen thema de zelf
standigheid van ons land aan de delta van enkele grote rivieren, welke de ene grote 
mogendheid aan de andere niet gunde. Daarnaast bestaan er studies over bepaalde 
periodeu, zoals "Nederland in de wereldpolitiek" van de bekwame communistische schrijver 
A. S. de Leeuw, en het in 1945 verschenen tweedelig werk van de heer Smit zelf: "Dc 
buitenlandse politiek van Nederland". 

Het nieuwe boek, dat thans voor ons ligt, is ten dele een bewerking van dit laatste. De 
oude huofdstukken zijn daarin sterk bekort; de lezer betreurt dit om der wille van vele 
historische bijzonderheden, die het betoog verlevendigden, maar moet erkennen, dat een 
zekere beperking op het aangeven van de grote lijn noodzakelijk was. Voorts wordt voor 
wat aan het begin verdween, aan de staart compensatie geboden, doordat de buiten
landse pulitiek sinds 1945 behandeling heeft gevonden in een overzicht, dat in het bijzon
der de Indonesische kwestie betreft. De schrijver vestigt daarbij in het bijzonder de aan
dacht op de onontkoombaarheid, te midden van de internationale krachtsverhoudingen, 
van een politiek gericht op de vrijmaking van Indonesië. Van andere zijde is hem dit wel 
als gebrek aan objectiviteit verweten. Wie als wij de Nederlandse politiek, in belangrijker 
mate dan veelal door haar beoefenaren gezien, internationaal bepaald achten, zal hem 
dit niet verwijten, doch er slechts cen bevestiging in zien van wat men ook op grond van 
eigen politieke voorkeur zou hebben verlangd. 

Wel zou men als bezwaar tegen dit laatste hoofdstuk kunnen doen horen, dat de grote 
lijn niet voldoende tot haar recht komt bij de beschrijving van het verloop der gebeurte
nissen. De schrijver heeft dit blijkbaar zo gewild; misschien omdat hij de tijd voor een 
grote greep in het genre van Van Hamel nog niet gekomen achtte. Het valt te betwijfelen 
of dit juist is, en wij kunnen slechts hopen, dat te gelegener tijd de schrijver ook tijd en 
werkkracht zal vinden voor een beschouwing, die de hoofdrnomenten van het Nederlandse 
buitenlandse beleid uit het geschiedverloop analyseert en ze als de rode draad daarvan 
beschrijft. 

In het bijzonder in het laatste hoofdstuk treffen enkele kleine onnauwkeurigheden, 
terwijl althans één lezer het beredeneerde inhoudsoverzicht uit het vroegere tweedelige 
boek met smart miste. J. B. 

Aneurin Bevan, In plaats van vrees, uit het Engels 
vertaald en ingeleid door drs J. M. den Uyl, Uitg. 
Arbeiderspers Amsterdam 1952. 

Dit boek ontleent zijn betekenis voornamelijk aan het feit, dat de schrijver ervan 
de aanvoerder is van de oppositiegroep binnen de Labourfractie, en naar het oordeel 
en de verwachting van zijn aanhangers, mogelijk ook van anderen, de opvolger van 
Attlee zou kunnen zijn. Hij is bovendien de man van de gezondheidszorg in de regering-
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Attlee geweest en heeft als zodanig getoond, zijn politieke idealen te kunnen omzetten in 
daad - waardoor hij een grote populariteit verwierf, ook bruten de kring van de door 
hem aangevoerde oppositie. Bevan is in het hedendaagse politieke rumoer een veel 
besproken man, en daarom is het van betekenis zijn denkbeelden te leren kennen. In 
ons maandblad heeft Den Uyl een geheel artikel aan deze denkbeelden gewijd; hij heeft 
nu aan zijn vertaling een pittige critische beschouwing vooraf laten gaan, die Bevan -
als hij Nederlands zou kunnen lezen - meer dan eens kan doen verzuchten: van je 
vertalers moet je het maar hebben 1 Een beoordeling van dit boek als "rommelig", "er 
is een intelligente veelprater aan het woord" is niet mals, al wordt er dan aan toege
voegd: "een rijke bron van prikkelende ideeën en ontdekkende formuleringen". Wat mij 
zelf betreft: ik onderschrijf het oordeel van Den Uyl geheel, 66k naar de positieve kant. 
Mgezien van Bevans opvattingen omtrent de bestrijding van het communisme acht ik 
waardevol zijn waarschuwing, dat de welvaartsstaat nog allerminst veilig is en dat sterke 
tegenkrachten de verdere ontwikkeling bedreigen - ik word dan weer teleurgesteld in 
zijn analyse van deze tegenkrachten, waarbij over het hoofd worden gezien de immanente 
krachten van Staats bureaucratie, gevolg m.L van Bevans emotioneel rationalisme en 
economisme. 

Al met al: zolang Bevan als vertegenwoordiger van een critische stroming binnen het 
Engelse (Europese?) democratische-socialisme aan de orde blijft, moge zijn hoek critisch 
worden gelezen. Een grondiger fundering van deze stroming blijft toch wel nodig. 

W. B. 

Dr Sj. Croenman: "Sociale Aanpassing" N.V. van Corcum & Co. 1952. 

De Amsterdamse oratie van de bekende Utrechtse sociograaf-socioloog is stellig een 
interessant stuk. Betoogd wordt allereerst dat in de sociologie het vraagstuk van de aan
passing centraal staat. Als voorbeelden worden dan genoemd de bevolkingsproblemen der 
"underdeveloped countries", de aanpassing der immigranten iIj. Israël en de sociale con
sequenties van industrialisatie op het Nederlandse platteland. Vervolgens betoogt Cr. dat, 
nu de aanpassing cenb'aal is komen te staan in de sociografie en sociologie, ook dc prac
tische betekenis dezer wetenschappen voor het "maatschappelijk beleid" duidelijker is 
geworden. En hij werkt dit laatste rut voor de drie terreinen van maatschappelijk beleid 
t.W.: sociale politiek, maatschappelijk opbouwwerk en individueel-gericht maatschappelijk 
werk. 

Ik waag de stelling, dat de behoefte deze practische betekenis van SOciologie en 
sociografie drudelljk te maken - wat volkomen overtWgend geschiedt - de hooggeleerde 
spreker heeft verleid tot de in het eerste gedeelte zijner oratie ontwikkelde definitie van 
sociologie. Deze is m.i. moeilijk houdbaar. Naast de "aanpassend handelende mens" is 
immers voor de sociologie even belangrijk de zich-tegen-het-patroon-verzettende mens. 
Deze moge meestal quantitatief minder belangrijk zijn - ook dat hangt zeer van de 
situatie af -, hij is qualitatief van grote betekenis en de maatschappelijke dynamiek is 
zonder hem niet te begrijpen. Als Cr. ook in zijn geval van "aanpassing" wil spreken, zoals 
hij oorlog een archaische vorm van aanpassing van de mens aan zijn medemens noemt, 
dan lijkt het mij, dat hij een gekunstelde terminologie opbouwt, die 6nze aanpassing aan 
de wetenschap niet bevordert. Immers, dan zal hij toch terstond iets van een onderscheid 
bijv. tussen conforme en contraforme aanpassing moeten gaan maken. Maar, als we ons aan 
het spraakgebruik houden, is het eerste dan eigenlijk geen tautologie en het tweede geen 
contradictio in terminis? DE J. 
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M. VAN DER GOES VAN NATERS 

EEN CONSTITUTIE VOOR EUROPA? 

S inds October van het vorig jaar kent het vrije Europa een Constituante, een 
Grondwet-gevende Vergadering, die zich bescheidenlijk de naam "Assemblée 
ad Hoc" (vergadering voor een bijzonder geval) heeft toegekend. 

Er heeft, door alle eeuwen heen, een zekere romantiek gezeten in het maken 
van een nieuwe Grondwet: de stenen Tafelen der Mozaïsche wetgeving, de wetten 
van Solon in Athene, de XII Tabulae van de Romeinen, de opwindende tijd van 
1759-1791 in de Franse Revolutie, zelfs de spanning om Koning Willem en 
Thorbecke heen in 1848 (want de Grondwetten van 1814 en 1815 telden eigenlijk 
nog niet mee); dit alles heeft sterk gesproken tot de verbeelding der tijdgenoten 
en van hun nakomelingen, nog vele eeuwen later. Is dit nu met de Europese 
Grondwet ook het geval? 

Er zijn natuurlijk technische moeilijkheden. Die Grondwet wordt gemaakt, ver 
van huis. Er zijn, van iedere nationale partij, maar heel weinig mensen bij betrok
ken (van onze P.v.d.A. in de Assemblée ad Hoc: drie, en in de Constitutionele 
Commissie, die de eigenlijke teksten maakt, één); en die zijn zozeer met het werk 
zélf bezig, dat zij er maar weinig over kunnen vertellen. En dan is de zaak zelf 
nogal ingewikkeld: belangrijke beginselen (en het gaat waarachtig niet om kleinig
heden) zijn in gecompliceerde formules verwerkt, omdat, zoals in elk federalistisch 
pogen, iedere gedachte uit een synthese bestaat tussen het oude nationale en het 
nieuwe supra-nationale beginsel .... 

Maar de publiciteit is ook slecht, omdat er zo'n haast bij het geval is. De Grond
wet moet op 10 Maart gereed zijn; dan wordt zij plechtig aangeboden aan de 
ministers der zes deelnemende landen, in de formatie die zij hebben in het voor
lopig bestaande supra-nationale orgaan van Frankrijk, Duitsland, Italië en de Bene
lux: de "Bijzondere Raad van Ministers" van de Kolen- en Staalgemeenschap. 

Het zou roekeloos zijn om te zeggen: laten die mensen er clan wat meer tijd 
voor nemen. Waarom? 

Hier raken we een quaestie, die het politieke hoofdmoment vormt van het hele 
werk. 

In 1951 is de Europese Defensie-Gemeenschap (E.D.G.) gemaakt, waarvan men 
hoopte dat zij in 1952 in werking zou treden. Velen van ons hebben grote bezwaren 
tegen die E.D.G. gehad; schrijver dezes in veel mindere mate, omdat hem een 
ándere oplossing voor een militaire integratie van West-Duitsland, zonder weer 
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nieuwe gevaren op te roepen, niet mogelijk leek. Op het ogenblik is dit geschilpw1t 
uit de wereld; de E.D.G. is nu de enige mogelijkheid die voor West-Europa open 
staat. Hierin zijn bijv. Acheson en Foster Dulles het roerend eens. 

Maar het is helemaal geen prettige situatie, dat niet alleen de minderheid, die 
wél voor de E.D.G. voelde, maar ook de meerderheid, die ernstige bezwaren had 
en nog heeft, in een volkomen dwangpositie staat, zodat er van een keuze feitelijk 
geen sprake is. Het is begrijpelijk, dat die meerderheid denkt - om een Nederlandse 
dichteres aan te halen: Wij spelen pandje met ons leven. . .. Maar niettemin staan 
we nu allen voor dezelfde zaak, en we moeten gezamelllijk trachten, er het beste 
van te maken. 

Met dat al is de E.D.G. gevaarlijk over tijd - en hoe minder dreigend de Russen 
in de loop van dit jaar gaan doen, hoe gevaarlijker de situatie wordt, want hoe 
sterker de neiging in sommige landen, om de E.D.G. maar te laten verdwijnen; 
iets, waar de Russen het natuurlijk op aanleggen. 

Het tijdverlies zal nog groter worden, nu twee van de parlementen die de 
E.D.G. moeten goedkeuren, het Franse en het Duitse, de voorwaarde hebben 
gesteld - het Franse wat dwingender dan het Duitse - dat de E.D.G. wordt 
opgenomen in een Europese Politieke Gemeenschap, en dat die gemeenschap al 
zekere vaste vormen moet hebben aangenomen (zij hoeft niet helemaal klaar te 
zijn), vóór de parlementaire beslissing over de E.D.G. valt. 

Een samenhang tussen Politieke Gemeenschap en E.D.G. is er stellig aanwezig. 
Reeds bij de Kolen- en Staalgemeenschap (K.S.G.) wordt te recht het bezwaar 
gevoeld, dat de beslissingen, ook over de grote principiële lijnen der economische 
politiek die achter kolen en staal staat, te veel aan de knappe technocraten in 
Luxemburg worden overgelaten. Dit is algemene politiek, die behoort bij een 
algemene Europese regering en een algemeen parlement. Wat voor de grondstoffen
politiek geldt, geldt natuurlijk nog meer voor de politiek over leven en dood - zélfs 
met de reserve, dat de uitvoering daarvan op het ogenblik in N.A. T.O.-handen ligt. 

De technocraten op militair gebied zijn. . .. de generaals, en men kan niet de 
militair-politieke leiding van Europa aan de generaals overlaten. Daarom moet het 
E.D.G.-verdrag (zonder veel veranderingen) ingebouwd worden in een Politieke 
Gemeenschap. Daarmee zijn we nu bezig. En daarop wacht een afdoende regeling 
van Europa's veiligheid. De datum van 10 Maart mag dus beslist niet overschreden 
worden, ondanks alle bezwaren die deze grote interparlementaire voortvarendheid 
meebrengt. 

Er zijn nog veel grotere moeilijkheden dan die van de tijdsfactor. Zij zijn zelfs 
uiterst benauwend, omdat, als zij niet worden opgelost, niet alleen de Politieke 
Gemeenschap gevaar loopt, maar ook de Defensie-Gemeenschap; dit vanwege het 
zojuist vermelde verband .... 

Eerste moeilijkheid: het doordrijven van een onvoorbereid zgn. Europees kies
recht door zowat alle nationaliteiten, behalve de Nederlanders, waarbij dan de 
K.V.P. het aanvankelijk ook door haar in Straatsburg en Parijs ingenomen stand
punt heeft prijsgegeven. Er moet hierover geen misverstand ontstaan: iedereen wil 
een Europees direct kiesrecht in een werkelijke Politieke Gemeenschap als eind-
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stadium; ik zelf ben bijv. bereid, dit al in het Statuut vast te leggen - maar dan 
moet er een jaar of vier, vijf hard worden gewerkt aan het scheppen van een 
Europese publieke opinie, van Europese partijformaties, Europese partijprograms 
en een Europees kiesrecht. 

De andere landen plus de K.V.P. vatten deze zaak bepaald niet serieus genoeg 
op; zij willen deze Europese kiezers nu dadelijk langs zuiver. . .. nationale lijnen 
laten kiezen, zonder behoorlijke voorbereiding van iets werkelijk Europees. 

Hoewel verwacht wordt, dat de zes regeringen niet te veel aan het Ontwerp
Statuut zullen veranderen, ligt hier, waar het om termijnen en data gaat, wel 
typisch een terrein, waar zij wat zullen moeten doen. Dit wordt trouwens door de 
anderen eigenlijk wel verwacht. Daarom is dit geen onoplosbaar probleem. Men 
zal in ieder geval de tijd moeten nemen om er voor te zorgen, dat deze Politieke 
Gemeenschap, die een dak moet vormen voor de E.D.G., niet bemand wordt met 
verklaarde tegenstanders van die E.D.G.; dat ware de absurditeit ten top! 

Een moeilijkheid ligt er ook in de wijze van samenstelling van Kamer en Senaat. 
Er zijn er, die de Kamer willen zien samengesteld uit bijv. telkens één afgevaar
digde per millioen kiezers, en de Senaat door twintig afgevaardigden van ieder der 
zes landen. Dat laatste is onwerkelijk; zo iets kan misschien in de 48 staten der 
V.S.; niet bij de zes van hier, waarbij het, door de samenstelling der Gemeenschap, 
telkens zo kan zijn, dat de 60 Benelux-afgevaardigden de besluiten der 60 overigen 
ieder ogenblik kunnen remmen, hoewel die een zesmaal zo grote bevolking bezitten. 
Dat wordt op den duur nooit geslikt en dat zal er toe leiden, dat die Senaat 
uiteindelijk wordt drooggelegd, gesteriliseerd. Het gehele politieke zwaartepunt 
komt dan bij de Kamer te liggen, waar dan, dank zij de sterk evenredige samen
stelling, de Benelux in het niet verdwijnt. 

Oorspronkelijk was er voorgesteld: voor de drie groten: 63, 63, 63 en voor Bene
lux: 30, 30 en 12. Zelfs als er dan op een kwade dag een monsterverbond (een 
soort "as") tot stand zou komen tussen twee der "groten", zou de andere, met 
Benelux samen, toch altijd een overwicht hebben. Dit systeem werd en wordt, 
met name ook door de Duitsers, aanvaard! Helaas heeft men het toen weer opgebor
gen, omdat de Fransen meenden, dat ze aanmerkelijk meer zetels moesten hebben 
dan de Duitsers, vanwege de overzeese departementen der Franse republiek. 
Hiermede was een evenwicht verstoord en een factor van onrust geïnh'oduceerd 
(het is bijv. een koud kunstje voor de Duitsers, zich op hun 20 millioen onvrije 
broeders in het Oosten te beroepen!), waarvan wij hoopten, dat hij ons in de tweede 
helft van deze eeuw bespaard zou worden. Het nieuwe Europa moet niet "quan
titatief" worden opgebouwd, maar worden gebaseerd op de qualitatieve gelijkwaar
digheid en dus op de gelijke rechten van Frankrijk en Duitsland. 

Getracht wordt, om de kwade ontwikkeling van de laatste maand weer ongedaan 
te maken. 

Géén moeilijkheid is er ontstaan door het besluit, behalve de gewone leden der 
Gemeenschap, ook "buiten-Ieden" te erkennen: associés, als Engeland, die door een 
gewoon, niet boven-nationaal, tractaat op concrete gebieden een belangengemeen-
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schap met de politieke Autoriteit zullen aangaan. Deze landen krijgen dan eell 
vertegenwoordiging in de organen der Gemeenschap en mogen zelfs over de zaken 
der associatie meestemmen! Men kan dus niet zeggen, dat bijv. Engeland helemaal 
niet meedoet; Engeland wordt er rechtstreeks in betrokken, maar op eigen wijze. 

Voor hen die een "klein Europa", dat zich van de rest van ons continent zou 
afsluiten, bepaald verwerpen - en dat doen alle socialisten - is deze associatie
mogelijkheid, waarover de Engelsen zelf zich nu al positief hebben uitgelaten, de 
voorwaarde geweest, waarop zij een dadelijke, vrij ver gaande, federalisatie kunnen 
aanvaarden. 

Ondanks deze waarschijnlijke belangengemeenschap: "Europa van Zes"-Enge
land, zijn er sommigen, die voor dit "zich afsluiten" toch nog z6 bang zijn, dat zij 
weigeren, aan deze zwaar opgezette Gemeenschap met een regering en twee 
Kamers, enige nieuwe bevoegdheid te geven. 

Dit negativisme stoot dan weer op verzet bij de Nederlanders en de Italianen, 
die redeneren: 6f geen zware politieke Gemeenschap met twee Kamers enz. en 
hoogstens een bescheiden, aanvullend, politiek verdrag om de E.D.G. heen - 6f wél 
een supra-nationale statenorganisatie, maar dán ook integreren, wat dadelijk om 
integratie vraagt: een gezamenlijke welvaartspolitiek, een gemeenschappelijke markt 
met een economische unie in het verschiet. 

Hier ligt een ernstig punt van verschil tussen een deel der Franse socialisten en 
de anderen: de eersten zijn z6 bevreesd voor een zich afsluiten van Engeland en 
een te intiem contact met Duitsland, dat zij een dieper gaande integratie dan die 
van E.D.G. en desnoods K.S.G. afwijzen. De anderen menen, dat het uit de socia
listische beginselen voortvloeit, dat men juist de productieverhoudingen op een 
hoger plan tracht te brengen.... Hoger wil hier zeggen: boven de nationale 
grenzen uit, die hier maatschappelijk verouderd zijn. 

Volgens de laatste berichten wordt dit standpunt echter toch weer gedeeld door 
sommige vooraanstaande Franse socialisten, als André Philip en Gérard Jaquet, die 
het in dezen dus niet eens zijn met de in dezen nogal negatieve leider van hun 
partij, Guy Mollet. 

Het is ver van mij, te beweren, dat de economische integratie nu een uitsluitend 
socialistisch desideratum is; ik zeg alleen, dat de socialisten haar als de consequentie 
van hun denkwijze moeten aanvaarden en ik oefen critiek uit op de socialisten die 
dit niet doen. Maar ook de Nederlanders en Italianen en de meeste Belgen van 
andere richtingen zijn van deze waarheid overtuigd, terwijl de Duitsers er iets 
welwillender tegenover gaan staan. Dit geldt niet voor de Duitse socialisten, die 
iedere medewerking aan deze zaak weigeren. Het gaat er dus om, de andere Duit
sers helemaal te overtuigen en de Fransen over de streep te trekken. Het kon 
overigens wel eens zijn, dat de angst om Engeland van zich te vervreemden (angst, 
die door Engeland zelf telkens wordt weerlegd), niet de enige oorzaak is van dit 
aarzelen. 

Men moet zich goed rekenschap geven van het volgende. 
Het "absorberen" van E.D.G. en K.S.G. betekent geen nieuwe overdracht van 

nationale souvereiniteit. Het afronden van het stuk gezamenlijke buitenlandse poli-
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Eén der internationale organen: 
Eerste zitting van het Hof van Justitie der Europese Kolen- en Staalgemeenschap. 
Van l.n.r.: Lagrange (Frankrijk), Hammes (Luxemburg), Delvaux (België), Serrarens 
(Nederland), Pilotti (Italië), Riese (Duitsland), Rtteff (Frankrijk) en Van Kleffens 
(Nederland). 

tiek, dat al in die verdragen aanwezig is, vormt evenmin een volslagen nieuwigheid. 
Het onder de Politieke Gemeenschap brengen van de Emopese "pool"-politiek, de 
Gespecialiseerde Gezagsorganen, op ons voorstel aan de orde gesteld, zal ook wel 
niet al te veel moeilijkheden opleveren, omdat het bij deze Emopese "P.B.O." om 
iets nieuws gaat, dat nog niet tot de nationale competenties behoort en daarvan 
dus ook niet behoeft te worden losgeschemd. 

Maar de economische politiek, de douanepolitiek en de tarievenpolitiek, de 
handelspolitiek en de migratiepolitiek, is typisch nationaal .... 

In de toekomst van de Politieke Gemeenschap z'ou men dit alles dan aan 
"anderen" moeten overlaten (waarbij men wel eens vergeet, dat men zelf ook bij 
die anderen is, en dat er allerlei garanties zijn, o.a. bij een Emopees Hof, tegen te 
vèrgaande nationale evenwichtsverstoringen). Maar goed, in ieder gev~ moeten 
hier de naties, hun vertegenwoordigers, hun ambtenaren, hun afdelingen voor de 
handelspolitiek, hun gezanten en consuls, wat prijsgeven en een "sprong in het 
duister maken". 

Die sprong gaat over een drempel en we hebben nu weer bij ons werk in Rome 
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gemerkt, dat het heel moeilijk is om goed over die drempel heen te komen. Te zeer 
is men geneigd, áls men dan al moet erkennen dat hier een zekere Europese taak 
ligt, om weer met één hand terug te nemen, wat aan de andere wordt ont\,."rongen. 
Bijv. door de eis te stellen, dat de economische regelingen, die dan van de politieke 
Gemeenschap zullen uitgaan, de goedkeuring van het gehele nationale ministers
comité behoeven (dus vetorecht) en ook nog door alle nationale parlementen moeten 
worden geratificeerd (dus toch weer géén supro-nationaal bindend gezag). 

Het gaat er nu dus om, aan de Staten een redelijke invloed te garanderen 
- vooral bij gevaar voor ernstig nadeel - zónder weer in het oude terug te vallen. 

Is dit een vicieuze cirkel? Dat staat geenszins vast. En cirkels worden wel eens 
minder vicieus, wanneer er eens van buiten af tegenaan wordt getikt. Misschien is 
het toch wel van belang, dat Foster Dulles en Stassen, op hun korte Europese reis, 
waarop zij bijna niemand hebben kunnen ontvangen die met hen in contact wilde 
treden, er aan hebben gehecht de Constitutionele Commissie in Rome te ontmoeten. 
"Ik geloof niet" - heeft Dulles ons bij die gelegenheid gezegd - "dat er op het 
ogenblik een belangrijker taak bestaat dan die waaraan gij u thans wijdt. De Kolen
en Staalgemeenschap was een prachtig initiatief en de E.D.G. zal, wanneer zij in 
werking is, ook een fundamentele taak te vervullen krijgen. Maar ik geloof, dat 
deze gespecialiseerde organismen die taak niet volledig zullen kunnen vervullen, 
als ze niet verenigd worden in een politieke instelling . ... " "Daarom wil ik er nog
maals de nadruk op leggen, dat ik in het huidig tijdsgewricht geen nobeler en 
wezenlijker taak zie, dan die van het verwerkelijken der Europese eenheid; mijn 
beste wensen vergezellen u." 

Dat weten wij dus, en dat weten ook zij die de wordende Europese Constitutie 
maar een schertsartikel vinden, de Van Zeelands en de Mollets. 

Er zal naar binnen en naar buiten toe nog hard gevochten moeten worden om 
te zorgen, dat Europa in het jaar 1953 zijn Constitutie krijgt; in de soepele vormen, 
die het continent, met Engeland en Scandinavië samen, zullen maken tot de 
Europese zuil van de Atlantische Gemeenschap. De historie leert ons, dat dit soort 
werk altijd met grote spanningen is gepaard gegaan. Maar de historie leert ons 
ook, dat er met moed en hardnekkigheid wat valt te bereiken. 
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PH. J. IDENBURG 

DE CRISIS VAN DE UNESCO 

D e Unesco, de Organisatie der Verenigde Naties VOor Onderwijs, Weten
schap en Cultuur, is bij de intrede van haar zevende levensjaar in een 
crisis geraakt. Dit betekent, dat de ziekteverschijnselen, welke voor hen, 

die het leven van deze organisatie van nabij konden volgen, reeds eerder waren 
onderkend, thans tot in de openbaarheid zijn gekomen. Ik wil tracht~n enig inzicht 
in die verschijnselen te geven. Zij zijn, naar het mij voorkomt, in beginsel reeds in 
de conceptie van dit wereldlichaam begrepen, zij zijn door de internationale constel
latie van de laatste jaren manifest geworden en thans tijdens de zevende zitting 
van de Algemene Vergadering in een acuut stadium geraakt. Wat dit laatste aan
gaat, de lezer heeft stellig kennis genomen van het afh·eden van de toegewijde en 
bekwame directeur-generaal, dr J. Torres Bodet. En misschien is gelijktijdig zijn 
vertrouwen in de Unesco geschokt door de toelating van Spanje. 

De Unesco is geconstitueerd als een vereniging van staten ter behartiging van 
de belangen van onderwijs, wetenschap en cultuur. Zij is gedacht als een univer
seel, alle volken omvattend, lichaam met een duidelijke ideologische grondslag. In 
de zgn. préambule van haar statuut blijkt deze grondslag te zijn de democratische 
gedachte: er wordt daar gesproken van "de waardigheid, gelijkheid en onderlinge 
eerbiediging van de mens", de leer van de "ongelijkheid van mensen en rassen" 
wordt er afgewezen, er wordt gepleit voor "volledige en gelijke mogelijkheden van 
opvoeding voor een ieder" en de "vrije uitwisseling van denkbeelden en kermis". 
Door dit alles zal de weg moeten worden gebaand tot een beter onderling begrip 
tussen de volken, hetwelk essentieel is voor een blijvende vrede. 

Welnu, in deze beginselen zijn de problemen begrepen. 
Er schuilt in deze opzet aanstonds het moeilijke vraagstuk van de verhouding 

tussen de staat enerzijds en de uitingen van het culturele leven anderzijds; het 
probleem van het gezag der Overheid tegenover de vrijheid van onderwijs, weten
schap en cultuur. De spanningen liggen hier voor het grijpen. In vele landen heerst 
op dit stuk strijd, in een aantal is het pleit in alle eenzijdigheid ten gunste van de 
staat beslist. Zou men denken dat de moeilijkheden geringer zijn wanneer ze op 
internationaal plan worden gebracht? De geschiedenis van de Unesco leert anders. 

In alle Westerse landen vraagt de herbewapening een enorm deel van het 
nationale inkomen, zó groot dat de cultuur er door in 't nauw dreigt. te komen. 
Het conflict is de Unesco niet bespaard. De directeur-generaal had voor de 
komende twee jaren een budget van ruim 20 millioen dollar opgesteld. Het was 
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het mmllllUm, dat hij noodzakelijk achtte. De Algemene Vergadering stond 18 
millioen toe. Zij deed dit met 29 stemmen - w.o. Nederland - voor, 21 stemmen 
tegen en 4 onthoudingen. Torres Bodet achtte deze beknotting onaanvaardbaar. 
Het feit dat zelfs dit beperkte budget nog 21 stemmen tegen' zich vond, bewees 
hem bovendien dat hij niet op de hartelijke steun van zijn hoogste bestuurslichaam 
kon rekenen. Wanneer ik een volledig vertrouwen had in de wijze van besteding 
der gelden, zou ik van harte zeggen hetgeen ik thans niet geheel zonder vOQl'be
houd doe: hij had gelijk. Het ging om een verschil van 1 millioen dollar per jaar 
voor de opbouw der cultuur en voor het kweken van onderling begrip tussen de 
volken, in een wereld, die milliarden voor bewapening besteedt. De beslissing der 
vergadering werd daarmede een principiële zaak, een weigering om het werk op 
het terrein van de geest in zijn ware betekenis te erkennen. In zijn ontroerend 
afscheidswoord heeft Torres Bodet de voorstanders der bezuiniging aldus terecht 
gewezen: "Hoe zou ik dat voorwendsel ernstig nemen wanneer tegelijkertijd vrijwel 
alle andere internationale organisaties hun budgetcijfers verhogen en wanneer ik 
met name vrijwel dagelijks de astronomische sommen onder ogen krijg, die voor 
militaire doeleinden worden uitgetrokken." Hier was geen gebrek aan geld aan 't 
woord maar gebrek aan wil om te doen wat men met woorden had beleden. 

Het gevaar van de staatsmacht in culturele zaken was bij de opstelling van het 
statuut der Unesco wel doorzien. Men heeft rechtstreekse politieke invloed op het 
beleid van de Unesco zoveel mogelijk trachten te voorkomen. Het blijkt uit de 
wijze, waarop de samenstelling en de taak van de Uitvoerende Raad zijn geregeld. 
Deze Raad bestaat uit 18 - birmenkort 20 - personen uit verschillende landen. 
Hij draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het programma tijdens 
de periode, dat de Algemene Vergadering niet bijeenkomt. Door-dat deze Ver
gadering nog maar eenmaal in de twee jaren samenkomt, is de betekenis van deze 
Raad nog groter dan in de eerste opzet, toen er jaarlijkse zittingen waren. De leden 
van de Uitvoerende Raad worden in hun persoonlijke capaciteit gekozen als 
deskundigen op de gebieden van onderwijs, wetenschap en cultuur en op het 
gebied van administratie en budgetering. Zij vertegenwoordigen de Algemene 
Vergadering in haar geheel en worden niet geacht op te treden als vertegen
woordigers van de regering van hun land van herkomst. De laatste bepaling mist 
men in de grondwetten der andere Gespecialiseerde Lichamen. Ze beeft bij de 
Unesco een zeer bijzondere zin: het geven van een zekere waarborg voor de 
vrijheid, welke geestelijke arbeid behoeft. Van de zijde der Verenigde Staten 
wordt er nu een krachtige druk uitgeoefend om in deze regeling verandering te 
brengen. De leden van de Uitvoerende Raad zouden, naar een voorstel van die 
zijde, vertegenwoordigers van hun landen moeten worden. Maar daarmede zou een 
stuk van de autonomie van Unesco zijn aangetast. Haar besturend licbaam zou aan 
de doeleinden van een groep van staten dienstbaar gemaakt kunnen worden. Dat 
zal ook wel zo bedoeld zijn. Het is verheugend dat de Algemene Vergadering deze 
aanslag op de geestelijke vrijheid heeft gepareerd. De strijd, welke op dit stuk 
gevoerd moest worden, is echter symptomatisch voor de invloeden, waartegen de 
leiding der Unesco zich te verweren heeft. 

De Verenigde Staten zijn, ook in de Unesco, een machtig element. Zij betalen 
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ten slotte een derde gedeelte van het budget! In 1950 hebben zij de Uitvoerende 
Raad van de Unesco gevraagd op zijn gebied een werkzaam aandeel te nemen in 
de strijd der Verenigde Naties in Korea. De Raad heeft dit verzoek niet ingewilligd. 
Hij besloot de werkzaamheid van de organisatie te beperken tot het herstel van 
het onderwijs na afloop van het geschil en tot het uitgeven van publicaties over de 
collectieve veiligheid. 

Hier kwam de principiële opzet van de Unesco in 't geding. Wij zagen dat zij 
beoogt te zijn een voertuig van de democratische gedachte, zoals deze in 't Westen 
wordt begrepen. Er kan dus geen sprake van zijn dat zij ooit enige sympathie 
zou koesteren voor een stelsel van staatsbestuur, gelijk dat in Sowjet-Rusland, 
waar deze beginselen met de voeten worden getreden. Ik meen dat de Unesco 
zich óók niet kan rangschikken bij die groep van landen, welke in de strijd, welke 
de wereld verdeeld houdt, neutraal menen te kunnen blijven. 

Toch acht ik de beslissing van de Uitvoerende Raad juist. Hij heeft terecht. 
geweigerd de organisatie te maken tot een instrument in de ideologische oorlog. 
Haar taak is de bevordering van de onderlinge verstandhouding der naties. Zij 
moet een ontmoetingscentrum blijven. Zij kan deze roeping slechts blijven ver
vullen indien zij "neen" blijft zeggen tegen de inschakeling in enig politiek sb'even 
en "halt" blijft toeroepen tegen de bedoeling haar in een "totale" strijd te be
trekken. De Raad heeft voor de cultuur terecht een sfeer van onafhankelijkheid 
willen voorbehouden. Maar deze houding heeft in de Verenigde Staten niet het 
juiste begrip gevonden. 

De lezer zie de tot nu toe vermelde punten in onderling verband. De eh'uk, welke 
niet in 't minst van Amerikaanse zijde vooral de laatste jaren op de begroting is 
geoefend, en de greep naar de macht in de Uitvoerende Raad hebben stellig te 
maken met de teleurstelling, welke de Verenigde Staten in het genoemde geval 
hebben opgedaan. Het punt bleef trouwens niet op zich zelf staan. Er zijn aan
wijzingen dat ook een publicatie over het rassenvraagstuk aan gene zijde van de 
oceaan minder gunstig is ontvangen. Er zijn voorts moeilijkheden over een school
boekje geweest, welke daar isolationistische groepen in actie hebben gebracht. 
Allemaal factoren, waaraan de Amerikaanse regering niet geheel voorbij kan gaan. 

De problemen rond de Unesco, zijn hiermede echter niet uitgeput. Zij heeft in de 
zes jaren van haar bestaan niet aan de verwachtingen beantwoord, welke velen 
in de wereld van haar hebben gekoesterd. Dat die verwachtingen konden ontstaan, 
is even begrijpelijk als het feit, dat zij niet in vervulling konden gaan. Er is -
gelijk wij hebben opgemerkt - op de Unesco bij ham' opridtting een bepaald 
stempel gezet. De overwinning op Duitsland werd in 1946 gezien als een over
winning over het nationaal-socialisme - alsof wapenen ooit zulk een overwinning 
kunnen behalen - en een zegepraal van de democratie. In het teken der democratie 
was de strijd gevoerd en gewonnen, in dat teken zouden de volken der wereld 
thans, ook op het terrein van de geest, samenwerken. De Unesco zou de draagster 
zijn van het grote, heilige ideaal, waarvoor was geleden - zwaar geleden - en 
gestreden. Het was een ideaal, dat beeft men natuurlijk wel ingezien, geen volle 
realiteit, maar hier dacht men toch iets gegrepen te hebben van de komende 
wereldeenheid op geestelijk terrein. Dit was een zaak om in te geloven. Ik heb in 
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veel belangstelling voor de Unesco iets van dat geloof beluisterd. Dikwijls was het 
gekleurd door de verwachting dat nu de grote opruiming zou beginnen van al die 
"onnodige" tegenstellingen tussen mensen van verschillende religie en uiteenlopend 
ras. Men hoorde de klokken luiden voor een nieuwe aera, waarin de eenheid der 
mensheid werkelijkheid zou worden. 

De eerste teleurstelling is geweest dat Rusland en zijn satelliet-staten niet mee
deden. Dat werd aanstonds het grote vraagteken achter de Unesco. De gedachte 
der universaliteit werd er door aangetast. 

Niettemin bleven er vele Unesco-gelovigen. Julian Huxley schreef zijn "filosofie 
van de Unesco", een eenheidswereldbeschouwing, waarop allen zich zouden 
moeten verenigen. Toen kwam de tweede teleurstelling. De eerste directeur
generaal bleek allerminst een wereldopinie te hebben vertolkt. De Algemene Ver
gadering wees zijn gedachtensysteem radicaal af. Huxley, die vóór dien zijn 
document reeds had teruggenomen, moest verdwijnen. Maar het probleem bleef 
de Unesco vergezellen. En telkens duikt nu hier dan daar het streven van het 
scheppen van de wereldeenheid op. Dan ligt er bijv. een enorm project op tafel 
tot het schrijven van een eenheidswereldgeschiedenis. 

Intussen wordt het ideologische element in Unesco's streven van jaar tot jaar 
bescheidener. Nauw hiermede gaat samen dat Unesco steeds meer de rol van 
moeder voor die van vroedvrouw verwisselt. Zij tracht minder zelf te doen en meer 
andere, vrije, internationale associaties in het leven te helpen en deze het werk te 
laten verrichten. Maar naarmate haar getuigend karakter verbleekt, zijn er meer 
teleurgestelde gelovigen. 

Ik meen daartegenover, en niet alleen om practische redenen, dat de Unesco zich 
hiermede in de juiste richting beweegt. De greep naar het ideaal was onrealistisch. 
De mensheid was daaraan niet toe toen de Unesco werd opgericht, zij is dit nog 
niet. Ik geloof dat de wereld goed zal doen in de Unesco vóór alles te zien een 
apparaat. Zij is een vorm, waarin de volken samen bepaalde dingen kunnen doen 
tot ontwikkeling van het culturele leven, ook in de onderontwikkelde gebieden, nl. 
die dingen, welke niet tot strijd op het stuk van levens- en wereldbeschouwing 
behoeven te leiden. De Unesco is voorts een ontmoetingspunt, een gesprekscentrum 
der wereld. Dit betekent niet - ik herhaal dit - dat zij haar grondslag zal moeten 
verloochenen. Zij zal altijd cultuur van de wancultuur ener totalitaire ideologie, 
gesprek van de propaganda voor een pseudo-religie moeten onderscheiden. Maar 
zij zal vermijden op haar beurt de democratie als ideologie aan de man te willen 
brengen. De democratie is de veronderstelling bij al haar werk, haar practijk, niet 
een leer, welke de basis zal moeten vormen van de komende wereldeenheid. 

Ik schrijf aan de zojuist gesignaleerde ideologische vermageringskuur, welke de 
Unesco onderging, toe dat de R.IÇ. Kerk in de laatste tijd een zoveel positiever 
houding tegenover de organisatie aanneemt dan vroeger bet geval was. In het 
midden van het vorige jaar heeft de Paus een permanent vertegenwoordiger van 
de Heilige Stoel bij de Unesco benoemd, kardinaal Roncalli. In de R.K. pers is 
een duidelijke ontwikkeling in gunstige richting merkbaar. 

Wanneer ik nu de toelating van Spanje moet beoordelen, zou ik dit vanuit de 
zojuist gesignaleerde gedachtengang willen doen. De vergadering had hier te kiezen 
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tussen twee wegen, die naar een wat grotere universaliteit en die van de ideologie. 
Ik neem aan dat de laatste weg tot afwijzing van Spanje zou hebben moeten 
leiden. De Algemene Vergadering sloeg heel duidelijk de eerste weg in. Zij aan
vaardde Spanje als lid met 44 van de 58 stemmen, slechts 4 stemmen waren tegen, 
7 - w.o. Nederland - onthielden zich en 3 bleven weg. Op deze verkiezing zijn 
enkele heftige reacties gevolgd. Ook in ons land heeft een aantal mensen hun 
afkeuring er over uitgesproken. Ik ga principeel accoord met de genomen beslissing. 
Het is altijd nog beter dat er een punt van contact in de wereld blijft dan dat men 
elkaar bestookt zonder elkaar zelfs te ontmoeten. De Spaanse afgevaardigde 
beloofde intussen na de toelating uitdrukkelijk, dat Spanje volledig en zonder voor
behoud aan de verwerkelijking van de taak van de Unesco zal meewerken. 

Als apparaat heeft de Unesco reeds voortreffelijk werk verricht. Ik wil niet 
trachten het hier te beschrijven. Dr F. Bender, vice-president van Unesco's Uitvoe
rende Raad, heeft zojuist een boekje gepubliceerd Unesco na zes jaren 1), waarin 
hij een duidelijk beeld geeft van de permanente diensten, welke de Unesco te 
Parijs ten behoeve van de verbetering en ontwikkeling der internationale samen
werking heeft ingesteld en de aflopende projecten, welker tal in de loop der laatste 
jaren aanmerkelijk is velminderd. Het is een van de verdiensten van dr Torres 
Bodet, dat hij tot een zekere concentratie in het werkprogramma is weten te 
komen. Er zit thans beslist een lijn in, welke vroeger al zeer werd gemist. Van het 
secretariaat te Parijs kan men helaas nog niet zeggen dat het een soepel, hanteer
baar orgaan is, dat nauwkeurig en efficiënt functionneert. De moeilijkheden welke 
deze internationale secretariaten alle min of meer opleveren, zijn bekend. Bij de 
samenstelling moet een regionale spreiding in acht genomen worden, welke de 
selectie van de juiste man voor de juiste plaats soms bedenkelijk doorkruist. Niet 
alle naties hebben de gewoonte om degelijk en precies te werken, om afspraken te 
onthouden en na te komen. Er zijn landen, waar het najagen van de eigen belangen 
en de hulp aan vriendjes evenzeer tot de traditie van de ambtelijke stand behoren 
als elders de toewijding aan de zaak om de zaak en de strikte objectiviteit. Is het 
verwonderlijk, dat het niet aanstonds gemakkelijk is zulk een veelzijdig samen
gesteld lichaam te doen werken in de geest welke wij daarbij gaarne in acht 
genomen zien? Daarbij komt, dat verschillen in taal en denkwijze de onderlinge 
samenwerking veel meer bemoeilijken dan de buitenstaander zich kan voorstellen. 
Het schijnt soms, dat alles wat de samenwerkende landen aan bureaucratisch 
formalisme kunnen opbrengen, in zulke internationale centra tot bloei komt. Ook 
is de Unesco het lot niet bespaard van de aanwezigheid van een aantal geestelijk 
noch nationaal meer gewortelde ambtenareu, wier cosmopolitisme blind is voor de 
verscheidenheid waarin de volken leven. en denken. Men moest maar eens een 
aantal van deze vaag-humane lieden vervangen door principieel gehoorlijk gefun
deerde mannen, die anderer overtuiging dáárom recht kunnen doen, omdat ze zelf 
een bewuste keuze hebben gedaan. Ik heb niet de indruk, dat de directeur-generaal 
en zijn plaatsvervanger door dit alles voldoende heen hebben kunnen breken, zoals 

1) Uitgeversmij Contact, Amsterdam 1952, 47 blz. Wie inlichtingen wenst, kan zich 
wenden tot het werkzame Unesco Centrum Nederland, Vondelstraat 20, Amsterdam, 
telefoon 80922. 
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zij ook niet hebben kunnen verhinderen dat er, naast uiterst bekwame krachten, 
medewerkers in dienst zijn, wier hoge salarissen evenmin als hun frequente reizen 
verantwoord schijnen. Het Unesco-secretariaat heeft behoefte aan de leiding van 
een manager, die beschikt over ervaring en mensenkennis en de macht krijgt om 
deze dienst te reorganiseren tot een goed functionnerend instrument. Geen gemak
kelijke taak, wanneer 66 landen u op de vingers zien en gereed staan om voor de 
belangen van hun landgenoten in de bres te springen! 

Ja, de politiek schuilt overal. Haar machtsoefening moet het leven van de afge
treden directeur-generaal vaak moeilijk gemaakt hebben. Is zij het, die de volgende 
Algemene Vergadering in Montevideo plaatste? Zuid-Amerika had nog niet de eer 
haar te huisvesten. Het besluit om in 1954 in de hoofdstad van Uruguay samen te 
komen, maakt, na het drama over de financiën, geen beste indruk. Een vergadering 
in Parijs kost de organisatie 260.000 dollars, een vergadering overzee wordt op 
548.000 dollars geschat. Op zich zelf is het een goede gedachte om de Algemene 
Vergadering te laten reizen en daaraan culturele manifestaties te verbinden. In 
casu is het besluit om in 1954 naar Montevideo te gaan, koren op de molen van 
hen die de Unesco een onverantwoord financieel beleid verwijten. En dit oordeel 
is in zijn algemeenheid beslist onrechtvaardig. Het wordt vaak gevoed door een 
allerwegen kenbaar barbarendom, dat eenvoudig niet bereid is de waarde van 
geestelijke arbeid te erkennen, en daarmede tot een internationaal gevaar voor de 
cultuur dreigt te worden. Het wijsgerig materialisme moge zijn overwonnen, het 
practisch materialisme floreert welig en dreigt de geest te verstikken. 

Welke verwachting mogen wij nu voor de toekomst koesteren? 
De lezer heeft in dit artikel aanwijzingen kunnen vinden voor de diagnose 

welke ik voorop heb gesteld: de ziekteverschijnselen van de Unesco spruiten voort 
uit aangeboren zwakheden, waardoor de weerstandskracht van het 'lichaam in de 
stormen van deze tijd gering is. Het is het noodlottig gevolg van de machtsstrijd 
dezer dagen, dat de cultuur er door in 't gedrang komt. Wij hebben hier dus niet 
te doen met een incidenteel optredend proces, dat door een gezonde weerstand van 
het lichaam kan worden geëlimineerd. De problemen waarmede wij kennis hebben 
gemaakt, zullen de Unesco blijven vergezellen, omdat het principiële problemen 
zijn, waarvoor de wereld thans nog geen oplossing heeft. Indien ik - in deze medi
sche terminologie voortdenkend - een leefregel aan de Unesco zou mogen aan
bevelen, zou dat de volgende zijn. Zij moet de ideologische vermageringskuur 
rustig voortzetten. Eenvoudig "apparaat" willen zijn. Geen profetes, maar dienares. 
Als zodanig sh'even naar soliditeit en efficiency in haar secretariaat en de buiten
diensten. De politiek als feit erkennen en met haar gevoeligheden rekenen, maar 
haar buiten de eigen muren houden zoveel als mogelijk is. Het cosmopolitisme 
weren en confessionele, nationale en regionale bindingen erkennen en recht doen. 
Terwijl ten slotte voor de Unesco en de lezer beiden de overtuiging geldt, dat het 
geloof in een goede zaak zich moeten openbaren in nuchterheid, geduld en daad
krachtige volharding. 
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GEERT RUYGERS 

NEDERLAND 
EN DE VERENIGDE NATIES 

H et is niet zo gemakkelijk om de zevende algemene vergadering van de 
Verenigde Naties in een samenvattend evenwichtig oordeel te tekenen. 
Door verschillende oorzaken, waarvan de ommekeer in de administratie 

van de Verenigde Staten en de daarmee samenhangende besluiteloosheid van de 
overgangsfase een der voornaamste was, kan men, helaas, niet zeggen, dat deze 
zevende algemene vergadering erg rijk is geweest aan concrete resultaten. Van de 
andere kant staat het wel vast, dat ook ditmaal, wellicht juist ditmaal, in en om de 
Verenigde Naties een aantal vraagstukken ter discus!lie hebben gestaan, die de 
moeite waard zijn er de aandacht op te vestigen. 

Overtuigd van de betekenis die de Verenigde Naties ook nu nog hebben voor 
onze verscheurde wereld, wetende hoe de Verenigde Naties voor millioenen de 
hoop en de droom vertolken van een nieuwe en betere wereld, wil ik deze kant-

tekeningen niet beginnen zonder vooraf een laatste 
groet aan mijn vriend P. J. Schmidt, die tijdens de 
zevende algemene vergadering zo plotseling aan de 
Verenigde Naties en aan ons land ontviel. De vrij
heid en onafhankelijkheid waarmee hij in het leven 
stond, heeft hem een weg door het leven doen gaan, 
die menigmaal moeilijk en veelbewogen was. Maar 
als hij met zijn vele en velerlei gaven zich aan een 
bepaalde taak gaf, dan deed hij het, omdat hij er 
in geloofde en dan deed hij het geheel. Zo ook in 
de Verenigde Naties. Aan de meest netelige kwesties 
in de Verenigde Naties: Korea, Kasjmir, de ontwa
peningscommISSJe, is zijn naam verbonden. Te 
midden van schier hopeloze vraagstukken heeft hij 

] d t zich overwerkt en waarschijnlijk heeft dit bijgedra-
P. ]. Sctmi t 

gen tot zijn voortijdige dood. Media in vita in morte 
sumus. Zijn vele vrienden, over de hele werled, zullen hem niet vergeten. De 
naam van Nederland in den Vleemde heeft hij eer gedaan. Alle Nederlanders die 
aan zijn baar stonden, verheugde het daarom, dat onze ambassadeur, dr H. van 
Royen, van Washington naar New York kwam vliegen, ten einde een laatste woord 
van afscheid te kunnen spreken. 

Nu wat de Verenigde Naties zelf betreft. 



Enige jaren geleden maakte een tekenaar een suggestieve prent voor de Ver
enigde Naties, onder het motto: één wereld of geen wereld. Op het ogenblik zijn 
de Verenigde Naties mede het forum geworden, waar voor een deel de koude 
oorlog tussen Oost en West wordt uitgestreden. In deze tegenstelling ligt de 
huidige problematiek van de Verenigde Naties besloten. Het bracht mee, dat de 
Russen de Verenigde Naties als propaganda-forum gingen hanteren, dat bij een 
aantal westelijke mogendheden een toenemende gedesinteresseerdheid valt waar te 
nemen. Voeg daarbij, dat een aantal andere landen, Oostaziatische, Arabische en 
Zuidamerikaanse, de Verenigde Naties gingen gebruiken als een hanteerbaar instru
ment om eigen politieke doelstellingen te velwezenlijken, en men ziet enkele achter
gronden voor de soms zo irriterende dadeloosheid der Verenigde Naties. 

Betekent dit alles, dat we de Verenigde Naties maar moeten afschrijven als een 
van die mooie dromen die door een door twee wereldoorlogen geplaagd geslacht 
werden gedroomd, maar die werd weggevaagd door de politieke realiteiten van 
onze na-oorlogse wereld? In de Verenigde Staten wordt hier en daar in die rich
ting gedacht. Men kan daar wel eens stemmen beluisteren als: eerst de Verenigde 
Naties uit de Verenigde Staten, dan de Verenigde Staten uit de Verenigde Naties_ 
Ik heb de indruk, dat hierin tot uiting komt het niet-uitgebalanceerde, het oneven
wichtige in een publieke opinie, die '45-'46 overspannen pro-Russisch was en 
nu op grond van de nodige teleurstellingen geheel is omgeslagen, dat alles in een 
land, dat door de loop der geschiedenis plotseling in hoogste instantie de verant
woordelijkheid voor het lot der vrije wereld is komen te dragen, zonder daarvoor 
wellicht geestelijk en politiek al geheel rijp te zijn. 

Het kritieke punt in onze na-oorlogse wereld lijkt me dit te zijn, dat met en na 
de oorlog inderdaad een nieuwe fase in de geschiedenis is ingetreden, dat de mens
heid, ook een groot deel van onze politici, is blijven leven in de voorstellings
wereld van vóór 1940 en dat als gevolg van die tegenstelling we er maar niet in 
kunnen slagen vorm te geven aan datgene, dat werkelijk op de hoogte van deze 
tijd staat, dat adaequaat is aan de politieke en maatschappelijke realiteiten van 
onze na-oorlogse wereld. Truman bewees het begrepen te hebben, toen hij kort 
geleden de opmerking maakte, dat de figuur van Lenin, inbegrepen de leninistische 
ideologie, past in het vóór-atomische tijdperk. Maar al te vaak blijven we, én in 
onze nationale politiek én in de internationale politiek, denken in categorieën, die 
door de geschiedenis zijn achterhaald. We merken het, op beperktere schaal, als 
het gaat om het vraagstuk van de Europese integratie. We merken het evenzeer, 
op grotere schaal, als het gaat om de Verenigde Naties. Want de tekenaar die de 
plaat maakte van: één wereld or geen wereld, was geen onwezenlijke dromer. 
Onze wereld is bezig een eenheid te worden. We leven te midden van een groeien
de economische interdependentie, die niemand kan tegenhouden, de vrede, de 
vrijheid en de welvaart der wereld zijn in wezen éne en ondeelbare vraagstukken 
geworden. En als men het zo ziet, dat zijn de Verenigde Naties als instelling niet 
iets, dat men evengoed doen als laten kan, dan gaat het eenvoudig om een opgave, 
(lie ons is opgelegd. Dat een dergelijk ondernemen, gezien de vele tegenstrevende 
krachten, niet van vandaag op morgen zou slagen, stond bij voorbaat vast. Maar 
de mate, waarin we slagen, zal voor de geschiedenis een toetssteen zijn over de 
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huidige generatie. Het is een zwaar woord, maar het lot der wereld is in het 
geding. En daarom, als het in de komende vier jaar gaat om het voortbestaan der 
Verenigde Naties, dan is het de moeite waard daartoe alle krachten in te zetten. 

Kan een klein land als het onze daartoe iets bijdragen? 
De positie van een land als het onze in de Verenigde Naties wordt even gemak

kelijk overschat als onderschat. Op de factoren die beslissen over de vraag van 
vrede of oorlog, heeft een klein land nauwelijks nog invloed. Maar de vestiging van 
een duurzame wereldvrede, hetgeen de wezenlijke opdracht der Verenigde Naties 
is, heeft een bepaald klimaat nodig, waarbij talrijke economische, sociale en juri
dische factoren een rol spelen en als het over dergelijke vraagstukken gaat, is de 
afstand tussen groot en klein veel kleiner dan wanneer het gaat over vragen als 
Korea. Het gewicht dat een klein land in de schaal kan leggen, hangt af van de 
aard der vraagstukken. Dit zijn ook niet alleen de kleine vraagstukken, want een 
vraagstuk bijvoorbeeld van de hulp aan de minder-ontwikkelde gebieden is een van 
de grote wereldpolitieke vraagstukken van deze tijd. En nog altijd spelen, gelukkig, 
initiatief, bekwaamheid en deskundigheid een rol, die de tegenstelling tussen groot 
en klein wel eens doet vervagen. Spaak, vertegenwoordiger van een klein land, 
was in de Verenigde Naties een der gr'ote figuren. 

Een vraagstuk, waartoe Nederland zeer bepaaldelijk een bijdrage kan leveren, 
is bijvoorbeeld de herziening van het charter die over enige jaren, volgens de 
bepalingen van het Handvest zelf, automatisch aan de orde komt. De toelating 
van nieuwe leden, het vetorecht, het stemrecht, de positie van de specialized 
agencies, de verhouding van de V.N. tot regionale organisaties, het zijn allemaal 
vragen die dringend een nader antwoord vragen. Daarnaast komen er in het thans 
geldende Handvest een aantal formuleringen voor, waarvan de ervaringen in de 
afgelopen jaren hebben aangetoond, dat zij de werkzaamheid van de Verenigde 
Naties verlammen. Gaat de erkenning van de mensenrechten boven het beginsel 
van de "domestic jurisdiction"? In hoeverre kan op dit beginsel van de "domestic 
jurisdiction" een beroep worden gedaan om de vrijmaking der koloniale volken 
tegen te houden? Waar liggen de grenzen van begrippen als zelfbeschikkingsrecht 
en nationale souvereiniteit, in een wereld die bezig is een eenheid te worden? 
Welke interpretatie moet precies aan het begrip "intervene" in het Handvest 
worden gegeven? Op dit soort vragen stoot men in iedere algemene vergadering 
opnieuw en vele vl'aagstukken blijven onopgelost, omdat bij gemis aan een duide
lijke omlijning belangen- en machtsfactoren meestal de doorslag geven. 

Als men dit gehele vraagstuk een stapje verder wil brengen, dan zal men moeten 
beginnen het Handvest, zoals het in 1945 te San Francisco na schier eindeloze 
discussies tot stand kwam, niet in formele of statische, maar in dynamische zin te 
interpreteren. Enerzijds doordat bepaalde compromissen hun ontoereikendheid 
hebben bewezen, anderzijds, doordat ten aanzien van bepaalde punten de juri
dische vormgeving bij de werkelijkheid is ten achter gebleven of geraakt, is het 
nodig om positie te kiezen in een wereld in ontwikkeling, wetende en aanvaar
dende, dat in menig geval het laatste woord voorlopig niet kan worden gezegd, 
maar bezield door het verlangen een groot ideaal stap voor stap tot werkelijkheid 
te brengen. Niet wat bereikbaar is, bijvoorbeeld in verband met een eventueel 
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Russisch veto, maar wat de feiten en de opgedane ervaringen ons hebben geleerd 
om de Verenigde Naties op een meer efficiënte wijze te doen voortbestaan, zou 
daarbij richtsnoer moeten zijn. Als, in die geest het werk aangevat, van Nederlandse 
zijde een document intemationaal op tafel kan worden gelegd als bijdrage in de 
discussie, die onvermijdelijk komt, dan zou dat zonder twijfel van grote betekenis 
kunnen zijn. Andere landen zijn dit werk reeds begonnen. 

Een ander vraagstuk dat in het bijzonder de aandacht van ederland waard is, 
is het vraagstuk van de technical assistance, in het algemeen van de hulp aan de 
"counh'ies in tbe process of development", zoals de minst discriminerende 
benaming op het ogenblik luidt. Dank zij het werk dat in verband met dit vraag
stuk in Nederland door verschillende instanties wordt gedaan, dat door dl' Van 
Mook en anderen geschiedt op het algemene secretariaat der Verenigde Naties en 
dat door de vele Nederlandse deskundigen wordt verricht in de minder ontwikkelde 
landen zelf, heeft Nederland op dit gebied een uitstekende naam gekregen. Stem
men, die opgaan om de Nederlandse bijdrage voor het werk der technical assistance 
te beperken, miskennen dan ook volstrekt hetgeen hier op het spel staat. Nu binnen 
zeer afzienbare tijd een beroep op de westelijke landen zal en moet worden gedaan, 
wil men de ongestoorde voortgang van het werk der technical assistance veilig 
stellen, zou het integendeel van een vooruitziend beleid getuigen, indien Neder
land eigener beweging een financieel offer zou weten te brengen voor een zaak, 
die uiteindelijk ook voor Nederland zelf uitermate waardevolle aspecten heeft. 

De twee grote vragen die binnen het kader van de hulp aan de minder ontwik
kelde gebieden in de Verenigde Naties aan de orde zijn, zijn de instelling van een 
"finance corporation" en van een "international fund". De eerste heeft de bedoe
ling de particuliere investeringen van de meer in de minder ontwikkelde gebieden 
te bevorderen; de tweede om als leningen tegen lage rente, voorschotten of schen
kingen in de minder ontwikkelde landen projecten te financieren, die niet of voor
lopig niet rendabel zijn en toch een voorwaarde vormen voor de economische 
ontwikkeling dier landen. Reeds het vorige jaar heeft een meerderheid van landen 
in de Verenigde Naties zich in beginsel ten gunste van beide instituten uitgesproken. 
De tegenstand kwam toen van de westelijke landen, die uiteraard een belangrijk 
deel der bijdragen zouden moeten leveren. De onvoldoende technische voorberei
ding die toen als bezwaar kon worden aangevoerd, kan wellicht overwonnen 
worden, nu het gehele vraagstuk in studie is bij de Economische en Sociale Raad 
der Verenigde Naties. Het is te hopen, dat de westelijke landen, ook Nederland, 
het zullen kunnen opbrengen om deze vragen te zien in het licht, niet alleen van 
de nationaal-economische, maar in de eerste plaats van de wereld-economische 
gegevenheden en noodzakelijkheden en van dat gezichtspunt uit met constructieve 
voorstellen zullen komen. Dat is alleen mogelijk, indien niet alleen op de onder
scheiden departementen van Buitenlandse Zaken, maar ook op die van Financiën 
en Economische Zaken een beetje meer een internationale wind gaat waaien. 

In de vierde commissie van de Verenigde Naties, waar geregeld alle koloniale 
vragen aan de orde komen, was Nederland betrokken door Nieuw-Guinea en de 
West. Nieuw-Guinea had ditmaal nauwelijks meer dan formele betekenis, een 
principiële verklaring over en weer. Over en weer hebben de betrokken partijen 
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zich in een positie gemanoeuvreerd, die nauwelijks nog grondslag bieden tot 
onderhandelingen, de internationaliteit staat tegenover het vraagstuk voor een goed 
deel gedesinteresseerd of heeft geen behoefte aan een verandering in de status quo. 
Veel muziek zit er in een dergelijke situatie niet, voor niemand. Met de West 
lag het anders. Het vorige jaar, in Parijs, was een voor Nederland niet geheel 
onbevredigende resolutie aangenomen, die o.a. ten aanzien van de vraag over de 
rapportage ons een jaar respijt gaf, tot na de RT.C. met de West. Toen echter 
de besprekingen met de West niet het verwachte resultaat opleverden, voor een 
niet onbelangrijk deel als gevolg van een jmidisch formalisme van bepaalde Neder
landse kant, was dit in ieder geval geen bijdrage, de lucht in de Verenigde Naties 
op te helderen. De resolutie, die ditmaal in de' Verenigde Naties op voorstel van 
Guatamala werd aangenomen, gaf aan Nederland wel is waar opnieuw re~pijt. 

Maar deze resolutie was dan ook enkel te danken aan het feit, dat kort tevoren 
prof. Kernkamp en de vertegenwoordigers van de West in New York tot overeen
stemming. waren gekomen. Iedere Nederlander die in New York de gelegenheid had 
de internationale situatie te peilen, was, zonder onderscheid van partijen, dan ook 
voldaan over het resultaat van deze besprekingen. Maar deze voldoening was van 
korte duur, want op het Binnenhof slaagde de heer De Kort er namens de K.V.P. 
op uitstekende wijze in, de hele zaak weer op losse schroeven te zetten. De oplos
sing van de Indonesische kwestie is in belangrijke mate vertraagd geworden, 
omdat men weigerde in voldoende mate de internationale aspecten van de kwestie 
te erkennen. Gaat met de West de geschiedenis zich herhalen? 

Het staat vast, dat mede via de Verenigde Naties in deze eeuw zich het eman
cipatieproces zal voltrekken van de koloniale volkeren. In dat verband vragen 
talrijke vraagstukken een oplossing. Nederland zou daartoe een waardevolle 
bijdrage kunnen leveren, als het ten principale maar de juiste houding kon vinden. 
Maar dan wordt van Nederland bepaald iets anders gevraagd dan in de Tweede 
Kamer door sommigen is ten beste gegeven. 

Het stemt tot voldoening, dat de Nederlandse delegatie op de zevende algemene 
vergadering de nodige aandacht heeft besteed aan het vraagstuk van het secreta
riaat. De kwestie is bekend. Van de zijde der Verenigde Staten is een onderzoek 
ingesteld naar communistische, subversieve elementen in het apparaat van de 
Verenigde Naties. De Verenigde Staten vormen het gastland der Verenigde Naties 
en als zodanig kan men een dergelijke activiteit begrijpen en billijken. De moeilijk
heden zijn echter niet ontstaan over het beginsel van de zaak, maar over de wijze 
waarop. Het vraagstuk had reeds de aandacht, én van de zijde der Verenigde 
Staten én van de zijde van de secretaris-generaal der Verenigde Naties zelf, toen 
een isolationistische groep van het type McCarthy zich van het vraagstuk meester 
maakte en een agitatie op touw zette, die haar doel ver voorbij schoot en zich ten 
dele richtte tegen de Verenigde Naties als instelling zelf. De zuivering van com
munistische smetten dreigde hier en daar te ontaarden in een ketterjacht op alle 
progressieve elementen. Het internationaal karakter van het apparaat der Verenigde 
Naties dreigde door dat alles in de knel te raken en zonder de eerbiediging van 
dit internationaal karakter kan een apparaat als de Verenigde Naties niet werken. 
In het apparaat zelf ontstond een sfeer van onrust en onzekerheid, die het werk 
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ondermijnde. De zelfmoord van Feller was er een van de meest tragische begelei
dingsverschijnselen van. 

De naam van Nederland, als het over internationale ambtenaren gaat, is er een 
van een uitgesproken integriteit. Op kleinere schaal, met het Internationale Hof, 
is Nederland evenzeer gastland van de Verenigde Naties als de Verenigde Staten. 
Van alle Europese landen is Nederland er zeker een, dat het minste lijdt aan anti
Amerikanisme. Dit alles bestemde Nederland in zekere zin voor om in deze zaak 
een bepaalde rol te spelen. Niet dus uit anti-Amerikanisme. iet uit behoefte aan 
een rel. Maar alleen om de zaak zelf, wetende, dat het hier gaat om een zaak 
die ernstig en belangrijk genoeg i.s om onze volledige aandacht te trekken. Men 
blijft ook onder de maat als men datgene niet doet, waartoe de omstandigheden 
iemand naar voren dringen, ook al is daar enig initiatief mee gemoeid. Daarom is 
het te hopen, dat de verdere ontwikkeling van dit vraagstuk door Nederland op de 
meest ernstige wijze zal worden gevolgd. 

Het zou me te ver voeren, in de beperkte ruimte van dit tijdschriftartikel naar 
volledigheid te streven. Dr Patijn, in de ad-hoc-commissie, geassisteerd door mej. 
Klompé, prof. Röling in de zesde commissie, hebben werk verricht, dat te recht 
in wijdere kring de aandacht trok. 

Tot slot zou ik nog slechts, mede op grond van de opnieuw opgedane ervarin
gen, aandacht willen vragen voor een punt van meer algemene betekenis. Men 
ontkomt niet aan de indruk, dat het Nederlandse buitenlandse beleid - als een 
laat overblijfsel van de vroegere neutraliteitspolitiek? - nog te vaak wordt geken
merkt door een zekere kleurloosheid, door de vrees om een duidelijk standpunt 
in te nemen, door een soms overdreven zucht naar aanpassing en compromis. Een 
grotere duidelijkheid, wat meer visie en beslistheid bij het kiezen van een stand
punt zou in het algemeen aan de internationale positie van Nederland zeker niet 
ten kwade komen. Bijna ieder internationaal vraagstuk heeft wel zoveel tegen
strijdige kanten, dat wanneer men die allemaal gelijkelijk wil laten gelden, men 
nooit aan een duidelijk standpunt toekomt. En als de regering dan eens een stand
punt zou kiezen, dat te recht discussiabel kan worden gesteld, dan is er nog altijd 
het parlement om de meningsverschillen uit te praten. Maar ja, een beetje meer 
kleur in ons buitenlandse beleid, is dat niet een gedachte die al te zeer indruist 
tegen de traditie en de sfeer op het Plein? 
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TH. J. A. M. VAN LIER 

KATHOLIEKE CRITIEK 
OP DE WEG NAAR VRIJHEID 

W anneer we kennis nemen van de critiek door katholieken buiten onze 
partij op het plan uitgeoefend, dan kunnen we met genoegen vaststellen 
dat althans een aantal gezaghebbende schrijvers onder hen zijn be

schouwingen op een hoog peil heeft gehouden. 
Tot de belangrijkste bijdragen van deze critiek behoren het artikel van drs A. W. 

H. J. Quaedvlieg: "Een socialistisch maatschappijbeeld critisch bezien" (Katholiek 
staatkundig maandschrift, Maart 1952) en dat van prof. J. A. Veraart: "Verrassend 
socialisme" (Katholiek cultureel tijdschrift, Mei 1952). 

Beide schrijvers beginnen met hun waardering uit te spreken over veel goede 
dingen, die zij in het plan aantreffen. (Beide beperken zich bij hun bespreking 
merkwaardig genoeg overigens tot de beide eerste delen er van). Maar toch menen 
zij in het plan een aantal gedachten te vinden, die met de katholieke sociale leer 
niet overeen zouden zijn te brengen. Het is voor onze partij stellig van groot 
belang deze critiek te weerleggen, want anders zou men de indruk kunnen hijgen 
dat in het plan weer een voor katholieken onaanvaardbaar socialisme om de hoek 
zou komen kijken. 

Dat hier speciaal een taak ligt voor de katholieke werkgemeenschap spreekt, 
dunkt mij, vanzelf. Wanneer wij ons nu echter als katholieken-lid van de P.v.d.A. in 
discussie begeven met lieden uit het kamp der KVP is er een bepaalde moeilijk
heid, die we niet licht moeten tellen. Al hebben wij nl. met deze tegenstanders 
onze geloofsovertuiging gemeen, telkens blijkt weer dat wij sterk van hen ver
schillen als het op andere algemene uitgangspunten voor het politieke denken 
aankomt. Deze verschillen leiden er vaak toe, dat we langs elkaar heen praten. 
Ik geloof daarom, dat we deze dingen meteen zo duidelijk mogelijk moeten stellen. 

De verschillen in de uitgangspunten van de K.V.P.-ers en die van ons. 
Zoals ik het zie verschillen onze uitgangspunten aanzienlijk in drie opzichten. 

I. Wij hebben een (niet totaal, maar wel veel) andere visie op de hedendaagse 
maatschappij in ontwikkeling. 

Wij zien zich grondige veranderingen voltrekken in de wereld niet alleen, maar 
ook in het beeld dat wij van haar vormen. 

Onze voornaamste leermeester is hier Maritain, en veel van wat wij overigens 
in algemene zin van de huidige wereldontwikkeling menen is door iemand als 
Guardini begrijpelijk en helder uiteengezet. Ook met vele opvattingen van MarcelI) 
voelen wij ons nauw verbonden. 
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Met hen geloven wij, dat de wereld thans een geheel nieuw beschavingstijdperk 
binnengaat, dat van het vorige veel meer verschilt, dan dat van de Middeleeuwen 
verschilde. 

Guardini merkt op, dat de mogelijkheden van kennen en werken in wetenschap 
resp. techniek steeds meer overschrijden de mogelijkheden van beleven. 2) 

De algemene reactie op deze verschijnselen ziet hierin louter verlies aan men
selijkheid. Guardini wijst dit pessimistische standpunt echter af: hier is geen sprake 
van verlies, hier is veeleer verrijking van de ontplooiingsmogelijkheid. Techniek 
en wetenschap kunnen door het enkele feit van zich op de moderne wijze te 
ontwikkelen niet tot iets onmenselijks worden gerekend. 

De toepassingen daarvan kunnen on-menselijk zijn, maar voorzover zij zelf in 
hun ontwikkeling on-menselijk schijnen, is het onze maatstaf van menselijkheid, 
die moet worden veranderd. 

Wetenschap en techniek veranderen de samenleving. "Steeds meer doen de 
mensen zich voor als een op zichzelf vormeloze veelheid, die doelmatig wordt 
georganiseerd" 3). "De mens krijgt steeds meer macht over de mens zelf". 

"De opkomende wereld heeft een karakter van veel grotere beweeglijkheid, 
vorm baarheid, potentialiteit als die in het voorafgaande wereldbeeld uitdrukking 
vonden". 4) 

De conclusie, die ik uit deze slechts kort aangeduide beschouwingen zou willen 
trekken is deze: De mens staat tegenwoordig t.o.v. wereld en samenleving met een 
essentieel andere, grotere verantwoordelijkheid dan vroeger. 

De regeling der samenleving als zodanig, ei w.z. in haar aspect van totaliteit 
wordt nu tot taak van de mens in gemeenschap, wat het vroeger niet kon zijn. 

Wat onze politieke tegenstanders hiertegenover stellen is naar mijn mening niets 
meer dan een hier en daar wat geretoucheerd burgerlijk wereldbeeld. 

II. Wij hebben een geheel andere opvatting van de betekenis der geschiedkundige 
ontwikkeling. 

In de eerste plaats is ons perspectief anders. Er is nI. een materiële en een 
spirituele opvatting van de tijd mogelijk. Wij behoeven niet uitvoerig te filosoferen 
over de tijd om te begrijpen, dat de tijd voor ons is een verspreide wijz€1 van zijn, 
waardoor wij alles zien uiteenvallen in verleden, heden en toekomst. 

Natuurlijk zijn deze alle drie van belang, het verleden te vergeten voor de toe
komst is daarom even dwaas als het omgekeerde. Maar we kunnen de tijd in een 
verschillend perspectief zien: 
a. Wat verleden is, was heden, en eerder nog toekomst. "In het verleden ligt het 

heden, in het nu wat worden zal". 

1) Ik denk speciaal aan zijn werk: "du refus à l'invocation" en "les hommes contre 
l'humain". 

2) Men leze: R. Guardini: "De Gestalte der Toekomst" (Duitse titel: "Das Ende der 
Neuzeit") en: "Die Macht". 

3) "Die Macht", p. 59. 
4) Men zie ook prof. F. Polak: "De wentelgang der wetenschap en de maatschappij 

van morgen". 
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b. Wat nu toekomst is, wordt eens heden en dan verleden. "Het hart van de mens 
leeft in de toekomst" (Poesjkin). 

De eerste materiële beschouwingswijze van de tijd gaat er eerder van uit, dat 
wat geweest is en wat is, het daarna komende bepaalt, de tweede spirituele heeft 
meer oog voor het even werkelijke van de tijd, dat de toekomst richting geeft aan 
het heden. Zo beschouwen wij het verleden niet als afgedaan en onherroepelijk, als 
onze vrijheid aan banden leggend (ook niet als zin-loos), maar juist als on-af, daar 
het zijn volledige zin nog moet ontvangen van de toekomst. Het is dan ook onze 
in vrijheid gekozen verwachting van de toekomst, die de blik mede bepaalt waar
mee wij het verleden bezien, zijn lijnen verbindenQ tot een nieuw patroon. 

We staan dus niet verloren in de tijd, evenmin, en dat is het tweede punt, staan 
wij passief tegenover de geschiedenis. Walter Dirks zegt (en Welty valt hem 
hierin bij): "dat de mensen de geschiedenis maken, dat zij een reëel bewustzijn 
van de geschiedenis kunnen hebben en behoren te hebben, dat lijkt mij de be
langrijkste ontdekking te zijn, die Karl Marx heeft gedaan". 5) 

Als het dus gaat om de "revolutie" dan constateren wij, dat die in de situatie 
zelf waarin wij verkeren en in de ontwikkeling van de tijd zelf, die wij behoren te 
leiden, ligt opgesloten. 

Wat is in onze ogen de houding van de K.V.P. hiertegenover? Een staan tegen
over de geschiedenis, teveel als een louter werk der voorzienigheid, een onbegrij
pelijke stroom, waarin hier en daar, aarzelend, corrigerend wordt ingegrepen. 

lIl. Wij hebben ten slotte een andere opvatting over de taak van de christenheid, 
van een eventuele christelijke politiek, in onze tijd. 

Volledig 'onderschrijven wij de regel, dat het Christen-zijn de gehele mens aan
gaat. Maar ons mens-zijn is volstrekt niet altijd en in alles, onder ieder aspect totaal 
op Christus, of op God betrokken. Dat is niet de menselijke situatie. 

Wij kunnen op aarde in de tijd geen "Rijk van God" stichten. Wel moeten wij 
er uit alle kracht naar streven het leven op aarde geheel in te richten volgens de 
wet van het evangelie. En deze evangelische normen moeten wij juist vooral op 
het sociale leven toepassen; wij hebben immers gezien, dat onze verantwoordelijk
heid zowel voor de wereld als samengesteld geheel, als ook voor de wereld in 
ontwikkeling, aanzienlijk groter is geworden dan ooit in het verleden. 

Het beschavingswerk, dat wij op deze wereld hebben te doen is' op zich zelf, als 
zodanig een profaan en geen sacraal werk; de vervulling van onze aardse taak in 
de: wereld is wel niet ons einddoel, maar toch meer dan louter een middel om het 
einddoel te bereiken: het heeft de rang van "tussen-doel". 

Welnu, dit profane werk kan door ons worden ter hand genomen tezamen met 
alle mensen van goeden wille, welke filosofische of theologische opvattingen zij ook 
hebben. "A vrai dire il n' est rien de plus scandaleux que la croyance à une politique 
intrinsèquement chrétienne". 6) 

5) "Die neue Ordnung", 3/1950, p. 220. 
6) Maritain, Humanisme intégral, pg. 283 "Niets is werkelijk schandaliger dan te ge

loven aan een politiek, die in zich zelf Christelijk is". 

85 



, , . --- -

Als wij deze verschillen in uitgangspunten overzien dan is meteen duidelijk, dat 
zij geen betrekking hebben op de orthodoxie, dat voor ons katholieke leden van de 
Partij van de Arbeid het leergezag van de Kerk in het geheel niet in het geding is, 
en dat wij niet willen onderdoen in de erkenning van het totale karakter onzer 
onderwerping aan Christus, de Koning der Schepping. 

Wij moeten dan ook vooral die katholieke critiek op onze partij en onze positie 
daarin ernstig nemen, die dus geen gebrek aan orthodoxie verwijt; want dat is 
waarschijnlijk de meest intelligente critiek. 

Onze oorspronkelijkheid, ons non-conformisme schuilt ook niet zozeer in ons 
denken, als wel in onze keuze bij het handelen, in het trekken van de consequenties • 
uit onze inzichten. 

Wat is het "Plan" nu eigenlijk? 

Volgens Quaedvlieg schildert het plan "het socialistisch maatschappijbeeld". Is 
dat juist? 

Het hangt er maar van af, wat men precies onder dit woord verstaat. Zegt men: 
't maatschappijbeeld is de volledige uitdrukking van een maatschappijleer, dan 
ontken ik, dat het plan die geeft. 

Een maatschappijleer geeft immers aan het wezen en doel van de maatschappij 
en daarmede ook van de mens-in-gemeenschap. Het plan echter is niet primair 
een uitwerking van algemene beginselen ener maatschappijleer. Daarom begint 
het ook niet met abstracte beschouwingen over begrippen als "mens" en "gemeen
schap". Wat het wel is? Een onvolledige poging om een politiek op lange termijn 
aan te geven, waarbij hier en daar getracht wordt algemene grondslagen, waarover 
iedereen in de partij het eens kan zijn, te formuleren. Maar dit laatste staat niet 
op de voorgrond. 

Is het plan geen uitwerking ener maatschappijleer, het heeft toch alles te makeu 
met sociale ethiek en wel: concreet gezien. Het geeft immers concrete politieke 
gedragslijnen aan, die gevolgd moeten worden, of die het wenselijk is te volgen; 
het plan tracht dus vanuit zeer verschillende filosofische en (moraal-) theologische 
grondslagen, die als zodanig niet ter discussie staan, op grond van een analyse 
der maatschappij in ontwikkeling te komen tot het aangeven van wat telkens "hier 
en nu" moet worden gedaan om de maatschappij aan haar doel (op verschillende 
wijze door de onderscheidene levensbeschouwingen geformuleerd) te laten be
antwoorden. Men kan het ook zo uitdrukken: het plan tracht een concrete uit
werking te geven van het bonum commune en het bonum privaturn (dit laatste 
inzover dit door de politiek wordt beroerd) in de situatie, waarin wij als burgers 
van de huidige Nederlandse staat leven. 

Het is nu voor de katholieke critiek alleen mogelijk het mislukken dezer poging 
aan tè tonen op grond van de onverenigbaarheid der concrete voorstellen met de 
sociale ethiek (wijsbegeerte) of met de katholieke sociale moraal (theologie). Men 
doet dit echter niet of nauwelijks, omdat men zich blijkbaar daartoe niet in staat 
voelt. 

a deze inleiding wil ik ten aanzien van een aantal punten de critiek aan een 
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nadere beschouwing onderwerpen. Ik zal daarbij trachten aan te geven, in hoeverre 
naar mijn mening misschien de critiek elementen van juistheid bevat. 

1. De erkenning van absolute zedelijke normen. Het natuurrecht. 

Het natuurrecht is het geheel van de rechten, die de mens toekomen niet door 
menselijke vaststelling, maar op grond van de wezensaard van de mens. 7) (De 
leer over het natuurrecht kan men dus zien als een onderdeel, of als een uitvloeisel 
van een i.c. katholieke maatschappijleer). 

Het natuurrecht valt in twee gedeelten uiteen: het strikte natuurrecht en het 
afgeleide natuurrecht. Het strikte natuurrecht houdt zich vast aan het wezen van 
de mens, zoals dat altijd en overal zonder onderscheid aan de dag treedt. Uit dit 
natuurrecht worden dan bij wijze van redenering met het oog op de bijzondere 
omstandigheden van bepaalde plaatsen en tijden (soms: voor vrijwel alle tijden 
en plaatsen) nadere regels afgeleid. Hoe verder de weg van deze redenering, hoe 
minder de absolute (d.i. niet alleen de innerlijke maar ook de uiterlijke) geldigheid 
dezer (afgeleide) regels vaststaat. 

Wanneer dr Welty O. P. in Herder's "Sozialkatechismus" een beschrijving van 
de regels van het natuurrecht geeft, heeft hij hiervoor ongeveer 6 bladzijden nodig 
en dan zijn hierbij nog regels van afgeleid natuurrecht. 

'Vij moeten dus buitengewoon voorzichtig zijn, wanneer iets zo maar als voort
vloeiend uit pet natuurrecht wordt geponeerd. Over het natuurrecht in strikte zin 
en over de innerlijke (theoretische) geldigheid van het natuurrecht in het algemeen 
zullen wij wel geen verschil van mening hebben met verstandige K.V.P.-ers, hetzij 
uit de linker- hetzij uit de rechtervleugel. Maar op de practische toepassing komt 
het ten slotte aan en deze kan door katholieken verschillend worden beoordeeld, 
zolang het kerkelijk leergezag geen duidelijke uitspraak heeft gedaan. Want bij 
de practische toepassing moet men rekening houden met de veranderende wer
kelijkheid en moet men soms een keus doen tussen twee algemene beginselen, die 
men niet tegelijk en volledig kan naleven. 

Pius XII heeft enige maanden geleden de zgn. "situatiemoraal" veroordeeld, dat 
is een opvatting over de moraal, waarbij haar karakter van absolute geldigheid 
practisch overboord wordt gegooid. Maar de paus voegt hieraan toe, dat de deugd 
van "prudentia" (voorzichtigheid) nodig is om uit te maken, welke normen en op 
welke manier deze normen moeten worden toegepast 8) Maritain wees er al op, 
dat de regels der "prudentia" nooit van te voren zijn aan te geven. We hebben 
trouwens hier op aarde niet te maken alleen maar met slechte en goede principes 
in hun zuiverste vorm. Men kan practisch tot gans andere conclusies komen dan 
wanneer men louter abstract redeneert. Vaak is het nodig een keus te doen uit 
het minste kwaad, al mogen wij het kwaad zelf nooit willen en doen. 

Er is over deze zaak nog vanuit een ander gezichtspunt iets te zeggen. In theorie 
is het mogelijk, dat een katholiek (of ook een niet-katholiek) zich een volledig juist 
beeld vormt van hetgeen hij (b.v. als politicus) telkens nu moet doen. Maar dit 
veronderstelt een voortdurend geheel openstaan voor Gods genade. Dat is een 

i) Dr E. Welty O.P., Herder's Sozialkatechismns, p. 172. 
8) Toespraak Pins XII op 19 April 1952, Katholiek Archief, 16 Mei 1952. 
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heel zware eis, zelfs voor goede katholieken, en bovendien: laten we niet vergeten, 
dat Gods Genade ook werkt bij niet-katholieken. 

Elke gelovige moet, om zijn plichten te leren kennen, naar het woord van Guar
dini, telkens opnieuw in zich zelf keren tot God. De normen van het natuurrecht 
zijn nu eenmaal niet zo eenvoudig en duidelijk in hun toepassing als men vroeger 
wel heeft verondersteld. 

En wat zien we in de practijk? Orthodoxe beoefenaars van de katholieke sociale 
wetenschap als b.v. prof. Devolder O.F.M. uit Leuven geven mèt Maritain, met 
Guardini toe, dat de katholieke sociale leer een belangrijke achterstand vertoont. 
Maar we moeten toch vooruit, we moeten telkens nu al een keus doen, we kunnen 
niet wachten met Europa te redden tot we onze katholieke sociale leer hebben 
gereed gemaakt. Wij hebben een maatschappij in te richten vandaag aan de dag, 
samen met niet-katholieken. 

Daarbij is het nodig noch reëel eerst met onze andersdenkende partijgenoten 
het eens te worden over een grootste gemene deler van filosofische en theologische 
opvattingen. Wat we op dit gebied kunnen bereiken is natuurlijk gewonnen, maar 
de mogelijkheid met hun politiek samen te werken, hangt er niet van af. 

Dat is maar goed ook: een voor katholieken aanvaardbare maatschappijleer gaat 
immers noodzakelijk van twee veronderstellingen uit, zonder welke wij het gebouw 
van het natuurrecht niet kunnen optrekken. De ene is: de erkenning van God als 
Schepper en Heer van de wereld, deze erkenning wordt door het gros onzer huma
nistische partijgenoten van de hand gewezen; en de tweede is de overtuiging van 
de geschiktheid der menselijke rede om tot zekerheid biedende kennis te geraken, 
deze overtuiging nu wordt door zeer vele (de meeste) protestantse partijgenoten 
niet gedeeld of althans op geheel andere wijze verstaan dan wij dit doen. 

Wat we wel met protestanten en humanisten gemeen moeten kunnen hebben 
is de ethisch-morele vormgeving onzer politiek, concreet gezien. Dat is de toetssteen. 
En dan biedt juist de katholieke sociale leer een grote mogelijkheid met anders
denkenden in de practische politiek samen te werken: deze leer vertoont immers 
(inzoverre zij niet in haar uitwerking ten achter is) een sterk dynamisch element, 
vanuit de analyse der huidige, der wisselende tijdsomstandigheden. Veel punten 
der katholieke sociale leer zijn nog niet tot de noodzakelijke oplossing gebracht, 
maar als er één ding zeker is, dan is het dat een katholieke sociale leer, die wel 
op de hoogte is van de tijd nu een sterker dynamisch karakter moet vertonen dan 
ooit in de geschiedenis. 

Er is onder katholieken ook nu een aantal, dat feitelijk stilstand propageert 
op allerlei punten der maatschappelijke ontwikkeling. Tussen mensen, die verschil 
van mening hebben over het tempo van beweging, is tot op zekere hoogte een 
compromis mogelijk, maar tussen stilstand en beweging is een compromis on
denkbaar. 

2. De Vriiheid 

Quaedvlieg zegt, dat de vrijheid waarnaar het Plan streeft geen ware vrijheid 
is, daar zij het essentiële element der vrijheid, n. de zelfbepaling, mist. 

Hoe moeten we de door Quaedvlieg gemaakte moeilijkheid oplossen? 
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Beginnen we met eraan te herinneren, dat naar Quaedvlieg toegeeft, het plan 
zelf ("terloops" zegt hij) het element der zelfbepaling als wezenlijk ziet voor het 
begrip vrijheid. 

Het plan werkt dit element niet uit, voorzover deze zelfbepaling ligt in de sfeer 
van de enkeling, van de persoon als persoon. Nogal vanzelfsprekend, zou ik willen 
zeggen, behoort dat soms nog tot het terrein van de politiek? 

In de politiek komt het aan op het scheppen van de voorwaarden, die deze 
zelfbepaling mogelijk maken. De persoonlijke zelfbepaling vereist nu eenmaal een 
geheel stelsel van maatschappelijke binding om verwezenlijkbaar te zijn. Dat is 
overigens geen nieuwigheid van de twintigste eeuw. 

Wat is eigenlijk de zin van de menselijke vrijheid? Slechts deze: het goede te 
kiezen en te doen. Dat is plicht en het is tevens recht, want men h~eft het recht 
te doen, wat men verplicht is te doen. 

Willen wij de persoonlijke vrijheid in onze tijd gestalte geven, dan zullen wij 
dus het goede dat we te doen hebben, onze plichten en onze rechten dus, zo nauw
keurig mogelijk moeten omschrijven. Als we dat nalaten (zoals de K.V.P. dat in 
sterke mate nalaat) dan wordt de vrijheid een zwevende zaak. 

Wat het plan doet, is een groot aantal sociale plichten en rechten nader om
schrijven, voor onze tijd, voor ons Nederlanders. 

Wat de verhouding tussen mens en gemeenschap betreft, zo kunnen wij leden 
van de K.W.G. ons evenzeer houden aan Thomas, als de K.V.P. dat tracht te doen. 
Wij onderschrijven zijn stellingen volledig, bijvoorbeeld deze: "Elke afzonderlijke 
persoon verhoudt zich tot de gemeenschap als een deel tot het geheel" 9) en deze 
andere: "de mens is aan de politieke gemeenschap niet onderworpen volgens zijn 
gehele zelf en volgens alles wat hem behoort". 10) Maar als wij Thomas volgen, dan 
willen wij dat toch liefst zo getrouw mogelijk doen en dan leren wij van hem b.v. 
ook, dat de gehele mens sociaal is aangelegd, dat dus de bekende "sociale natuur" 
van de mens niet slechts als het ware een bepaald (als het ware "onderste") com
partiment van de mens uitmaakt. 

Dan leren wij verder van hem, dat als we het over natuurlijke rechten hebben, 
ook de gemeenschap natuurlijke rechten heeft, even goed als zij een eigen doel en 
een eigen wezen heeft, onderscheiden van die harer leden. Zo is precies ook de 
vrijheid iets, dat we niet louter kunnen beoordelen vanuit de zelfstandigheid der 
menselijke persoon. 

Zeker niet in onze tijd, nu het terrein van het sociale, de algemene samenhang en 
de betekenis der eenheid eigenlijk pas goed beginnen te worden ontdekt. 

Wij weten nu, dat wij onze wereld en de geschiedenis tegelijkertijd maken, ten 
goede of ten kwade, en dat z6ver zich het werkgebied van onze vrijheid uitstrekt. 

De mens moet zijn taak, ingepast in deze totaliteiten, zien te vinden. Dit is een 
ontzaglijke taak, die niet ineens te verwezenlijken is, die zelfs nooit volledig ver
wezenlijkt zal kunnen worden. Wat het plan doet is gezien in het geheel misschien 
nog slechts een vrij gebrekkige poging, - maar hoe steekt hiertegenover af wat 
bijv. de K.V.P. ons heeft te bieden. 

9) Sumo theol. U-U, 64, 2. 
10) Sumo Theol. I-U, 21, 4 ad 3. 
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3. Het probleem der collectivel'ing en de macht der overheid. 

De critiek, die zich richt tegen ons streven om een eindweegs mee te gaan met 
de groeiende collectivering realiseert zich niet, dat we bij de steeds meer tot uit
drukking komende samenhang der menselijke activiteiten geen ruimte voor de 
menselijke persoon kunnen openhouden, wanneer wij deze samenhang niet ordenen 
tot vrijheid, en dus de collectivering inzover die noodzakelijk is, accepteren om 
haar te kunnen beheersen. 

Denkt men soms in onze maatschappij nog iets te kunnen uitrichten, wanneer 
men stal' blijft staan op ouderwetse vormen van privaat-eigendom, van onderneming, 
van sociale zorg? Dat kan al alleen daarom niet, omdat vele oude vormen reeds 
goeddeels van hun inhoud zijn ontdaan. Wat betekent de particuliere eigendom 
bij een naamloze vennootschap, wier aandelen op de beurs worden verhandeldr 
Wat voor wezenlijk verschil is er tussen het "ondernemersinitiatief" van vele hoge 
ambtenaren en van een aantal managers uit het bedrijfsleven? Zou soms particulier 
bezit weer de zekerheid kunnen overnemen, die een collectieve ouderdomsvoorzie
ning biedt? 

Op alle terreinen van het menselijke, zegt Guardini, "treedt nu aan de dag het 
verschijnsel van overzicht en omvatting, in het goede zowel als het kwade. En 
daarmede de noodzaak van een echt regeren; berustend op het weten hoe de 
energieën van het bestaan op elkaar inwerken en op het verantwoordelijkheidsgevoel 
voor dit in zo veelvoudige wisselwerkingen verkerende bestaan". 11) 

Er zijn beoefenaars der katholieke sociale leer genoeg te vinden, die een open 
oog hebben voor de eigentijdse noodzaak van planning, van planning vanuit zeer 
algemene gezichtspunten. De centrale gedachten van Mannheim over planning, 
maar dan voor de mens, worden gedeeld door Maritain, die de planning in dienst 
wil stellen "van een ethiek der menselijke persoon". Ook de sociale encyclieken, en 
toespraken van de tegenwoordige paus erkennen deze noodzaak. 

We zien, dat de tegenwoordige maatschappij een sterk groeiende macht van 
gemeenschappen, waaronder de staatsgemeenschap, noodzakelijk maakt. 

Juist ook om de persoonlijke vrijheid te verwezenlijken. Hoe anders kunnen we 
een minimum-levensonderhoud garanderen, een vrijheid van consumptie, een vrij
heid van beroepskeuze (daarvoor is toch zeker ook nodig, dat het werk, waarvoor 
men geschikt is en neiging voelt, beschikbaar is!) als we niet hebben een geheel 
stelsel van sociale binding, centraal gecoördineerd nog wel. Zonder deze "negatieve" 
vrijheden van het plan is er toch waarlijk geen mogelijkheid van zelfbepaling voor 
oe meesten. Deze waarheid kan nog zo eenvoudig zijn, zij schijnt bij velen in de 
K.V.P. niet in te slaan. - Het meest eigen terrein van de zelfbepaling ligt op het 
geestelijke vlak. Juist omdat de K.V.P. dit terrein te veel ziet in het materiële kan 
men zeggen, dat zij feitelijk een materialistische opvatting heeft van de vrijheid. 
Men krijgt wel eens de indruk, dat nu wij, doordat het sociale ons steeds meer in 
beslag neemt, veel meer misschien dan vroeger geestelijke verdieping nodig heb
ben, de K.V.P.-ers, die constateren, dat deze verdieping voor velen zo moeilijk 
bereikbaar is, de oplossing zoeken in de vlucht voor de sociale eisen van de tijd, 
in het bijzonder voor de niet te keren stroom van vergemeenschappelijking. 

11) "Die Macht", pag. 85. 
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Moeten wij het dan niet veeleer eens zijn met Guardini als hij zegt, dat de massa, 
die het gevaar in zich draagt van absolute slavernij en bruikbaarheid, ook de moge
lijklleid in zich bergt tot een volledige mondigheid van de persoon? J 2) 

Dan kunnen we natumlijk, als het er om gaat grenzen te trekken van binding 
en persoonlijk vrijheid, het subsidiariteitsbeginsel ten tonele voeren. "Wat de 
individu of de lagere gemeenschap zelf kunnen doen, moet de hogere gemeenschap 
niet tot zich trekken". Maar wat hebben we aan deze algemene regel als wij haar 
niet concreet voor de problematiek van de dag vertalen, en hoe kunnen we dat 
doen zonder die problematiek nauwkemig en alzijdig te onderzoeken. Vergeten we 
overigens ook het beginsel der solidariteit niet: "het geh~el en de leden van de 
gemeenschap horen bijeen en zijn op elkaar aangewezen". Als het waar zou zijn, 
dat het plan zou uitgaan van de "functionele decentralisatie" en dat de gedachte 
der functionele decentralisatie een essentieel andere inhoud zou hebben dan het 
befaamde subsidiariteitsbeginsel, dan moet het toch mogelijk zijn, op concrete 
punten aan te tonen, waar het plan het subsidiariteitsbeginsel schendt? 

Natuurlijk is het vraagstuk van de grenzen der binding een reëel probleem. 
In dit verband zou ik met vee1 genoegen een uitspraak willen aanhalen van 

Richard Crossman, een van de aanhangers der linker-vleugel in de Labomparty. 13) 

Crossman zegt, dat het socialisme drie copernicqanse revoluties moet door
maken. Hier is de eerste: "En ik zou willen voorstellen, dat de eerstvolgende taak 
van het socialisme is niet nog meer macht te gaan centraliseren, maar macht en 
verantwoordelijkheid te distribueren. Waarom voelt de spoorwegarbeider zich 
teleurgesteld over de nationalisatie? Omdat die hem geen verantwoordelijkheid 
heeft gegeven. Waarom voelt iedereen dit gevoel van frustratie? De verandering 
van eigenaar vindt plaats, de vlag gaat omhoog en de leiding blijft hetzelfde. 

Van het standpunt van de werker komt het vandaag niet aan op de zeer absh·acte 
vraag, wie de eigenaar is, maar "hoeveel aandeel in persoonlijke, menselijke 
verantwoordelijkheid heb ik". De meesten van hen willen die niet hebben, dat 
geef ik toe, maar de toekomst van de democratie is gemoeid met de vraag, of 
men macht kan distribueren en voorkomen, dat de managers-maatschappij onder 
ons een twee-klassenmaatschappij wordt, met bovenaan het beshJmsapparaat der 
overheid, de managers, de vakbondsleiders, de politici - daar heb je de nieuwe 
oligarchie aan de kop - en daaronder een massa van gedwarsboomde ongelukkige 
mensen". 

De noodzaak stellend van decentralisatie, van tegenwichten tegen te eenzijdig 
sh·even naar collectivering, om redenen van psychologische en sociologische aard, 
schiet het ons te binnen, dat het juist uit het oogpunt ener efficiënte machts
uitoefening zélf zo dringend geboden is naar een maximum van decentralisatie te 
streven. 

Hoe meer ordening er moet zijn volgens algemene gezichtspunten, hoe meer wij, 
om met Maritain te spreken, wijsheid moeten verkiezen boven wetenschap, hoe 
meer wij ons voortdurend moeten beperken in onze zucht naar perfectionisme en 

12) Gestalte der toekomst, pag. 45. 
13) Brochure: Socialist values in a changing civilisation. Fabian tra ct no. 286 (fabian 

auturnn lectures 1950). 
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vooral: hoe meer ordening van boven, hoe meer er feitelijk toch moet worden 
overgelaten aan het persoonlijk initiatief van de uitvoerenden. Als een directie 
100 circulaires in een maànd uitzendt, dan is het bijv. niet te vermijden, dat de 
toepassing van de een gezien in het licht van vele anderen onduidelijk wordt, om 
niet te spreken van onvermijdelijke tegenspraken. Dan moet de uitvoerende 
ambtenaar voortdurend weer zijn eigen oordeel laten spreken; dan is het 
duidelijk, dat het op de eerste plaats weer aankomt op de geest, waarvan deze is 
bezield. 

Deze geest is zelf weer niet in circulaires voor te schrijven, dat probeert men 
wel, maar dit moet mislukken. Hier ontstaat een probleem van democratische 
vorming en van een ethiek der machtsuitoefening, zoals Guardini het uitdrukt. Ook 
is een zekere democratische contróle op de lagere bestuursniveau's noodzakelijk, 
reeds de filosoof Maritain had oog voor deze noodzaak. Te denken is hier bijvoor
beeld aan de inschakeling van adviescolleges uit de geïnteresseerde burgerij (zoals 
die bijvoorbeeld bestaan bij de arbeidsbureau's). Wanneer deze advies-colleges 
maar nauw genoeg bij het werk worden betrokken, ontstaat er - dit leert de 
practijk - een communis opinio van bestuurders en bestuurden over de juiste uit
oefening van bestuurstaken. 

T.a.v. dit punt is wel enige critiek op het plan m.i. op zijn plaats. De decen
tralisatiegedachte wordt er wel nadrukkelijk genoeg in gesteld, maar onvoldoende 
practisch uitgewerkt. Naar mijn gevoel staan ook de eerste twee delen t.O.V. het 
derde deel te veel op zichzelf, zij hadden meer in elkaar moeten zijn verwerkt. 

Zo is naar mijn mening ook de oplossing die het plan geeft van het vraagstuk 
der winstdeling wel te veel louter in de collectieve sfeer getrokken, men had m.i. 
de deur wat meer open moeten laten voor ontwikkeling van winstdeling binnen 
de sfeer der enkele onderneming bijv., wanneer deze er toe kan strekken de 
versterking van het gemeenschapsgevoel te bevorderen, zoals dit toch, gezien de 
practijk, hier en daar reeds mogelijk is gebleken. 

Ik had het zoëven over de behoefte aan een ethiek van de machtsuitoefening, 
of kortweg gezegd: van een ethiek van de macht. 

Het plan is hieromtrent nogal summier, het stelt: geen machtsuitoefening zonder 
verantwoordingsplicht. Accoord, maar ook geen machtsuitoefening zonder diep
gevoeld en totaal verantwoordelijkheidsbesef van de machthebber. 

Toegegeven kan echter worden, dat de nadere uitwerking van dit punt feitelijk 
niet, zeker niet in de eerste plaats, de taak is van een politieke partij. Het is meer 
een taak voor de kerken, het universitair en ander onderwijs, sociologische insti
tuten enz. 

Wat wordt nu eigenlijk concreet bedoeld met deze ethiek van de macht? Dit, dat 
er in onze maatschappij (niet alleen door overheidsdienaren I) steeds meer macht 
wordt uitgeoefend, zonder dat de machthebbers geleerd hebben die macht goed 
te gebruiken. Het wordt geloof ik nog duidelijker als ik tracht enkele concrete 
machtsverhoudingen aan te geven. 

Bijvoorbeeld die tussen meerdere en mindere. Of het nu gaat om een fabriek, 
een kantoor, een ambtelijk bureau of wat dan ook, wie kennis neemt van de recente 
sociologische litteratuur, èn van de practijk op de meeste plaatsen, weet dat er nog 
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ontzettend veel ontbreekt aan de geschiktheid om leiding te geven over mensen 
bij de meeste chefs, dit ondanks bedrijfskadertraining, instituten voor personeel~
leiding e.d. 

Of nemen we de verhouding rechter-verdachte. Wie hierop in Nederland gerust 
is, cUe leze de inaugurele rede van prof. Baan in Utrecht (1952). 

Zo hebben we de verhouding dokter-patiënt, maatschappelijk werker-"maat
schappelijk bewerkte!"; de verhouding ambtenaar-publiek. 

Een ethiek van de macht te ontwikkelen is misschien daarom juist zo moeilijk, 
omdat de machtsuitoefening (anders dan vroeger) in de regel plaats vindt ten 
opzichte van "vreemden", van lieden, die men persoonlijk niet kent. 

4. Staat en maatschappij. 

Is het waar, dat ons socialisme alleen kent de staat en de individu (of de per
soon) en de veelzijdig samengestelde maatschappij daar tussenin vergeet? Dat is 
wat sommige lieden nog steeds voortgaan ons voor de voeten te werpen, met hoe 
weinig recht! 

In de eerste plaats komt het socialisme op niet alleen voor de staat, maar voor 
gemeenschappen in velerlei vorm. Dus ook voor de provincies en gemeenten, voor 
organen van beroep en bedrijf, voor zelfstandige schoolbesturen, voor kerken en 
levensbeschouwelijke organisaties, enz. Ik kan hier werkelijk volstaan met te ver
wijzen naar om zo te zeggen bijna iedere bladzijde van het plan. Wie dit niet 
toegeeft, die is nooit te overtuigen. 

Zit het wezenlijke verschil met onze politieke tegenstanders op dit punt niet 
ergens anders? Is het niet zo, dat zij de zelfstandigheid, de autonomie der maat
schappelijke organen teveel zien als een anarchistische zelfstandigheid, of met 
andere woorden, dat zij geen zelfstandigheid erkennen als die weer is opgenomen 
in een hogere .orde, wat een wisselende mate van toezicht en/ of coördinatie met 
zich mede brengt? Hoe kan men een dergelijke opvatting eigenlijk in harmonie 
brengen met het beginsel van solidariteit, het beginsel van eenheid, van orde, 
van autoriteit, van het gemene welzijn? Dat zijn toch ook alle beginselen der 
katholieke sociale leer? 14) 

En anderzijds, hebben onze politieke tegenstanders wel voldoende begrip 
voor het verschijnsel der "osmose" (het in elkaar groeien) van staat en maatschappij 
en hun orgaan? Denken wij bijvoorbeeld aan de bedrijfsverenigingen, die een 
verplicht lidmaatschap kennen, denken wij aan de werkzaamheden der vakbonden, 
voor zover die liggen in de publieke sfeer. 

Weten we al lang, dat zelfdoen niet hetzelfde is als staatsonthouding, het is 
toch ook duidelijk dat we met het zelfdoen niet klaar zijn als we diverse taken 
aan private collectiviteiten hebben toevertrouwd. Zuil-doen is nog geen zelfdoen. 

5. Het verwijt van materialisme 

Thans wil ik een punt van critiek behandelen, dat niet rechtstreeks tegen ons 
plan is aangevoerd, maar dat toch geregeld door katholieken in de discussie met ons 

14) Zie Herder's Sozialkatechismus, pag. 114 e.v. 
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wordt aangesneden. Het gaat nl. om het verwijt, dat ons socialisme zich te zeer 
in beslag zou laten nemen door de zorg voor de bevrijding der stoffelijke behoeften, 
en daarmede samenhangend, dat het zich te uitsluitend zou bekommeren om 
economische veranderingen. 

Inderdaad ligt hier een punt, waar wij als socialisten waakzaam moeten zijn. 
De opvatting, dat alle grote historische veranderingen neerkomen op economische 

veranderingen is de onze niet; die opvatting is naar de mening van Maritain zelfs 
onjuist t.a.v. het kapitalisme, een stelsel, dat toch een materialistische economie 
als richtinggevend beginsel heeft. "Het kapitalisme zelf is voor alles iets van de 
geest" nl. "de cultus van de stoffelijke verrijking". 15) 

Als wij de zin van de historische ontwikkeling goed verstaan, dan is het vooral 
deze kapitalistische geest, die thans dodelijk is getroffen. De mens moeten weten 
en getuigen, dat de zin van de komende cultuur niet welvaart is, maar heerschap
pij", 16) wélke heerschappij, waart6e heerschappij, dat is de vraag. Het gaat om de 
bewuste opbouw van een wereld, wij Christenen zien dit als de uitvoering van een 
opdracht, die God met het wezen van de mens heeft medegegeven. 

Natuurlijk is het niet zo, dat welvaartsvergroting geen betekenis meer zou heb
ben, maar het streven daarnaar is in de huidige situatie wat minder centraal komen 
te staan. Lijkt dit soms een onrealistische beschouwing van wat de huidige massa's 
beweegt? Lonen en prijzen staan toch zeker nog op de voorgrond in de belang
stelling? 

Ja, dat is waar, - al is het ook waar, dat er tijden zijn geweest, waarin die 
belangstelling groter was. Ik beweer echter, dat de grootste tekorten, die men 
algemeen voelt, meer liggen op het terrein van de zekerheid en van de sociale 
creativiteit (en de sociale geborgenheid), dan op dat van de stoffelijke behoefte
bevrediging. 

't Is het ontbreken van een geordend wereldbeeld, van een algemeen aanvaarde 
waardenschaal, van gemeenschappen, waarin men zich geborgen kan voelen, het 
zijn deze onzekerheden vooral, die m.i. het latente onbehagen van de tegenwoor
dige mens (vooral van de jeugd) verklaren; en het is de - speciaal nog in een 
dichtbevolkt land als het onze - sterk gevoelde belemmering zijn leven te kunnen 
vullen met belangrijke taken, die een golf van apathie vooroorzaah. 

Deze tekorten aan te vullen, dat kan niet uitsluitend, misschien zelfs niet op de 
eerste plaats, de taak zijn van de politiek. Maar een realistische politiek zal moeten 
weten, dat het vooral hiérom gaat. Er is, vooral bij de jeugd, veel enthousiasme 
wakker te roepen, wanneer we deze zekerheden en mogelijkheden zouden ver-
ruimen. Er is een hlmkering bij zeer velen naar verantwoordelijkheden, naar bevre- • 
diging van de sociale geldingsdrang. De vlucht naar lichte ontspanning enz. is 
vaak juist een uiting van teleurstelling, omdat men het betere niet vinden kan. 

Duynstee c.s. hebben niet helemaal ongelijk. Hun grote ongelijk steekt in het feit, 
dat zij hun critiek eenzijdig richten op bepaalde klassen van onze samenleving en 
dat zij daarmee zelf tot kampioenen worden van klassevoorrechten. 

15) t.a.p. pag. 227. 
16) Guardini, Die Macht, pag. 98. 
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6. Het doelmatigheidscriterium 

Wij worden er door Quaedvlieg van beschuldigd, dat het Plan hier en daar de 
doelmatigheid in de plaats zou stellen van het recht. Wat is hiervan te zeggen? 

Eerst dienen wij toe te geven, het plan zelf doet dit trouwens ook (pag. 16), 
dat het rechtsoogpunt te veel is verwaarloosd in het plan. Daarmee is echter het 
bezwaar niet geheel opgeheven. De partij zal dit verzuim nog kunnen herstellen. 

Doch wij stellen de doelmatigheid, al hanteren wij dit criterium geregeld, niet in 
de plaats van het recht. Wanneer wij het hebben over het nut van het erfrecht, 
een bepaald belastingstelsel, een bepaalde inkomensverdeling enz., dan bedoelen 
we dat in de zin van: de inpassing dezer zaken in het kader van het algemeen 
welzijn der gemeenschap. Een dergelijk spraakgebruik van het woord "nut" is 
weliswaar niet erg duidelijk, het is echter wel min of meer gebruikelijk. 

Wij spreken in dezelfde zin van doelmatigheid en nuttigheid als waarin de 
pauselijke encyclieken het hebben over de "eisen der samenleving"', die grenzen 
stellen "zowel aan het eigendomsrecht zelf als aan het gebruik of de uitoefening 
ervan". 17) 

Het zijn juist deze eisen van de samenleving, die de K.V.P. (bijv. in haar 
program) veel minder aandacht waardig keurt, dan men toch eigenlijk op grond 
van de tekst zelf der encyclieken en pauselijke boodschappen zou mogen ver
wachten. Het schijnt soms, of onze politieke tegenstanders menen, dat het recht 
zijn doel in zich zelf heeft. Veeleer is het doel van het recht "de mensen in staat 
te stellen hun vele taken, vooral hun hoogte levenstaak te kunnen vervullen". 18) 

Zou men dus het recht mogen vormen zonder volledig rekening te houden met 
de technische, de psychologische en vooral de sociale aspecten der menselijke 
samenleving? Er is een punt, waarop recht en doelmatigheid (gezien met betrek
king tot het algemeen welzijn) samenvallen. Het komt er op aan dit punt te vinden. 

7. Staat en stand 

Op geen enkel punt lijkt mij de critiek op het plan zo wemlg gefundeerd als 
juist hier. Er wordt door een aantal katholieke landgenoten op overvloedige wijze 
de lof gezongen van de standen. Men doet alsof wij hier in Nederland een gezonde 
opbouw van standen hebben, die dan door ons zou worden belaagd. 

In de eerste plaats is het niet waar, dat wij een gezonde standen-opbouw hebben. 
Ik kan niet beter doen dan een paar citaten geven van een artikel van Pater 
H. Hoefnagel S.J. Deze bespreekt eerst het maatschappelijk facet van de standen: 

"Hoewel wij standsverschillen kennen, valt er toch moeilijk te spreken van een 
standen-orde. Er is geen beginsel, dat een eenheid tussen de standen onderling 
brengt. Daarom kan dit standsverschil niet als een natuurlijk gegeven aanvaard 
worden en leidt het voortdurend tot wrijving. Er is in de laatste jaren veel aandacht 
besteed aan de vraag, waarop het standsverschil berust. Men komt hierbij wel tot 
beginselen, waarop de standenhierarchie moet berusten: het culturele levensbezit, 
de innerlijke waarde van de dienst, die een stand aan de gemeenschap bewijst. In 
de practijk echter worden deze principes meer en meer overheerst door het feitelijke 

17) Quadragesima Anno, nr. 48. 
18) Herders Sozialkatechismus, pag. 152. 
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bezit aan geld en maatschappelijke invloed. Juist omdat dit in de huidige constel
latie helemaal niet hoeft te berusten op culturele factoren, of op de innerlijke 
waarde van de maatschappelijke functie, kan deze differentiatie nooit van harte 
aanvaard worden en blijft zij een wrijfpunt. Daar komt meer speciaal voor de 
arbeidersstand bij, dat deze nog steeds niet ten volle in het gemeenschapsleven 
geaccepteeerd wordt." 

T.a.v. het economisch facet schrijft de auteur o.m., dat een zekere nivellering 
van inkomens nodig is om de massa-productie in het leven te houden. Het is dus 
nodig, dat de koopkracht bij de massa van het volk op peil wordt gehouden. 19) 

Als men bij het oude, statische standenbegrip zou blijven, zou men de mogelijkheid 
voor economische vooruitgang afsnijden. 

Wij constateren dus, dat het grootste deel van deze critiek op het plan is inge
geven door een burgerlijke geest. De rol van de burgerij als leidende klasse (of 
stand) is nu eenmaal uitgespeeld. Zeer duidelijk is dit reeds uiteengezet door 
Schumpeter. 20) De burgerij heeft in wezen nooit de rol van geestelijke, culturele 
en politieke élite der maatschappij aanvaard, zij heeft de behartiging van die taken 
in hoofdzaak overgelaten aan de leidende groepen uit een vroeger tijdperk, aldus 
roofbouw plegend op het verleden. 

Tegenover het ouderwetse standsbegrip stellen wij een functioneel standsbegrip, 
van standen dus, die niet per se erfelijk zijn. 

Het plan zelf wijst een dergelijk standsbegrip in het geheel niet af. Integendeel. 
"Standsyerschillen zijn alleen aanvaardbaar in die zin, dat zich op grond van ver
schil in werkzaamheid een verschil in levensstijl kan ontwikkelen, dat een bijdrage 
kan betekenen tot de veelkleurigheid van onze cultuur. Een beroepsgroep kan de 
drager zijn van hoge normen voor het maatschappelijk verkeer". (pag. 260). De 
"gesloten" stand wijst het plan af. "Bij een grote mate van doorstroming verliezen 
de klasse- (lees: stands-)tegenstellingen uiteraard hun kracht. Niet doordat een 
gelijkvormige massa ontstaat, maar wel doordat het behoren tot een bepaalde sociale 
groep met een eigen levensstijl niet meer een zaak is van bezit en macht, maar van 
begaafdheid, karakter en vrijwillige keuze". (pag. 261.) 

Wat wij moeten ontwikkelen tussen de verschillende groepen in de maatschappij 
is, wat Maritain noemt een "natuurlijke kameraadschap van samenwerkenden". 21) 

Wel hebben we een élite nodig in de socialistische democratie van de toekomst. 
Hieruit zullen zekere verschillen resulteren, materieel zowel als moreel, doch veel 
geringer in afstand dan de vroegere klasse-verschillen. Immers: we hebben niet 
meer alleen behoefte aan een élite, doch vooral aan een groot draagvlak daaronder 
in het volk. Dit is geheel anders dan vroeger. Dit brede draagvlak vinden we met 
Maritain in het "proletariaat", dat nog het minst is aangetast door de kapitalistische 
geest en over grote morele reserves beschikt, en in de nieuwe middenstand. 

De grootste winst van de laatste vijftig jaren is niet zozeer de stoffelijke verbete
ring van het lot van het proletariaat, doch het zich zelf bewust worden van de 
waardigheid der eigen klasse. 

19) In "Katholiek Cultureel Tijdschrift", Mei en Juni 1951. 
20) "Capitalism, Socialism and democracy", pag. 134-139. 
21) Humanisme intégral, pag. 215. 
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S. KL EER E KOP E R 

'K HOU VAN BELASTING 
OOK ALS ZIJ HOOG IS 

A 
Is het waar is, dat men de moraal van een volk kan afmeten naar de mate 
waarin dit volk zich zelf belast, dan slaat het Nederlandse volk lang geen 
slecht figum. Maar als wij dit constateren, dan mogen wij toch niet ver

zwijgen, dat er in brede kringen van datzelfde Nederlandse volk een voortdmend 
gemopper gehoord wordt tegen de fiscale verplichtingen, die het grootste deel van 
de Nederlanders het kleinste oplegt. 

De bezwaren tegen het huidige belastingstelsel vormen een reeks van nuances, 
die zo ongeveer begrensd schijnen te worden door de twee onderstaande stand
punten. 
l. De heffingen zijn op zich zelf te hoog, zulks geheel en al afgezien van de 

principes op grond waarvan zij geschieden. 
2. De voorschriften en beginselen omtrent de heffingen (bijv. de definitie van het 

• begrip "inkomen", de onderscheiding tussen het zgn. risico-aanvaardende en 
risico-vermijdende kapitaal, de belasting van de speculatiewipsten enz. enz.) 
zijn op zich zelf soms zo verkeerd, d.w.z. oefenen soms een zo storende invloed 
uit op het economische leven, dat deze voorschriften en beginselen, gans en al 
afgezien van de hoogte der tarieven, veroordeeld zijn. 

Het spreekt vanzelf, dat de echte, principieel anti-fiscale, oppositie tegen de 
politiek-Lieftinck-v. d. Kieft met veel plezier deze beide standpunten zal com
bineren en al naar gelang de debatpositie het medebrengt, nu eens uit het ene, dan 
weer uit het andere vaatje zal tappen. Hierin schuilt het grote gevaar, dat de 
gehele aangelegenheid sterk wordt vertroebeld. 

Voor alles willen wij er daarom op wijzen, dat men tegelijkertijd voorstander kan 
zijn van hoge en zelfs van zeer hoge belastingen en critisch kan staan tegenover de 
grondbeginselen, waar de heffingen, of sommige van de heffingen, op berusten. 
En ook is mogelijk, dat men bepaalde heffingen, geheel afgezien van hun budge
taire effecten, wil behouden, verhogen of invoeren, alleen terwille van de sociale 
en/ of economische resultaten die men er mede hoopt te bereiken. De hieronder te 
bespreken speculatiewinstbelasting is, naar het oordeel van de schrijver van dit 
artikel, een voorbeeld van een dergelijke heffing. 

Wanneer wij nu eerst eens een ogenblik verwijlen bij de vraag of de Neder
landse belastingen absoluut gesproken te hoog zijn, d.w.z. wanneer wij vragen naar 
het antwoord op bovenstaande vraag no 1, dan wil ik hierop ontkennend antwoor
den en dit antwoord als volgt toelichten. 

97 



, 
--~ --

Het is op zich zelf juist, dat, wanneer een bevolking zich uitbreidt en men de 
consumptie van dat volk op den langen duur wil handhaven of uitbreiden, het 
noodzakelijk is, dat de hoeveelheid kapitaalgoederen eveneens wordt uitgebreid. 
Deze triviale waarheid doet op het ogenblik in de Nederlandse discussie hier en 
daar opgeld, maar ter beantwoording van de concrete vraag, of bijv. in de jaren 
1951 en 1952 de hoeveelheid kapitaalgoederen voldoende is uitgebreid om de 
bevolkingstoeneming te kunnen opvangen, geeft zij geen antwoord. Het zijn uit
sluitend statistische waarnemingen die hierop een antwoord kunnen geven. Wij 
moeten hierbij opmerken, dat in deze materie bij het trekken van conclusies dan 
nog dikwijls met getallen van benaderde juistheid moet worden gewerkt, hetgeen 
op zich zelf slechts een gering bezwaar is (wanneer de benaderingen ten minste 
niet al te grof geschieden), omdat een redelijke precisie op dit gebied reeds vol
doende is. 

Nemen wij aan, dat, als wij het welvaartspeil niet alleen willen handhaven, 
maar zelfs nog willen verhogen, dat dan ieder nieuw geboren Nederlandertje een 
investering 1) eist van f 12.000,- en stellen wij de jaarlijkse bevolkingstoeneming 
in Nederland op rond 175.000 zielen. De noodzakelijke jaarlijkse investeringen 
belopen dan 175.000 X f 12.000 = f 2.100.000.000,-, dat is dus ruim twee 
milliard gulden. 
Men kan dus - zeer globaal redenerend - zeggen, dat dè fiscus het Nederlandse 
volk in zijn geheel, d.i. inclusief de overheid, in de gelegenheid moet stellen om na 
het betalen van zijn belastingen en het betalen van zijn normale consumptie, per 
jaar ruim 2 milliard te sparen. Immers iedere investering behoort gepaard te gaan 
met een even groot bedrag aan besparing. Nu spreekt het vanzelf, dat in de oorlogs
jaren en in de jaren die op de oorlog volgden, de besparingen van het Nederlandse 
volk bij lange na niet aan bovenstaande quantitatieve norm hebben voldaan. Hier
van kan noch het Nederlandse volk noch zijn overheden een verwijt worden 
gemaakt en o.a. de Marshall-hulp heeft hiervan veel opgevangen. Maar sinds 1951 
wordt in Nederland voldoende gespaard om de nieuwe investeringen te financieren 
en hiermede is op het ogenblik het argument, dat de hoge belastingdruk de nood
zakelijke kapitaalvorming in de weg staat, weerlegd.2) Erkend moet worden, dat 
de meeste deskundigen dit ook wel toegeven, maar hiermede is de strijd der 
meningen allerminst geëindigd. Toegevend dat de kapitaalvorming (investering) 
absoluut gesproken voldoende is, maakt men veelvuldig bezwaar tegen de qualita
tieve samenstelling van het bespaarde vermogen. De fiscale druk zou het risico
dragende vermogen benadelen ten gunste van het risicovermijdende vermogen. 
Men bedoelt hiermede te zeggen, dat de belastingheffingen op de winsten en 
dividenden van de naamloze vennootschappen er de spaarders van afhouden om 

1) Onder investeren verstaan wij hier het construeren of aanschaffen van nieuwe 
kapitaalgoederen (bijv. fabrieken, machines, transportmiddelen, voorraden, enz.). 

2) Lezers, die zich voor meer details van dit probleem interesseren, verwijzen wij naar 
het voortreffelijke artikel dat de president van de Nederlandsche Bank, dr M. W. Roltrop, 
heeft gepubliceerd in De Gids 1952: speciaal nummer: "De tijd waarin wij leven", 
pagina 48. De opmerkzame lezer zal blijken, dat wij op sommige andere punten tot een 
opinie inclineren, die afwijkt van die van dr Roltrop. 
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hun besparingen te beleggen in (risicodragende) aandelen en hen drijven in de 
richting van de (risicovermijdende) obligatiën. En aangezien alle deskundigen het 
er over eens zijn, dat het bedrijfsleven slechts op beperkte schaal met obligaties en 
voor het grootste deel met aandelen (en reserves) dient te worden gefinancierd, 
zou hier toch een fiscale druk merkbaar zijn, die een ongunstige invloed op de 
Nederlandse kapitaalvorming uitoefent. Op grond van een en ander wordt dan 
vermindering van de fiscale druk op de winsten en uitkeringen der naamloze 
vennootschappen bepleit. 

Ik moet zeggen, dat deze redenering niet als juist kan worden beschouwd. De 
onderscheiding: aandelenvermogen = risicodragend vermogen en obligatiever
mogen = risicovermijdend vermogen, is stellig onjuist en mitsdien moet iedere 
redenering, die op deze tegenstelling is gebaseerd, worden afgewezen. 

Als men nagaat, wat er gebeurd is met de obligaties die bijv. zijn uitgegeven 
door de keizerlijke Russische regering, het Duitse rijk, Oostenrijk-Hongarije, Turkije, 
alle Balkanstaten, Italië, Spanje, Frankrijk, België, de Zuid- en Centraal-Amerikaanse 
staten, China, allerlei Indonesische obligaties, zowel door deze staten als hun lagere 
overheidsorganen, zal men moeilijk meer kunnen volhouden, dat obligaties risico
vermijdend zijn. Ook de geschiedenis der industriële obligaties vertoont een beeld, 
dat geenszins van risico vrij is en als men nagaat, dat de (goudgerande!) Neder
landse staatsobligaties een tiërcering, een devaluatie en een aantal inflaties hebben 
beleefd, blijft er voor bovengenoemd gunstig oordeel stellig geen grond meer over. 
Obligaties leveren, zolang zij "goed" zijn, een vaak van tevoren bekend inkomen; 
aandelen een wisselend inkomen, afhankelijk van de winst en de dividendpolitiek 
van de desbetreffende onderneming. Dat het risico van aandelen hierdoor groter 
zou zijn dan dat van obligaties, volgt uit niets. Integendeel wijst de ervaring uit, ( 
dat op den langen duur het risico van aandelen kleiner is dan dat van obligaties. 
Deze regel zal slechts uitzondering lijden ten aanzien van de speculant, maar \ 
aangezien deze figuur voor de financiering van de productie - zoals wij nog nader 
zullen zien - een overwegend schadelijke betekenis heeft, doet deze uitzondering 
hier niet ter zake. 

Een andere zaak is, dat de kleine en kortstondige spaarder gedwongen is, om op 
de obligatiemarkt te verschijnen: het wisselende inkomen van de aandelen kan hij 
zich niet veroorloven. Maar de langdurige en grote spaarder, die zich kan veroor
loven om magere en vette jaren "door elkaar te rekenen", verschijnt op de aandelen
markt en geniet daarvan de in vergelijking met de obligatiemarkt doorgaans hogere 
rente die daar "gemaakt" wordt. 

Overigens is de verhouding van de rentestand op de aandelenmarkt tot die op de 
obligatiemarkt ook een vraag van de conjunctuur. Bijv. in de speculatieve hausse 
overschat men de toekomstige dividenden van de aandelen, hetgeen de koersen 
opjaagt, waardoor het rentepercentage dat wordt gemaakt, lager wordt (i.h.b. 
wanneer de verwachte dividendverhogingen tegenvallen of uitblijven). De rente, die 
men dan van aandelen maakt, is geringer dan die van obligaties. Iets dergelijks 
geschiedt in de depressies, maar nu in omgekeerde zin. Men onderschat dan de 
toekomstige dividenden van de aandelen; de koersen worden dan overdreven 
gedrukt en men maakt alsdan een hogere rente van aandelen dan van obligaties. 
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Wanneer wij dus in Nederland op het ogenblik (grofweg getaxeerd en in ronde 
cijfers uitgedrukt) op de aandelenmarkt een rentestand zien, die plm. 1 procent 
hoger is dan die op de obligatie markt, dan is dit een zeer normaal depressiever
schijnsel, dat wonderwel aansluit bij de ruim 160.000 werklozen waarmede het land 
op het ugenblik wederom gezegend is. Ik zie dan ook in de beroemde onderschei
ding tussen risicodragend en risicovermijdend vermogen geen enkele reden tot 
fiscale faciliteiten voor de naamloze vennootschappen. Naarmate men over deze 
aangelegenheid verder nadenkt, komt men tot merkwaardiger conclusies. Het is 
een oude en eerbiedwaardige drogreden om de conjuncturele moeilijkheden, die een 
onvermiidbam' wezenskenmerk zijn van de structuur van de ongeordende productie, 
te verklaren uit allerlei vermijdbare incidenten. De goudproductie was te hoog of 
te laag, de lonen waren te hoog of te laag, het tempo van rationalisatie was te snel 
of te b'aag, de arbeidstijd te lang of te kort, de rentestand te laag of te hoog, 
devaluatie gewenst of ongewenst, maar nooit, i.h.b. in de tijd dat de moeilijkheden 
acuut waren, is er een poging gedaan om de koe bij de horens te pakken en te 
ordenen wat ongeordend nu eenmaal tot een chaos leidt. En zo geloof ik, dat de 
drang om loons- (en steun-) verlaging, die in de Colijn-periode de aandacht van 
zoveel diepere oorzaken had afgeleid, in onze dagen vervangen is door de bijna 
gelijkluidende eis van belastingverlaging. En wel durf ik te voorspellen, dat even
min als de loonsverlagingen in de dagen van Colijn noemenswaard hebben bijge
dragen tot een verbetering van de conjunctuur, in onze dagen fiscale concessies, 
die een noemenswaardige verlaging van het belastingniveau beogen, werkelijk een 
conjunctuurverbetering zullen vermogen te bewerkstelligen. Het enige resultaat zal 
zijn: een bevoordeling van een groep (grote) spaarders (de aandeelhouders n1.) en 
speculanten ten koste van de grote massa van het Nederlandse volk. Dit oordeel 
wordt stellig door de ervaring bevestigd. Immers de negentiende eeuw, die toch 
zoveel lagere belastingen kende dan onze tijd, vertoonde hevige conjunctuurschom
melingen, die voor een zeer aanzjenlijk deel door de arbeiders zijn betaald. 

Een gans ander aspect vertoont vraag 2. Voldoen de Nederlandse voorschriften 
en grondbeginselen van de belastingheffing aan redelijke eisen? Helaas kan ik op 
dit punt niet zo onverdeeld gunstig oordelen als op het vorige het geval geweest is. 
Ik wil dan niet spreken over het bijzonder hinderlijke feit, dat in de afgelopen 
jaren door de noodzaak van het inhalen van achterstand, een groot aantal contribu
abelen in één jaar een opgelopen schuld van jaren te betalen kregen. Even duidelijk 
als het is, dat de Nederlandse administratie hiervoor géén blaam treft en dat de 
bezetting van een en ander als oorzaak moet worden aangewezen, even dUidelijk 
is het, dat hier door middel van betalingsregelingen de ergste moeilijkheden 
moesten worden opgelost. Maar zoals gezegd: liever dan hierop in te gaan, willen 
wij een ogenblik verwijlen bij het fiscaal zo belangrijke begrip "winst". In een even 
doorwrochte als serieuze parlementaire redevoering heeft minister Zijlstra te kennen 
gegeven, dat hij in principe bereid was om een zekere winstnivellering toe te 
passen. Bijv. zij in de jaren 1950, 1951, 1952 de winst van een bepaalde onder
neming achtereenvolgens f 3.000, f 1000 en f 20.000, dan zou hij met een gemid-

f 3000 + f 1000 + f 20.000 
delde jaarlijkse winst van = f 8000 willen rekenen; 

3 
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zodoende zou voor de progressie in het jaar 1952 een top van f 20.000,- -
f 8.000,- = f 12.000,- vermeden worden. Veel heeft de minister over dit onder
werp niet gezegd, maar hetgeen hij niet heeft gezegd, noopt ons om op te merken, 
dat het beginsel van de vervangingswaarde op principiële wijze en exact de proble
matiek oplost, die ook minister Zijlstra, blijkens zijn uitlatingen, te lijf wil gaan. 
Ter toelichting van een en ander diene het volgende. Wanneer bijv. op 1 Februari 
een partij goederen wordt gekocht voor f 10.000,- en op 1 Mei is de inkoopsprijs 
gestegen tot f 12.000,- en de verkoopsprijs tot f 12.500,-, welke prijs ook wordt 
gerealiseerd, dan is het nog veelal gebruikelijk om met een winst van f 2500 te 
rekenen. I.h.a. is dit ook de fiscale opvatting. Economische analyse maakt het 
echter overduidelijk, dat in een dergelijk geval slechts een winst van f 500,
behaald is en in principe is er niets tegen om de resterende f 2.000,- onbelast te 
laten. Hieraan zijn dan wel enige voorwaarden verbonden. Als nI. deze f 2.000,
onbelast blijven en de ondernemer besteedt ze voor consumptie of expansie, dan 
spannen wij het paard achter de wagen. Men dient hierbij te bedenken, dat wij in 
ons voorbeeld blijkens de bovengenoemde getallen in een periode van inflatoire 
prijsstijging verkeren en dat dan expansie allerminst a priori en onbegrensd mag 
worden bevorderd. De eis zal dus moeten zijn, dat de onderhavige belastingvrije 
f 2.000,- wordt gestort op een depositorekening bij de Nederlandsche Bank, waar 
het bedrag tot nader order geblokkeerd blijft. Tot wanneer? Wel, wanneer na de 
conjunctuuromslag de prijzen bijv. als volgt "liggen"; inkoop f 15.000,-, vervan
gingsprijs f 14.000,-, verkoop f 14.100,-, zal van het bovengenoemde deposito 
f 1.000,- kunnen worden gedeblokkeerd en het bedrijf zal dan lustig kunnen door
draaien bij een verkoop tegen f 14.100,-, makende een winst van f 100,- op deze 
transactie. De gebruikelijke rekenmethode calculeert een verlies van f 900,-, met 
alle conjuncturele narigheden die iets dergelijks pleegt mee te brengen 3). Zo men 
wil, kan men dit winstnivellering noemen; men bedenke echter, dat dit voorstel 
heel wat méér inhoudt, nI. een nauwkeurig aan de goederenprijzen gebonden 
deflatoire werking in de hausse en een ~venzo beheerste inflatoire werking in de 
depressie. Het is duidelijk, dat over een dergelijk diep ingrijpend voorstel in een 
introducerend artikel slechts zeer summier kan worden gesproken. Ik wil dit punt 
dan ook voorlopig afdoen met de opmerking, dat het principe van de vervangings
waarde tevens een oplossing vermag aan te bieden voor het probleem van de 
"afschrijvingen en de fiscus", waarover op het ogenblik dikwijls zo vagelijk wordt 
geredeneerd. 

Wel zullen wij in dit geval nog even moeten spreken over de speculatiewinst en 
de speculatiewinstbelasting. Het is een bekend feit, dat de basis van de waardering 
van een aandeel gevonden wordt in het verwachte dividend. Geldt op de aandelen
markt een rentestand van bijv. 6 % en verwacht men, dat een zeker aandeel 9 % 

3) De gedachte van dit somt geblokkeerde deposito's is niet nieuw. Zij is door mij het 
eerst geuit in Bedrijfseconomie, eerste druk 1934, N.V. De Arbeiderspers, hoofdstuk XIV 
i.h.b. § 458 e.v. Van dit boek uit is zij - in vage bewoordingen - terechtgekomen in het 
derde deel van het Plan van de Arbeid. In de practijk heeft men deze aangelegenheid 
echter steeds verwaarloosd. 
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9 
dividend zal opleveren, dan zal de koers zich stellen op ongeveer -0- = 150 % 

0, 6 
(6 % van 150 is nl. 9). Is nu bijv. op 1 Mei 1950 de dividendverwachting van dat 

6 
aandeel 6 % geweest, dan was toen dat aandeel te koop voor 0 06 = 100 % of , 
f 1.000,-. Is nu de dividendverwachting op 1 April ).951 gestegen tot 9 %, dan 
zal (zie boven) de koers dus oplopen tot 150 % of f 1.500,- en de koper van 
1 Mei 1950 kan dus nu door verkoop van zijn aandeel f 500,- "verdienen". 
Waarop is deze "verdienste" gebaseerd? Op het feit, dat de beurs taxeerde, dat het 
dividend 9 % zou zijn en - men realisere zich dit scherp - rekenkundige overwegin
gen leren, dat deze koersen gebaseerd zijn op de verwachting, dat dit inkomen van 
9 % blijvend zal worden genoten.4) 

En als dat nu niet het geval zal zijn? In de eerste plaats: de kans, dat in de 
kerende conjunctuur het dividend zal dalen, is uitermate groot. Welnu, dan heeft 
de speculant die heeft verkocht voor f 1.500,-, een winst gemaakt van f 500,-, 
die op niets anders is gebaseerd dan op de verwachting, dat in de toekomst een 
dividend van 9 % zou worden uitgekeerd, welke verwachting niet in vervulling is 
gegaan. In de maatschappij is dus stellig niet geproduceerd noch is er, sociaal 
gesproken, inkomen gevormd, maar de speculant beeft "verdiend". 

Het is duidelijk, dat deze speculatiewinsten volstrekt inflatoir zijn en een belang
rijk element vormen van de zgn. speculatieve hausse. En het is duidelijk, dat als 
wij dit systeem van effectenspeculatie koppelen aan de winstberekeningen die wij 
hierboven bij onze beschouwingen over de inbreuken op de leer van de vervan
gingswaarde hebben Ieren kennen, deze speculatiewinsten in hoeveelheid en om
vang nog zullen toenemen. En, het zij hier terloops gezegd, wanneer de zgn. 
beleggingsmaatschappijen bovendien op het toneel verschijnen, zoals hier in Neder
land helaas meer en meer het geval is, wordt het boven gesignaleerde kwaad nog 
eens met een aanzienlijke coëfficiënt vermenigvuldigd. 

Een speculatiewinstbelasting - wellicht meer gedifferentieerd en zwaarder dan 
de tegenwoordige - is dus alleszins gerechtvaardigd en nodig. En laat men vooral 
niet beweren, dat deze belasting gemist kan worden, omdat zij zo weinig opbrengt. 
Als zij weinig opbrengt, bewijst zij juist haar werk gedaan te hebbenl Dan heeft 
zij een goed stuk irrationele inflatoire speculatie tegengehouden en de arbeiders 
en de gehele maatschappij behoed voor de terugslag die hierop volgen moet. 

Wat de speculatiewinstbelasting aangaat concluderen wij dus, dat zij stellig 
dient te worden gehandhaafd en wel in samenhang met dividendstop en verbod 
van speculatieve prolongaties en beleningen. 

En verder realisere men zich de samenhang die tussen al de hier behandelde 
problemen bestaat en waarvan ik hoop, dat zij ondanks de zo summiere behan
deling, toch aan het licht is getreden. Zo zal bijv. aanvaarden van de leer van de 
vervangingswaarde van invloed zijn op de hoogte van een aantal andere belasting-
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tarieven. Incidentele regelingen dragen een kern van bederf in zich en wanneer 
men tracht. voordelen voor deze of gene groep te bereiken, zal de regering wijs 
doen met iedere beslissing of toezegging uit te stellen totdat bij tijd en wijle alle 
problemen bij een generale herziening in onderling verband kunnen worden 
ieregeld. 

En tot slot van deze uit de aard der zaak summiere en onvolledige beschouwin
gen: men denke vooral niet, dat een en ander de "kapitaalvorming" (investering) 
zal schaden. Iets minder kapitaalvorming in de hausse betekent minder kapitaal
vernietiging in de depressie. Als men statistisch gaat benaderen hoeveel kapitaal in 

ederland vernietigd is door de grote depressie van de dertiger jaren, krijgt men 
tranen in de ogen! Het is waar, dat de kapitalistische maatschappij op tal van 
punten zeer ernstige gebreken vertoont. Er is echter één gebrek, dat zij, in het 
Westen althans, nooit vertoond heeft: dat zij aan een tekort aan kapitaalvorming 
zou lijden kan men onmogelijk beweren. 

Op enige andere, politieke aspecten van deze problematiek, hoop ik in een vol
gend artikel terug te komen. 
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K. HEEROMA 

GORTERS DICHTERSCHAP 

N u met de verschijning van een achtste en laatste deel de uitgave van 
Gorters Verzamelde Werken voltooid is, gaat men onwillekeurig opnieuw 
vragen wie hij geweest is. Want Gorters gestalte heeft iets dat niet 

gemakkelijk te doorgronden is. Aan de ene kant zijn optreden eenvoudig en 
innemend, schijnt hij altijd gaarne bereid zijn gewaarwordingen mee te delen of 
zijn geloof te belijden, aan de andere kant heeft hij het contact met de werkelijke 
gemeenschap toch vaak moeilijk kunnen vinden en heeft hij het leven geleid van 
een heerser in een eigen rijk. Het is goed om te trachten, vijf en twintig jaar na 
zijn dooo - hij stierf 15 September 1927 - hem opnieuw te ontmoeten. 

Enkele feiten uit zijn leven en literaire ontwikkelingsgang moeten hiervoor 
worden gememoreerd. Op 26 November 1864 werd hij geboren in de Doopsgezinde 
pastorie van Wormerveer. Hij heeft zijn vader, die teringachtig was en stierf toen 
de zoon nog geen zeven jaar was, nauwelijks anders gekend dan als een zwak en 
ten dode gedoemd man, een geest die in zijn uitgroei altijd geremd werd door een 
minderwaardig lichaam. Zelf is hij daarentegen gezond en sportief. Hij geniet zijn 
jeugd intens, maar kent toch de tucht van de geest over het lichaam. Drie en 
twintig jaar oud is hij, als hij het grote gedicht van zijn jeugd schrijft. Dat is de 
Mei, die hem, bij zijn verschijning in 1889, meteen beroemd maakt in de kring der 
jongeren. Want Mei is een jeugdgedicht, maar een meesterwerk. De kring waarin 
hij hiermee treedt in die van De Nieuwe Gids. Toen dit tijdschrift nog maar enkele 
maanden bestond, had hij, als een en twintig-jarig student, al een bewonderende 
lezing gehouden over Alberl Verwey, een jaar jonger nog dan hij zelf, maar vroeger 
gerijpt. Het is ook Verwey geweest, die de jonge Gorter in de eerste plaats heeft 
nagevolgd. In het tweede deel van de Verzamelde Werken vindt men voor het 
eerst de vroege sonnetten gepubliceerd, die hij onder invloed van de Nieuwe-Gids
poëzie schreef. Hun visie en dictie zijn, kan men zeggen, "conventioneel" vroeg
Tachtigs. In Mei, al moge ook hiervoor de "zoete Mei die altijd lacht" uit Verwey's 
Rouw om het Jaar hem nog het motief hebben toegeworpen, is hij zijn voorbeelden 
echter al verre te boven. Hij heeft dan geheel zijn eigen toon, zijn eigen woord
gebruik gevonden. Hij is niet alleen zelfstandig Tachtiger, maar ook de grootste 
der Tachtigers geworden, ofschoon hij, merkwaardig genoeg, Verwey ook dan nog 
als zijn meerdere blijft erkennen. Het individualistische dichterschap in de 
Tachtiger stijl is in hem tot een hoogtepunt gekomen. 

In de verzen, die Gorter na de Mei schrijft, komt hij tot de grens van het 
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menselijk-mogelijke. In hem, de laatstgekomen Tachtiger, beleeft de beweging voor 
het eerst haar ontbinding. Gorter kondigt hier eigenlijk al de ondergang van de 
Nieuwe Gids aan, hij toont door zijn poëtische praktijk aan dat het onmogelijk is 
in deze individualistische richting verder te gaan, lang voordat hij dit kritisch 
zou kUllnen verklaren. Het dichterschap van de "sensitivistische" verzen brengt 
hem in een existentiële crisis (zijn t'-:Veede, want ook in zijn puberteit had hij al een 
zware crisis doorgemaakt). In de jaren 1890 tot 1893 krijgt zijn leven als het ware 
zijn definitieve vorm. De poëtische weerslag van dit proces vindt men in een cyclus 
De Dagen, nog van 1890, een reeks korte verzen van 1891, een grote reeks 
sonnetten, door Henriëtte Roland Holst de "kenteringssonnetten" genoemd, en daar
na nog de zogenaamde Balder-fragmenten van 1893. In deze tijd trouwt hij met de 
vrouw die hem blijvend inspireren kon, die hem volgen kon in zijn ontwikkeling 
en waarin hij zijn verbeeldingen projecteren kon. Betekent dit een binding, aan 
de andere kant maakt hij zich los. Zijn studie in de klassieke letteren had hem, 
naar het scheen, maatschappelijk voorbestemd om leraar aan een gymnasium te 
worden, en inderdaad heeft Gorter een tijdlang, van 1890 tot 1893, in Amersfoort 
voor de klas gestaan, maar hij was niet gelukkig in dit werk. Pas toen hij zich 
daarvan had losgemaakt, kon hij ten volle zichzelf zijn. Hij gaat dan met zijn 
vrouw in Bussum wonen en heeft verder zijn leven lang geen vaste werkkring 
gehad. 

In deze tijd van ontbinding en nieuwe binding valt Gorters "bekering". Dat is 
allereerst een "bekering" tot het Spinozisme geweest. Hij vertaalt, in 1895, 
Spinoza's Ethica - Gorter deed alles zeer grondig - en begeleidt deze vertaling 
met commentariërende gedichten over zijn nieuw gewonnen geloof. Maar het 
Spinozisme was voor hem maar een eerste trap. Van Spinoza klom hij naar Marx, 
en hiermee had dan ook zijn geloof een definitieve vorm gekregen. Hij wordt al 
spoedig een even grondig kenner van Das Kapital als hij het van de Ethica geweest 
was. Hij volgt de grote meester van het dialectisch historisch-materialisme in alle~ 
en werkt zijn leer uit op het gebied van de literatuur. Dit dwingt hem allereerst 
zich rekenschap te geven van zijn eigen literau'e verleden. Alles wat hij na de Mei 
heeft geschreven, gaat hij schiften en een bloemlezing er uit, die zijn ontwikkelings
gang uit het Tachtiger individualisme naar de geopenbaarde waarheid van Marx 
moet illustreren, geeft hij, in 1897, uit onder de sprekende titel De School der 
Poëzie. In de voorrede tot die bundel duidt hij al zeer in het kort zijn kritiek op 
Tachtig aan, een jaar later wordt die kritiek in het tijdschrift De Nieuwe Tijd, 
waarvan Gorter inmiddels mederedactem is geworden, uitgewerkt in een grote 
reeks artikelen onder de titel Kritiek op de literau'e Beweging van 1880 in Holland. 
Hij spreekt daarin met een heldere overtuigde stem. Zijn visie op de toekomst 
maakt hem kennelijk gelukkig en hij breekt zonder merkbare pijn de staf over zijn 
verleden en dat van zijn generatiegenoten, die hij intussen, als een niet-ondankbaar 
oud-leerling een betrekkelijke waardering en hoogachting blijft toedragen. De 
literair-historische visie die uit deze eerste kritieken spreekt, is Gorter zijn hele 
verdere leven trouw gebleven. Het is dezelfde visie die hem op het eind van zijn 
leven nog heeft geïnspireerd tot zijn werk De Grote Dichters, ook in zijn soort 
een - overigens onvoltooid gebleven - meesterwerk. Sinds hij Marx heeft ge-
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vonden, blijkt het scheppingspatroon van zijn leven vast te liggen. Al zijn politieke 
teleurstellingen - hij is van de S.D.A.P. overgegaan naar de S.D.P., van de S.D.P. 
naar de C.P.H., van de C.P.H. naar de K.A.P. - hebben zijn geloof evenmin 
kunnen schokken als zijn verbeelding. Zijn geloof blijkt niet afhankelijk van een 
organisatievorm, daarin betoont hij zich een typische schismaticus en sectariër. Ook 
nadat hij "de neder'.aag der revolutie" heeft beleefd, blijft hij onverminderd uit
zien naar het heilsrijk. Het dichterlijke hoofdwerk van zijn middelbare leeftijd is 
Pan geworden, niet een product van voorbijgaande, aan een bepaalde ontwikke
lingsfase gebonden, inspiratie, zoals Mei, maar een werk van jaren en van een man 
die zich de jaren door gelijk blijft. De voltooiing van Pan, in 1916, viel ongeveer 
samen met de dood van zijn vrouw. Hoe belangrijk zij ook in zijn leven geweest 
was, haar dood kan er geen wezenlijke verandering in brengen. Hij dicht voor haar 
een In Memoriam met de ondertitel Bij de dood ener Communiste, even onper
soonlijk en extatisch-gelovig als het halleluja van een heilsoldatenbegrafenis. Zijn 
eigen dood, tien jaar later, doet zich aan ons voor als een min of meer toevallige, 
lichamelijke gebeurtenis. Zijn leven had ook tien jaar korter of langer kunnen 
dur~n, het beeld van zijn werk zou er niet anders door geworden zijn. 

Wie Gorters leven op deze wijze overziet, voelt vele vragen rijzen. Hoe 
verhouden zich eigenlijk de periode voor en de periode na de "bekering"? Moeten 
we het hoofdaccent leggen op Gorter de Tachtiger of op Gorter de Marxist? Is 
Mei het poëtisch hoofdwerk van zijn leven geweest of Pan? Betekent Mei de volle 
rijkdom van het leven en het Marxisme een koppige verstarring, of is Mei maar 
een aanloopje en het Marxisme de sprong naar de hoogste vervulling? Wat moeten 
wij op dit alles antwoorden? Wij kunnen, geloof ik, als objectieve beschouwers niet 
anders doen dan het zwaartepunt van Gorters leven zoeken in de laatste dertig 
jaar, in zijn Marxistische periode. Maar wij kunnen evenmin anders doen dan 
constateren dat zijn poëtisch hoogtepunt ligt tussen zijn 23ste en 26ste jaar, de 
tijd van de Mei en de "sensitivistische" verzen. Dit betekent dat Gorters dichter
schap ons voor een probleem stelt, het probleem van de spanning tussen poëtische 
vlucht en existentiële diepgang. Had Gorter, als bijvoorbeeld Rimbaud, na een 
korte schitterende dichterlijke jeugd het dichterschap afgezworen, dan was hij 
enkel een psychologisch maar geen literair probleem voor ons geweest. Maar 
Gorter is zijn hele leven lang dichter geweest en heeft zich zijn hele leven lang 
ook dichter gevoeld. Hij zocht in zijn lectuur voortdurend contact met de grootste 
dichters van de Westerse cultuur, omdat het grote dichterschap iets was dat hem 
persoonlijk aanging. Het dichterschap was de zin van zijn bestaan, hij werd Spino
zist en Marxist om dichter te kunnen zijn, om beter, ruimer, completer, gezonder, 
groter dichter te kunnen zijn. Het "sensitivistische" dichterschap had misschien een 
mooie stem gehad, maar het zong, geestelijk gesproken, uit te zwakke longen. Hij 
zou er op den duur aan kapot gegaan zijn, hij zou de weg van zijn vader 
gegaan zijn. 

Iedere zoon is de voortzetting van zijn vader, maar ook, als hij een krachtige 
persoonlijkheid is, een reactie op de zwakheden van zijn vader. In de opgroeiende 
en man-geworden Gorter constateert men een heftig verlangen om gezond te zijn, 
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om zich te weer te stellen 
tegen het beeld van de weg
ziekende vader op de achter
grond van zijn bestaan. De 
samenhang tussen lichamelijke 
gesteldheid en groot dichter
schap was voor hem een nood
zakelijk levensbeginsel. Daar
door moest het historisch-ma
terialisme hem wel gemakke
lijk aanspreken. Daardoor 
moest het dichterschap voor 
hem ook altijd min of meer 
een zaak van ascese zijn. Hij 
moest zich lichamelijk kunnen 
voorbereiden op het ontvangen 
van grote gedachten en grote 
gedichten. Het gewoel van een 
concrete mensengemeenschap, 
van een schoolklas bijvoor
beeld, moest hem hinderen. 
Hij had de eenzaamheid van 
de natuur, hij had "woestijn" 
om zich heen nodig. Hij had 
een dieet nodig van sprinkha
nen en wilde honing. Ook het 
cultiveren van het gewaarwor
dingsleven in Tachtiger stijl 
was een oefening voor hem ge
weest. Hij had "zijn best ge-
daan". Het verbaasde hem, dat Herman Gorter (1926) 

zijn Tachtiger vrienden de Mei 
.zo hoog aansloegen. "Ze ~ouden mij wel willen doen geloven dat ik er al was. 
Daar geloof ik niets van en ik geloof dat het voor mij het beste is, stil en eerlijk 
mijn best te blijven doen en altijd zo goed te doen als ik kan." Hoe eenvoudigweg 
schrijft hij dit, na de verschijning van zijn geniale jeugdgedicht, aan zijn oom, de 
Doopsgezinde dominee van Hoorn! 

Voor hem zelf blijft de Mei iets voorlopig~ en incompleets: "Ik heb iets willen 
maken van heel veel licht en een mooie klank, verder niets. Er loopt een geschiedenis 
door, en er zit een beetje philosophie in, maar dat is om zo te zeggen bij ongeluk. 
Ik weet wel dat dit het zwakke er van is, dat die geschiedenis en die philosophie 
vaag en onvast zijn, maar ik kon in de tijd waarin ik het maakte niet beter .... 
Ik zal proberen of ik gaandeweg nog wat meer zal gaan kunnen doen." Dat 
"meerdere" wordt dan in de eerste tijd, dat hij de methode van het Tachtiger 
dichterschap tot de uiterste consequentie doorvoert, maar het is duidelijk dat dit 
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hem op den duur niet kon bevredigen, omdat het hem niet aan een "vaste filosofie" 
hielp. Men zou Mei ook het gedicht van een jeugdliefde kunnen noemen. De 
dichter heeft er alles in gegeven wat hij op dat ogenblik bezat, maar zijn verstand 
belette hem zich daarop vast te leggen. Zijn geest voelde zich tot meer in staat, 
tot groter liefde en tot groter dichterschap. Door het schrijven van de "sensitivis
tische" verzen merkte hij dat die liefde en dat dichterschap niet in het verlengde 
van het Tachtiger individualisme konden liggen, en dat hij een principieel andere 
ascese moest zoeken, die hem niet zou uithollen, maar versterken. Dat is zijn 
"bekering" . 

Het Tachtiger dichterschap was niet in hem zelf ontstaan, maar het vertegen
woordigde een stuk school. Men zou het de middelbare school van Gorters existen
tiële ontwikkeling kunnen noemen, ná de vrijzinnig-protestantse bewaarschool van 
zijn kindertijd, ná de Multatuliaanse lagere school die hem in zijn puberteit had 
gevormd, en vóór het hoger onderwijs dat hij van Spinoza en Marx zou ontvangen. 
Hiermee is echter het literaire probleem dat Gorters dichterschap ons opgeeft nog 
allerminst opgelost. Waarom is zijn gevoeligheid voor klank en beeld met het 
vaster worden van de filosofie wel niet verloren gegaan, maar toch minder zeker 
geworden? Waarom staat het complete dichterschap van Pan niet op dezelfde 
hoogte als het incomplete van Mei? Is dat de schuld van de school? Verdraagt een 
"vaster filosofie" zich niet met "heel veel licht en een mooie klank"? Het antwoord 
hierop moet, naar het mij voorkomt, hierin gezocht worden dat Gorter niet de 
mogelijkheden in zich droeg tot een constructieve rhetoriek. Alle grote dichters, alle 
scheppers van een grote stijl, hebben een constructieve rhetoriek in hun poëtische 
activiteit toegelaten en gecultiveerd. Niet alleen classicisten als Vondel en Milton, 
maar ook Tachtigers als Verwey en Henriëtte Roland Holst. Maar Gorter heeft dit 
niet gekund en daarom blijft hij in de grote dichtwerken van zijn volwassenheid 
brokkelig, telkens opHitsend maar ook telkens weer uitdovend. Gorter was meer 
dan de andere Tachtigers van aanleg anti-rhetorisch. Het anti-rhetorische programma 
van de vroege Nieuwe Gids, van de jonge Verwey in het bijzonder, heeft hem tot 
de beweging van Tachtig getrokken en gemaakt dat hij een tijdlang gemeend heeft 
zich in deze atmosfeer te kunnen ontwikkelen tot wat hij krachtens innerlijke aan
leg moest zijn. Toen hij zich bevrijdde van het Tachtiger individualisme, heeft hij 
zich niet tegelijk van zijn anti-rhetorische instelling bevrijd. Dat kon hij niet want 
die was hem aangeboren. Dat was de erfenis van zijn vader Sirnon Gorter. Die had 
hij meegebracht uit de Doopsgezinde pastorie. Niet het Spinozisme of het Marxisme 
zijn in zichzelf anti-poëtisch en hebben Gorter in zijn dichterlijke opvlucht 
belemmerd. Wat hem belemmerd heeft, is zijn eigen aangeboren Dopers stijlbesef 
geweest. 

Het probleem van Gorters dichterschap is een bijzonder geval van het probleem 
van het Doperse dichterschap. Men komt dit probleem telkens weer tegen, bij Van 
Mander en Vondel, bij Camphuysen en Jan Luiken, bij Multatuli en Theun de 
Vries, bij Herman Gorter en Menno ter Braak. Sommigen braken met hun Doperse 
verleden en werden toch nog grote dichters, sommigen bereikten een compromis 
in een dienend dichterschap, sommigen hoonden of theoretiseerden de poëzie weg 
en wendden zich tot het proza, sommigen bleven ook hun leven lang worstelen 
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met het grote dichterschap op anti-rhetorische grondslag. Er is nu eenmaal iets als 
een typisch-Doperse geest. De Doopsgezinden vormden vanouds een zeer gesloten 
gemeenschap met een eigen levensstijl, die, doordat men er de generaties door in 
eigen kring huwde, tot een erfelijk geestesmerk werd. GOlters vader en moeder 
stamden beiden uit oude Doopsgezinde families. Niet alleen zijn vader, Sim on, 
maar ook zijn grootvader, Douwe, en zijn overgrootvader, weer een Sim on, waren 
Doopsgezinde dominees. Bewaarde hij aan de pastorie van zijn vader nauwelijks 
meer herinneringen, aan die van zijn grootvader, in het Friese dorp Balk, zoveel te 
meer. Het begin van de Mei dankte er zijn atmosfeer aan. De Doperse geest geeft 
aan de figuur van Herman Gorter zijn eenheid, door Multatuliaanse, Tachtiger, 
Spinozistische en Marxistische periodes heen. 

Wanneer men Gorters dichterschap beziet in bet licht van zijn Doperse afkomst, 
krijgen allerlei trekken hun zin. Ik noemde al de afkeer van een constructieve 
rhetoriek, die in wezen zijn hele poëtische techniek bepaalt. De noodzaak van het 
rijm, in het bijzonder van het zuivere rijm, leidt bijna altijd tot een zekere mate 
van "onwaarheid" in de uitdrukking. Dat heeft Multatuli al bij monde van Droog
stoppel geconstateerd. Het rijm dwingt de dichter zijn uitdrukking in een andere 
richting te sturen dan zijn onmiddellijke gewaarwording of inval hem dicteert. 
Gorter kon dat niet. Hij nam liever een sprong in de stamelende extase dan zich 
te laten meedrijven op de stroom der geordende oratorie. Hij hanteert de taal óf 
eenvoudig en recht op de man af, óf hij laat de geest de taal doorbreken. Deze 
combinatie van redelijke nuchterheid en glossolalie lijkt mij typisch Dopers. Voor 
sierlijke taalcultuur voelt de Doper even weinig als voor een sierlijke wooncultuur 
of een sierlijke kleedcultuur. Gorters kritisch en bp,togend proza is van een 
prachtige directheid en onversierdheid, zijn poëzie wankelt daarentegen dikwijls 
tussen kunsteloosheid en onverstaanbaarheid. Voor een stilistisch purisme, dat 
bepaalde dagelijkse woorden, vaktermen of barbarismen buiten de poëtische dictie 
sluit, is bij Gorter evenmin plaats als bijvoorbeeld bij Jan Luiken. Hij jaagt ook niet 
het opzettelijke experiment na. Als hij "experimenteel" is, is hij dat terwille van 
de directheid. 

Wat de Doper Gorter in het Tachtiger individualisme miste, was een "gemeente 
zonder vlek of rimpel", een bijbel en een Godsrijk. Spinoza gaf hem tot op zekere 
hoogte een bijbel, maar Marx gaf hem een veel betere bijbel en bovendien een 
reële gemeente met een reële toekomstverwachting. Marx openbaarde een rationeel 
te benaderen "nieuw licht" en een heilsplan dat waarlijk goddelijk kon heten, 
omdat het vervuld werd buiten de wil der mensen om. Als Gorter sprak op een 
bijeenkomst van arbeiders om ze een of ander Marxistisch leerstuk uit te leggen -
en hij deed dat eenvoudig en goed - was hij in wezen een Dopers dominee die 
voorging in een "vermaning". Hij moet zelf ook wel die sh'ucturele verwantschap 
hebben gevoeld. In een van zijn vroegste socialistische gedichten spreekt hij van 
,:t geloof van mijn kerk". Een paar jaar eerder, toen hij nog een uitweg zocht uit 
het Tachtiger individualisme, breekt in een kort gedichtje opeens het heimwee door 
naar het voorvaderlijk ambt, het weiden van de schapen in een vast geloof naar 
goddelijke opdracht: 
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De verre toren staat vast -
ik voel me verbaasd 
in de oude tijden; 
ik wou wel weiden 
de geloovigheid -
mijn hart slaat en warrelt -
en drinken de daaglange rustigheid 
die God had in de wereld. 

Men vraagt zich, dit lezende, onwillekeurig af, of Gorter in zijn CnSIS]aren zijn 
bijbel ook niet had terug kunnen vinden in de Bijbel, of zijn "bekering" niet 
inderdaad een bekering had kunnen worden. De aanwijzingen in deze richting zijn 
echter wel zeer schaars. Men moet bovendien in het oog houden dat zijn Christelijk 
uitgangspunt weliswaar de Bijbel was, maar een Bijbel geïnterpreteerd door een 
redelijk verlichtingsgeloof. Van dit moderne geloof naar het geloof der oude Kerk 
was het wellicht nog een grotere stap geweest dan naar Spinoza of Marx. Niet de 
Christelijke leer is het geweest die Gorter uit zijn "bewaarschooltijd" door alle 
scholen van zijn leven en alle scholen van de poëzie heeft meegedragen, maar de 
structuur van de Doperse geest, het Doperse " geloof", de Doperse "hoop" en de 
Doperse "liefde". 

Zonder liefde heeft Gorter nooit kunnen leven. Wat hem in de crisis, die tot zijn 
"bekering" heeft geleid, het meest benauwde, was dat zijn liefde verloren dreigde 
te gaan, want dat betekende zijn ondergang als mens. 

o God! Ik sta aan den verkeerden kant. 
Ik ga te gronde. 
Mijn liefde gaat verloren. 

Deze drie allersimpelste regels vormen misschien wel Gorters meest directe en 
ontroerende gedicht. Ze verklaren zijn "bekering" beter dan welke redenering ook. 
Hij moest de "partij van God" kiezen om der liefde wil. Dat hij in die "partij van 
God" weer van partij op partij overging en ten slotte vereenzaamde, was een gevolg 
van zijn Doperse structuur. Zijn Dopers individualisme kan men het ook noemen, 
mits men dit wel onderscheidt van het artistieke individualisme van Tachtig. 
Gorters voorvaderlijke "kerk" was erfelijk belast met twisten tussen Lamisten en 
Zonisten, Jan Jacobsgezinden en Pieter Jeltjesvolk, en hoe al die partijen en 
partijtjes meer mogen hebben geheten. Ook de namen van de partijen en partijtjes 
waartoe Gorter zelf heeft behoord zijn intussen geschiedenis geworden. Wat uit 
die geschiedenis echter het meest tot ons blijft spreken is de liefde die hem levens
lang heeft gedreven en waardoor hij voor altijd zal behoren tot de partij die "aan 
de goede kant staat". Hij verdient ook vijf en twintig jaar na zijn dood niet te 
worden opgeborgen in een literatuurgeschiedenis, maar te worden gelezen en 
begrepen als een drager van een groot dichterschap. 
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N. A. DONKERSLOOT 

OVER CULTUUR 
EN "CULTURELE DEFENSIE" 

C
ulturele defensie" - een nieuw woord, de laatste jaren in de mode 
gekomen. Nu het zoveel gebruikt en zo gemakkelijk overgenomen blijkt 

, , te worden, is het van belang zich af te vragen: is het een bruikbare 
term? Nuttig, of eigenlijk schadelijk? De term is half zakelijk, half beeldspraak. 
Wat is die zakelijhkied dan waard en is de beeldspraak zuiver? 

Een term heeft behalve zijn inhoud ook zijn sfeer. Uit die sfeer kan de behoefte 
waaruit de term voortkomt, soms worden afgeleid. Die behoefte is in dit geval 
de wens om tegenover de alles overschaduwende defensie meer aandacht te vragen 
voor de cultuur, met de goedbedoelde gedachte dat daar te weinig aandacht voor 
is, maar zonder zich evenwel af te vragen of cultuur wel iets is waar men aandacht 
voor vragen kàn dan wel deze alleen bestaan kan doordat die aandacht er IS. De 
term vertoont ook een element van tactiek, want men weet maar al te goed dat 
men meestal onvoldoende gehoor vindt, als men spreekt over cultuur, en men 
verwacht daar verbetering in door de term te koppelen aan defensie. Men loopt 
echter gevaar, daarbij over het hoofd te zien, dat de behoefte om langs indirecte 
weg gehoor te krijgen voor cultuurbelangen reeds op cultuurzwakte wijst. Omge
keerd wijst de term ook op het besef van een zwakte in het enkele begrip defensie, 
waarbij men zich bewust wordt dat men zich niet alleen van de middelen ter 
verdediging rekenschap heeft te geven maar ook van de inhoud der defensie, van 
datgene wat men verdedigen wil. Ook zoekt men op deze wijze het begrip 
defensie te verruimen, om aldus op minder bekrompen schaal uitgaven voor 
culturele doeleinden te motiveren. In zoverre steekt er een goedwillende poging 
in tot opvoering, ook in budgetair opzicht, van de cultuurpolitiek, en tegelijkertijd 
bevat het een waarschuwing aan de velen voor wie het woord cultuur alleen dan 
iets zegt, wanneer er sprake van is "dat wij 'onze cultuur' moeten verdedigen" en 
voor wie het dus juist een welkom argument is tot opvoering van de defensie
uitgaven, terwijl de propagandisten van de cultuurdefensie gematigde en tactische 
pogingen aanwenden tot tempering van de defensieuitgaven. 
Beide groepen voelen zich min of meer wèl bij het gebruik van de term culturele 
defensie, die een gemakkelijke middenstof vormt en voldoende vervagend werkt 
om zowel naar de ene als naar de andere kant geëxploiteerd te kunnen worden, 
hetzij als koren op de molen der cultuur, hetzij als munitie voor de wapenfabriek 
der defensie. En zowel in het ene als in het andere geval vervult de term ook 
nog een functie die enigszins te vergelijken is met die van "gewetensgeld" waarmee 
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behoud (zelfs in het aangezicht van de gigantisch uitgegroeide vernietigingsmiddelen) 
niet in twijfel pleegt te trekken, kennelijk die zin en dat vermogen om tot 
cultuurbehoud te leiden verliest, als de uitgaven er voor dusdanige omvang gaan 
aannemen dat zij de cultuurzorg uithollen, en vervolgens ook de cultuur zelf 
aantasten. Zijn gedachtengang, als men de vraag naar het geoorloofd, zedelii.k en 
maatschappelijk vruchtbaar geweld buiten beschouwing laat, overigens juist, wordt 
in de uitwerking echter scheefgetrokken, daar inpassing van de cultuur zorg in 
het defensiekader de cultuur als zodanig onrecht doet, want ook al tracht hij 
aldus het defensiebegrip te vergeestelijken, feitelijk blijft het militaire defensie
begrip overheersen en wordt het cultuurzorg-bepalend. Feitelijk wordt het cultuur
begrip daarmede op zijn kop gezet en deze omkering valt in het gedachtenleven 
van de in regering en bedrijf leidende figuren in de principieel democratische 
landen steeds weer te constateren; in de principieel ondemocratische landen waar 
het cultuurbegrip niet als voor ons onvoorwaardelijk met de geestelijke vrijheid 
verbonden is maar practisch onvoorwaardelijk aan onvrijheid gekoppeld, berooft 
het cultuurbegrip daarmee zich a priori van zijn levensvatbaarheid, nl. van zijn 
levensadem en zijn geestelijke levensruimte. 
Om een integraal en autonoom cultuurbegrip beter ingang te doen vinden, is 
het begrip cultuurdefensie niet alleen niet bevorderlijk, het staat er zelfs aan in de 
weg. Voorzover het zulk een cultuurbegrip toch wil dienen, kan het niet verder 
komen dan conserverende projecten, juist voldoende om maatregelen te beramen 
tegen de verschijnselen van cultuurerosie (een term door mi) in Critisch Bulletin 
Jan. 1950 gebezigd ter aanduiding van de cultuurafslijping door inwendig verval, 
verwaarlozing en door tekort aan conserverende maatregelen voor het bestaand 
cultuurbezit). Een conserverende cultuurverdediging kan overigens slechts van 
gering effect zijn, als er niet een werkelijk sterk levende cultuur bestaat of een 
sterk productieve cultuurvorming gaande is. Essentieel kenmerk van het complex 
dat men cultuur noemt (statisch opgevat slechts "cultuurbezit") is dat het leéft è~ 
vruchtbaar is. 

Cultuur kan alleen uit innerlijke bezielende geesteskrachten tot voortleven en 
voortplanting en veredeling worden gebracht. Daaraan gemeten blijft het begrip 
cultuurdefensie ten enenmale ontoereikend en onvruchtbaar. Cultuur kan niet met 
voldoende kans op succes "verdedigd" worden, zolang niet zij die haar willen 
verdedigen, tot in het diepst van hun wezen van deze cultuur doortrokken zijn 
en daaraan de geestelijke kracht, productiviteit en bezieling ontlenen, waardoor een 
vruchtdragende verdediging mogelijk zou worden. 

Cultuur veronderstelt dat een gemeenschap van haar doordrongen is, maar 
erkend moet worden dat zulk een gemeenschap, door een bindende en bezielende 
cultuur gedachte omvat, niet meer bestaat zoals dat in vroeger tijden het geval 
heeft kunnen zijn. Voorzover vroeger tijden dat op de onze voorhadden, schaadden 
andere gebreken toen de samenleving vaak in zo hoge mate, dat men zeker niet 
uitsluitend van achteruitgang kan spreken, wanneer men in aanmerking neemt 
de vele moderne accidentele cultuurverworvenheden die onze door géén algehele 
cultuuridee bezielde samenleving draaglijk, comfortabel en in menig opzicht bewon
derenswaardig maken. Een levende cultuur is er heden nog, zij het tot geen 
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eenheid gebonden of verbonden, voortlevend door overlevering en door wederom 
scheppende bezieling van leidende en creatieve cultuurdragers en gelukkig ook 
door vastgevormde geestelijke en zedelijke fondsen van tot innerlijk eigendom 
geworden cultuur in brede volksgroepen bovendien. Daartegenover staat echter 
een quantitatief en qualitatief immense en intense bem'eiging door massaliteit, 
mechanisering, afnemende bezieling, afstomping en verwildering. 

Daarom zijn ontzaglijke tegenkrachten onmisbaar om die inwendige bedreiging 
te overwinnen. Toenemende cultuurverarming aan de zijde van geestelijk bezit 
en geestelijk leven, toenemende massavorming aan de zijde van cultuurloos paupe
risme en aangroeiend) cultuurloos wel-to-do-zijn werken elkaar in de hand. Er 
zal een immense krachtsinspanning nodig zijn, materieel slechts te vergelijken met 
de machtige inspanning der wereldbewapeningsindustrie, om de middelen van 
onderwijs en opvoeding en alle cultuurvoorbereidende en cultuurmogelijkheid 
scheppende werken en maatregelen op te bouwen en in werking te stellen, waardoor 
het wegzinken van cultuurkrachten bezworen en het wekken van levende, vrucht
bare, tot geestelijke voortplanting krachtige cultuur kan worden verkregen. "Point 
four" vraagt intense toepassing op de technisch overontwikkelde gebieden in de 
wereld evenzéér als op de technisch onontwikkelde! 

In de eigenlijke levensvoorwaarde voor cultuur kan uiteraard de overheid nimmer 
voorzien. Zij kan niet meer dan zo gunstig mogelijke verbreidings- en ontwikkelings
kansen voor cultuur scheppen door maatregelen van cultuurzorg, die de leden 
der samenleving tot deelname aan de cultuur, tot geestdrift er voor opvatten in 
de gelegenheid stellen en de geesten ertoe voorbereiden. De overheid draagt zorg 
voor al datgene wat zij zelf nooit maken en voortbrengen kan, zij het van geestelijke 
aard (wetenschap, kunst en andere vormen van geestelijk leven, in wezen even 
onafhankelijk van haar als het godsdienstige leven en zijn kerkelijke uitdrukkings
vormen), of zij het van materiële aard in de ruimste betekenis dus van het woord 
cultuur (ook t.a.v. gezondheid, goederenproductie- en distributie, bebouwing, 
bevloeiing enz. enz.). Haar zorg is gericht op behoud van cultuur, op verbreiding 
er van (verticaal door onderwijs en verdere vorming daarbuiten, horizontaal door 
regionale spreiding) en uiteindelijk, maar dit laatste voltrekt zich in het van haar 
zich losmakende, onafhankelijke geestelijke productieproces, op verdieping van 
cultuur (resp. voortplanting, veredeling en vernieuwing van cultuur). 

Maar dat voorbereidende werk voor cultuurvoortzetting, dat de overheid dool' 
maatregelen van cultuurzorg velTicht, komt evenals de sociale zorg in het gem'ang, 
financieel en zeker niet minder ook moreel, door het overheersen van de existentiële 
defensiemiddelen, uitgegroeid tot massale vernietigingsmiddelen. In wezen wordt 
daardoor de voorbereiding van geestelijke welvaart verijdeld, evenals de stoffelijke 
welvaart verijdeld dreigt te worden door inklemming van de sociale en economische 
overheidszorg in het gigantische defensie-apparaat. 

Het is voor de meerderheid onder ons geen vraag, of oorlog te rechtvaardigen is 
als er geestelijke waarden gelijk de vrijheid en de rechtsstaat op het spel staan; 
ook niet of de inzet méér geestelijke waarden zijn dan stoffelijke en machtsbelangen, 
bet is voor de meesten evenmin een vraag of een oorlog zedelijk vruchtbaar kan 
zijn, dus leidt tot morele welvaart (vrede tussen mensen en volkeren die er zedelijk 
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door de overwinning op vooruitgegaan zijn). Het is naar mijn mening te betreuren, 
dat dit niet veel meer als ons eerste en meest beklemmende probleem wordt beseft, 
maar het is voorshands realiter niet anders. Ook bij deze constellatie van opvattingen 
echter zal de overheid dienen in te zien, dat de militaire defensie géén zin-in-zichzelf 
heeft, zoals culturele waarden, en ideeën dit wel hebben, e11 dat zij zelfs haar 
secundaire zin (aan aUe verdediging eigen, ten opzichte van een primair gevaar) 
verliest als zij het nagestreefde zelf gaat verijdelen (niet alleen moreel, gelijk ik 
meen) doordat zij het materiële en sociale welzijn in de weg gaat staan, dat zelf 
immers weer het uitgangspunt vormt tot en zijn zin en waarde pas ontleent aan 
de culturele besteding ervan, want zonder geestelijke aanwending is ook de stoffe
lijke welvaart vruchteloos en al gauw schadelijk. 

Defensie, van oorsprong nog geen militaire term, is dat door het gebruik bij 
uitstek geworden (op zichzelf reeds een teken aan de wand). Cultuurdefensie is 
een beeldspraak, aan het militaire ontleend. Wanneer het al niet een tegenstrij
digheid in zichzelf bevat als men wezenlijke cultuur met de aanwending van gewelds
middelen onverenigbaar acht - maar men acht deze verenigbaar en eventueel 
den mens niet onwaardig -, dan komt toch in elk geval het begrip aan het meest 
essentiële van cultuur, de bezieling die voortleven en voortplanting van cultuur 
waarborgt, op verre na niet toe. 

Culturele defensie komt neer op een inkrimping van het begrip cultuurzorg, en 
ook deze is nog maar een toegangsweg tot de werkelijke, levende cultuur. Ten 
overstaan van de ontzaglijke uitgaven en de immense krachtsinspanning en geest
kracht die ter bestrijding van de materiële en geestelijke cultuurerosie en van de 
vruchtbaarmaking van geestelijke woestijnen nodig zijn, kan men zich niet eens 
beroepen op een feit, hoe verheugend op zich zelf ook, als een gunstige verbetering 
van de overheidsuitgaven voor cultuurbelangen. Het maakt immers niet uit tegen
over het al te vele noodzakelijke dat niet uitgevoerd kan worden in de wereld 
door de overmacht van het bewapeningsbudget. Als men er eens werk van maakt 
de couranten onder deze gezichtshoek te lezen, ontstelt men over de onrustbarende 
lijst die dat gaat opleveren van erkend urgente belangen, waarvoor het hoog nodige 
achterwege blijft. Dat geldt van de ook volgens Schelmerhorn ontoereikende mid
delen van het technisch hulpprogramma en het besnoeide Unesco-budget, waar 
Bodet om aftrad, in een wereld die voor een belangrijk deel nog beneden het 
menselijk minimum van voeding, hygiëne en ontwikkeling leeft, en de internationale 
vluchtelingenorganisatie, die haar werkzaamheden heeft moeten staken in een 
wereld die, naar het getuigenis van Van Heuven Goedhart, schreeuwende behoefte 
heeft aan directe steun voor de meest nooddruftigen, waarvoor twee millioen dollar 
te kort is, tot en met de talloze accidentele tekorten waarvan men lange lijsten zou 
kunnen aanleggen en waarvan slechts aan een enkel hier willekeurig herinnerd zij, 
zoals het uitblijven in Engeland van de op te richten gezondheidscentra ten gevolge 
van de hoge eisen die de defensie stelt, het schrikbarend tekort aan scholenbouw, 
waar Polak op heeft lZewezen (de jaarlijkse aanbouwbehoefte slechts voor een vierde 
bereikt), de noodtoestand waarin de monumenten verkeren, voor de restauratie 
waarvan de middelen ontbreken, en niet te vergeten de levende aanklacht, die de 
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gepensionneerden in onze samenleving zijn, wier situatie zo vaak op of over de rand 
van de armoede is. 

Het begrip culturele defensie werkt in de hand, als secundair te beschouwen 
wat primair is en belemmert de ontwikkeling van het zwak verbreide inzicht, dat 
de overheidsbijdragen tot instandhouding en voortzetting van een levende cultuur 
door middel van de voorbereidende maatregelen van cultuurzorg slechts dán effec
tief zullen kunnen worden, als het begrip cultuur als essentieel, primair en cenu'aal 
zal worden erkend. Gaat echter het cultuurbegrip schuil achter het defensiebegrip, 
dan ziet men in die omkering van waarden ook in de practijk de cultuuruitgaven 
schuilgaan achter de defensieuitgaven. Zoekt men voor cultuuruitgaven, zoals met 
het begrip cultuurdefensie gemakkelijk het geval wordt, dekking bij het zoveel 
"populairder" defmsiebegrip, dan komt dit dicht in de buurt van een cultureel 
defaitisme, en in elk geval verder af van het wezenlijke begrip cultuur. Ook als 
men de defensie-eisen bij de bestaande politieke verhoudingen in de wereld tot 
een bepaalde hoogte meent te moeten erkennen, zal men zich bij de bepaling van 
het verhoudingsgetal tussen defensie- en culturele of in het algemeen direct con
structieve uitgaven bewust moeten worden, welk een zeer groot begrotingspart van 
de volkshuishouding voor ons aller zelfbehoud en zelfverwezenlijking besteed zal 
moeten worden voor de geestelijke verheffing van individu en gemeenschap. En 
daarbij zich critisch hebben af te vragen in hoeverre het bestaande cultuurpeil door 
ons wordt overschat en de inwendige bedreiging der cultuur in verhouding tot de 
uitwendige onderschat wordt. 
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PH. J. IDENB URG 

KERK EN STAD 

Dr P. Smits, Kerk en Stad, een gods
dienst-sociologisch onderzoek met in
begrip van een religiografie van de in
dustriestad Enschede, voorwoord prof. 
dr W. Banning, 's-Gravenhage 1952, 
404 blz. 

Het is een bekend feit, dat de kerk ter
rein verliest. De statistieken wijzen dit wel 
zeer duidelijk uit. Honderd jaar geleden was 
de gehele bevolking bij een kerk aangeslo
ten, vijftig jaar geleden was nog geen 2J~ % 
onkerkelijk, nu verklaart 17 % van ons volk 
niet tot een kerk te behoren. 

Dit is het kwantitatief meetbare feit der 
ontkerkelijking. Daarnaast staat dan nog 
een vergaand functieverlies der kerk. Dit 
beteh.ent dus dat de kerk vroeger een plaats 
in de samenleving innam, welke zij thans 
heeft moeten prijsgeven. Hier moeten wij 
voor goed begrip onderscheiden. De kerk 
heeft een aantal niet-religieuze maatschap
pelijke functies moeten overlaten aan allerlei 
maatschappelijke en politieke organen. Dit 
beboeft van de kerk uit gezien geen verlies 
te zijn. Het kan zelfs als een winst worden 
beschouwd, dat zij zich op haar eigenlijke 
taak heeft kunnen concentreren. Bovendien 
verloor de kerk op deze wijze velen, die 
in hoofdzaak uit niet-religeuze motieven 
kerkelijk waren. Een te waarderen zuive
ringsproces dus. Als wij van functieverlies 
spreken, kan dit verder beduiden, dat de 
kerk bepaalde religieuze functies heeft zien 
afsterven bijv. de vanuit en door de kerk 
geleide begrafenis, het vieren van bid- en 
dankdagen voor het gewas e.d. De waar
dering van dit verschijnsel zal verschillen 
al naar de oorzaken er van. Is de verklaring 
het saecularisatieproces, waardoor de dood 
door een toenemend aantal mensen niet 
langer religieus wordt verwerkt, dan heeft 
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dit rechtstreeks met wezenlijke taak der 
kerk te maken, terwijl in het voorbeeld van 
de bid- en dankdag, maatschappelijke ver
schuivingen, zoals de verstedelijking en de 
industrialisatie, bepaalde godsdienstige vor
men hebben doen verloren gaan. Het meest 
sprekende aspect van functieverlies is ech
ter dit, dat de kerk in onze huidige samen
leving een belangrijk stuk geestelijke in
vloed mist, welke zij vroeger heeft bezeten. 
Het is het verschijnsel dat de boodschap 
der kerk haar beslissende betekenis vcrloor 
voor steeds meer mensen, niet-leden èn 
leden. 

Er rijzen rondom dit terreinverlies der 
kerk tal van vragen. Hoe is deze gang van 
zaken te verklaren? Hoe moeten wij dcze 
ontwikkeling waarderen? En, indien wij 
hierin schade voor het. geestelijk leven van 
ons volk zien, welke perspectieven zijn er 
voor een meer positieve wending? 

Met deze beknopte aanduidingen ben ik 
reeds midden in het hierboven genoemde 
boek terecht gekomen, dat deze problemen 
in al hun samengesteldheid behandelt tegen 
de achtergrond van een brede tekening van 
hun cultuur-sociologische achtergrond. Een 
geschrift, dat ik geboeid heb gelezen. De 
combinatie van de algemene cultuur- en 
godsdienstsociologische beschouwing over 
de positie en functie van "de" kerk in "de" 
stedelijke samenleving met de beschrijving 
van de concrete situatie in één bepaald 
kerkgenootschap in één stad, geeft aan dIt 
boek een bijzondere aantrekkelijkheid. Als 
de lezer niet reeds uit de wijze, waarop het 
algemene gedeelte is gesteld, mocht hebL.en 
waargenomen, dat hier geen kamergeleerde 
aan het woord is, die ons boekenwijsheid 
voorzet, dan kan hij uit het nauwkeurig on
derzoek in de Twentse textielstad zien, dat 



de auteur weet wat de hedendaagse so-:io
grafische research op het stuk van waar
neming, ordening en interpretatie van feiten 
van hem verwacht. En terwijl mijn persoon
lijke belangstelling overwegend bij de alge
mene aspecten werd bepaald, geloof ik toeh 
dat het gezag, dat deze studie voor mij ver
kreeg, behalve door de brede eruditie van 
de schrijver en de evenwichtigheid van zijn 
oordeel, mede te danken is aan het feit, 
dat hij als wetenschappelijk denkend en 
waarnemend mens een grote ervaring heeft 
in de predikantspraktijk eerst te Enschede 
en nu in Den Haag. Dat heeft Smits als 
geleerde voor op hen, die deze voortduren
de confrontatie van studie en werkelijkheid 
missen. 

In het algemene gedeelte zelf voorzag de 
auteur, gelijk de titel aangeeft, in een 
zekere concentratie van de stof. Hij richt 
zich zeer in het bijzonder op de stad. Met 
goede reden. Immers de steden, speciaal 
de grote steden, zijn - ook in ons land -
de eigenlijke haarden der ontkerkelijking, 
eem·oudig omdat de geest van de stedeling 
zo'·eel sterker wordt bepaald door de in
houd en de strekking van de huidige Wes
terse cultuur dan bij de doorsnee-platte
lander nog altijd het geval is. Zo geeft 
Smits ons eerst een karakteristiek van de 
stad in het algemeen, gevolgd door een 
typering van de Nederlandse steden. Hij 
tekent de krachten, welke het proces der 
verstedelijking hebben bepaald, hij schetst 
ons de stadsmens. Drie typen worden daar
in op sprekende wijze onderscheiden: de 
burger, de exponent van de 17de eeuw, de 
burgerman, wezenlijk voor de vorige eeuw 
en de massamens, kenmerkend voor de hui
dige crisis der Europees-Amerikaanse cul
tuUT. 

Tweemaal treedt de auteur in de meer 
algemene ontleding van de problemen van 
deze crisis. Eerunaal wanneer hij de achter
grond van het stedelijk leven nader door 
een cultureel-sociologische analyse tracht 
duidelijk te maken. Hierbij worden in het 
bijzonder het industriële kapitalisme en het 
"moderne denken" gekarakteriseerd. Bij het 
eerste worden de economische, demografi
sche, sociale en culturele aspecten be
schreven. Bij het tweede komen rationalis
me, liberalisme en individualisme aan de 
orde. 

De tweede maal begeeft Smits zich in de 

diagnose van de hedendaagse Westerse cul
tuur als achtergrond van het functieverlies 
der kerk. Hij tekent het desintegratieproces, 
dat zich in onze massa-maatschappij vol
trekt, vervolgens de saecularisatie om ten 
slotte stil te staan bij het na-christelijke 
karakter onzer beschaving. 

In beide gevallen betreedt Smits veel
behandelende gebieden. Hij doet dit echter 
zonder te vervallen in al te gemakkelijk aan
vaarde schablones. Integendeel: hij bena
dert de verschijnselen critisch, op een eigen 
wijze en hij karakteriseert ze met kern
achtige formuleringen. Hij oordeelt vanuit 
het Christelijk geloof - positief en onom
wonden - maar zonder een ogen blik de 
solidariteit met deze wereld, die ónze 
wereld is, prijs te geven. 

De kwalen van onze· moderne samen
leving komen bij dit alles wel duidelijk 
bloot te liggen. 

Vlat zou de functie der kerk in haar 
midden kunnen zijn? Zij zou in deze massa
maatschappij, die nauwelijks meer weet wat 
echte gemeenschap is, het wezen der ge
meenschap levend kunnen houden. Zij zou 
in deze gedesintegreerde samenleving een 
werkzaam integratie-centrum, een levende 
kern kunnen zijn. Slechts vanuit een 
religieus centrum kan er zulk een samenbin
ding, zulk een bezieling uitgaan. De schrij
ver weet beter dan wie ook, dat de kerk 
in die taak, óók door eigen tekortkomingen, 
vandaag niet slaagt. 

Hij onderkent echter óók perspectieven 
voor de sociaal-culturele reïntegratie van de 
stedelijke samenleving. Hij spreekt in dit 
verband over het na te streven evenwicht 
tussen stad en land en over de stedebouw
kundige reconstructie en de bewuste cul
tuurpolitiek in de grote bevolkingscentra, 
waarin naast de Overheid ook de kerk haar 
taak heeft. Daarna komt de geestelijke re
integratie van de Europees-Amerikaanse 
cultuur aan de orde. De aute.ur ziet kansen 
voor een toekomstig herstel der religie als 
daadwerkelijk kracht-centrum van de Wes
terse cultuur. Hij signaleert als positief 
element het groeiend besef, dat wij ons be
vinden in een crisis, waarbij het hele orga
nisme onzer cultuur is aangetast, zodat 
tegenover dit al-omvattend verschijnsel 
slechts een totale, alle aspecten omvattende 
oplossing kan worden gesteld. De tweede 
kans ziet hij in de ontmoeting van Hun1a-
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nisme en Cluistendom. Er vindt tussen een 
groeiend aantal htunanisten en cluistenen, 
zowel op sociaal-politiek als op geestelijk 
terrein een werkelijke ontmoeting plaats, die 
geen vermen2in2 bedoelt. maar wel een 
nieuwe openheid voor elkander, vanuit een 
nieuw ontwaakt besef van gemeenschappe
lijke verantwoordelijkheid voor het mensen
leven op aarde. De derde kans. . .. is een 
vraag: of het Christendom een eigen be
slissende bijdrage zou kunnen leveren tot de 
religieuze wedergeboorte der Westerse cul
tuur. Er is stellig sprake van een zich in 
onze tijd doorzettende vernieuwing van het 
cluistendom, zowel in z'n kerkelijke als in 
z'n buitenkerkelijke gedaante. In allerlei 
landen - ook in het onze - is een ernstig 
begin gemaakt met het zoeken van con
crete wegen om zijn wezenlijke taak ten 
opzichte van de samenleving, nl. de ge
industrialiseerde massa-maatschappij tot 
echte geestelijke integratie te helpen komen 
door haar profetisch-critisch in àl haar sec
toren te begeleiden, daadwerkelijk te kun
nen vervullen. Een ander symptoom van 
vernieuwing is, dat steeds meer cluistenen 
ernst gaan maken met het feit, dat de 

materiële en de spirituele cultuur niet te 
scheiden zijn, maar in voortdurende wissel
werking staan. Het belangrijkste symptoom 
van vernieuwing van het Cluistendom, dat 
trouwens niet loslaat van de beide andere, 
lijkt de scluijver echter de nieuwe, werke
lijk Evangelische manier, waarop kerkelijk 
en buitenkerkelijk cluistendom thans naar 
de bedreigde mens, de mens in nood zien. 
Er groeit een existentiële cluistelijke antluo
pologie. 

Het rijke boek eindigt met een hoofdstuk: 
"Nieuwe wegen der kerk, in 't bijzonder in 
de stad", waarin wordt nagegaan tot welke 
consequenties de voorafgaande feiten en 
overwegingen leiden voor het kerkewerk in 
de grote stad. Het is een gedeelte dat vóór 
alles hen aangaat, die in de kerk op de 
een of andere wijze verantwoordelijkheid 
dragen. 

Ik hoop door deze aankondiging echter te 
hebben bereikt, dat de lezer is gaan inzien, 
dat dit laatste van dit werk in zijn geheel 
beslist niet kan worden gezegd. Dit is een 
werk voor ieder, die ernst maakt wet de 
vraag wat er van onze samenleving-in-uood 
moet worden. 

DE PEN OP PAPIER 

Niet zo lichtvaardig als het lijkt 

In de laatste aflevering van de vorige jaargang heeft mr J. v. d. Hoeven onder de 
titel "Lichtvaardige ingreep", critiek geoefend op de door de Tweede Kamer aangenomen 
wet tot het tegengaan van lichtvaardige echtscheidingen en deze wet - die de Eerste 
Kamer nog moet passeren - "een inbreuk op de integriteit der persoonlijkheid en een 
stap terug in ons waarlijk toch al niet zeer vooruitstrevend huwelijksrecht" genoemd. 

Omdat de Tweede-Kamerfractie van de Partij van de Arbeid aan het wetsontwerp haar 
stem gaf en ik bij deze gelegenheid als haar woordvoerster optrad, wil ik gaarne pogen, 
deze houding te rechtvaardigen. 

Daarbij wordt vooropgesteld, dat het onderhavige wetsontwerp nadrukkelijk niet 
beoogde, onze huwelijkswetgeving in haar geheel te herzien, maar door een incidentele 
herziening een verbetering op een bepaald punt te brengen. De woordvoerster van onze 
fractie heeft duidelijk te kennen gegeven, dat zij verlangend uitziet naar die algemene 
herziening. De vraag was dus alleen of het voorgestelde op zich zelf een verbetering 
kan worden geacht te zijn. Deze vraag beantwoord ik bevestigend. 
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Ik ga daarbij uit van enkele stellingen: 

1. Het monogame huwelijk wordt als een der grondslagen van onze samenleving aanvaard; 
2. of en in hoeverre echtscheiding mogelijk moet zijn, is thans bepaaldelijk niet aan 

de orde; 
3. het lichtvaardig ontbinden van huwelijken dient te worden tegengegaan. Vooral nu 

na de oorlog reden bestaat om aan te nemen, dat het aantal lichtvaardige echtscheidin
gen is toegenomen; 

4. deze zaak gaat niet alleen de echtgenoten aan. 

Ik neem aan, dat de eerste twee stellingen ook door mr v. d. Hoeven worden aanvaard. 
Verschil van opvatting komt eerst bij stelling no 3 naar voren. En zelfs dáár is in zoverre 
overeenstemming, als inzender betoogt, dat vele lichtvaardige echtscheidingen gevolg zijn 
van lichtvaardige huwelijken. Ik heb hetzelfde betoogd, maar moest afzien van pogingen 
om lichtvaardige huwelijken tegen te gaan, wegens de beperktheid van het aanhangige 
wetsontwerp. 

In tegenstelling met inzender ben ik evenwel van oordeel, dat vele andere lichtvaardige 
echtscheidingspogingen worden ondernomen door echtparen die een weloverwogen huwe
lijkskeuze deden en zelfs die een langjarig normaal huwelijksleven achter de rug hebben. 
Het is niet waar, dat altijd de gang naar de advocaat wordt gemaakt, nadat ernstig is 
overwogen of echtscheiding de enige oplossing van gerezen moeilijkheden biedt. Op grond 
van mijn langdurige praktijk is het mijn overtuiging, dat in véél meer gevallen dan men 
oppervlakkig meent, onbetekenende gebeurteuissen tot een verwijdering leiden en dat 
door toevallige omstandigheden en in bepaalde psychische verhoudingen deze dingen 
worden opgeblazen tot monsterachtige omvang, die beletten de ware betekenis te zien en 
die daardoor de echtgenoten steeds meer in de waan brengen, dat uiteen gaan onver
mijdelijk is. Terwijl bij rustig en begrijpend overleg met een derde de zaak tot haar juiste 
proporties zou kunnen worden teruggebracht en een beter inzicht in de eigen situatie 
mogelijk gemaakt. 

Meer nog komt voor, dat ernstiger oorzaken een rol spelen. Ik doel op huwelijks
ontrouw. Blijkt een man of vrouw, dat de huwelijkspartner met een ander een relatie 
heeft aangeknoopt, dan staat dikwijls onmiddellijk het besluit tot scheiding vast. De 
"beledigde partij" neemt vastbesloten het initiatief en de wederpartij doet geen moeite 
om dit ongedaan te maken, omdat hij op dat moment in echtscheiding de aangewezen 
weg ziet om tot - in zijn ogen! - gelukkiger levensstaat te komen. 

Zelfs bij deze ernstige gebeurtenissen ben ik van mening, dat niet per se het levens
geluk van man en vrouw vereist, dat ze elkaar verlaten. Menigmaal hebben we te maken 
met een voorbijgaande neiging tot een derde, die allerminst behoeft te betekenen, dat 
de huwelijksband duurzaam verbroken is. Bij verstandig en geduldig optreden door wat 
men "de beledigde partij" pleegt te noemen, is het geen zeldzaamheid, dat na korter 
of langer tijd de huwelijksontrouw slechts van tijdelijke aard bleek te zijn, die het wezen 
van de oorspronkelijke verhouding niet heeft aangetast. Talloze gelukkige huwelijken 
hebben, door het overwinnen van deze storm, aan innigheid gewonnen. 

Maar wanneer inzicht en geduld ontbreken, kunnen onherstelbare dingen gebeuren. 
Ik durf hier van onherstelbare dingen te spreken, omdat ook alweer de practijk leert, 
dat tweede huwelijken na echtscheiding dikwijls geen bevrediging geven. 

Meermalen is mij overkomen, dat een echtpaar zich zelf dermate had vastgewer1.i: in 
de voorstelling dat de scheiding moest worden doorgezet, hoewel men daarmee innerlijk 
geen vrede had, maar de kracht miste om het roer te wenden. Dan zat men a.h.w. te 
wachten tot een geschikte bemiddelaar kwam om de weg terug te wijzen. Vele mensen 
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hebben nu eenmaal een ander (liefst objectief buitenstaander) nodig om onderlinge conflic
ten op te lossen en een perspectief te openen, dat men zelf niet vermag te vinden. 

Mr v. d. Hoeven is daarom onvolledig als hij beweert, dat "een betrekkelijk gemakkelijk 
en oppervlakkig overgaan tot echtscheiding slechts gebeurt bij hen, die even opper
vlakkig tot een huwelijk besloten hebben en het huwelijk zelf evenzeer op onverschillige 
wijze beleven". 

Ik heb dus een heel wat grotere categorie op het oog gehad dan mr v. d. Hoeven. 
Voor de zojuist door mij geschetste gevallen geldt niet de opmerking van inzender: "Heelt 
een echtpaar eenmaal het stadium van echtscheiding bereikt, dan is in vele gevallen deze 
echtscheiding eerder een zegen dan een kwaad". Ik meen, dat voor hen het tegendeel het 
geval is. En hiermee zal ook duidelijk geworden zijn, dat het doel van de verzoenings
poging allerminst is, de echtelieden murw te krijgen en afgedwongen verzoeningen tot 
stand te brengen, die schadelijker dan echtscheidingen kunnen blijken te zijn, zoals 
mI v. d. Hoeven stelt. 

Volkomen te recht stelt inzender, dat echtscheiding slechts een symptoom is van een 
mislukt huwelijk ' en dat men niet de strijd tegen het symptoom moet voeren. Hij heeft 
echter over het hoofd gezien, dat het voorkomt, dat huwelijken - evenals andere mense
lijke verhoudingen - hun ups en downs hebben en dat dil-wijls een huwelijk helemaal niet 
mislukt is, doch dat slechts tijdelijk schijnt. 

Ik sta niet op het standpunt, dat het huwelijk in alle omstandigheden 6nontbindbaar 
moet zijn, maar ik meen wel, dat scheidingen als een hoogst ernstige zaak moeten worden 
beschouwd en dat deze slechts mogen worden tot stand gebracht, als zulks strikt onver
mijdelijk is. En daarom beweer ik, dat ze zelfs mpeten worden voorkomen als bestendiging 
van het huwelijk niet aan de echtgenoten 100 pct brengt van hetgeen ze zich er van 
hebben voorgesteld. Ik wens zwaar te laten wegen, dat ieder mens de verantwoordelijkheid 
en gevolgen van zijn eigen daden heeft te dragen. Wanneer het huwelijk niet alle ver
wachtingen in vervulling doet gaan, wijs ik gemakkelijke vlucht in de echtscheiding af. 
Van man en vrouw mag dan worden geëist, dat men het aanpassingsvermogen opbrengt 
om het huwelijk tot een behoorlijke levensgemeenschap te maken. De kans is daarbij niet 
gering, dat dan eigenschappen worden ontwikkeld, die later de, verbintenis t6ch tot een 
ideale maken. 

Ik kom hier tot de vierde stelling. Het is wel degelijk een algemeen belang, dat de 
betekenis van het huwelijk niet wordt ondermijnd door scheidingen mogelijk te maken 
ook als ze lichtvaardig zijn. En meer nog dan het algemeen belang is hier het belang van 
de kinderen in het spel. Onvoorwaardelijk geef ik toe, dat voor vele kinderen het leven 
in een gespleten gezin een hel kan zijn en ik meen dus niet, dat het belang der kinderen 
altijd meebrengt, dat huwelijken in stand blijven. Maar anderzijds vraag ik begrip voor 
de tragische situatie waarin vele kinderen van gescheiden ouders verkeren. Weinig komt 
aan het licht van de zielestrijd die deze kinderen dikwijls te voeren hebben en van de 
geestelijke verminking waarmee ze het leven worden ingestuurd. 

Heb ik hiermee in het algemeen de gedachtengang uiteengezet, die onze Kamerfractie 
het bestreden wetsontwerp deed aanvaarden, daarnaast moet ik verklaren, dat de fractie 
met mr v. d. Hoeven eens is, dat de thans voorgeschreven tijdrovende verzoenings
procedure o\'erbodig en vaak stuitend kan zijn voor die echtparen, die op doorslaggevende 
gronden scheiden, waar van lichtvaardigheid geen sprake is en waar als een paal boven 
water staat, dat beider geluk en dat der kinderen ernstig zou worden geschaad door 
handhaving van het huwelijk. Daarom heeft de fractie ook bepleit, de hele nieuwe 
procedure facultatief te stellen en ze heeft zelfs bij amendement voorgesteld, de mogelijk
heid daartoe in de wet op te nemen. Ze heeft dat amendement echter ingetrokken, toen 
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minister Mulderije daartegen zeer afwijzend stond en bleek, dat de Kamermeerderheid 
er niet van wilde weten. Deze ervaring gaf de fractie evenwel geen aanleiding haar stem 
aan het wetsontwerp te onthouden. Ze kon zich er te gemakkelijker bij neerleggen, omdat 
altijd de mogelijkheid van bekorting van de termijn waarbinnen de gezinsraad advies uit
brengt, tot binnen de drie maanden open staat. 

Wel is ernstig gewezen op de noodzaak om de grootste omzichtigheid te betrachten 
bij de keuze van de leden van de gezinsraad. Zelfs is betwijfeld of het zal gelukken, 
daarvoor overal de geschikte mannen en vrouwen te vinden. We hopen, dat de practijk 
zal meevallen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal straks de algehele herziening van 
het huwelijksrecht de kans bieden om gebleken onvolkomenheden weg te nemen. 

Begrijp ik mr v. d. Hoeven goed, dan is hij van opvatting, dat echtscheiding dernlate 
een privé-aangelegenheid is van man en vrouw, dat hij elke bij de wet voorgeschreven 
verzoeningspoging door derden afwijst. Dit is een opvatting, waarvoor men respect kap 
hebben, maar die thans niet actueel is! De wet schrijft nu eenmaal sinds jaar en dag he: 
instellen van een verzoeningspoging voor en de vraag of die uit de wet moet vervalIer, 
was bij het beperkte herzieningsvoorstel niet aan de orde. Tot nu ~oe bestond de verzoe
ningspoging slechts uit een comparitie aan-de-lopende-band voor de president van de 
rechtbank, een forn1aliteit, die doorgaans weinig betekenis heeft en geringe successen 
oogst. Slechts de verbetering van die verzoeningspoging was aan de orde en het kan m.i. 
niet worden ontkend, dat die tot stand is gebracht. 

Mr v. d. Hoeven is ontstemd over de bij een amendement onzerzijds in de wet 
opgenomen bepaling, dat bij het indienen van een verzoekschrift om een echtscheidings
procedure aan te vangen, aan de lijst van gegevens die moeten worden verstrekt, is 
toegevoegd: "desgewenst organisatie van ideologisch karakter, waartoe partijen of één 
van haar mochten behoren". Ik meen, dat voor het tegendeel van ontevredenheid reden 
bestaat. Dat de redactie min of meer eigenaardig uitgevallen is, geef ik toe. Wie de 
oorzaak daarvan wil kennen, moet de ingewikkelde behandeling van dit vraagstuk in de 
Handelingen maar nalezen. 

De zaak ligt aldus: nu de procedure veranderd wordt, wordt in de wet een serie 
gegevens opgesomd, die bij het aanhangig maken van een scheidingszaak moeten worden 
verstrekt. Dat daarbij ook een opgave van de geestelijke richting behoort, is niet vreemd, 
omdat hierin een aanwijzing kan zijn gelegen voor de richting waarin voor een bepaald 
geval een geschikt lid van de gezinsraad moet worden gezocht. (Bij de schriftelijke en 
mondelinge behandeling van het ontwerp heeft geen enkel Kamerlid tegen deze opgave 
bezwaar gemaakt.) 

In het ontwerp nu werd dit aldus geredigeerd: "het kerkgenootschap, waartoe partijes 
of een van haar mochten behoren", een formulering die ongeveer gelijk is aan de vraag
stelling op tal van andere formulieren die de overheidsdiensten gebruiken. Tegen deze 
redactie bestaat het bezwaar, dat verscheidene mensen gesuggereerd wordt een kerk
genootschap op te geven al behoren ze daartoe feitelijk niet meer. Hoewel natuurlijk 
steeds de mogelijkheid bestaat om te vermelden "geen", "Humanistisch Verbond" of iets 
anders, komt men daartoe niet. Ten einde nu duidelijk te doen uitkomen dat vermelding 
van een andere geestesrichting dan een kerkelijke mogelijk is, is op onze instigatie de 
bedoelde aanvulling in de wet gebracht. Naar mijn mening is dit een positieve verbetering, 
die tegemoet komt aan de verlangens van het niet-kerkelijke volksdeel. 

Ten slotte een tweetal algemene opmerkingen: Huwelijk en echtscheiding zijn onge
twijfeld allereerst intieme aangelegenheden tussen man en vrouw. Te recht stelt rnr v. d. 
Hoe\'en, dat van socialistische zijde wordt gestreefd naar vrije ontplooiing der persoon
lijkheid, naar meerdere vrijheid van de mens om zelf eigen verantwoordelijkheid voor zijn 

123 



leven en handelen te dragen en zijn zedelijke beslissingen naar eigen geweten te nemen. 
Ik sluit mij hierbij aan, maar ben van oordeel, dat hiermee het laatste woord niet is 
gezegd. Als het monogame huwelijk een grondslag voor onze samenleving wordt genoemd, 
vloeit daaruit voort, dat de gemeenschap er tegen heeft te waken, dat de innerlijke 
betekenis van dat huwelijk wordt ondergraven door lichtvaardige huwelijken en licht
vaardige echtscheidingen. 

Dit brengt met zich mee, dat de overheid zeker voorschriften geeft en maatregelen 
neemt. Al valt natuurlijk over de aard en omvang van deze voorschriften te twisten. 

De tweede opmerking vraagt aandacht voor het onmiskenbare feit, dat nu eenmaal vele 
mensen, vooral in bewogen levensperioden, kwalijk in staat zijn weloverwogen beslissin
gen te nemen in levensvragen. Hen daarbij te helpen op een manier die niets te maken 
!heeft met "murw maken" of iets van dien aard, is de bedoeling van het onderhavige 
wetsontwerp. Wanneer nu maar gezorgd wordt, dat de wettelijk voorgeschreven procedure 
slechts een formaliteit blijft in die gevallen, waarin hulp en voorlichting van derden 
volstrekt overbodig zijn, worden voordelen behouden en vervallen vele van de nadelen 
die mr v. d. Hoeven vreest. Daarop is door mij aangedrongen. 

A. C. PLOEG-PLOEG 

Naschrift· 

Mevrouw Ploeg gaat uit van een viertal stellingen, om op basis daarvan de discussie te 
voeren. 

Ik kan de eerste harer stellingen volledig onderschrijven, maar meen, dat de overige 
drie het verschil van mening niet juist weergeven. Het is waar: het materiële echtschei
dingsrecht is niet aan de orde, en, blijkens recente regeringsmededeling, komt het voor
lopig ook niet aan de orde. Het was nauwelijks anders te verwachten. Maar dat betekent 
nog niet, dat het ontwerp tot het tegengaan van lichtvaardige echtscheidingen niet van 
zeer ingrijpende aard zou zijn. 'Wanneer mevrouw Ploeg in haar artikel zegt, dat bestrijding 
mijnerzijds van het bij de wet voorschrijven van verzoeningspogingen door derden niet 
actueel is, omdat de wet deze sinds jaar en dag voorschrijft en bij dit "beperkte herzie
ningsvoorstel" afschaffing daarvan niet aan de orde is, dan betwist ik dat ten stelligste. 
De "sinds jaar en dag" voorgeschreven verzoeningspogingen komen in de practijk hierop 
neer, dat de president verifieert, dat tussen partijen niet wederzijds de wil tot verzoening 
bestaat. Een enkele president voegt daaraan nog een vermanend woord toe, maar daarbij 
blijft het. Dikwijls verschijnt slechts één der partijen en geeft de andere een briefje af, 
waarin aan de president wordt meegedeeld, dat de gedaagde partij zich niet wenst te 
verzoenen. 

Een dergelijke verplichte verzoeningscomparitie (zo gegroeid door de ervaring en het 
gerijpt inzicht der presidenten, die wel weten dat in het processuele stadium verzoenings
pogingen vruchteloos plegen te zijn) ontmoet bij mij geen enkel bezwaar. Maar wijziging 
daarvan op de manier als thans geschiedt, is dan ook in feite niet een "beperkte her
ziening", maar een ingrijpende omwenteling - veel ingrijpender dan bijv. algehele afschaf
fing van wettelijk voorgeschreven verzoeningspogingen zou zijn geweest. Geheel analoog 
aan de redenering van mevrouw Ploeg zou men kunnen betogen, dat simpele invoering 
van een bepaling als die van artikel 810 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, waar
door de enkele bekentenis van de gedaagde in echtscheidingszaken niet meer als bewijs 
zou gelden, slechts een beperkt formeel-rechtelijke herziening zou betekenen. Terwijl 
zulk een bepaling in werkelijkheid een omwenteling van het materiële echtscheidingsrecht 
zou bevatten. 

Het wetsontwerp tot het tegengaan van lichtvaardige echtscheidingen heeft uitdrukkelijk 
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de strekking, echtscheidingen tegen te gaan en bemoeilijkt deze daarom. Niet alleen de 
lichtvaardige echtscheidingen, maar aUe echtscheidinger.. Tot rechtvaardiging van dit 
streven wordt betoogd, dat na de oorlog het aantal lichtvaardige echtscheidingen is 
toegenomen. In alle stukken en artikelen die ik over het onderwerp heb gelezen, heb ik 
van deze stelling geen schaduw van bewijs gevonden. Men zegt het elkaar eenvoudig 
maar na. Het is ook niet in te zien, hoe objectieve aanwijzingen zouden zijn te krijgen, 
voor oi tegen de bewering. Mogelijk zijn er veel lichtvaardige huwelijken in de oorlog 
gesloten; dat zou dan een conjunctuurverschijnsel zijn geweest, dat wetgeving op dit 
moment in genen dele rechtvaardigt. Vast staat slechts, dat het aantal echtscheidingen 
sinds 1946 voordurend afnemende is. Dat dit aantal ook thans nog hoger is dan voor de 
oorlog, behoeft met lichtvaardigheid geen enkel verband te houden. De waarschijnlijkheid, 
dat valse schaamte ("gescheiden vrouw" te zijn) en in het algemeen, gewijzigde maat
schappelijke waardering van de echtscheiding als zodanig, hier een rol spelen, ligt voor 
de hand. En als dat zo is, is er volstrekt niet zonder meer sprake van verlies. Dat een 
mislukt huwelijk tegenwoordig minder dan vroeger wordt voortgezet uit slenr of uit vrees 
voor de publieke opinie, is volstrekt geen indicatie van toegenomen lichtvaardigheid. 

Mevronw Ploeg beroept zich, ter staving van haar tegengesteld betoog, op haar 
ervaringen en praktijk. Zulk een bij uitstek persoonlijke vorm van argumentering is altijd 
moeilijk te beantwoorden. Ik heb een dergelijk beroep dan ook achterwege gelaten. Maar 
ik wil wel zeggen, dat ik ervaringen, opgedaan bij "verzoellingsarbeid" in de vrijwillige 
sfeer, voor dit onderwerp van weinig betekenis vind. Men ontmoet dan juist mensen, 
die nog niet aan de scheiding toe zijn, die in alle gevallen welbewust nog hulp of voor
lichting verlangen, voor ze tot de stap overgaan. Dat dit veelvuldig voorkomt, bewijst 
alleen de juistheid van wat ik daarover schreef - "liohtvaardigheid" komt daar helemaal 
niet te pas. Bij de wettelijke verzoeningspogingen is dat stadium al lang achter de rug. 
Het grote bezwaar tegen het ontwerp: de opgelegde dwang in zeer persoonlijke aan
gelegenheden, de met wettelijke sancties verrichte inbreuk in het privé-leven van de 
betrokkenen, kan niet worden bestreden met ervaringen, opgedaan in de sfeer van de 
vrijwillig ingeroepen hulp. 

Als de hele nieuwe procedure werkelijk facultatief gesteld zou zijn (d.w.z. niet ter 
beoordeling van de gezinsrechter, al zou ook dat al een grote verbetering zijn geweest, 
Vlaar in die zin, dat zij alleen zou worden toegepast als de eisende partij dit verzoekt, 
en daarbij aan de wederpartij geen verschijnplicht zou zijn opgelegd), dan was er geen 
redelijk bezwaar tegen. Dat de fractie volgens mededeling van mevrouw Ploeg te gemak
kelijker van het facultatief stellen der regeling (d.w.z. het stellen ter beoordeling van de 
gezinsrechter) kon afzien, omdat altijd de mogelijkheid van bekorting van de termijn 
waarbinnen de gezinsraad advies uitbrengt, tot binnen de drie maanden open staat, doet 
met zekere verbazing ons afvragen waarom zó velen blij zijn met één dode mus. Want de 
bepaling waarop mevrouw Ploeg doelt, luidt (nadat is vastgesteld, dat de termijn waar
binnen rapport moet worden uitgebracht tussen drie en zes maanden moet liggen): "De 
gezinsraad zal het rapport binnen de gestelde termijn uitbrengen, met dien verstande, 
dat hij het rapport niet dan na verloop van een termijn van drie maanden kan uitbrengen, 
tenzij bijzondere in het rapport te vermelden omstandigheden afwijking van deze regel 
noodzakelijk maken." 

De termijn kan, zo nodig, ook met drie maanden worden verlengd. Wie zich realiseert, 
dat bijv. het arrondissement Amsterdam ongeveer een millioen inwoners telt, begrijpt ook, 
hoeveel kans er in het gros der naamloze gevallen is op verkorting van de termijn - en 
hoeveel kans op verlenging daarvan. En dat temeer, waar vertraging de uitdrukkelijk 
beleden opzet van de regeling is! 
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Mevrouw Ploeg vergist zich als ze meent, dat mijnerzijds bepaaldelijk bezwaar zou 
bestaan tegen het door haar voorgesteld amendement, dat in het inleidend verzoekschrift 
ook desgewenst een organisatie van ideologisch karakter, waartoe een of beide partijen 
behoren, kan worden vermeld. 

Mijn bezwaar gaat tegen de verplichte vermelding van een kerkgenootschap (en even
zeer, zoals het amendement oorspronkelijk luidde, tegen verplichte vermelding van een 
organisatie van ideologisch karakter). Waarom, zette ik reeds uiteen. Dat geen enkel 
Kamerlid zich bij de schriftelijke of mondelingen behandeling tegen deze verplichting 
heeft gekeerd, is overigens niet juist. Het voorlopig verslag bijv. bevat de zinsnede: "Som
mige leden verklaarden ook bezwaar te hebben tegen het verplicht vermelden van het 
kerkgenootschap waartoe partijen of een van haar mochten behoren." 

Waarop grondt men toch de verwachting, dat verzoeningspogingen t.a.v. lichtvaardige 
echtscheidingen speciale mogelijkheden bieden? De "lichtvaardigen" trekken zich daarvan 
net zoveel aan als van hun huwelijk of echtscheiding zelf. Resultaten zal men veeleer 
boeken bij het tegengestelde psychologische type: degenen die voortdurend in tweestrijd 
verkeren, de "tobbers". Deze mensen komen niet tot lichtvaardig scheiden; zij komen 
moeilijk tot een besluit en zijn gemakkelijk weer aan het wankelen te brengen. Het is 
te vrezen, dat zij wel in hoofdzaak de successen van de gezinsraad worden zullen. Maar of 
dat werkelijk een zegen zal blijken, voor hen zelf, hun echtgenoten en kinderen? 

Mevrouw Ploeg meent, dat kleinigheden tot monsterachtige omvang kunnen worden 
opgeblazen en zo een huwelijk kunnen doen stranden. Dat kan misschien wel eens zo 
schijnen, maar men verwarre niet symptomen met oorzaken. 

En ten slotte; de hoofdzaak is, dat verzoening en verzoeningspogingen voortreffelijk en 
)runisbaar zijn Maar een door de wet voorgeschreven verzoeningsprocedure, van een 

omvang als deze, met verschijnplicht, met ambtelijk vooronderzoek, waarbij familie en 
vrienden betrokken kunnen worden, met verplichte opgave kerkgenootschap en de daar
mee verbonden inmenging van geestelijke leidslieden, plaatst de betrokkenen als passieve 
objecten overgeleverd aan al deze obligate en opdringende hulpvaardigheid. Hun meest 
intieme belevenissen en conflicten worden - krachtens wettelijk voorschrift! - door vol
slagen vreemden onder de loupe genomen en met hen - en anderen! - besproken. Op 
grond daarvan wordt geadviseerd en in een bepaalde richting aandrang uitgeoefend. En 
alles zonder bepaalde normen en zonder dat aan deze welmenende weetgierigheid paal of 
perk is gesteld. 

Er is in dit alles een elementair gemis aan bescheidenheid en begrip voor grenzen. 
Want niet het echtpaar zelf wenst overleg - zo mogelijk - verzoening, of houdt deze voor 
mogelijk, maar de wet dwing tot deze griezelige procedure, hoeveel ernstige pogingen 
alleen of met hulp van zelfgekozen adviseurs ook al ondernomen zijn. 

De verzoeningspoging vindt haar bekroning, althans kan die bekroning vinden, in de 
bemiddeling van de parketwacht, die nerveuze of andere weigerachtigen met de vuist in 
de kraag ter verzoening zal geleiden. Wanneer men deze voorstelling van zaken ridiculi
serend vindt, is dit niet mijn schuld: de wetgever zelf heeft het zo bedacht. Dat, blijkens 
de Kamerstukken, eigenlijk niemand geloofde, dat deze bepaling redelijkerwijs toepasbaar 
is, maakt haar als staaltje van wetgeving bepaald niet fraaier. Het bewijst alleen, dat 
dwang in deze materie in zich zelf een tegenstrijdigheid is. 

Er is in het verloop van het verschijnsel echtscheiding in ons land bij verre na niet 
iets zo catastrofaals aan de hand, dat een inbreuk op de persoonlijkl1eid, als dit wets
ontwerp brengt, gerechtvaardigd zou zijn. Dit wetsontwerp is én psychologisch én prin
cipieel een stap in de verkeerde richting. 

v. d. H. 
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BOEKBESPREKING 
Prof. dr C. C. J. Webb, Geschiedeni.Y der Wijsbegeerte, 
van Socrates tot Sartre, bewerking van jhr dr W. H. 
Alting von Geusau. Uitg. Bom, Assen 1952 (Pallas
Reeks) geb. f 3,90. 

Men kan over de mogelijkheid van een korte inleiding in de Europese wijsbegeerte 
(hier samengevat in 150 blz.) verschillend denken - ik zal in de waardering van derge
lijke pogingen mijn steeds toenemende twijfel niet laten meespreken, ben zelfs bereid 
om het onmogelijke het meest aantrekkelijke te achten. Maar deze inleiding kan ik toch 
Diet geslaagd vinden. In het hoofdstuk over Socrates (nog steeds de leermeester voor 
ieder, die zich op het pad der wijsbegeerte begeeft) overwoekert het anecdotische en 
historische te zeer het wezenlijke en principiële. In het hoofdstuk over Kant wordt kennis 
a priori omschreven (door de bewerker) als "niet uitsluitend op ervaring berustend", een 
omschrijving die onjuist is, maar ook niet verder helpt: wat denkt een normaal mens 
erbij? Het slothoofdstuk, de wijsbegeerte van 1ge en 20e eeuw behandelend, heet: "de 
toren van Babel", want de wijsbegeerte lijdt aan versnippering, verwarring, verschuiving, 
chaos" - is dat het enige wat te zeggen valt? en helpt het op weg naar eigen denken? 
Van Sartre wordt gezegd, dat hij een "voor-zich" en een "in-zich" onderscheidt "beide 
van verschillende zijnsgraad" - maar ons wordt het verschil verder niet duidelijk 
gemaakt. Marcel wordt in één adem met Sartre genoemd .... Neen, wie tot zelfstandig 
denken wil worden ingeleid - en wat is wijsbegeerte anders? - kan dit boekje beter 
laten liggen. W. B. 

Prof. dr H. de Vos, Inleiding tot de ethiek, uitg. 
Callenbach Nijkerk z.j. 178 blz. f 7,90 geb. 

In deze "zo eenvoudig mogelijk gehouden" inleiding voert de Groningse hoogleraar, 
die zijn sporen als "inleider" reeds had verdiend, ons langs het veelvormige, bonte 
levensgebied, dat wij gemakshalve met het woord "ethiek" aanduiden. Hij blijft het 
gehele boek door, ook in het laatste hoofdstuk, bewust de beschrijvende leermeester, 
die eigen meningen zoveel mogelijk op de achtergrond houdt - al lukt dat bijv. op 
blz. 155 stellig niet. Verwijzing naar literatuur is vermeden om niet nodeloos te étaleren 
en de lezer te belasten. In het tweede gedeelte, waar de verschillende typen van zedeleer 
worden behandeld, komen nog al eens gelukkige illustraties uit de schone letteren voor, 
waardoor de wel eens wat vermoeiende, schoolse toon die een inleiding zo gemakkelijk 
krijgt, doorbroken wordt. 

Het heeft weinig zin om in ons maandblad detailkritiek te geven. Wel waag ik het, 
bij alle waardering voor het streven naar zakelijke objectiviteit, de vraag op te werpen 
of juist voor dit uiterst belangrijke levensgebied - het oordelen van mensen en groepen 
over vraagstukken van goed en kwaad - een andere methode dan de descriptieve niet 
méer tot zelfstandig denken en handelen leidt. Het zedelijk beoordelen en handelen 
speelt zich nu eenmaal af in de spanningsvolle relatie tussen persoon en maatschappij, 
en beide zijn boeiende, gistende complexiteiten. Een inleiding in deze complexiteiten en 
hun onderlinge relatie zou scherper tot bewustzijn kunnen brengen, dàt en wàarom wij 
tot keuze worden gedwongen, met alle gevaar daaraan verbonden. Het gaat in de 
inleiding van De Vos beheerst, weloverwogen, analyserend en wegend toe, wetenschappe
lijk koel - het is de grote verdienste voor zijn boek. Misschien ook een zwakheid? 

W. B. 
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Koning Incognito, Bijbelse hoorspelen door Dorothy Sayers, 
bewerkt door mevr. mr 11. C. Dirkse-Bresters, Uitg. Boeken
centrum Den lIaag, geb. f 8,50. 1952. 

Men vindt in dit boek een 12-tal hoorspelen, die alle een episode uit het evangelie
verhaal over Jezus uitbeelden. Zij werden van December '41 tot Oct. '42 door de 
B.B.C. in Engeland uitgezonden, en hebben blijkens de getuigenissen van luisteraars, 
maar ook blijkens de 13 drukken van de uitgave binnen 5 jaar een diepe indruk gemaakt 
- terwijl, even natuurlijk, een storm van protest opstak. De schrijfster en de leider 
van de B.B.C. hebben zich vóor de spelen werden uitgezonden, verzekerd van de instem
ming van kerkelijke leiders en theologen, zodat het verwachte verzet niet van die kant 
steun ontving, maar integendeel kerkelijke ambtsdragers uit allerlei kerken - van een 
Jezuïeten pater tot een gereformeerde toe - de opvoering toejuichten. 

Nu liggen de spelen dan in een vlotte en zorgvuldige vertaling voor ons. Hoe ze in 
Nederland ontvangen zullen worden? Ik hoorde van een opvoering van één der stukken, 
in het Engels, door een Lyceurnklas, waarbij de jeugd zelf diep ontroerd was, maar 
ouders het wat gewaagd vonden, óók wanneer de Jezusfiguur niet gedramatiseerd werd. 
Het is duidelijk, dat hier esthetische en godsdienstige waardering moeilijk van elkaar te 
scheiden zullen zijn. Men mag dunkt mij het experimep.t óók zien vanuit deze hoek; dat 
men niet alleen via een directe taal, maar ook door Christus te plaatsen in een 
concrete situatie van gewone mensen, nieuwe aandacht vraagt voor de functie van het 
geloof meer dan voor de formulering der leer. In zover is hier meer aan de orde dan 
een individueel experiment, is het uiting van een tijdstroming. Mij persoonlijk heeft de 
lectuur zéér geboeid. W. B. 

Ph. Kolmstamm: Hoe miin bijbels Personalisme ontstond. 
(Tjeenk Willink te Haarlem.) 

Een autobiografie wil dit kleine boekje niet zijn. Slechts een schets, om te laten zien 
"hoe mijn kijk op leven en wereld is gegroeid, hoe er leiding en tekening in mijn leven 
is gekomen". Hoek boekje werd het eerst gepubliceerd in 1934. Nu prof. Kohnstamm op 
31 December 1951 is heengegaan, geeft de uitgever een herdruk, ingeleid door een van 
zijn zoons, die dit boekje "de beste sleutel tot een anders onbegrijpelijke ontwikkelings
gang van deze merkwaardige universele gestalte" noemt. 

Wie het werk en de persoon van prof. Kohnstamm wil leren verstaan, kan dit kleine, 
maar waardevolle boekje niet missen. 

Tegenover de titelpagina staat een mooi portret. J. J. B. Jr 

Jelle Troelstra: Mijn Vader Pieter lelles, met tekeningen, 
facsimiles en foto's uit het bezit van de familie. (Amsterdam, 
N.V. De Arbeiderspers, 1952.) 

Dit gezellige boekje bevat persoonlijke herinneringen aan Troelstra. Het hoofdaccent 
valt dan ook op de huiselijke Pieter JelIes, al horen wij ook een en ander over de Hooger
huiszaak en de staking van 1903. Jelle Troelstra heeft met liefde en warmte over zijn 
vader geschreven. Wij leren Troelstra als mens kennen. Ik ben blij met dit boekje, ook 
vanwege de mooie foto's. J. J. B. Jr 
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A. A. V A N RH IJ N 

DE SOCIAAL-ETHISCHE ZIJDE 
DER BEZITSVORMING 

Verschillende aspecten der bezitsvorming 

D
e bezitsvorming trekt op dit ogenblik algemeen de aandacht. Er is een 
minister benoemd, die zich in het bijzonder met dit onderwerp moet bezig
houden. De S.E.R. zal zijn licht over de zaak laten schijnen. En verschil

lende centrale organisaties van werkgevers en arbeiders hebben verklaringen gepubli
ceerd, waarin zij van hun standpunt doen blijken. Toch kan men niet zeggen, dat 
de bezitsvorming voldoende van alle kanten is bekeken. Dit houdt zeker verband 
met het veelzijdige van het onderwerp. 

Er is een belangrijk economisch facet. De vraag is dan bijv. of het afzonderen 
van een deel van de overwinst voor de bezitsvorming het voor die ondernemingen, 
die met gunstige resultaten werken, nog wel voldoende mogelijk maakt om uit de 
winst nieuwe investaties tot stand te brengen, hetzij in de eigen ondernemingen, 
hetzij elders. Bij een ontkennend antwoord zou de kapitaalvorming moeilijkheden 
kunnen gaan opleveren, met repercussies op de werkgelegenheid. 

Er zijn aan het vraagstuk der bezitsvorming ook organisatorische kanten. Dan 
rijzen vragen als: moet de bezitsvorming per onderneming, per bedrijfstak of natio
naal worden georganiseerd? Hoe moet het bestuur van het fonds tot bezitsvorming 
worden samengesteld? Welke plaats moeten de arbeiders daarbij innemen en 
hebben zij voor een taak in deze voldoende deskundigheid? Moet een en ander 
krachtens een wettelijke regeling worden opgelegd of vrijwillig blijven? Zo ware 
meer te noemen. 

Het is mijn bedoeling om in dit artikel de sociaal-ethische zijde der bezitsvorming 
onder het oog te zien en de velerlei andere kanten te laten rusten. Ik ben daartoe 
gekomen, omdat in de laatste tijd in allerlei publicaties en aanbevelingen het stand
punt wordt ingenomen, dat de bezitsvorming belangrijke zedelijke waarden bevor
dert. Veelal ontbreekt daarbij een ruimere motivering. Het lijkt mij daarom de 
moeite waard om dit oordeel wat nader te toetsen. 

Het begrip bezitsvorming 

Vooraf is het gewenst om het begrip bezitsvorming nauwkeuriger te bepalen. 
Anders dreigt er gevaar voor verwarring. Laat ik mogen volstaan met hierover vier 
opmerkingen te maken. 

In de eerste plaats denk ik bij bezitsvorming aan de individuele, niet aan de 
collectieve vorm. Collectieve bezitsvorming is aanwezig, wanneer een fonds wordt 
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gevormd, waarop een groot aantal arbeiders rechten kan doen gelden, zonder dat 
een aanwijsbaar deel hun eigendom is. Een voorbeeld daarvan zijn de sociale 
verzekeringsfondsen. Bij individuele bezitsvorming ligt de zaak anders. Hier heeft 
de arbeider de beschikking over bijv. een of meer obligaties of aandelen, die hij 
zijn eigendom kan noemen. In dit artikel laat ik de collectieve bezitsvorming verder 
rusten. 

In de tweede plaats verdient het de aandacht, dat het begrip bezitsvorming 
eigenlijk niet juist is. Het gaat er immbrs niet om aan de arbeider de gelegenheid 
te geven enig bezit te verwerven, maar enig eigendom. Krachtens altikeI 585 van 
het Burgerlijk Wetboek wordt onder bezit verstaan het houden of genieten ener 
zaak, welke iemand, of in persoon, of door een ander, in zijn macht heeft, alsof zij 
hem toebehoorde. Het bezit is dus een feitelijke toestand, welke eigendom kan, 
maar niet behoeft in te sluiten. Dat blijkt ook uit de slotwoorden van de definitie 
van artikel 585: "alsof zij hem toebehoorde". De dief is bezitter, maar niet eigenaar; 
de bestolene is niet bezitter, maar nog wel eigenaar. Eigendom is er pas, wanneer 
is voldaan aan de voorwaarden van de definitie van artikel 625 van het Burgerlijk 
Wetboek. Eerst dan is er een titel, die het de arbeider mogelijk maakt om obligatie 
of aandeel als zijn zaak te beschouwen. En dat is het toch wat men bij bezitsvor
ming wil bereiken. Eigendomsvorming zou dus een juister begrip zijn dan bezits
vorming. Nu intussen dit laatste woord algemeen ingang heeft gevonden, is het 
aangewezen om het te blijven gebruiken. 

In de derde plaats wordt bezitsvorming, niet bezitsspreiding bedoeld. Een tijd 
lang was het woord bezitsspreiding meer in gebruik. Te recht wordt het thans 
weinig of niet meer gehoord. Het begrip bezitsspreiding wekt de suggestie alsof het 
er om gaat het beschikbare. bezit op een of andere wijze over een groter aantal 
personen te verdelen. In het oudere socialisme, toen het sociale vraagstuk meer 
alleen als een probleem van verdeling werd gezien, kon deze gedachtengang een 
plaats vinden. In het nieuwere socialisme wordt te recht de productie meer op de 
voorgrond gesteld, omdat een betere verdeling van het nationale inkomen en ver
mogen weinig perspectief biedt, wanneer er niet eerst meer te verdelen valt. De 
bezitsvorming zal vooral moeten ontstaan door een andere verdeling van het ter 
beschikking komende nieuwe nationale vermogen. Daarom dient het woord bezits
spreiding te worden velmeden. 

Ten slotte nog een vierde opmerking ter bepaling van de betekenis der bezits
vorming. Zal de daaraan ten grondslag liggende gedachte betekenis hebben, dan 
zal men goed doen het streven naar het bezit van consumptiegoederen, zowel niet 
duurzame als duurzame, bij de bezitsvorming buiten te sluiten. Voor wat betreft de 
niet duurzame consumptiegoederen is dit zonder meer duidelijk, aangezien deze 
direct worden verbruikt en dus onmogelijk als een bezit als waarom het hier gaat 
kunnen worden aangemerkt. Maar voor de duurzame consumptiegoederen als huis
raad, rijwiel, radio, stofzuiger, naaimachine, e.d., zou ik hetzelfde standpunt willen 
Ïlmemen. Hoe nuttig deze artikelen in het leven van een arbeiders gezin zijn en hoe 
gewenst het is de aanschaffing daarvan als het kan mogelijk te maken, hier komt 
men toch in een geheel andere orde van zaken dan bij het onderwerp bezits
vorming. Reële loonsverhogingen in de toekomst zullen deze artikelen meer en 
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meer onder het bereik van ieder arbeidersgezin moeten brengen, vooral wanneer 
de technische ontwikkeling er verder in slaagt deze goederen meer en meer als een 
goedkoop massaproduct voort te brengen. Wanneer men de bezitsvorming tot de 
kapitaalgoederensfeer beperkt en derhalve de consumptiegoederensfeer uitsluit, dan 
doet zich ook niet het bezwaar voor, dat de kapitaalvorming ernstige schade lijdt, 
doordat grote bedragen, die tot nu toe voor kapitaalvorming werden aangewend, 
voor consumptie worden gebruikt. Men mag dus aannemen, dat de goederen die 
tot de bezitsvorming zullen bijdragen, vooral zullen zijn obligaties en aandelen (al 
of niet met stemrecht, personeelscertificaten). Wanneer een fonds wordt gevormd, 
kan de arbeider een aanwijzing worden gegeven, waarop zijn deel in het totale 
vermogen staat vermeld. 

Nu over het begrip bezitsvorming aldus meer duidelijkheid is verkregen, zou ik 
de sociaal-ethische voordelen die van de bezitsvorming worden verwacht, nader 
willen bezien. Die voordelen kunnen worden gegroepeerd: ten eerste om de arbeider 
als mens, ten tweede om de arbeider als lid der ondernemingsgemeenschap. 

De arbeider als mens 

De waarheid van het Bijbelwoord, dat de mens bij brood alleen niet kan leven, 
doet zich meer en meer gelden. In de stoffelijke positie van de arbeiders is in de 
laatste halve eeuw een enorme verbetering gekomen. Die verbetering gaat nog 
verder door. Economische moeilijkheden mogen tijdelijk stagnatie brengen, de 
stijgende lijn is onmiskenbaar. Maar bij deze stoffelijke vooruitgang doen zich 
nieuwe schrikbeelden voor, die met termen als de massificatie, de technocratie, 
geestelijk nihilisme, e.d., hier voldoende zijn aangeduid. Steeds luider klinkt de 
protesterende schreeuw van de mens om als mens te worden erkend en niet slechts 
te worden beschouwd als een nummer, als een klein raadje in de productie
machine, als een schakeltje in het enorme technische apparaat. Een mens kan niet 
alleen leven bij meters en kilo's, bij ijzer en staal, bij stoomkracht en electrische 
stroom. Dat is voor hem geen diepere werkelijkheid. Hij gevoelt zich individu en 
wil als zodanig behandeld worden. Zonder dat komt hij in opstand, met diep 
ressentiment tegenover een maatschappij die aldus zijn menselijke waardigheid 
aantast. 

Het hier slechts aangeduide vraagstuk is waarlijk schrikwekkend genoeg. Wil 
men de voorstanders van bezitsvorming voldoende recht doen, dan zal men hun 
standpunt moeten zien met deze gehele problematiek op de achtergrond. De bezits
vorming zou hier een tegenweer bieden, doordat zij zou leiden a. tot een ontplooiing 
der persoonlijkheid, b. tot een grotere vrijheid van handelen en c. tot een verster
king der persoonlijke verantwoordelijkheid. 

a. Eerst dus: in hoeverre leidt bezitsvorming tot ontplooiing van de persoonlijk
heid van de arbeider? 

De gedachte, dat eigendom voor de mens nodig is om tot ontplooiing van zijn 
persoonlijkheid te komen, is niet nieuw. In de loop der geschiedenis heeft zij 
telkens weer een belangrijke rol gespeeld. Talrijk zijn de zgn. eigendomstheorieën 
die een verklaring en een rechtvaardiging van de particuliere eigendom zoeken te 
geven. Ik noem enkele van de meest bekende: de occupatietheorie (verklaring en 
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rechtvaardiging in de toeëigening door macht); de arbeidstheorie (in de toeëigening 
door arbeid); de wetstheorie (in het geldende recht). Voor ons onderwerp is thans 
van belang een andere theorie, de zgn. persoonlijkheidstheorie. Deze gaat er van 
uit, dat de menselijke persoonlijkheid zich slechts behoorlijk kan ontplooien en naar 
buiten ontwikkelen, wanneer zij de beschikking heeft over eigendom. Alleen op 
deze wijze kan hij zich in de goede zin des woords als mens uitleven. Men kan 
sporen van deze theorie o.a. vinden bij de omstreeks 1800 levende Duitse wijsgeer 
Fichte. Een duidelijker geluid laat Ahrens horen: 

"Der besondere nächste und unmittelbare Grund des Eigenthums liegt daher 
in dem vernünftig-sinnlichen Wesen der menschlichen Persönlichkeit, und 
aus dem Urrechte der Persönlichkeit fliesst das Recht des Eigenthums, welches 
nur in verschiedenen Formen, die mit dem Grunde selbst nicht verwechselt 
werden dürfen, erworben wird." 1) 

En evenzo Adolph Samter, een bankier uit de vorige eeuw. Ziehier zijn 
standpunt: 2) 

"Eben der Umstand, dass dem Einzelven die Befriedigungsmittel als Eigen
thum zustehen, bewirkt es, dass der Mensch sich als Person fühlt." 

Van belang is ook nog als hij zegt: 

"Aber das ist es zugleich, was uns ein Waruzeichen sein muss, dass es nicht 
genügt, etwa die se besitzlosen Klassen etwas besser zu füttern und ihnen, 
urn nicht zu sagen, reichere Genüsse zuzuführen, sondern nur weniger Ent
beruungen aufzuerlegen - sondern dass es erforderlich ist, diesen Menschen, 
die in der That so gut wie nichts ihr Eigen nennen, zu Eigenthümern zu 
machen; wobei wohl nich erwähnt zu werden braucht, dass es sich nicht um 
Eigenthümer handelt im Sinne unserer modernen Wirtschaftsanschauung als 
Kapitalisten und Grundstückbesitzer, sondern um Menschen, die mindestens so 
weit ihr Eigen nennen, dass sie sich als Personen fühIen, und nicht mit den 
Lappen, die sie freilich auch ihr Eigen nennen können, sich als Ausgestossene 
aus der Gesellschaft betrachten und zu betrachten ein gewisses Recht haben." 

Deze citaten doen duidelijk zien, dat voor de ontwikkeling van de mens, voor de 
ontplooiing van zijn persoonlijkheid, voor de vorming van zijn karakter, bezit, dat 
de mens in het dagelijks gebruik kan hanteren, van grote waarde is. Maar daar
mede is de noodzakelijkheid van bezitsvorming nog niet aangetoond. Hier blijkt 
het grote belang van het verschil dat ik straks maakte tussen duurzame consumptie
goederen en kapitaalgoederen. Het bezit van duurzame consumptiegoederen heeft 
ongetwijfeld het nuttige zedelijke effect, dat hier wordt nagestreefd. Eigen huis
raad, een eigen rijwiel, een eigen radio, een eigen stofzuiger, een eigen naai-

1) Natuurrecht oder Philosophie des Rechtes und des Staates, deel 2, pag. 146. 
2) Das Eigentul11 in seiner socialen Bedeutung, Juni 1879, pag. 316 e.v. 
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machine, e.d., het zijn middelen, die in dil verband grote betekenis hebben. Maar 
dat kan niet worden gezegd, althans niet in die mate, van het bezit van enige 
obligaties of aandelen, hoe belangrijk dit op zich zelf ook moge zijn. Het is dus 
nodig, hier goed te onderscheiden en voorzichtig te zijn met algemene uitspraken, 
die een te gunstig beeld s~heppen. 

b. Thans het zedelijke voordeel, dat bezitsvorming de betrokken arbeider een 
grotere vriiheid van maatschappelijk handelen zal brengen. 

Bij de uitwerking van deze gedachte wordt op de voorgrond gesteld, dat de 
arbeider door zijn economisch zwakke positie in een grote mate van afhankelijkheid 
verkeert. Het spook der werkloosheid moge in de ene periode dreigender zijn dan 
in de andere, geheel afwezig is het toch nooit. Ook al is de positie van de arbeider 
door de sociale wetgeving en de vakvereniging volkomen veranderd, zo is hij, naast 
zijn honderden collega's, als eenling tegenover zijn werkgever, toch in de positie, 
dat hij de werkgever niet, maar de werkgever hem wel gemakkelijk kan missen. 
Bij de opvoeding van zijn kinderen is hij dikwijls niet in staat hen behoorlijk een 
vak te laten leren, omdat de verdiensten op jeugdige leeftijd niet in het gezin 
kunnen worden gemist. 

De nieuwere sociale psychologie heeft aangetoond welke ongunstige reacties bij 
arbeiders ontstaan wanneer zij het gevoel hebben als minderwaardig te worden 
behandeld. Recent materiaal is daarvoor weer te vinden in het proefschrift van 
dr J. Haveman over "De ongeschoolde arbeider", wanneer hij juist deze categorie 
tot voorwerp van zijn onderzoek maakt. Welnu - aldus de voorstanders van de 
zedelijke betekenis der bezitsvorming - bezitsvorming vermindert de economische 
kwetsbaarheid en versterkt het gevoel van eigenwaarde. Bij de onzekerheden van 
het bestaan heeft men iets "achter de hand", iets om "op terug te vallen", wanneer 
de omstandigheden dit nodig maken. Er is meer ruimte voor vrijheid van handelen. 
En het gevoel van eigenwaarde wordt versterkt. 

Het zou naar mijn mening onjuist zijn het belang van dit argument te ontkennen. 
Wel meen ik, dat er gemakkelijk een te grote betekenis aan kan worden toegekend. 
Onze maatschappij lijdt aan ernstige structurele fouten. Indien men bezitsvorming 
toepast, zullen veranderingen als een ruimere en beter gerichte productie en een 
meer stabiele loop der conjunctuur niet op de achtergrond mogen geraken. Want 
deze structurele fouten hebben ook zedelijk bedenkelijke gevolgen. Die gevolgen 
kan men niet opheffen door ook aan de arbeiders enig bezit toe te kennen en 
hen tot op zekere hoogte tot kleine kapitalist jes te maken. Bovendien zal dit geluk 
vermoedelijk slechts aan een deel van hen, nl. de meest ontwikkelde en geschoolde 
arbeiders, toevallen. Vooral zonder wettelijke regeling zullen de ongeschoolde arbei
ders, die een sterkere zedelijke fundering van hun bestaan het meest nodig hebben, 
er buiten blijven: Dit schept een nieuw gevaar, nl., dat de ongeschoolde arbeiders, 
die niet in de bezitsvorming delen, opnieuw reden zullen hebben zich als groep 
achtergesteld te gevoelen. Voor hen betekent de bezitsvorming dan niet een verster
king, maar een verzwakking van hun gevoel van eigenwaarde. Tegenover de 
"haves" worden zij bij de "have-nots" ingedeeld. 

Maar ook zij die de voordelen der bezitsvorming deelachtig worden, verkrijgen 
daatmede niet een zoveel ruimere mate van vrijheid van maatschappelijk handelen. 

tSS 



Bij de wenselijkheid iets "achter de hand hebben", iets te hebben om "op terug 
te vallen", wordt wel in de eerste plaats gedacht aan het optreden van werkloos
heid. Maar de Werkloosheidswet en de sociale voorzieningen beveiligen een werk
loze tegenwoordig tegen de ergste gevolgen van de stoffelijke nood. Ik meen 
daarom, dat bij de diep gewortelde vrees voor werkloosheid, andere dan stoffelijke 
motieven nog een zeer belangrijke rol spelen. Een werkloze verliest zijn maat
schappelijke status tegenover zijn vrouw, zijn kinderen, zijn familie, zijn vrienden, 
zijn medearbeiders. Hij is een nietsnut, die doelloos rondloopt en uitgerangeerd is 
uit het maatschappelijke leven. Weliswaar kan in zulk een geval een .bezit van 
eeli paar duizend gulden een belangrijke stoffelijke steun betekenen. Maar dan 
moet ook tot liquidatie van het bezit worden overgegaan. In tijden van crisis, 
wanneer de waarde van het bezit is gedaald, terwijl er vele werklozen zijn die hun 
bezit te gelde willen maken, zal dit niet mogelijk zijn, althans niet zonder verliezen. 
Voor de betrokkene wordt dit een bron van teleurstelling. Maar ook indien geen 
verlies wordt geleden, zal de liquidatie van het bezit bij vele andere werklozen op 
verzet stuiten. Voor dit bezit is immers jaren gespaard. Wanneer de bezitsvorming 
niet was toegepast, zouden daarvoor in de plaats wellicht loonsverhogingen zijn 
toegekend. Men kan moeilijk verwachten, dat de werkloze zich onder die omstan
digheden gemakkelijk van zijn bezit zal ontdoen. De ervaringen, in de crisis der 
dertiger jaren opgedaan, met eisen aan de werklozen gesteld tot het verzilveren 
van spaarbankboekjes e.d., spreken hier een duidelijke taal. Zou het te gelde 
gemaakte bezit worden gebruikt bijv. om een zaakje te beginnen om zich aldus 
een nieuwe bestaansmogelijkheid te scheppen, dan zou de bezitsvorming te recht 
op groot verzet stuiten bij de middenstand. Ook hier zijn de ervaringen van de 
vooroorlogse crisis leerrijk. De invasie van werklozen in het middenstandsbedrijf 
heeft destijds de bestaansvoorwaarden der kleine middenstanders, die het in een 
crisis toch al moeilijk hebben, ernstig aangetast. Hierbij speelde niet alleen een rol 
het feit, dat het aantal middenstanders veel te groot werd, maar niet minder de 
omstandigheid, dat werkloze arbeiders de bekwaamheid missen om een bedrijfje 
te leiden en daardoor met veel te lage prijzen de bonafide middenstanders een 
dodelijke concurrentie aandoen. 

Zo blijkt de grotere vrijheid van maatschappelijk handelen, welke de bezits
vorming de arbeider zal brengen, wel erg betrekkelijk. 

c. Versterkt de bezitsvorming de persoonliike verantwoordeliikheid? 
Ik begin weer met de gedachtengang weer te geven van hen die deze vraag 

volmondig bevestigend beantwoorden. Het bezit is niet bestemd om te worden 
verbruikt, maar om te worden belegd. Alleen de rente die het bezit jaarlijks afwerpt, 
zal voor consumptiedoeleinden mogen worden gebruikt. Er zal dus een belegging 
moeten worden gevonden. Hierbij zal de arbeider een zeer belangrijk woord moeten 
meespreken. Want hij behoort voor het beheer verantwoordelijkheid te dragen. 
Aldus komt de arbeider tevens in aanraking met een terrein dat hem tot nu toe 
vreemd is, nl. de functie van geld en kapitaal. Hoe meer hij oog heeft voor de 
verschillende kanten van het productieproces en zelf daaraan deelneemt, des te 
meer zal hij mede verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor de inrichting 
van onze huidige maatschappij. 
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Ik kan de zedelijke kracht die van deze kant der bezitsvorming uitgaat, toch niet 
hoog aanslaan. Het veilig beheer van gelden is een zaak die aan een deskundige 
moet worden toevertrouwd. De arbeider is een dergelijke deskundige niet en hij 
kan zich die deskundigheid ook niet zo maar eigen maken. De practijk zal vermoe
delijk zijn, dat de beleggingen dikwijls worden gezocht in de sector van het risico
mijdende kapitaal en niet in die van het risicodragende kapitaal. Dit zou zeer te 
betreuren zijn, dáar de institutionele instellingen als levensverzekeringsmaatschap
pijen e.d., wier beleggingen jaarlijks met sprongen omhoog gaan, toch reeds een zo 
belangrijk deel van het kapitaal dat jaarlijks beschikbaar komt, in de risicornijdende 
sector beleggen. Op de vraag hoe dit risicornijdende kapitaal meer risicodragend 
zou kunnen worden gemaakt, is in de practijk het antwoord nog niet gegeven. 
Wanneer de bezitsvorming er toe zou bijdragen, dat de verhouding tussen risico
dragend en risico-mijdend kapitaal verder ten nadele van het risicodragend 
kapitaal wordt verslechterd, dan zou dat voor de noodzakelijke investaties 
in het bedrijfsleven bedenkelijk zijn en dan zou de werkgelegenheid daardoor 
kunnen worden aangetast. Bezwaren als deze zijn alleen te ondervangen, wanneer 
de beleggingen die uit de bezitsvorming voortspruiten, ten behoeve van de arbei
ders geschieden door deskundigen. Maar dan vraagt de arbeider zelf daarvoor ook 
geen of nauwelijks meer persoonlijke verantwoordelijkheid. 

De arbeider als lid der ondernemingsgemeenschap 

Zij, die de zedelijke voordelen der bezitsvorming hoog aanslaan, denken daarbij 
niet alleen aan de individuele arbeider als mens, maar ook aan zijn hoedanigheid 
als lid der ondernemingsgemeenschap. 

Het is ongetwijfeld mogelijk om de onderneming te beschouwen als een gemeen
scbap, waarin de bedrijfsleider, de kapitaalverschaffer en de arbeider samen
werken. De gedachtengang is nu deze, dat het niet bij een dergelijke ' platonische 
verklaring moet blijven. Wil de arbeider het gevoel krijgen, dat hij werkelijk 
een volwaardig deelgenoot in de ondememingsgemeenschap is, dan zal dit op 
allerlei wijzen tot uitdrukking moeten worden gebracht. Een der middelen daartoe 
is, dat hij in de gunstige financiële resultaten zal moeten delen, wanneer de onder
neming mede door zijn arbeid in een bepaald jaar overwinst heeft gemaakt. 

Ik ben hiermede gekomen tot dat onderdeel van de bezitsvorming, hetwelk de 
meeste vragen opwerpt. Het is niet mogelijk om meer dan enkele aspecten te be
spreken. 

De arbeider ontvangt in een onderneming zijn arbeidsloon. Dit loon is een vast 
bedrag, dat hij reeds vooruit ontvangt, maar dat de ondernemer nog moet terug
verdienen bij de verkoop van zijn product. Het is goed, dat zulks zo is, want de 
arbeider kan niet wachten totdat die verkoop heeft plaatsgehad. Bovendien is hij 
op deze wijze ontslagen van risico wanneer de verkoop teleurstelling brengt en het 
product met verlies moet worden afgezet. Maar gesteld nu dat geen verlies wordt 
geleden, maar integendeel een zeer ruime winst wordt gemaakt. Is het dan juist, 
wanneer de bedrijfsleider en de kapitaalverschaffer daarvan alleen de voordelen 
genieten onder het motto, dat de arbeider zijn portie, waarin de goede en slechte 
risico's waren verdisconteerd, heeft ontvangen? Of is het dan niet veeleer billijk, 
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dat niet alleen de bedrijfsleider en de kapitaalverschaffer, maar ook de arbeider in 
die overwinst deelt? WanneBr de arbeider wordt gezien als lid der ondernemings
gemeenschap, als bedrijfsgenoot, is er aanleiding om deze vraag bevestigend te 
beantwoorden. 

Maar daarmede komt men in botsing met de wijze, waarop de loonsvorming 
zich in de jaren na 1945 voltrekt. Er is in de laatste halve eeuw in de ontwikkeling 
der loonvorming een merkwaardige verandering waar te nemen. Tot ongeveer de 
eerste wereldoorlog geschiedde de loonvorming per onderneming. Iedere werk
gever stelde in zijn onderneming de lonen vast. Het gevolg was, dat de lonen in 
een en dezelfde bedrijfstak per onderneming sterk uiteen konden lopen. In de 
periode tussen de twee wereldoorlogen kwam de collectieve arbeidsovereenkomst 
tot grote ontwikkeling. De lonen werden per bedrijfstak gesteld met als gevolg, 
dat de lonen der ondernemingen- in dezelfde bedrijfstak geen belangrijke ver
schillen meer vertoonden. Wel bleven er belangrijke verschillen tussen de diverse 
bedrijfstakken onderling. Men denke in dit verband aan het sterk achterblijven 
van de lonen der landarbeiders in de jaren v66r de tweede wereldoorlog. Hierin 
is verandering gekomen doordat de lonen sinds 1945 nationaal worden bezien en 
afgestemd op de positie van de betalingsbalans, de positie van de uitvoer, de 
stand van de werkgelegenheid, de kosten van het levensonderhoud, e.d. De werk
classificatie werd het middel om de verschillen tussen de lonen in de diverse 
bedrijfstakken nader te bepalen. Daarmede werd getracht de loonvorming te ont
trekken aan het spel der vrije economische krachten en de krachtmeting der weder
zijdse organisaties van werkgevers en arbeiders. Economisch was de werkclassificatie 
voordelig, omdat zij de arbeid waardeert naar de betekenis der verschillende 
prestaties en voor de arbeiders een prikkel schept een hogere prestatie en daarmede 
een hogere beloning te bereiken. Maar ook zedelijk heeft de werkclassifatie haar 
betekenis. Ieder ontvangt naar evenredigheid van zijn prestatie. Men kan hier 
spreken van een toepassing van het oude Romeinse adagium, dat het recht ieder 
het zijne wil geven (suum cuique tribuere). Voor gelijke arbeid moet dus een gelijk 
loon worden toegekend (equal pay for equal work). 

Hier nu stelt de bezitsvorming ons voor moeilijkheden. De arbeiders zullen de 
baten, die uit de bezitsvorming worden verkregen, als een loonsverhoging aan
merken. Zij zullen het argument dat alleen de arbeiders, die werken in onder
nemingen, waarin overwinst wordt gemaakt, voor een uitkering ten behoeve van 
de bezitsvorming in aanmerking komen en dat derhalve de arbeiders in de andere 
ondernemingen daarvan zijn uitgesloten, niet overtuigend achten. Want zij zullen 
er zich terecht op kunnen beroepen, dat de minder gunstige financiële resultaten 
in hun ondernemingen niet aan hen zijn te wijten. Inderdaad kunnen ook bij een 
zeer hoge arbeidsprestatie de financiële uitkomsten der onderneming wel slecht 
zijn, omdat daarvoor beslissend zijn allerlei factoren, die noch de bedrijfsleider, 
noch de kapitaalverschaffer, noch de arbeider zelf in de hand heeft, zoals een 
plotselinge conjunctuurdaling, een onverwachte invoersbelemmering in het buiten
land, e.d. Het is daarom te verwachten, dat in die ondernemingen of bedrijfstakken, 
waar de bezitsvorming niet wordt toegepast, looneisen zullen worden gesteld, die 
niet gemakkelijk zullen kunnen worden afgewezen. ~Tant zij zullen worden ver-
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dedigd op grond van de in de laatste jaren alom gepropageerde werkclassificatie, 
die medebrengt, dat een loonsverhoging hier een loonsverhoging elders tot conse
quentie heeft. Zo kan het gehele loongebouw, dat na 1945 met zoveel zorg werd 
opgetrokken, in gevaar worden gebracht en dreigt een terugval naar de loonvorming 
door het spel der vrije economische krachten en door krachtmeting der wederzijdse 
organisaties van werkgevers en arbeiders. 

Wil men alle arbeiders - dus ook hen, die werken in ondernemingen, die geen 
overwinst maken - toch in de voordelen der bezitsvorming laten delen, dan zal 
men de voor bezitsvorming bestemde bedragen moeten "poolen", hetzij bedrijfs
takgewijze, hetzij nationaal. Maar . . . dan wordt tegelijk de positie van de arbeiders 
als leden der ondernemingsgemeenschap opgegeven. Want het zijn dan niet meer 
alleen de arbeiders uit die bepaalde onderneming, welke delen in de overwinst. 
En het zijn niet alleen meer de arbeiders uit die onderneming, die gezamenlijk 
over de belegging beslissen. Bij een "poolen" hetzij bedrijfstakgewijze, hetzij 
nationaal, wordt dit alles aan de arbeiders der ondernemingsgemeenschap ont
trokken. 

Wij staan hier dus voor een keuze. Wie de nadruk legt op de positie van de 
arbeider als lid der ondernemingsgemeenschap, zal de bezitsvorming per onder
neming kunnen doorvoeren, maar afstand moeten doen van de loonvorming op de 
grondslag van gelijk loon voor gelijke arbeid. Omgekeerd, wie deze grondslag voor 
de loonvorming wil handhaven, zal de bezitsvorming per onderneming moeten 
loslaten. Men kan niet zeggen, dat uit een redelijk oogpunt de ene mogelijkheid 
de voorkeur verdient boven de andere. Want in beide gevallen zijn zedelijke 
gronden in discussie. In het eerste geval prrevaleert de beschouwing van de 
arbeider als lid der ondernemingsgemeenschap; in het tweede geval de recht
vaardigheid van het beginsel gelijk loon voor gelijke arbeid. Persoonlijk zou ik aan 
dit laatste beginsel de voorkeur geven. 

Hiervoor pleit ook nog een ander motief. Een bezitsvorming per onderneming 
werpt nog andere moeilijkheden op. De gedachte, dat de arbeiders leden zijn der 
ondernemingsgemeenschap, werkt ook door wanneer over de beleggingen moet wor
den beslist. Het ligt voor de hand, dat de voorkeur uitgaat naar een belegging in de 
onderneming waartoe de arbeider behoort. Hiertegen bestaan echter ernstige be
zwaren. Wanneer een arbeider in de vorm van een personeelscertificaat een aan
deel beeft in het kapitaal van de onderneming, waarin hij werkt, dan kan dit ge
makkelijk moeilijkheden geven bij vertrek. Het gevaar is niet gering, dat er dan 
een gebondenheid ontstaat, die zijn bewegingsvrijheid belemmert. Alsdan zou de 
bezitsvorming niet de menselijke waardigheid bevorderen, maar aantasten. Boven
dien is gebrek aan mobiliteit een ernstige belemmering voor een voldoende spreiding 
der werkgelegenheid. Daar komt nog iets bij. Het beleggen van arbeidersgelden 
in de eigen onderneming kan gevaarlijke situaties scheppen. Want wanneer de 
onderneming slecht gaat, heeft de arbeider niet alleen het risico van ontslag, maar 
daarenboven nog het risico, dat hij zijn bezit geheel of gedeeltelijk verliest. In 
artikel 15 der Pensioen- en Spaarfondsenwet is bepaald, dat de bezittingen van 
een ondernemingspensioenfonds of een spaarfonds slechts voor ten hoogte een 
tiende deel mogen bestaan uit schuldvorderingen op de werkgever of aandelen in 
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de onderneming. Bij de bezitsvorming zit niet de bedoeling voor om een pensioen
fonds of een spaarfonds te "ormen. Maar het motief, dat bij die fondsen tot be
perking der beleggingen in de eigen onderneming heeft geleid, moet ook bij de 
bezitsvorming gelden, wanneer de arbeider eigenaar kan worden van obligaties of 
aandelen door zijn onderneming uitgegeven. Leidt dit tot beleggingen elders, dan 
betekent dat een verzwakking van de band van de arbeider met zijn onderneming. 

Overigens zal men er zich rekenschap van moeten geven, dat bezitsvorming de 
band van de arbeider met zijn onderneming niet steeds zal versterken. De arbeiders 
zullen spoedig gewennen aan een aandeel uit de overwinst en er dan op rekenen. 
Wanneer dan na enige jaren bij verslechtering der economische omstandigheden 
een uitkering achterwege blijft, dan kan de teleurstelling daarover gemakkelijk tot 
verstoring van de bedrijfsvrede aanleiding geven. Verschil van mening over de 
vraag of de exploitatie-uitkomsten al of niet een uitkering toelaten, zal daarbij 
tevens een rol kunnen spelen. De omust zou nog in de hand worden gewerkt, 
wanneer de arbeiders zich van de inkomsten, die zij uit de bezitsvorming zullen 
trekken, een overdreven voorstelling zouden gaan maken, hetgeen gemakkelijk 
mogelijk is. Wanneer tot bezitsvorming wordt overgegaan, zal het nodig zijn 
daartegen te waarschuwen. De bedragen, die voor dit doel uit de overwinst 
zullen kunnen worden gereserveerd, zullen steeds beperkt blijven. Wanneer in 
totaal een kapitaal van b.v. 100 millioen zou worden afgezonderd, dan zou dit 
voor iedere Nederlandse arbeider nog slechts een rente betekenen van ongeveer 
f 1 per jaar. Cijfers als deze voorkomen teleurstellingen. 

Uit de historie 

Tot nu toe is de bezitsvorming in ons land vooral verdedigd door aanhangers 
der confessionele politieke partijen. Dit is niet vanzelfsprekend, want het 
Christendom heeft de gevaren, aan bezit en eigendom verbonden, nooit onder
schat. 

Aan R.K.-ziide wordt het privaatbezit gegrond op het natuurrecht. Gelijk be
kend, gaat de verdediging terug op Thomas van Aquino, die zijnerzijds weer putte 
uit de geschriften van Aristoteles. Maar de kerkvaders, die aan hem voorafgingen, 
stonden zeer critisch tegenover het privaatbezit. Clemens van Alexandrië schreef; 
"Van nature is het privaatbezit een omecht". Van Tertullianus is het woord; "De 
rijke is of zelf onrechtvaardig of een omechtvaardige erfgenaam". Uitlatingen van 
dezelfde strekking kan men vinden bij Johannes Chrysostomus, Ambrosius, 
Clemens van Rome, e.a.3). Ik breng deze gegevens in herinnering niet ter ver
oordeling van het privaatbezit, maar omdat de Oud-Katholieke Kerk kennelijk 
een open oog heeft gehad voor de zedelijke gevaren aan het bezit verbonden. 
Wanneer de bezitsvorming wordt gepropageerd, dan mag deze kant van de zaak 
niet voorbij worden gezien. 

Aan Protestants-Christeliike zijde wordt het privaatbezit gemeenlijk niet op 
het natuurrecht gegrond, maar aan de hand van de Bijbel beoordeeld. De chris-

3) Zie Georg vVünsch, Evangelische Wirtschaftsethik, Tübingen 1927, pag. 664-666 
en Emil Brunner Das Gebot und die Ordungen, Tübingen 1932, pag. 632-633, noot 9. 
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telijk-sociale organisaties geven daarvan blijk, wanneer Zij m de verklaring, op 
15 November 1952 over de bezitsvorming uitgegeven, opmerken: "De Bijbel be
tuigt ons, dat bet bezit van stoffelijk goed zelfs een belemmering kan vormen 
voor het waarlijk christen zijn". Maar dan volgt een opsomming van de zedelijke 
voordelen der bezitsvorming als: versterking van het besef van verantwoordelijk
heid en een grotere vrijheid van handelen. 

In het Oude Testament wordt het privaatbezit ongetwijfeld aanvaard. Dat 
blijkt in de Tien Geboden uit het gebod: "gij zult niet stelen", en uit de maat
regelen, die de Mozaïsche wet voorschrijft tegen diefstal en beschadiging (b.v. 
Exodus 22: 5). Wel heeft het Oude Testament een geheel andere opvatting als 
in het Romeins Recht tot uitdrukking kwam. In het Romeins Recht staat het recht 
van de eigenaar om over zijn eigendom vrij te beschikken op de voorgrond. In 
het Oude Testament domineert de opvatting dat alle eigendom in wezen aan God 
toebehoort. Zo wordt in de Mozaïsche wetgeving ten aanzien van het grondbezit 
gezegd: "want het land is van Mij en gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij Mij" 
(Leviticus 25 : 23). In het 50ste jaar, het zgn. Jubeljaar, ging alle grondbezit naar 
de oorspronkelijke eigenaar terug (Leviticus 25: 13). Voorts is ook karakteristiek 
voor het eigendomsrecht van die dagen, dat de eigenaar allerlei verplichtingen 
van barmhartigheid werden opgelegd. De garven, die na eerste lezing op de akker 
achterbleven; de olijven die na eerste pluk waren blijven hangen; de druiven die 
bij de oogst waren overgeslagen, mochten niet meer worden ingezameld, omdat zij 
aan de vreemdeling, de wees en de weduwe toebehoorden (Leviticus 24 : 19-22). 
De eigendomsgedachte van het Oude Testament stelt niet, als het Romeins Recht, 
het absolute beschikkingsrecht op de voorgrond, 'maar de verplichting, waaronder 
het eigendomsrecht moet worden uitgeoefend. De eigenaar was zedelijk gezien 
rentmeester. Hier gold het Habe is Gabe, bezit is geschenk, n.l. van God. 

In het Nieuwe Testament wordt het privaatbezit eveneens aanvaard, maar 
sterker nog dan in het Oude Testament gewezen op de zedelijke gevaren, die het 
bezit met zich medebrengt. Vooral in de woorden van Jezus Christus zijn daarvan 
voorbeelden te vinden. Zo waarschuwt Jezus Christus voor de Mammon (Mattheus 
6 : 24). Hij eist van een rijke jonge man, die kennelijk door zijn bezit geestelijk 
was geblokkeerd, om zich van zijn bezit te ontdoen (Mattheus 19 : 16 e.v.) Hij 
veroordeelt de rijke dwaas, die zich juist had voorgenomen fijn van zijn bezit te 
gaan leven, maar die in diezelfde nacht stierf (Lucas 12: 16-21). Hij houdt in de 
gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus de mensen voor hoe gemakkelijk 
bezit ons onze naaste geheel doet vergeten (Lucas 16 : 19-31). Er zouden nog 
andere voorbeelden zijn te geven. De apostel Paulus heeft ook een open oog voor 
het gevaar, dat het bezit leidt tot hebzucht. Zo zegt hij: "Maar wie rijk willen 
zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, 
die de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de wortel van 
alle kwaad is de geldzucht" (1 Timotheus 6: 9 en 10). En in aansluiting daarmee 
vermaant hij de gemeente van Colosse (3: 5): dood dan de hebzucht, die niet 
anders is dan afgoderij. Ook de brief van Jacobus richt scherpe woorden tot hen, 
die voor de gevaren van de rijkdom zijn bezweken (2 :6-7 en 5 :1-6). 

Ik zie niet voorbij, dat een maatregel als de bezitsvorming niet leidt tot het 
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verzamelen van een groot bezit, maar een veel meer bescheiden karakter heeft. 
Dat het Nieuwe Testament meermalen speciaal tegen rijkdom waarschuwt, mag 
zeker hier aan worden toegeschreven, dat de gevaren dan het meest duidelijk 
spreken. Dat neemt niet weg, dat ieder bezit, groot of klein, egoïsme en hebzucht 
zo gemakkelijk kan prikkelen. Ieder mens, die iets bezit, hetzij meer of minder, 
weet daarvan mede te praten. Bij een aanprijzen van de bezitsvorming zal dit gevaar 
niet uit het oog mogen worden verloren. Nogmaals: hieruit volgt geenszins een 
afwijzing van het privaatbezit. Maar Nederland is er niet mede gebaat, wanneer de 
indruk zou ontstaan alsof het streven naar bezit voor de grote massa alleen maar 
zedelijke voordelen biedt. Vóór wjj het weten, zijn wij dan bezig een "kapitalis
tische" geest aan te kweken. En dat is toch niet de geestesgesteldheid, waarin een 
betere maatschappelijke orde kan worden opgebouwd. 
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F. BORKEN A U 

HET VOORSPEL VAN STAL/NS DOOD 

Onderstaande beschouwing werd eind Januari geschreven naar aanleiding van de ont
dekking van het zgn. complot der Joodse m·tsen in het Kremlin. Borkenau, stellig één der 
beste kenners van het commtmisme, heeft dit vOO1'Val in samenhang gezien met de strijd 
binnen de top van de Sowjet hierarchie. De dood van Stalin, die sindsdien is gevolgd, 
geeft aan Borkenau's ontleding der verhoudingen een merkwaardig accent - de waarde 
der analyse wordt er O.i. niet door aangetast. Redactie. 

H
et is een ieder de laatste weken duidelijk geworden, dat er zich in de 
communistische wereld een verbitterde strijd afspeelt, waarbij de leidende 
communisten ten nauwste betrokken zijn. Voor hen, die de gebeurtenissen 

in Rusland en de niet-Russische communistische partijen nauwkeurig hebben 
gevolgd en daarbij genoeg gewicht hebben toegekend aan schijnbaar onbelangrijke 
details - waar men immers bij het bestuderen van het huidige communisme op 
is aangewezen, omdat de officiële censuur de hoofdzaken zoveel mogelijk geheim 
houdt - was de komst van de grote tegenstellingen reeds achttien maanden 
lang duidelijk merkbaar. 

Indien men de ontwikkelingen in de communistische partijen wil begrijpen 
moet men afstand doen van de idee, dat een totalitaire partij een volkomen 
afgesloten eenheid vormt, waarbinnen elke strijd onmogelijk is. Deze mythe, die 
ons wil doen geloven dat sinds Stalin aan de macht kwam al zijn tegenstanders 
zijn vernietigd, dient er juist voor de werkelijke toestand in de hogere sferen 
van het communisme aan het oog te onttrekken. De vele zuiveringsprocessen, 
waarvan de inhoud weliswaar volkomen absurd is, maar die op een politieke 
werkelijkheid berusten, wijzen in een geheel andere richting. Indien men deze 
processen verklaart uit economische moeilijkheden, uit de noodzaak zondebokken 
aan te wijzen en uit de behoefte de bevolking te terroriseren, dan werpt men 
geen licht op de onderlinge strijd der communistische leiders die achter deze 
processen schuil gaat. Politiek is de strijd van bepaalde groepen van mensen 
en individuen om concrete doeleinden. Zolang men niet kan vaststellen welke 
mensen er bij betrokken zijn en wat hun streven is, kan men zich geen enkel 
inzicht verwerven. Men moet zich eerst de kennis van de concrete politieke ge
schiedenis eigen maken, voordat men aan een sociologische analyse kan beginnen. 

Omdat de gebruikelijke democratische informatiebronnen in de communistische 
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landen niet aanwezig zijn, moeten we naar andere criteria zoeken, waarmee we 
iets omtrent de werkelijke toestand te weten kunnen komen. De betrouwbaarheid 
van deze criteria kunnen we pas aantonen wanneer de communisten om een of 
andere reden de eerst geheim gehouden feiten openbaar maken. Het is echter 
belangrijk te weten wat er zich nu in de communistische partijen afspeelt en 
daarom moeten we de bruikbare criteria die we hebben toepassen. 

Twee criteria zijn bijzonder belangrijk. Het eerste is: het communisme is 
de theorie en de practijk van de absolute wraak. Hoe lang het ook geleden is, 
dat een communist zich tegen de leiding heeft verzet, het wordt nooit vergeten 
en nimmer vergeven. Hoewel de communisten trachten zich van hun verleden 
los te maken - en hoe hoger ze zijn hoe meer ze dat proberen - lukken doet 
het hun nooit; eenmaal zullen ze voor hun afwijkingen moeten boeten. 

Het tweede criterium vloeit voort uit de - om de term van Max Weber 
te gebruiken - "amtscharismatische" structuur van de communistische organisatie. 
De communistische wereld bestaat uit grote organisaties, die - zoals in elke 
totalitaire staat - in een verbitterde strijd verwikkeld zijn. De hoofden van deze 
organisaties hebben er een absolute zeggenschap over; Malenkow is het partij
apparaat, de Geheime Politie is Beria. Elke organisatie bestaat weer uit organisaties 
met chefs van lagere orde, die in een feodale verhouding tot de hoogste chef 
staan. De abstracte factor, de zuiver bureaucratische organisatie, is in een voor 
een Europeaan onbegrijpelijke mate verbonden met de persoonlijke factor, de 
absolute autoriteit van de chef. De chefs van lagere orde hebben steeds een 
neiging tot zelfstandig handelen, dus tot "sabotage" en "verraad". Het is duidelijk 
dat in dergelijke organisaties steeds weer zuiveringen moeten plaats vinden. 
Niemand kan echter bestaan zonder zich een chef te kiezen, en deze te dienen 
tot men hem verraadt. Overigens, van dat verraad kunnen slechts weinigen 
de vruchten plukken, daar zorgt de leer der absolute wraak voor. Want behoudt 
de chef zijn positie, dan is men verloren, verdwijnt hij inderdaad, dan zal de 
verrader over enige tijd verweten worden dat hij zijn slachtoffer zo lang heeft 
gediend. 

Hoewel de organisaties en hun respectievelijke chefs voortdurend in een strijd 
gewikkeld zijn, mogen de gewone communisten de chef, waarmee zij niet ver
bonden zijn, niet aanvallen. Wel kunnen zij, wanneer de sb'ijd een kritiek punt heeft 
bereikt, duidelijk laten merken welke chef zij als de hunne beschouwen. 

Er zijn twee methoden waarmee de communisten hUll trouw jegens een bepaalde 
chef kunnen bewijzen. In de eerste plaats door hem, of degenen waarmee de chef 
zich het meest verbonden voelt, vaak te citeren. De vroegere volgelingen van 
Zjdanow citeerden meestal Lenin, op het ogenblik halen zij de uitspraken van 
Zjdanow zelf aan. 

De tweede methode is het gebruik van bepaalde stereotype uitdrukkingen, die 
ons in het Westen zeer oninteressant lijken, maar waarvan de stellers weten, dat 
de kleinste afwijking van deze stereotypen een belangrijke politieke koerswijziging 
betekent, die duizenden het leven kan kosten. Toen in Juni 1952 de Poolse staats
chef Bierut de formule "het zich richten op de kleine boeren" uitsprak, betekende 
dat, dat er een strijd over de landbouwpolitiek aan de gang was; de formule werd 
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Franz Borkenau is in 
Nederland minder bekend 
dan in de Angelsaksische 
landen, waar hij, te recht, 
doorgaat voor een van de 
beste kenners van het mo
derne communisme. Ook in 
Duitsland kent men hem min
der, want ofschoon hij in 
Oostenrijk geb01'en werd, en 
daar en in Duitsland stu
deerde en promoveerde, is 
zijn ontwikkeling als zelf
standig denker eigenlijk pas 
begonnen toen hij in Enge
land ging leoen en schrij
ven. 

In Duitsland was hij van 
1921-1929 lid geweest van 
de communistische partij en 
had hij een boek geschreven 
over 't "burgerlijk denken", 
waaraan hij zelf met weinig 
vreugde terugdenkt. 

Bekend werd hij eerst 
toen hij voor een Engelse 
krant Spanje bezocht tijdens 

de burgeroorlog en hierover 
een boek schreef "The Spa
nish Cockpitt", dat nog al
tijd tot de beste boeken 
over die periode behoort. 
In de daarop volgende jaren 
publiceerde hij in het En
gels, behalve een boekje 
ooer Pareto, de Italiaanse 
SOCioloog, een boekje over 
de ondergang van Oosten
rijk en een Penguin waarin 
hij het Imperialistische ka
!'akter van het Hitlerisme 
aan de Engelsen voorhield. 
Doch zijn belangrijkste werk 
was "The Communist Inter
national" (van 1938), waar
in voor het eerst een criti
sche geschiedenis van de 
Communistische I nternatio
nale werd gegeven. 

Hij was daarnaast mede
werker aan tal van politieke, 
SOCiologische en andere tijd
schriften. 

Na de oorlog keerde hij 

naar Duitsland terug, waar 
hij thans professor i,s aan 
een "politische Hochschule". 
Onlangs verscheen van zijn 
hand "Der europäische Kom
nwnismus", een geheel nieu
we geschiedenis, waarin 
vooral de nadruk wordt ge
legd op de periode van 1934 
-1950, terwijl in "The 
Communist International" de 
periode van 1917 tot 1934 
werd beschreven. 

immers door Boecharin en de zijnen gebruikt, en de onjuistheid er van werd zeer 
vaak door de opperste leiding aan de kaak gesteld. Maar men wist ook dat een be
paalde chef, Malenkow, zich voor deze inbreuk op het traditionele Stalinisme ga
rant stelde. 

Men mag deze criteria niet toepassen zonder een grondige kennis van de 
geschiedenis der communistische partij, van de communistische formules en van 
de personen die deze formules gebruiken. 

Het is volstrekt verkeerd indien men de gebeurtenissen in bepaalde commu
nistische partijen alleen uit de nationale omstandigheden verklaart. Wat er zich 
in de communistische partijen aan deze zijde van het IJzeren Gordijn en in 
de satellietlanden afspeelt is een nauwkeurige weergave van de gebeurtenissen in 
Rusland, waar ten slotte alle draden naar toe lopen. 

In principe is de strijd tussen belangrijke personen in de niet-totalitaire landen 
niet méér in het duister gehuld, dan die tussen de communistische leiders. De 
geheimzinnige taal, vol met stereotypen waarmee de strijd onder het Stalinistische 
regiem wordt uitgevochten, maakt de bestudering echter wel moeilijker. Het is 
echter niet moeilijk deze taal, die slechts door een tien duiz~nd mensen gebruikt 
wordt, te leren begrijpen. Men moet er zich echter van bewust zijn, dat de ge
schriften die niet het stereotype karakter hebben, zuiver propaganda zijn en dus 
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geen juist beeld geven van de werkelijke toestanden in de communistische partijen. 
Bij de berichtgeving over feiten ligt de zaak veel moeilijker. Aan welke criteria 

kan men bijv. het bericht over het artsencomplot afmeten? De bovengenoemde 
criteria zijn zeer zeker van toepassing op de algemene achtergrond, doch geven 
geen antwoord op de vraag óf er inderdaad een complot geweest is, en zo niet, 
wat er dan wél gebeurd is. Hier kan men echter wel een ander criterium 
formuleren, nl. dat alle "complotten", processen e.d. een manier zijn om interne 
twisten te beslechten. Uiteraard zijn deze ruzies wel op politieke meningsverschillen 
terug te voeren, maar het is niet alleen in Rusland zo dat dergelijke verschillen 
allereerst in de strijd om de macht tussen bepaalde instanties kenbaar worden. 

Voor de juiste interpretatie van dramatische gebeurtenissen dient de aandacht 
dus allereerst geconcentreerd te worden op het gebeuren in en om het machts
apparaat, dat wil dus zeggen op zulke belangrijke dingen als de plotselinge 
verdwijning van Abakoemow, het hoofd van de M.e.B. (de binnenlandse veiligheids
dienst van de Sowjet-Unie), en de felle aanvallen in de Russische pers tegen de 
hele Veiligheidsdienst... dus ook tegen het hoofd daarvan, Beria. Zo gezien 
lijkt het onweerlegbaar dat de "ontdekking" van dit complot leiden moet tot 
de uitschakeling van Beria en dus een zet betekent in het schaakspel tussen 
Beria en Malenkow, een voortzetting van de campagne waarin de opheffing van 
het Politburo - Beria was Malenkows belangrijkste concurrent daarin! - ook 
reeds een eerste hoogtepunt aangaf. Dat Malenkow de tegenspeler van Beria is 
kunnen we vrij zeker afleiden uit het onverhulde anti-semitisme van de bekend
making. Anti-semitisme is het merkteken van de groep-Malenkow. Het bewijs van 
deze stelling evenwel vereist een diepgaande historische partij-analyse. 

Wie zich bij deze beschouwingen van de zaak wil afmaken met de mening dat 
we hier dus eigenlijk "alleen maar" persoonlijke ruzies en tegenstellingen meemaken, 
zou bedrogen uitkomen. Het is mogelijk dat de opheffing van het Politburo, de 
achterstelling van de tot nu toe bijna almachtige veiligheidspolitie, het plotseling 
sterk op de voorgrond treden van het leger en enige andere nog belangrijker 
gebeurtenissen, waarop ik dadelijk terugkom, voor de oppervlakkige toeschouwer 
de indruk maken uit persoonlijke tegenstellingen voort te spruiten, en inder
daad zijn ze slechts in verband daarmee te begrijpen, maar zij raken in hun 
gevolgen de structuur zelve van dit regiem, dat de menselijke eigenschap heeft van 
niet voor de eeuwigheid gebouwd te zijn. 

Via een omweg over de problemen der methodiek zijn wij dus nu weer bij ons 
kernprobleem beland, bij het complot der artsen, en nu dienen wij dat probleem 
nader te bezien. Welke betekenis hebben de nieuwste Moskouse arrestaties voor 
het Russische apparaat? 

Allereerst houde men er rekening mee dat het hier niet gaat om personen. 
alleen of in een groep. Zoals ook bij andere grote zuiveringsacties heeft men hier 
met één klap een hele afdeling vernietigd, de "Sanoepr", de medische dienst van 
het Kremlin. Eén blik toont de belangrijkheid aan van deze afdeling, door welke 
de hoogste burgerlijke en militaire functionarissen allen behandeld worden. Toen 
Stalin tot alleenheerser opgeklommen was, verbood hij deze groep van hoge 
functionarissen om zich ergens anders te laten behandelen. Deze afdeling waali 
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dus over gezondheid en leven van de leiders der Sowjet-Unie ... en niet altijd 
tot hun voordeel, gelijk wij zullen zien. Al Stalins lijfartsen behoren tot de Sanoepr: 
de hoofdbeschuldigde, prof. Jegerow, is chef van de Sanoepr en tevens eerste 
lijfarts van Stalin. Overigens is hij geen Jood, evenmin als de tweede beschuldigde, 
prof. Vinogradow. Onder Stalins lijfartsen schijnt maar één Jood te zijn: prof. Vovli. 
De groep waarom het nu gaat wordt vermoedelijk gevormd door deze drie, met 
Grinstein en de in het Tass-bericht niet genoemde professoren Majorow en 
Speranski (die eveneens Stalin en andere hoge functionarissen behandeld hebben). 
Waarschijnlijk is de lange lijst van Joodse doktoren alleen maar om der wille 
van de anti-semietische "verfraaiing" aan dit aantal toegevoegd. 

Nu zou de veronderstelling dat Stalin zijn eigen lijfartsen, die op één na niet 
eens Joods zijn, rustig opgeofferd zou hebben ten behoeve van een anti-semietische 
campagne, natuurlijk te bespottelijk zijn. Evenmin zou hij bezwaarlijk bijna zijn 
volledige staf van verzorgers zijner gezondheid aan het mes kunnen rijgen alleen 
om Malenkow in diens veldtocht tegen Beria van munitie te voorzien; zo hij 
Malenkow steunen wilde kon hij dat gemakkelijk doen langs wegen waarbij zijn 
eigen persoon buiten schot bleef. Evenzo is het een volslagen raadsel waarom 
de doktoren tegen het leven van de drie hoogste aanvoerders der Russische strijd
krachten (Wassilewski, Konjew en Sjtemenko) zouden hebben geconspireerd. Indien 
een dergelijk complot inderdaad bestaan heeft, dan kunnen zij dit niet op eigen 
verantwoordelijkheid gedaan hebben, doch op rechtstreeks bevel van Stalin. 

Als men al deze vermoedens even opzij schuift lijkt een aanslag op Stalin zelf 
het meest waarschijnlijk, maar ook deze hypothese houdt geen stand. Er zijn 
wel meer aanslagen voorbereid - men denke maar aan het geval-Jagoda -, en 
even vóór Jagoda bestond in zekere mate een plan tot een aanslag van Rjoetin, 
maar de veronderstelling dat Stalins complete medische staf tegen hem zou 
samenzweren is, gezien de bewakingsmethoden van Sowjet-Rusland, volslagen 
onaanneembaar. Te meer waar de Sanoepr ten enenmale afgesloten is voor invloeden 
van buitenaf en voor enige georganiseerde aandrang. De afdeling staat rechtstreeks 
onder Stalin. En toch... een korreltje waarheid moet verborgen zijn in dit 
vermoeden omtrent een aanslag tegen Stalin. Ergens moeten zijn leven en 
gezondheid betrokken zijn bij zijn medische staf... maar waar en hoe? 

Ik zou willen voorstellen om de enige feiten waarvan we zeker zijn, n1. de 
namen van de gearresteerden en hun maatschappelijke positie, met uitschakeling 
van elke propagandistische aankleding voor zich zelf te laten spreken, en dan 
verkrijgen we een uiterst eenvoudig maar ontstellend en sensationeel resultaat: men 
heeft Stalin beroofd van zijn medische bescherming. Kan het zijn dat hij dit 
gewild heeft en daarin heeft toegestemd? 

Om de betekenis van deze gebeurtenis te begrijpen dient men zich vrij te 
maken van de vergissing, als zouden de aanklachten bij dit schijnproces niets dan 
leugen en onzin inhouden. De aanklachten berusten op feiten, zij het dan ook 
op zeer verwrongen feiten. Het ware een vergissing, de nieuwste Russische bekend
makingen over medische moorden in het Kremlin voor onzin te houden. Het is 
waar: Trotsky's bewering, als zou Stalin gepoogd hebben Lenin te vermoorden, 
moet met het nodige voorbehoud gehanteerd worden. Trotsl]' heeft niet méér 
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kunnen bewijzen dan dat Stalin gespeeld heeft met de gedachte, Lenin vergif in 
te geven, en vermoedelijk is het wel bij de gedachte gebleven. Echter werd reeds 
in het daaropvolgende jaar Trotsky's opvolger als opperbevelhebber, Froenze, ver
moord op dezelfde wijze als Zjdanow en Sjtsjerbakow volgens de officiële mede
delingen vermoord werden, nl. door een ondoelmatige hartoperatie. Boris Pilnjak, 
de grote romancier van het Sowjet-regime, wijdde destijds aan die geschiedenis 
een vertelling, "De dood van de Commandant", die hem later het leven kostte. 
De waarheid van zijn beweringen intussen is nooit ernstig bestreden. Later stierf 
Ordsjonikidse op merkwaardige wijze toen hij juist in een conflict met Stalin 
gewikkeld was. Sjtsjerbakow was de man die tijdens de oorlog de geestelijke 
grondslag van het leger van communisme tot Russisch nationalisme omschakelde. 
en het is dan ook opmerkelijk dat hij drie dagen na afloop van de oorlog, op 
11 Mei 1945, plotseling stierf, waarna zijn opvolger Boelganin Sjtsjerbakows ver
anderingen prompt ongedaan maakte. Zjdanow (en Dimitrow) waren nauwe 
politieke vrienden van Tito, en het is dan ook geen wonder dat Zjdanow enkele 
weken na Tito's muiterij onverwacht overleed, en dat Dimitrow enige maandcn 
later niet meer terugkeerde van een "gezondheidskuur" in Rusland. Kortom: de 
Sanoepr, die uit prima artsen bestaat, houdt de Sowjet-leiders in het leven of 
doet hen sterven, al naar Stalins bevel. Sinds het eind van de grote zuivering 
van 1936/ 38 zijn ongewenste figuren onder de hoge functionarissen op deze wijze 
van het toneel verdwenen. 

En nu is dit apparaat dus vernietigd. En, om in de hoge Sowjetkringen geen 
enkel misverstand te laten bestaan over de betekenis van dit gebeuren, zijn meteen 
maar die oude moorden openbaar gemaakt waarvan de hele politiek actieve groep 
wel wist of vermoedde, dat ze op Stalins bevel geschied waren. Stalins leven is nu 
in handen van vreemden. Dit betekent niet dat hij nu zeer binnenkort opgeruimd 
zal worden: de plaats van zijn opvolger is nog te onzeker dan dat hij zich een 
dergelijke daad, die moeilijk te verheimelijken valt, reeds zou kunnen ver
oorloven. Wél betekent dit echter dat Stalin, uitgeleverd aan een terreur die niet 
meer door hemzelf beheerst wordt, opgehouden heeft de machtigste man in de 
staat te zijn. De strijd om de opvolging is in een "concreet", een "practisch" 
stadium gekomen. 

Men mag intussen niet tevreden zijn met dit sensationele resultaat van juist 
de nuchterste en zoveel mogelijk door de feiten bepaalde zienswijze. Wil men 
de politieke achtergronden begrijpen van dit gebeuren van wereldbelang, van 
Stalins val, dan moeten juist op deze plaats de bovenuitgewerkte criteria weer 
op het tapijt gebracht worden. 

Er kan geen twijfel aan bestaan dat de aanstichter van deze staatsgreep -
want een staatsgreep is dit - Malenkow is. Dat wordt bewezen uit de ver
strengeling van de hele complot-geschiedenis met de aanval op Beria, en in 
geringer mate ook door de anti-semietische formulering van de officiële verklaring 
voor de "coup" tegen de doktoren. Volmaakt onduidelijk is nog hoe hij bij het 
volvoeren van dit stuk tewerk gegaan is. Het vermoeden is niet onwaarschijnlijk 
dat Malenkow - evenals Gottwald op het beslissende ogenblik in de strijd tegen 
Slansky gedaan schijnt te hebben - eenvoudig eigenmachtig gehandeld heeft en 
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Stalin op het communistische partijcongres te Moskou in October 1952. Achter de tafel 
u.l.n.".: Kaganowitsj, Malenkow, Beria, Boelganin, Chroetsjew, Woros;ilow, Molotow; 

al deze figuren is in het nieuwe bestel een voorname rol toebedeeld. 

met geweld arrestaties heeft verricht die daarna niet meer ongedaan gemaakt 
konden worden. Maar dit is slechts een speculel'en met vermoedens, dat natuurlijk 
van de logisch bereikbare conclusies gescheiden moet blijven. 

Het werkelijke probleem intussen is gelegen in de vraag waarom Malenkow, 
naar alle schijn toch de overwinnaar op de 19de partijdag en de aangewezen 
opvolger van Stalin, een dergelijke staatsgreep nodig achtte. En daarop is maar 
één antwoord: omdat hij helemaal niet onbetwist de overwinnaar was en omdat 
zijn eigen positie gevaar liep. En om dit aan te tonen moeten wij een heel eind 
teruggaan. 

De strijd ging aanvankelijk tussen Malenkow en Zjdanow. Beiden kwamen 
ongeveer gelijktijdig omhoog, reeds voor de oorlog, maar aanvarIkelijk had Zjdanow 
een aanmerkelijke voorsprong op Malenkow. Zijn naam was het die in 1943 
stond onder het besluit tot opheffing der Komintern, niet die van Malenkow. 
Omstreeks het midden van 1944 ondervond Zjdanow echter een terugslag. Hij' 
verdween uit het Politburo en was een tijdlang in de ondergeschikte functie van 
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commissaris voor de herstelbetalingen werkzaam in Finland. Dat was Malenkows 
kans. Hij werd eerste secretaris van de partij. In 1945 kwam Zjdanow terug uit 
de ongenade, in 1946 moest Malenkow wijken uit het partij secretariaat, Zjdanow 
was het die in 1947 de Kominform grondvestte. Hij verplaatste de zetel daarvan, 
buiten het bereik van alle Russische machtsapparaten, naar Belgrado, onder de 
hoede van zijn vriend Tito. Dit leidde tot zijn val, zodat Malenkow zijn oude 
plaats weer kon innemen. 

De persoonlijke strijd tussen deze twee werd begeleid door onmiskenbare 
politieke tegenstellingen. Zjdanow predikte de noodzaak van een derde wereld
oorlog op korte termijn, zoals duidelijk blijkt uit het boek van zijn vriend 
Woenesenski, dat een bewijs tracht te geven voor de grotere militaire kracht 
van de Sowjet-Unie, (een boek overigens dat de Prawda voor enkele weken 
weer eens scherp becritiseerd heeft). Zjdanow is in belangrijke mate de aan
stichter geweest van de koude oorlog, de man die de campagne tegen alles wat 
westers en/ of Amerikaans is, begonnen heeft. Maar hij zou deze afwijkingen ' nooit 
voor "internationalisme" uitgekreten hebben, wat Malenkow kort daarop wel deed. 
(Later veranderde Malenkow deze uitdrukking, het werd "cosmopolitisme", en in 
deze vorm tot middelpunt van een antisemietische campagne). Zjdanow was in 
zekere zin zelf een internationalist: hij streefde er naar dat het internationale 
communisme niet uitsluitend door Russische leiders aangevoerd zou worden, maar 
wel alleszins gecentraliseerd zou worden, waarbij dan de jonge generatie van 
partisanenleiders van het slag Tito een belangrijke rol zou moeten spelen. 

Malenkow bestreed allereerst - en kennelijk met de stille goedkeW"ing van 
Stalin - Zjdanow oorlogspolitiek. Ook was hij een tegenstander van een recht
streekse politieke aanval tegen het gehele Westen. Op de 19de partijdag toonde 
hij zich - en toen niet voor het eerst - een voorstander van het "divide et 
impera" (verdeel en heers). Jaren voordien reeds voerden zijn niet-Russische 
bondgenoten - Togliatti in Italië, de groep van Duclos in Frankrijk, de groep 
van Gottwald in Praag en de groep van Dange in India - een systematische 
(maar voorzichtige) campagne voor een "bredere basis"-politiek, voor een blok 
van alle anti-Amerikaanse krachten, inclusief diegenen die ook tegenover Rusland 
sceptisch stonden. Zodoende stond Malenkow ook tegenover de satellietstaten 
een andere politiek voor: een voorzichtiger optreden tegen de boeren, in zekere 
mate het ontzien van nationale symbolen, een minder directe commandovoering 
door de Russische instanties dan bijv. het optreden dat de afval van Tito mede 
veroorzaken zou, het achterwege laten van pogingen om het groot-Russische 
nationalisme naar de satellietstaten over te planten, een neo-nazisme, waarm 
het anti-semitisme fungeren zou als bindmiddel tussen heersers en beheersten. 
Wat zijn vijanden betreft: die vatte Malenkow, als gezegd, samen onder het 
begrip "cosmopolieten". 

Voor een goed begrip van de huidige toestand is het beslissend dat de afval 
van Tito en de dood van Zjdanow aan de verwezenlijking van de bovengenoemde 
opvattingen vooreerst een spaak in het wiel staken. 

Het is waar, enige onbedwingbare Titoïsten als Dimitmw en generaal Markow 
moesten er aan geloven, maar in hoofdzaak leidde de ontwikkeling er toe dat bij 
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de zuivering der Titoïsten juist de oude Zjdanowgroep de dans ontsprong, terwijl 
zulke uitgesproken nationalisten en potentiële aanhangers van Malenkow als 
Gomoelka (Polen), Rajk (Hongarije), en Kostow (Bulgarije) het loodje legden. 
In Praag was deze ontwikkeling het duidelijkst te zien; immers reeds in 1949 
moest Gottwald, de meest uitgesproken aanhanger die Malenkow bezat, voor zijn 
leven vrezen en werd de oude Zjdanowist Slansky oppermachtig. 

Wat was gebeurd? Slans!..,. en zijn groep hadden zich volledig geïdentificeerd 
met het oude Kominternapparaat van Manoeilsky - Geminder, Katz, Londen 
en Oren waren hoge functionarissen in het Kominternapparaat, terwijl Rejcin en 
overste Pavel, die niet genoemd werd, tot het nauw daarmee verwante politieke 
apparaat van het Sowjetleger behoorden. Het Kominternapparaat op zijn beurt 
ging volledig op in Beria's buitenlandse dienst. Beria, die ongetwijfeld aanvankelijk 
Zjdanows oorlogspolitiek bestreden had, veranderde van koers toen hij zich na 
Zjdanows dood in het nauw gebracht zag door een dreigende alleenheerschappij 
van Malenkow, en ging een bondgenootschap aan met Molotow, de doodsvijand 
van een soepele buitenlandse politiek. Het duo werd een trio toen een rijzende 
ster, de dictator van de Oekraïne, Chroestsjow, hun zijde koos. Gedrieën ver
lUnderden zij nu een tijdlang Malenkows opgang, met het gevolg dat de binnen
zowel als de buitenlandse politiek van Sowjet-Rusland zich gedurende de jaren 
1949-1951 op het dode punt kwam te bevinden. De oorlog in Korea, in de 
hoop op een snel succes als uitweg uit de impasse begonnen, verscherpte de 
crisis nog. 

Tekenen van een naderende verandering begonnen zich na de helft van 
1951 te vertonen. Het duidelijkste symptoom was wel de ommekeer in Praag. 
Slansky viel, Gottwald won, en dit veroorzaakte de val van Anna Pauker in 
Boekarest. De poging om de partij van Malenkow ook in de overige satelliet
staten aan de macht te brengen deed verbitterde twisten oplaaien, maar mislukte 
aanvankelijk grotendeels. Daarentegen slaagde men er in de Zjdanowistische 
partijleiding in India ten val te brengen en de links-extreme elementen in het 
Japanse communisme althans enigermate terug te dringen. 

In de communistische partijen van West-Europa braken nu practisch overal 
felle twisten uit, waarvan het voorspel werd gevormd door een gevecht in het 
Noorse Politburo in de herfst van 1949. Hier triomfeerde de groep van Malenkow, 
en in Engeland en Italië kon Malenkow zeker zijn van steun. In Frankrijk intussen 
had hij geen succes. Daar en in Zwitserland bleken enige oude Zjdanowisten, in 
Parijs Marty en in Genève Nicole, tot rebellie geneigd. Ze weigerden schuld te 
bekennen, wat een ondenkbaarheid geweest zou zijn zonder onderhandse steun 
van vrienden in Moskou. Wel een bewijs dus dat Malenkow weliswaar in de aanval 
was, maar nog niet op alle fronten had gezegevierd. 

Kort voor de 19de partijdag leed zijn richting een zware nederlaag in Frankrijk. 
Een ogenblik scheen het of zijn stadhouder, Duclos, het heft in handen zou 
krijgen, maar de linkse tegengroep (bestaande uit Billoux, Fajon en Lecoeur) wist 
zich door handig laveren enigszins bij de uiterlijke vormen van de Malenkowse 
tendens aan te passen en zodoende de leiding in handen te houden. Zodra hun 
dat gelukt was drukten zij Duclos achteruit en verklaarden zich weer ondubbel-
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zinnig v66r Zjdanow en v66r de extremistische vormen van directe actie. Zij vingen 
weer aan met massale stakingen en plaatselijke opstanden, en thans moest Duclos 
noodgedwongen een schuldbekentenis afleggen. Slechts liet men Marty vallen. 

Dit alles was het voorspel van ergere dingen in Moskou. Het gelukte Malenkow 
nog om de opheffing van het Politburo door te zetten en daarmee Beria bij de 
leiding van de staat uit te schakelen, maar toen het partijsecretariaat samengesteld 
moest worden bleek, dat Malenkows vroegere vesting na de nieuwe benoemingen 
hem niet meer totaal toebehoort. Hij kreeg zijn doodsvijand Chroestsjow ter 
zijde gesteld, en bovendien werd het secretariaat volgestopt met persoonlijke 
vertrouwenslieden van Stalin, mensen van wie Malenkow niet zeker was. En 
weliswaar liep Beria's invloed in het centrale comité vrijwel tot op het nulpunt 
terug, maar daarvoor maakten nieuw gekozen leden uit de dienst voor economische 
planning het zich nu gemakkelijk, oude aanhangers van hun vermoedelijk dood
geschoten chef Vosnesenski. Bovendien was een heel ploegje Sowjet-maarschalken 
als nieuwe leden in het centrale comité opgenomen, wat voor Malenkow het 
totaalbeeld nog meer versomberde, want, zoals bekend, voelt het leger al heel 
weinig voor Malenkow. Men wil daar niet nog eens een bestuurder van het 
partijsecretariaat als hoogste staatschef. 

Wat was gebeurd? Het linkse trio had kennelijk bewezen zeer sterk te zijn, 
en het is duidelijk dat Stalin weer eens het traditionele evenwichtsspelletje gespeeld 
had. Geen enkel totalitaire dictator kan nu eenmaal een onomstreden opvolger naast 
zich dulden, omdat allen zich dan tot de nieuwe zon zouden wenden. 

De mislukking van Malenkow was duidelijk aan de dag getreden en werd, in 
tegenstelling tot wat men algemeen gelooft, nog verduidelijkt door de afloop van 
het proces tegen Slansky. Een van de beste waarnemers heeft bij deze gelegenheid 
verklaard, overtuigd te zijn dat Gottwald dit proces niet werkelijk in de hand 
had, maar door onzichtbare draden uit Moskou werd bestuurd. Een alleszins ge
rechtvaardigd vermoeden! Veel getuigenissen waren meer bezwarend voor Gottwald 
dan voor Slansky, bij de veroordeelden bevinden zich minstens twee uitge
sproken aanhangers van Gottwald, terwijl drie aanhangers van Slansky aan het 
doodvonnis ontsnapten. Het geheel was een waar mene tekel voor Malenkow. 

Toen waagde hij de grote sprong. Als een despöot oud wordt zonder een 
opvolger te hebben zijn er slechts twee alternatieven, 6f wel een strijd op leven 
en dood tussen de pretendenten wanneer de oude gestorven is, 6f een hunner 
weet zich nog tijdens het leven van de oude meester te maken van zijn persoon 
en zodoende door een geheime staatsgreep de opvolgerskwestie van te voren 
reeds op te lossen. Dat heeft Malenkow geprobeerd. 

Het zou onder deze omstandigheden geen verwondering kunnen baren als 
Stalin binnenkort "door de Joden" zou worden vermoord. Volgens absoluut 
betrouwbare bronnen bestaat trouwens in Rusland een volksgeloof dat Lenin door 
de Joden vermoord is. Wat zou het dus voor een werkelijke moordenaar van Stalin 
een zeldzaam mooie uitvlucht zijn als hij zijn daad op de schouders van de 
Joden zoiI kunnen schuiven! Maar zoals gezegd is het niet uitgesloten dat de 
oude zich nog herstelt. In dat geval zal Malenkow ongetwijfeld een schitterende 
staatsbegrafenis krijgen, met Stalin en Beria als voornaamste rouwdragers. 
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MERCATOR 

DE INDONESISCHE ECONOMIE SINDS 
DE SOUVEREINITEITSOVERDRACHT 

D
rie jaar zijn verstreken sinds het Indonesisch conflict werd beëindigd en 

de nieuwe Republik Indonesia Serikat optrad als souvereine staat, welke 
zowel de Republik Indonesia als het federale gebied omvatte. In het 

volgende wordt getracht een overzicht te geven van de economische en financiële 
ontwikkeling in Indonesië gedurende deze drie jaar. 

1. De Republik Indonesia Serikat. 

Op 27 December 1949 werd de souvereiniteit over Indonesia overgedragen aan 
de Republik Indonesia Serikat. In de R.LS. kwamen samen: het federale gebied 
dat in de jaren 1945-1949 ondeI1 Nederlands gezag was gekomen, en de Republik 
Indonesia welke in 1945 was opgericht. Eerstgenoemd gebied omvatte de grote 
steden, Borneo, Celebes en andere eilanden in Oost-Indonesië, de Oostkust van 
Sumatra (het belangrijkste exportgebied van Indonesië) en enige andere delen van 
Sumatra en Java. De Republik lndonesia omvatte destijds een groot deel van 
Midden-Java, waaronder Jogjakarta, verder grote delen van West- en Oost-Java, 
en van Sumatra. 

In beide gebieden was de productie beneden het vooroorlogse peil, de voor
ziening met importgoederen (w.o. textiel en andere massagoederen) was slecht, 
vooral in het republikeinse gebied. Zowel de circulatie van Nederlands-Indische 
guldens als van republikeins geld was sterk gestegen als gevolg van hoge over
heidsuitgaven. Productie voor de eX'Port was in het gebied onder gezag van 
de prae-federale Regering sterk aan het stijgen en lag voor copra en petroleum 
weinig beneden het vooroorlogse peil, dat voor rubber en tin zelfs reeds was 
bereikt. De productie van de Westerse cultures was echter gering en het republi
keinse gebied produceerde weinig voor export behalve wat bevolkingsrubber. 
De inflatie in het federale gebied was vertraagd door Nederlandse credieten en 
door langzaam op gang komende belastinghef.fing; in het republikeinse gebied was 
zij ernstig. 

Credietverlening door Nederland hield op bij de souvereiniteitsoverdracht, het 
deviezenbezit was slechts gering, afgezien van $ 175 millioen goud. 

De aandacht van het eerste kabinet, onder leiding van drs Hatta, werd - in 
nog sterkere mate dan in de toekomst het geval zou zijn - bezig gehouden door 
politieke problemen, zoals de strijd tegen de federale regeringsvorm, en de afvoer 
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van het Koninklijk Nederlands-Indische leger. De productie steeg zeer geleidelijk, 
nu het militaire conflict beëindigd was, ook al bleef het in enkele gebieden (West
Java, Zuid-Celebes) onrustig. 

De financiële toestand was benauwend. De inflatie had het binnenlandse kosten
peil zo doen stijgen, dat de uitvoer niet lonend was bij de officiële koers van 
1 R.I.S.-gulden = 1 Ned. gulden. Deviezenreserves om in te teren waren niet 
aanwezig, en het buitenland verstrekte geen leningen om additionele import te 
financieren, behalve een lening van de Amerikaanse Export-Importbank, welke 
slechts voor speciale projecten kon worden benut. 

De Monetaire maatregelen. 

De minister van Financiën, mr Sjafruddin Prawiranegara, nam drie maatregelen 
om het geldwezen te unificeren en te saneren, en om additionele overheidsinkom
sten te verkrijge.n: 
Ie. De verschillende soorten republikeins geld werden ingetrokken en omgewis

seld in federaal geld; 
2e. Bank-saldi en biljetten werden gehalveerd, de geblokkeerde helften werden 

omgezet in een 3 % staatslening; 
3e. Deviezencertificaten werden ingesteld, welke tot een feitelijke exportkoers 

leidden van Rp. 2 = Nf. 1, en ee~ importkoers van Rp. 3 = Nf. 1. Dit was 
een drastische devaluatie, welke de export voorlopig lonend maakte en de 
import afremde, terwijl de grote spreiding tussen export- en importkoers een 
belangrijke heffing ten gunste van de Overheid vormde. 

Sinds Maart 1950 is de koers van de Rupiah voor betalingen aan het buitenland, 
3 : 1 gebleven t.O.V. de Nederlandse gulden. Voor betalingen aan het buitenland, 
welke in Nederlands courant waren aangegaan, maakte dit voor de crediteur geen 
verschil. In een aantal gevallen heeft echter onzekerheid bestaan of een bepaalde, 
in "guldens" luidende verplichting, geacht moest worden te zijn aangegaan in 
Nederlandse of in Nederlands-Indische guldens. Voorts heerst in sommige kringenl ) 

het misverstand, dat - indien zij recht hadden op Ned.-Ind. guldens - zij thans 
recht zouden hebben op Nederlandse guldens tegen de 1: I-koers. De rupiah -
zo wordt dan geredeneerd - heeft maar ~~ van de waarde van de Ned. gulden 
en is een geheel andere valuta dan de vroegere Ned.-Ind. gulden. Er zij hier 
opgemerkt, dat het woord rupiah eenvoudig het Indonesische woord is voor gulden, 
en reeds onder het Ned.-Ind. gouvernement op de muntbiljetten van de regering 
en de bankbiljetten van de Javasche Bank broederlijk voorkwam naast het woord 
"gulden". De Ned.-Ind. Muntwet is de eerste jaren na de souvereiniteitsoverdracht 
van kracht gebleven, en de officiële naamsverandering vond eerst plaats bij de 
nieuwe Muntwet 1951. Het feit, dat de Indonesische valuta sinds Maart 1950 
officiëel belangrijk minder waard is dan de Nederlandse gulden staat geheel los 
van de naamsverandering. Ook de Ned.-Ind. gulden heeft soms in waarde afge-

1) Zie bijv. de Vrije Pers, Surabaia, 18 October 1952, als overgenomen in S.I.W.O. 
(Orgaan van de Samenwerkende in Indonesië werkzame Werknemers Organisaties), 
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weken (bijv. in de jaren 1944-1946), terwijl de Antilliaanse en Surinaamse guldens 
thans 2 X zoveel waard zijn als de Nederlandse gulden. De devaluatie van Maart 
1950 was trouwens ook bij voortzetting van de Nederlandse souver~initeit onver
mijdelijk geweest. 

De devaluatie betekende een gevoelige slag voor de importeurs. In de jaren na 
1945 was de import - na verkregen vergunning - bijzonder voordelig. De impor
teur betaalde aan het buitenland op basis van de 1: I-koers, maar kon zijn 
goederen in het binnenland, dat schreeuwde om goederen, met grote winst ver
kopen. Nu verdrievoudigde zijn kostprijs, terwijl de vraag - althans de eerste 
maanden na de monetaire maatregelen van Maart - weinig steeg. De prijs van 
irnportgoederen in het binnenland steeg aanvankelijk niet. 

In de jaren 1945-1949 was de afgifte van importvergunningen in hoofdzaak 
gebaseerd geweest op "historische rechten", en de bestaande importems hadden 
uitstekende zaken gedaan, welke de oorlogsschade 1941-1945 in belangrijke 
mate compenseerden. De Nederlandse importhuizen speelden de hoofdrol, mede 
omdat de Duitse en Japanse firma's waren uitgeschakeld. 

De Indonesiërs wensten na de politieke ook de economische souvereiniteit, een 
"nationale" economie, waarin de grote bedrijven beheerd zouden worden door 
particuliere Indonesiërs of door de staat. 

Eén van de takken van activiteit waar vervanging van de buitenlanders 
het gemakkelijkste leek, was de impOlt. De Bank Negara Indonesia, die centrale 
bank van de Republiek Djocja was geweest, werd omgevormd tot handelsbank 
ter financiering van de Indonesische newcomer~importems. De nodige vergunningen 
werden aan deze groep verstrekt, bestellingen werden geplaatst, toen kwam de 
devaluatie, en was de tijd van gemakkelijke winst voorbij. Ook voor de Indonesi
sche importems volgden moeilijke jaren. 

De verhouding tot Nederland 

Deze was correct. De financiële bepalingen van de RT.C. werden nagekomen, 
ook aan de economische paragrafen werd goeddeels de hand gehouden, met uit
zondering van de teruggave van ondernemingen. Op bemoeienis van Nederland 
met interne politieke kwesties, - zoals de liquidatie van de deelstaten - werd 
geen prijs gesteld. Nauwe samenwerking werd niet nagestreefd, zo kon een 
Nederlands-Indonesische Herstelbank niet worden opgericht en kwam slechts de 
zuiver Indonesische Bank Industri Negara tot stand. 

De eerste ministersconferentie kwam in Maart 1950 bijeen. Een van de belang-
rijkste resultaten was, dat het deviezenhongerige Indonesië een 3,5 % crediet van 
Ned. f 200 mln. ontving, waartegenover Indonesië toezegde, gedmende de 
gebruiksterrnijn van het crediet, transfers naar Nederland niet aan verdere beper
kingen te onderwerpen. 

Il. De Korea-hausse 

Op 25 Juni 1950 trokken de communistische legers Zuid-Korea binnen. Even 
hield de wereld de adem in, toen besloten de Verenigde Naties Zuid-Korea te hulp 
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te komen. Een locale oorlog was begonnen. Minder dan eut jaar tevoren had in 
Rusland een atoom-explosie plaats gevonden. De Atlantische wereld realiseerde 
zich de acute aard van het gevaar, versnelde voorraadvorming en bewapening. 
De hausse was begonnen. 

De prijs van rubber, dat circa de helft van de Indonesische export vormt, steeg 
van 23 U.S. cents per Eng. pond in de eerste helft 1950 tot 71 cents in December 
1950. Andere exportprijzen stegen even snel, importprijzen minder, wel werden 
de leveringstermijnen langer. De productie in vrijwel alle sectoren steeg, vooral 
die van bevolkingsexportproducten (copra en rubber.) 

De export bedroeg naar volume (gewogen naar de waarde der producten in 
1938) nog maar de helft van vóór de oorlog, maar de totale waarde bereikte 
Ned. f 4,8 mld. in 1951, (690 mln. in 1938). Deviezen stroomden in ruime mate 
binnen. 

De invoerprocedure werd vereenvoudigd, maar de invoer kon de stijging van 
de uitvoer niet volgen en bereikte N. f 3,1 mld. in 1951 (1938: 460 mln.) 

De deviezenpositie werd zo ruim, dat veel goud kon worden gekocht om 
reserves te versterken, terwijl op het crediet van Nederland maar langzaam werd 
getrokken. 

De zware heffing, gevormd door het deviezencertificatensysteem, leverde ruime 
ontvangsten op (Rp. 4 mld. in 1951). Feitelijk was dit een extra-heffing op de 
uitvoer van 33)~ %, welke in normale omstandigheden niet lang had kunnen worden 
volgehouden. Nu de uitvoer er niet (ems tig) door geremd werd, betekende het 
hoofdzakelijk afromen van winsten in de exportsector ten gunste van de overheid. 

De regering kon ruim gaan bestellen, grote aantallen locomotieven en spoor
wagons werden gekocht; verder schepen voor interinsulair vervoer, vliegtuigen, 
materiaal voor electrische centralen etc. Voor het eerst na de oorlog werd in 1951 
een overschot op de begroting verkregen. Dat ondanks het uitermate hoge peû 
van de ontvangsten het overschot niet groter kon zijn, kwam door de kosten van 
het ambtenarenapparaat en vooral van het leger (Rp. 3 mld.). 

De vakverenigingen konden veel eisen stellen en ingewûligd krijgen, soms na 
langdurige stakingen. Het prijs- en loonpeil zette de stijging voort, maar de 
drijvende inflatoire kracht was nu het uitvoeroverschot, niet langer het begrotings
tekort. 

In November 1950 vond de tweede ministersconferentie plaats. Deze was 
vruchtbaar in die zin, dat vele hangende problemen een definitieve oplossing 
vonden. Evenals de eerste had deze conferentie een liquidatie-karakter, en 
betekende weinig qua vormgeving aan nieuwe samenwerking. 

Een van de oude zaken die eindelijk werd geregeld was dat van de "arriéré's", 
de deviezen schulden van Indonesië welke samenhingen met de verbreking van de 
verbindingen in 1940. Indonesië ging thans deze oude handelsschulden betalen, zij 
het dat de crediteuren in vele gevallen - waarin het buitenlands-courantkarakter 
van de schuld niet kon worden bewezen - de schade moeten accepteren, die 
voortvloeide uit de waardedaling van de rupiah. 

De tweede ministerconferentie was tevens de laatste. De besprekingen met de 
delegatie-Supomo werden niet op ministerieel niveau gevoerd, en werden de 
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tweede maal geschorst - i.v.m. een kabinetscrisis in Indonesië -- voor definitieve 
resultaten konden worden bereikt. Hervatting heeft nog niet plaats gehad. De 
Indonesische deelneming aan clearing in de Europese Betalingsunie via Nederland 
werd op de tweede ministersconferentie formeel geregeld, waarbij tevens nadere 
afspraken werden gemaakt in zake handelspolitieke en monetaire samenwerking 
in Europa. 

In de praktijk bleek Indonesië echter steeds meer te streven naar rechtstreekse 
bilaterale verdragen met andere landen zonder samenwerking met Nederland. 
Met name op samenwerking met Nederland in het monetaire verkeer met Oost
Europa werd geen prijs gesteld. Gesteld werd hierbij aan Indonesische zijde dat 
eigen verdragen het rechtstreekse handelsverkeer ten goede zouden komen en 
Indonesië minder afhankelijk zouden maken van Nederland en Nederlandse bedrij
ven. Aangezien ook bij monetaire samenwerking rechtstreekse transacties niet 
waren uitgesloten is de betekenis van dit argument moeilijk te zien. 

In feite was het streven naar bilaterale verdragen hoofdzakelijk gebaseerd op 
politieke factoren, waarbij het nadeel van bevroren saldi in het verkeer met Oost
Europa op de koop toe werd genomen. 

De betalingsbalans 1951 

Het betalingsverkeer met het buitenland bereikte in 1951 het recordbedrag van 
7,5 mld. Ned. f op lopende rekening, waarvan 4 mld. export en 3 mld. import. 

De hoogconjunctuur had ook zijn invloed op het dienstenverkeer. De netto 
betalingen aan het buitenland bedroegen 400 mln. Ned. Crt., waarvan 170 mln. 
opbrengst van investeringen. Andere grote posten waren pensioenen, spaarremises, 
levensverzekeringen, delegaties aan vrouwen en kinderen in Nederland, betalingen 
voor transport en reisverkeer. De overgrote meerderheid van deze betalingen 
vloeiden voort uit werkzaamheden van Nederlandse bedrijven en Nederlandse 
particulieren in Indonesië en geschiedde aan Nederland. 

Het is echter misleidend om te stellen dat het Nederlandse bedrijfsleven 400 
millioen heeft getransfereerd, zoals de kop van het artikel van Paul van 't Veer 
suggereert (Het Vrije Volk van 29 Mei 1952). De helft van de transfers geschiedde 
door het bedrijfsleven, de helft door particulieren (incI. transfers door de staat ten 
behoeve van ambtenaren). Deze particuliere transfers kunnen bepaald niet als 
opbrengst van de Nederlandse beleggingen worden beschouwd, zoals Van 't Veel' 
doet. 

De bruto transfer van opbrengst van de Nederlandse investeringen was niet 
gering, maar hier tegenover staan de verliezen die andere bedrijven hebben 
geleden en die in de betalingsbalans niet tot uitdrukking komen. Ten opzichte 
van het totaal in ederlandse bedrijven geïnvesteerde kapitaal, dat voor de oorlog 
op Ned. Crt. 3 mld. werd geraamd, is het rendement bepaald niet hoog, indien 
men rekening houdt met de prijsstijging en met het feit dat 1951 het beste jaar 
was ,in een decade. 

Men kan stellen dat de betalingen voor diensten dool' Indonesië, in Ned. Crt. 
uitgedrukt, nominaal ongeveer even hoog zijn als voor de oorlog en in koopkracht 
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belangrijk minder. Als percentage van de export zijn deze betalingen thans maar 
10 tot 15 % tegen 30 tot 50 % voor de oorlog. 

De afschaffing van het certificatensysteem 

De stijging van het loon- en prijspeil in Indonesië gedurende 1951 en de daling 
van de wereldprijzen na medio 1951 maakten het handhaven van het 33 % uit
voerrecht, belichaamd in het certificatensysteem, onhoudbaar. 

Op U Februari 1952 werd dit systeem afgeschaft en de rupiah formeel tot een 
waarde van 33 Nederlandse centen teruggebracht. Voor de invoer betekende dit 
weinig verandering, maar de exportsector ontving thans 50 % meer. Aanvankelijk 
werd een belangrijk deel van deze meerdere opbrengst nog afgeroomd door de 
nieuw ingestelde extra-uitvoerrechten op sterke producten zoals rubber en copra -
waar het wereldprijspeil nog een zware heffing toeliet - maar deze rechten werden 
in de loop van 1952 sterk verminderd. De nieuwe monetaire maah'egelen gaven 
tijdelijk enige verlichting, maar bleken al spoedig onvoldoende compensatie te 
bieden voor de val in het wereldprijspeil. De uitgevoerde hoeveelheden begonnen 
te dalen en de waarde van de uitvoer nog sneller. 

lIl. Dalende export. 

De magere jaren braken aan. Telwijl de deviezeninkomsten snel terugliepen, 
bleven de uitgaven op een hoog peil. De grote bestellingen welke in 1950 en 1951 
waren geplaatst, werden thans door buitenlandse leveranciers uitgevoerd en 
kapitaalgoederen (zowel voor de civiele opbouw als voor het leger) stroomden 
binnen. De uitgaven voor het dienstenverkeer volgden de daling van de uitvoer 
slechts met vertraging. In de eerste helft van 1952 werden de resterende saldi 
in zachte valuta verbruikt, in het derde kwartaal ook de dollars, zodat op belang
rijke schaal goud (45 millioen dollar in het laatste kwartaal 1952) aan het buiten
land moest worden afgegeven tot financiering van het betalingsbalanstekort. 

Ook de begrotingspositie sloeg om. De ruime inkomsten uit de deviezencertifi
caten waren noodgedwongen in Februari prijsgegeven en ook de gewone in- en 
uitvoerrechten begonnen minder op te brengen. De overheidsuitgaven bleven 
onveranderd op hoog peil, de inflatoire druk nam toe. Terwijl in 1951 de begro
ting een overschot had opgeleverd van Rp. 1,3 milliard, bedroeg het tekort in 1952 
ca. Rp. 4 milliard. 

In April trad het kabinet Wilopo op, het vierde sinds de souvereiniteitsover
dracht, met dr Sumitro als minister van Financiën. 

Geleidelijk werden maatregelen genomen tot afremmen van de invoer door 
hogere invoerrechten en de eis dat een bepaald gedeelte van de invoerwaarde door 
de importeur vooruit moest worden gestort. In September begon men de invoer 
ook te beperken door minder vergunningen af te geven. Ook ten aanzien van de 
overheidsuitgaven werd ingegrepen. 

Het kabinet besloot tot een inventarisatie van de bestaande plannen, opdat 
selectie zou kunnen plaatsvinden en geen energie zou worden verspild aan het 
opstellen van nieuwe. 

156 



De financiële positie werd geanalyseerd in drie nota's welke de minister van 
Financiën in December publiceerde. Het zijn de millioenennota 1952/ 1953, de 
gedetailleerde begroting voor die jaren, en een deviezennota. Hierin geeft dr 
Sumitro een doordringende beschouwing over de positie en de koers welke in 
1953 moet worden gevolgd. 

De millioenennota wijst er op dat een begrotingstekort in Indonesië gemakkelijk 
tot inflatie leidt omdat de inflatoire werking slechts in zeer geIinge mate door 
binnenlandse besparingen kan worden gecompenseerd. Dit legt de regering grote 
beperkingen op bij het doen van de investaties die noodzakelijk zijn om de produc
tie van Indonesië te vergroten. 

Dr Sumitro berekent dat, tot handhaving van de productie per hoofd, in 
verband met de toeneming van de bevolking ca. Rp. 2,5 milliard moet worden 
geïnvesteerd; wil men de productie nog 2 tot 4 % per hoofd vergroten, dan zou 
dat een jaarlijkse investatie vereisen van 5 tot 10 milliard rupiah. 

De overheidsinvesteIingen in 1952 waren ca 3 milliard. De investeringen in 1953 
kunnen, in verband met de moeilijke financiële situatie, niet hoger worden gesteld 
dan Rp. 2,1 milliard, te vermeerderen met 0,5 milliard particuliere investeringen, 
dus ongeveer voldoende voor handhaving van het huidige levenspeil. Dit brengt 
dan nog een begrotingstekort mede van Rp. 1,8 milliard, hetwelk goeddeels 
gefinancierd zal worden door teren op de goudvoorraad. Het tekort op de betalings
balans 1953 wordt nml. geschat op Rp. 1,3 milliard. Dit zou de goudvoorraad 
terugbrengen tot het peil van omstreeks de souvereiniteitsoverdmcht. 

Wat is in deze drie jaren bereikt? Heeft de souvereiniteitsoverdracht geleid tot 
daling van productie en welvaart, zoals velen in Nederland verwachtten? Of tot 
een vervanging van buitenlandse economische activiteit door Indonesische, tot 
een "nationale" economie, die - gepaard gaande met de politieke zelfstandigheid 
- Indonesië tot meer welvaart zou brengen? Het antwoord kan slechts zijn dat 
er relatief - t.O.V. de politieke omwenteling - maar weinig is veranderd. Zowel 
het niveau waarop het economische leven zich afspeelt, als de structuur van de 
Indonesische economie is (nog) weinig veranderd. De totale productie wordt in 
de millioenennota geraamd op 65-80 % van 1938, dat is vermoedelijk 10-20 % 
meer dan bij de souvereiniteitsoverdracht. Onbevredigend, maar in welke landen 
is de productie de eerste jaren na een revolutie wel belangrijk gestegen? 

De bevolkingslandbouw 

Rijst is hoofdvoedsel en voornaamste product van Indonesië, dat potentieel 
geheel in eigen voeding kan voorzien. Export is belangrijk, vooral voor het buiten
land, waar buitenlandse handel de economische schakel mee vormt, maar export 
is voor Indonesië niet die levensvoorwaarde die het is voor Engeland, of voor 
Nederland. De betekenis van de exportproducten (rubber, olie, tin, copra) is 
daarom secundair t.o.v. de betekenis van de Iijstproductie. 

Over de rijstproductie op Java en Madura zijn de volgende schattingen beschik
baar (in mln. ton): 
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1937 3,9 
1950 3,6 
1951 3,9 
1952 4,2 

De rijstconsumptie is sinds voor de oorlog gestegen, deels omdat de bevolking 
- naar men aanneemt - is toegenomen, deels omdat de landbouwer zelf meer 
rijst eet. De productie werd geremd door erosie, minder goede irrigatie en onvei
ligheid in sommige streken. Introductie van nieuwe varieteiten en betere bemesting 
helpt de productie op te voeren. Terwijl vóór de oorlog de Indonesische rijst
productie zo was gestegen, dat juist in eigen behoefte kon worden voorzien, 
was thans import noodzakelijk (in 1952 oorspronkelijk geraamd op 600.000 ton). 
Het is duidelijk, dat hieruit niet zonder meer kan worden afgeleid, dat de regering 
zou hebben gefaald, zoals Pieter 't Hoen deed voorkomen in Het Parool. De rijst
import voor 1953 wordt officieel op 400.000 ton geschat. Grote plannen tot 
uitbreiding van de rijstbouw in Zuid-Borneo en Sumatra naderen het stadium 

. van uitvoering. 
Het voornaamste uitvoerproduct van de bevolkingslandbouw is rubber. Vóór 

de oorlog waren bevolkingsrubber en ondernemingsrubber even belangrijk; thans 
domineert de bevolkingsrubber, die het leven van hele streken (Zuid-Sumatra, 
West-Borneo) beheerst. Het record prijspeil leidde er toe, dat al het mogelijke 
werd gedaan om de productie op te voeren, in 1951 werd 530.000 ton uitgevoerd, 
(1938 150.000 ton). De copra-export was gelijk aan 1938 (een half millioen ton). 

De ondememingslandbouw 

Voor de oorlog was ca de helft van de uitvoer naar waarde afkomstig van de 
ondernemingslandbouw, vooralondernemingsrubber, thee, suiker en tabak. De, 
eveneens door westerse bedrijven geproduceerde mijnbouwproducten (aardolie, 
tin) vormden ca 30 % van de uitvoer, en de bevolkingsproducten (bevolkings
rubber, copra, specerijen etc.) ruim 20 %. 

a de oorlog zijn de verhoudingen omgekeerd. Thans neemt de bevolkings
landbouw de helft van de totale uitvoer voor zijn rekening. De mijnbouw en de 
ondernemingslandbouw elk een kwart. Dit is de voortzetting van een tendens die 
al in het begin van deze eeuw bestond. In 1910 nam de ondernemingslandbouw 
nog bijna 60 % van de export voor zijn rekening. 

De mijnbouw heeft zich snel van de oorlogsschade hersteld, gesteund door 
hoge prijzen en volstrekte veiligheid op de beperkte terreinen (tin-eilanden, olie
velden); dit ondanks het feit dat belangrijke olieconsessies (Tjepu, Noord-Sumatra) 
nog niet aan de B.P.M. werden teruggegeven. De ondernemingslandbouw heeft 
zich onvoldoende kunnen herstellen van de oorlogsschade en de moeilijkheden 
welke daarop volgden. De suikercultuur wordt geheel op Java uitgeoefend in 
tegenstelling tot de andere ondernemingen die in meerderheid op Sumatra zijn 
gevestigd. Suikergronden worden gehuurd van de bevolking en de cultuur heeft 
daardoor politiek eer. andere betekenis dan die van ondernemingen die op voorheen 
woeste gronden worden uitgeoefend. Met de bouw van suikerfabrieken zijn 
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enorme bedragen gemoeid en een groot aantal is niet herbouwd. Stakingen hebben 
de moeilijkheden van de suikerindustrie nog vergroot. De bedragen welke met de 
financiering van de aanplant gemoeid zijn overtreffen in vele gevallen de capaci
teiten van de desbetreffende onderneming, mede omdat deze reeds grote bedragen 
hebben moeten besteden tot herstel van de fabrieken. Al deze factoren leiden er 
toe dat de suikerproductie maar een derde bedraagt van voor de oorlog en de 
ondernemingen zwaar in bankschulden zijn geraakt. De suikerproductie is thans 
Vlijwel geheel voor binnenlandse consumptie bestemd. 

De ondernemingsrubber heeft in de KOl'eahausse kunnen delen en is het enige 
product van de ondernemingslandbouw waarvan in 1951 meer werd uitgevoerd 
dan in 1938 (met uitzondering van de minder belangrijke kina). Van de overige 
cultures heeft de palmolie zich het beste hersteld. Thee profiteerde weinig van de 
Koreahausse en de stijging van de kostprijs leidde er toe dat vele ondernemingen 
in de loop van 1951 met verlies gingen werken. . 

In het algemeen kan men zeggen, dat "de meeste ondernemingscultures in 
Indonesië thans op een punt zijn gekomen, waarop zij niet meer lonend zijn in 
cUe zin dat directe kosten, afschrijvingen op vervangingswaarde en rente op nieuw 
te investeren kapitaal worden goedgemaakt". (Jaarverslag Javasche Bank 1951/ 
1952 blz. 155). 

De totale productie van de ondernemingslandbouw is in de afgelopen jaren iets 
gestegen omdat vroegere rehabilitatieprojecten vrucht begonnen te dragen. ieuwe 
investeringen vinden thans slechts sporadisch plaats, al wordt in sommige streken 
een deel van de verdiende winst geherïnvesteerd. De aanplant wordt in onvol
doende mate verjongd, zodat het productiepotentieel daalt. Onzekerheid t.a.v. 
verlenging van erfpachtsrechten draagt hiertoe bij. Het aantal ondernemingen, 
dat tot sluiting moet overgaan neemt langzaam toe. 

De buitenlandse bedrijven en de nationale economie 

Er is in het Westerse bedrijfsleven een grote groep geweest, die in de jaren 
1945-1949 zei: "AJs de Republiek Djocja wint, dan worden de buitenlandse 
bedrijven in een ommezien kapot gemaakt". Tijdens de RT.C. groeide de hoop, 
dat het mogelijk zou zijn om permanent als Westers bedrijf door te werken, tot 
heil van Indonesië en van het Westen. 

De R.T.C. bevatte, met name in de Financiëel-Economische Overeenkomst, 
uitvoerige afspraken over de positie van Nederlandse bech-ijven in Indonesië. De 
mening is wijd verspreid in Nederland, dat Indonesië zich aan dit verdrag weinig 
gelegen heeft laten liggen. In feite is echter het merendeel van de bepalingen 
nagekomen, zoals geen nationalisatie zonder schadevergoeding, voorkomen van 
dubbele belasting, toestaan van transfer conform het internationale gebruik. Niet 
nagekomen werd de belofte tot teruggave van buitenlandse bedrijven welke nog 
niet in de jaren 1945-1949 in handen van de oorspronkelijke eigenaars waren 
teruggekeerd (o.a. cultures in Z.-M.-Java, oliebedrijven in N.-Sumatra). Ten dele 
was echter reeds een escapeclausule opgenomen in de Finec (art. 1, lid 3a), waar 
verwezen wordt naar occupatie door de bevolking. Hier was niet zozeer sprake 
van onwil bij de regering als wel van onmacht om tegen de wil van de bevolking 
in te gaan. 
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De houding van de regering tegenover de bedrijven is derhalve behoorlijk 
geweest, zij het zonder enthousiasme. De bedrijven hebben zich, als geheel, snel 
aan de nieuwe verhoudingen aangepast. Maar ook bij hen was weinig nieuw 
initiatief, mede omdat veel energie verloren ging in dagelijkse moeilijkheden. 

De positie van de bedrijven werd vooral beheerst door de status quo bij de 
souvereiniteitsoverdracht. Er is een grote mate van continuïteit. De belasting
maatregelen en het deviezenregime, geldend bij de souvereiniteitsoverdracht, 
bleven in hoofdzaak van kracht, evenals de geografische lijn die toen door het 
bedrijfsleven was bereikt ongeveer de grens bleef met het niet-gerestitueerde 
deel. Zo werd ook de regeringsexploitatie van de particuliere spoor- en tramwegen 
op Java voortgezet zonder tot definitieve nationalisatie over te gaan. Een anomalie, 
die strijdt met art. 1, lid 4 van de Finec, maar die reeds bestond onder het 
Nederlands-Indische Gouvernement. 

Nieuwe wetten werden relatief weinig opgesteld. 
Indonesië is bereid gebleven buitenlandse beruijven voorlopig te laten door

werken, maar streeft naar Indonesianisatie van hun activiteiten zo snel als mogelijk 
is. Meerdere wegen leiden naar dit doel, zoals: 
a) gemengd bedrijf, 
b) 
c) 
d) 

nationalisatie, 
oprichting van staatsbedrijven, 
geleidelijke vervanging door particuliere 

a) Gemengd bedrijf. 

Indonesische bedrijven. 

Het belangrijkste voorbeeld tot heden van een gemengd particulier buitenlands
Indonesisch staatsbedrijf is de Garuda Indonesian Airways N.V., dat op voor
treffelijke wijze het interinsulaire luchtvervoer verzorgt. De K.L.M. participeert 
voor 50 %. Of men deze vorm van samenwerking geslaagd mag noemen? Regel
matig wordt er verklaard, dat zo mogelijk nog voor afloop van het oorspronkelijke 
contract - 10 jaar - het bedrijf geheel Indonesisch moet worden. Dit kan men 
als geslaagd beschouwen in zoverre, dat het een participerend buitenlands beru'ijf 
tot voldoening kan strekken, zoveel technische hulp te hebben verleend dat 
Indonesië het bedrijf geheel zelf kan uitoefenen. (Indien het bedrijf dan ook aan 
internationale eisen blijft voldoen.) 

Voorzover deze verklaringen echter berusten op het voortleven van sentiment 
tegen buitenlandse economische activiteit, is er weinig reden voor enthousiasme 
over deze vorm van samenwerking. 

b) Nationalisatie. 

Overname van buitenlandse bedrijven door de staat lijkt wel de eenvoudigste 
weg naar een nationale economie. Aanvankelijk bestonden ook veel plannen in die 
richting bij de nieuwe machthebbers. Twee bezwaren bleken echter te bestaan. 
1) Betalen van nationalisatie-vergoeding zou betekenen, dat Indonesisch kapitaal 

slechts diende tot vervanging van buitenlandse economische activiteit en niet 
beschikbaar bleef voor expansie. (Nationalisatie zonder vergoeding vindt in 
Indonesië weinig aanhangers.) 
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2) Kapitaal en leiding gaan veelal samen; door nationalisatie zou een uittocht 
van buitenlandse experts ontstaan en een gemis aan internationale contacten, 
dat op korte termijn niet kon worden overbrugd. 
Zo bleef bij voorbeeld de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, die een groot 
deel van het interinsulaire vervoer verzorgt, in Nederlandse handen, maar 
werden wél Indonesische scheepvaartmaatschappijen opgericht met steun 
van de regering. Ook verder vond geen nationalisatie plaats, met uitzondering 
van de Javasche Bank, waarvan de aandelen in 1951 door de Indonesische 
regering op de beurs in Amsterdam werden gekocht tegen de koers van 120 %. 
Eind 1952 werd nationalisatie aangekondigd van Gas- en Electriciteits
bedrijven. 

c) Oprichting van staatsbedrijven. 

Reeds vóór de souvereiniteitsoverdracht was de overheidssector groot (zout, 
Bankatin, aandeel in oliewinning, volkscredietwezen, gouvernementslandbouwbe
drijven, coprahandel, etc.). Daar kwamen nu bij: credietverlening op korte termijn 
(Bank Negara Indonesia) en op lange termijn (Bank Industri Negara), een staats
rederij en kleinere stichtingen, onder meer een administratiekantoor voor het beheer 
van landbouwbedrijven. 

De Bank Industri Negara. 

De Indonesische herstelbank breidde in 1952 zijn activiteiten belangrijk uit. De 
financiële moeilijkheden in de ondernemingslandbouw, met name in de suiker
industrie, waren zo groot dat de particuliere banken onvoldoende hulp konden 
bieden. De B.I.N. is toen bijgesprongen, waarbij echter in verschillende gevallen 
belangrijke zeggenschap in het bedrijf door de B.I.N. - dus in .feite door de 
regering - werd verkregen. Een onopvallende, "koude", nationalisatie. 

De herstelbank verleent voorts belangrijke steun aan kleine industrieën. Projec
ten voor geheel nieuwe industrieën - welke door de regering zouden worden 
gedreven - zijn uitgewerkt maar nog niet geëntameerd (papier, cement). 

De status van de B.LK werd in Febrwhi 1952 bij noodwet geregeld. Het 
beginkapitaal werd bepaald op Rp. 500 millioen. 

cl) Geleidelijke vervanging door Indonesische bedrijven. 

Aangezien particulier Indonesisch (niet Chinees) kapitaal uitermate schaars is, 
was regeringssteun in de meeste gevallen onvermijdelijk. De importhandel en de 
interinsulaire scheepvaart werden reeds besproken. Ook in andere branches, bijv. 
het verzekeringswezen, werden nieuwe Indonesische bedrijven opgericht. 

Een van de eenvoudigste manieren om deze vervanging te bevorderen was het 
verbieden van buitenlandse bedrijven in een bepaalde sector. Zo worden vergun
ningen voor ondernemingen voor transport langs de weg niet verlengd en geen 
nieuwe vergunningen aan buitenlanders verleend voor interinsulaire handel. Ook 
is geleidelijk een grooter deel van de import gereserveerd voor Indonesische 
importeurs. 
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Het aantal succesvolle particuliere Indonesische bedrijven van enige omvang 
is nog klein. Bestaande textiel- en sigarettenbedrijven hadden gedurende 1952 
met ernstige moeilijkheden te kampen en van industrialisatie is nog weinig sprake. 
Wel werden in toenemende mate nijverheidscentralen opgericht die beVluchtend 
kunnen werken. 

Conclusie: 

De tendenzen in de economische sfeer zijn tegenstrijdig, het is moeilijk een 
beeld te vormen. Veel hangt er van af welke maatstaf men aanlegt, vergelijkt 
men Indonesië met Nederland of met de Philippijnen, met Zuid-Amerika of met 
Japan? 

De Indonesische regering heeft getoond het land in de hand te kunnen houden. 
Steeds wanneer de situatie in een bepaalde sector kritiek dreigde te worden werd 
ingegrepen (Irianboycott eind 1950, stakingen eerste helft 1951, havencongestie 
1951, financiële situatie tweede helft 1952). 

De dagelijkse moeilijkheden waren groot, veel gelegenheid voor opbouw was er 
niet. Toch is een basis gelegd waarop verder kan worden gebouwd: verbetering 
van transport, vergroting capaciteit electrische cenh·alen. Uit de veelheid van 
plannen komen thans enkele naar voren die in de nabije toekomst tot uitvoering 
kunnen komen: vergroting rijstareaal op Sumatra, papierfabriek. 

De Koreahausse heeft een tijdelijke welvaart gebracht, die voor een belangrijk 
deel aan consumptie is besteed. Maar ook dat was nodig, de voorziening was tien 
jaar lang beneden peil geweest. 

Daarnaast werden kapitaalgoederen ingevoerd, oude schulden betaald, deviezen
reserves vergroot. En zijn vele landen die van de hausse minder nuttig gebl1.1ik 
hebben gemaakt. Dit alles vond plaats terwijl slechts in geringe mate buitenlandse 
hulp werd ontvangen - in tegenstelling tot Westeuropese landen, zoals Nederland, 
waar het herstel zonder Amerikaanse hulp vrijwel ondoenlijk zou zijn geweest. 

Het sentiment jegens het buitenland - vooral tegen Nederland - blijft een 
psychische last, maar heeft een zakelijke samenwerking niet verhinderd. Het is 
onvermijdelijk dat de buitenlandse bedrijven in belangrijkheid inboeten. Over het 
geheel genomen is de positie van de Westerse bedrijven vermoedelijk niet eens 
zo heel veel moeilijker - op lange termijn gezien - dan in andere minder ontwik
kelde landen. Het valt echter in Indonesië meer op door de tegenstelling tot de 
situatie voor de oorlog, terwijl het voorts voor Nederland en de Nederlandse 
bedrijven wenselijk is de risico's te spreiden en niet alle eieren in het Indonesische 
mandje te leggen. 

De vool1.1itzichten op korte termijn zijn matig, maar niet somber. Op basis van 
de veronderstelling dat de prijzen van de voornaamste exportproducten niet stijgen 
- en elke vergroting van de internationale spanningen zal de prijzen doen stijgen -
wordt het betalingsbalanstekort 1953 door de regering geraamd op Rp. 1,3 mld., 
weinig meer dan $ 100 mln. Het is hiervoor noodzakelijk dat de import met ruim 
een derde zal worden verminderd. Dat kan Indonesië - waar de productie minder 
afhankelijk is van buitenlandse grondstoffen dan in West-Europa - wel hebben. 
Het tekort kan gefinancierd worden uit de goudreserve. 
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Indien het begrotingstekort 1953 de geraamde Rp. 1,8 mld. niet overschrijdt, zal 
de inflatoire druk niet groter zijn dan in vorige jaren, een geleidelijke verdere 
stijging van het prijspeil is te verwachten. 

De economie is statisch, op korte termijn niet slecht, op lange termijn gezien 
ontbreekt ontwikkeling in een tempo evenredig aan de bevolkingstoeneming en 
het streven naar groter welvaart. 

Indonesië staat voor dezelfde moeilijkheden als andere minder ontwikkelde 
landen. De productie is laag, zodat onvoldoende kan worden afgezonderd voor 
investeringen om de productie op te voeren. Deze vicieuze cirkel kan slechts 
doorbroken worden door plotseling schoksgewijs vergroten van de productie zoals 
in Engeland tijdens de industriële revolutie is geschied en later in andere landen 
met Engels kapitaal of door dictatoriale vermindering van de consumptie, zoals in 
Rusland. 

Een stabiele of zelfs enigszins dalende consumptie is voor de Indonesische 
bevolking waarschijnlijk wel acceptabel. De maatschappij is elastisch en het aan
passingsvermogen groot. Een natuurlijke verarming zal wellicht geruime tijd 
worden geaccepteerd, een gedwongen vermindering van consumptie ter wille van 
de vergroting van de investeringen waarschijnlijk niet. Een plotselinge toeneming 
van de productiviteit zonder belangrijke investaties is niet te verwachten. 

Buitenlands particulier kapitaal is nuttig en de regering wenst het ongetwijfeld 
aan te trekken. Er zijn echter ook groepen in leidende kringen zowel als in de 
massa van de bevolking, die ernstige politieke bezwaren hebben, terwijl buiten
landse ondernemers weinig enthousiasme tonen voor investeringen in Indonesië. 
De beste kans schijnt daarom te liggen in buitenlandse regeringshulp in de vorm 
van giften of in de vorm van lang lopende leningen. 

In dit verband moge ook verwezen worden naar "De Weg naar Vrijheid", 
waarin gesteld wordt dat Nederland wellicht over enige jaren een paar honderd 
millioen Ned. guldens per jaar aan Indonesië zou kunnen schenken. De bereke
ningen waarop deze bedragen zijn gebaseerd lijken zeer optimistisch, met name 
zolang de defensie van West-Europa nog in een beginstadium verkeert. Voorts 
is het duidelijk dat Indonesië juist schenkingen van Nederland weinig op prijs stelt. 

Politiek liggen meer mogelijkheden bij de Internationale Bank, waarvan Indonesië 
het lidmaatschap in 1953 hoopt te verwerven. Voorts is het waarschijnlijk dat de 
Verenigde Staten op den duur grote bedragen ter beschikking zullen stellen voor de 
ontwikkeling van Aziatische landen zoals zij dit reeds voor West-Europa en de 
Philippijnen hebben gedaan. De noodzaak hiervoor was tijdens de rubberhausse 
minder aanwezig, zodat ook de Export-Import Banklening langzaam werd gebruikt. 
maar deze noodzaak spreekt thans des te meer. Eind 1952 besloot de regering 
toe te treden tot het Colomboplan, een duidelijk teken van streven naar inter
nationale samenwerking. In deze samenwerking ligt een van de belangrijkste 
mogelijkheden tot vergroting van Indonesië's welvaart. 

Djakarta, Januari] 953. 
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H. J. HOF S TRA 

SOCIALISME EN BEDRIJFSLEVEN 

H
et socialisme wil zijn doel, de verwezenlijking van een democratisch
socialistische maatschappij, bereiken langs de dubbele weg van een geeste
lijke vernieuwing en van een hervorming van de maatschappelijke structuur. 

Op de samenhang tussen deze beide elementen, het geestelijke en het maatschappelijk-
structurele, ga ik thans niet in, en evenmin op de ontwikkeling van de denkbeelden 
dienaangaande. Voor mijn betoog is het voldoende vast te stellen, dat hoezeer ons 
beginselprogram de geestelijke eisen van vrijheid, van eerbiediging van de 
menselijke persoonlijkheid en van een waarlijk democratische gezindheid vooropstelt, 
het vraagstuk van de maatschappelijke structuur een van de kernpunten blijft 
van onze politieke activiteit, en voorts, dat de maatschappelijke structuur in 
overwegende mate door de productieverhoudingen wordt bepaald. Het is dan ook 
geen toeval, dat het beginselprogram van de Partij van de Arbeid de veroordeling 
van het kapitalisme dadelijk op de algemene doelstelling 'laat volgen, en dat het 
daartegenover de eis stelt van een anders-georganiseerde samenleving, waar "de 
belangrijkste gebieden van het economische leven" in aanmerking komen "voor 
beheer door de gemeenschap" (vg!. punt 9 van het beginselprogram), en waar 
niet slechts de structuur, maar vooral ook de verderfelijke, onchristelijke en 
onmenselijke geest van het kapitalisme zal zijn overwonnen. 
In onze strijd voor een betere samenleving hebben wij ongetwijfeld successen 
mogen behalen. Toch mag de vraag worden gesteld, of wij niet de kern positie 
van het kapitalistische stelsel tot dusver te zeer ongemoeid hebben gelaten. 

Heerschappij van het kapitalisme betekent, naar een bekend woord, niet in 
de eerste plaats dat er kapitalistische instellingen zijn, maar vooral dat de 
kapitalistische motieven algemeen worden aanvaard. De maatschappelijke structuur 
van de middeleeuwen werd niet uitsluitend bepaald door de feitelijke macht van 
de adel, maar minstens even sterk door het feit, dat het ridderlijke levensideaal 
door middel van de troubadoursliederen werd voorgehouden aan de "gemene man", 
die bereid bleek het als een hoger levensstijl te erkennen. Evenzo berust de 
heerschappij van een, zij het gematigd, kapitalisme in de huidige samenleving voor 
een niet onbelangrijk deel op de psychologische overweging, dat er helaas nog 
tamelijk vele lieden zijn, die de ondernemer, deze exponent van het kapitalisme, 
als "hele!" van de moderne samenleving bewonderen en die niets liever zouden 
willen dan zijn roemrucht voetspoor volgen. Daarbij zij dan uitdrukkelijk vast
gesteld, dat "ondernemer" hier is gebruikt in een absb'acte zin, als begrip, en niet 
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ter aanduiding van concrete, levende mensen. De ridderliederen werden nog 
gezongen lang nadat de laatste echte ridder ten grave was gedaald, en de 
ouderwetse ondernemer-kapitalist van het vroegkapitalisme en het hoogkapitalisme 
heeft op ruime schaal moeten plaats maken voor de manager, die uit de rijen 
van de onzelfstandigen is opgeklommen. In het laatkapitalisme zijn wellicht 
sommige tegenstellingen verscherpt, maar in elk geval een aantal andere verzacht. 
Er zijn nog steeds arbeiders en (kleine) zelfstandigen, die hun geestelijke 
mogelijkheden en hun materiële belangen weigeren te onderkennen en die niet 
tot het socialisme wûlen komen, maar er zijn daartegenover moderne ondernemers, 
die met overtuiging socialist zijn; er zijn voorts tussengroepen, die noch bij de 
ene, noch bij de andere categorie kunnen worden ingedeeld. Maar al zijn dan 
grenzen verschoven en onduidelijker geworden, dit neemt niet weg, dat de 
principiële tegenstelling tussen het kapitalisme en het socialisme blijft bestaan: 
tegenstelling op materieel gebied, doch bovenal van geestelijke aard. Want tegen
over het bezitsdenken van het kapitalisme staat het arbeidsdenken van het 
socialisme; tegenover de heerschappij van de dode eigendom, die het kenmerk 
is van het kapitalisme, staat het prinlaat van de levende mens volgens de 
socialistische ideologie. En evenals de ridder - ook de gedegenereerde ridder 
van een latere periode - en het ridderslot drager en symbool waren van 
het ridderlijke leven, zo wast alle water van de zee en alle recente ontwikkeling 
niet af, dat het de ondernemers en de ondernemingen als collectiviteit zijn, die 
de sterkste dragers van de kapitalistische gedachte blijven. Samenwerking in de 
Stichting van de Arbeid, à la bonheur! Maar de instelling van de werkgevers
bonden en die van de arbeidersvakverenigingen blijken telkens radicaal uiteen 
te lopen zodra het om belangrijke maatschappelijke vraagstukken gaat, uitdrukking 
van de fundamentele verschillen in opvatting van hen, die deze organisaties dragen. 

Toch zou het niet juist zijn, hieruit tot een blijvende tegenstelling tussen 
ondernemingen, resp. ondernemers, en socialisme te besluiten. Er wordt wel gesteld , 
dat de ondernemingsgewijze productie het essentiële kenmerk van de huidige, 
kapitalistische, productiewijze zou zijn - waarmee dan zou kunnen worden 
gesuggereerd, dat het anti-kapitalistische socialisme klaarblijkelijk iets tegen de 
ondernemingen moet hebben -, maar de aldus geconstrueerde tegenstelling is 
vals. In werkelijkheid liggen de scheidslijnen geheel anders. Het is mogelijk, dat 
in een volledig centralistisch collectivisme voor de afzonderlijke onderneming 
weinig ruimte zou overblijven; ik wil dat aannemen. Het staat evenwel vast, dat 
een dergelijk systeem zozeer te kort zou doen aan de democratie en aan de men
selijke persoonlijkheid, dat het de naam van socialisme niet waardig kan zijn. 
Essentieel voor het democratische socialisme is de gedachte van de functionele 
decenh'alisatie - verwant, zij het niet gelijkvormig, aan de a.r. these van de 
souvereiniteit in eigen kring en aan het r.k. subsidiariteitsbeginsel -, die zich 
richt op een spreiding van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, omdat slechts 
op deze wijze de democratie voldoende tot haar recht kan komen en de menselijke 
persoonlijkheid zich alzijdig kan ontplooien. Ook een socialistische productiewijze 
naar onze opvatting zal daarom haar grondslag moeten vinden in een groot aantal 
afzonderlijke productie·eenheden, dat wil zeggen aan het economische verkeer 
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deelnemende en een eenheid in zichzelf vormende organisaties van kapitaal en 
arbeid, wat een gangbare definitie van het begrip onderneming is. Wat de 
socialistische onderneming van de kapitalistische onderneming zal onderscheiden 
is slechts het productiemotief, waardoor zij worden geleid, en het verschil zal 
zelfs niet eens zijn: winst maken of geen winst maken. Ook in een socialistische 
samenleving zal de voortgaande ontwikkeling van de techniek tot steeds grotere 
kapitaalsinvesteringen dwingen, en het behoeft geenszins bij voorbaat te worden 
buitengesloten, dat ook daar de financiering van de uitbreidingen uit reserveringen 
de beste oplossing zal zijn. Maar de ondernemingen in een socialistische samen
leving zullen niet, zoals in het huidige bestel maar al te dikwijls het geval is, 
elkander op leven en dood beconcurreren. Zij zullen niet werken voor een zo 
groot mogelijke winst àm de winst. Zij zullen er daarentegen naar streven, te zamen 
een harmonisch en economisch verantwoord geheel te vormen ter wille van een 
redelijke behoeftenvoorziening van de gehele bevolking. Zij zullen in beginsel 
het algemeen belang, en niet het eigen individuele belang, op de voorgrond 
stellen, hetgeen mogelijk wordt doordat de gemeenschap eigenaresse van het 
vermogen van de belangrijkste ondernemingen zal zijn. 

Daarom kan de sb'ijd van het socialisme nooit gaan tegen de ondernemingen 
als zodanig, van welker bloei ons aller welvaart nu en in de toekomst afhankelijk 
is. Onze strijd gaat tegen de kapitalistische geest, ook voor zover die in de 
ondernemingen werkt, en voor zover die ten gevolge van de huidige maat
schappelijke sb'uctuur daarin noodzakelijkerwijze moet werken; want de wet 
van de kapitalistische jungle is nu eenmaal, dat wie zichzelf tot lam maakt, 
door de wolf wordt opgegeten. Wat wij willen is niet de afschaffing van de 
ondernemingen als zodanig, maar wij moeten trachten om - daargelaten de 
vraag of niet bepaalde, oneconomisch werkende ondernemingen met andere moeten 
worden gecombineerd -, de bestaande kapitalistische ondernemingen om te 
vormen tot "goede insb'umenten" van een menswaardiger samenleving; wij moeten 
deze oude vaten vullen met een nieuwe maatschappelijke ethiek. 

Na deze lange, zij het noodzakelijke, uitweiding moge ik thans terugkomen 
tot de vraag die ik eerder in dit opstel opwierp, nl. of wij tot dusver de kern positie 
van het kapitalistische stelsel niet al te zeer ongemoeid hebben gelaten. 

Zijn wij het er over eens, dat deze kernpositie is gelegen in de motieven, 
waardoor de onderneming zich laat leiden en waardoor zij zich veelal moet laten 
leiden, dan schijnt mij voor een andere dan een bevestigende beantwoording 
van de gestelde Vl'aag nauwelijks plaats. In wezen heeft speciaal een ouder 
socialisme jaar in, jaar uit, als een kat om deze hete brij heengelopen. Wij 
hebben zoals een poes dat doet op de plekjes, waar de brij wat scheen af 
te koelen, een likje meegepakt; zonder beeldspraak: de arbeidersbeweging -
en misschien is dat nog meer de vakbeweging dan de politieke partij geweest -
heeft stukjes van de ondernemers portie afgeknabbeld, en geleidelijk aan zelfs 
heel behoorlijke stukken, maar tot de hete kern zijn wij slechts aarzelend doorge
drongen. Het aandeel van de ondernemers in het nationale inkomen is, op de 
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lange duur gezien, verminderd, al maant de ontwikkeling van de laatste jaren 
tot bescheidenheid in dit opzicht, maar het karakter van de onderneming is niet 
ingrijpend veranderd. De medezeggenschap (de ondernemingsraden) komt slechts 
heel geleidelijk op gang; de groei van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
gaat nog trager. Dwars daartegen in is evenwel gegaan de zeer bedenkelijke 
ontwikkeling van de naamloze vennootschap, waar van de oorspronkelijke demo
cratische opzet weinig is overgebleven. Ons stellige recht ziet nog steeds de 
aandeelhoudersvergadering als het hoogste orgaan in de naamloze vennootschap. 
In feite heeft echter de kleine aandeelhouder in de grote moderne N.V., met ter 
beurze genoteerde aandelen, niets meer te zeggen. Op de aandeelhoudersvergadering 
komt hij niet meer, eensdeels omdat hem als belegger slechts het dividend 
interesseert dat hij kan ontvangen en omdat hij dus, zolang de zaken goed gaan, 
voor de vergadering in kwestie geen belangstelling heeft, anderdeels omdat hij 
wel beseft, dat zijn opmerkingen, indien hij al ter vergadering zou verschijnen, 
toch worden overstemd door de kleine groep van insiders, die de macht in de 
vennootschap uitoefent. Want de moderne N.V., ook de allergrootste, is in wezen 
in beheer gegeven aan een klein groepje ingewijden, die soms de onderneming 
voortreffelijk leiden en soms slecht, die soms met ruime blik letten op wat het 
algemeen belang eist, maar die 66k wel zorgvuldig de vette baantjes reserveren 
voor de zoontjes en de schoonzoons van de oude directeuren of commissarissen, 
die soms in hun gepubliceerde jaarstukken een eerlijk beeld geven van de gang 
van zaken, maar die vaker het publiek alleen maar voorschotelen wat zij kwijt 
willen, en die in alle gevallen een dikwijls belangrijk stuk van het nationale 
productie-apparaat beheersen zonder deswege in feite aan iemand verantwoording 
schuldig te zijn. En nu moge het zeker niet op onze weg liggen voor het herstel 
te pleiten van de "geld-democratie" van de aandeelhouder, die in de oorspronkelijke 
opzet van de N.V. lag, het schijnt mij buiten kijf, dat een ontwikkeling, waarbij 
een steeds groeiend deel van ons productie-apparaat en van de economische 
machtsposities aan elke controle wordt onttrokken, in strijd is met wat van een 
democratische samenleving mag worden verwacht, laat staan met wat het socialisme 
zou moeten eisen. 

Kortom, wij hebben gesproken over een democratisering van het bedrijfsleven, 
maar in feite is het bedrijfsleven oligarchischer en geslotener dan ooit. De beste 
kans op de top-posities maakt nog steeds niet degene die het bekwaamste is, maar 
wie tot de "clan" behoort, en het bedenkelijke is, dat de geestelijke sfeer van 
de "clan" voor een belangrijk deel vijandig blijft aan de onvermijdelijke vooruit
gang, zozeer zelfs dat wie publiekelijk durft tonen dat hij àl te progressief is -
en dat is men al gauw in de ogen van de "clan"-, op een enkele uitzondering 
na bij voorbaat wordt buitengesloten. 

Het is onze overtuiging, dat een socialistische samenleving slechts kan worden 
opgebouwd met socialistische mensen, met mensen, die de kapitalistische geest 
in zichzelf hebben overwonnen. Dat betekent echter 66k, dat een socialistische 
economie slechts denkbaar is, wanneer de socialistische geest in de afzonderlijke 
ondernemingen weet door te dringen, althans wanneer aldaar de koude kapitalis
tische geest kan worden uitgebannen. Wat wij nodig hebben zijn daarom anders--
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geaarde ondernemingen, en wij tasten de kernpositie van het kapitalisme pas aan, 
warmeer wij Diet om de onderneming blijven heenlopen, maar tot het hart daarvan 
weten door te stoten. 
Ik onderschat niet, wat in dit opzicht reeds gaande is, onder andere door het 
toenemen van aantal en betekenis van de gemeenschapsbedrijven, die op zich zelf 
niet socialistisch, immers a-politiek zijn, doch die bewijzen, dat ook zonder een 
ouderwetse kapitalistische instelling gezonde bedrijven kunnen worden opgebouwd 
en in stand gehouden, maar meen daarnaast, dat zo het een en ander werd 
verwaarloosd. 

In de eerste plaats komt het mij voor, dat wij meer dan tot dusver aandacht 
moeten geven aan het vraagstuk van de structuur van de onderneming en van 
de hervorming van ons vennootschapsrecht. vVij zijn aan deze vraagstukken niet 
geheel voorbijgegaan, maar toch schijnt het mij toe, dat de K.V.P. in dit opzicht 
meer activiteit heeft getoond dan wij. 1) Op concrete suggesties - bijv. arbeiders
commissarissen, organen van de gemeenschap in het bestuur van de N.V., een 
"vennoots~hapskamer", zoals wij thans voor de levensverzekeringmaatschappijen 
reeds een Verzekeringskamer hebben - ga ik thans niet in; wellicht vind ik 
damtoe een andere maal de gelegenheid. Voor het moment moge met een 
vermelding van deze aangelegenheid worden volstaan. 

In de tweede plaats meen ik, dat wij de laatste jaren in onze ideologie en in 
onze strategie te weinig steun hebben gegeven aan de coöperatieve beweging. 
Het is duidelijk, dat het socialisme de coöperatieve beweging niet voor zich zelf 
mag monopoliseren. De coöperatieve gedachte is van het socialisme duidelijk 
onderscheiden, en zij leeft ook in de protestants-christelijke en in de r.k. kringen. 
Toch heeft de coöperatieve gezindheid bepaalde elementen met ons eigen denken 
gemeen, met name waar zij opkomt tegen het individualisme en het egoïsme van 
het kapitalisme, en waar zij een beroep doet op de gemeenschappelijke verant
woordelijkheid en op de onderlinge solidariteit. Het is dan ook geen toeval, dat 
vooral in de oudere beweging tahijke overtuigde socialisten tevens enthousiaste 
coöperatoren waren, en dat bijv. in bepaalde gedeelten van België - denk aan 
Gent - de opkomst van de socialistische beweging onafscheidelijk met de groei 
van de "mutualiteiten" is verbonden. De doorbraak van het socialisme naar nieuwe 
bevolkingsgroepen heeft o.a. onze belangstelling voor de middenstand verlevendigd, 
en ik zou er niet aan denken hiertegen bezwaar te maken; integendeel mag een 
socialistische beweging, die het gehele volk wil omspannen, aan de middenstand 
en zijn problemen niet voorbijgaan. Maar afgezien van andere overwegingen is 
het bestaan van de coöperatieve beweging 6ók een niet weg te redeneren feit, 
en wanneer wij dan bovendien nog onze innerlijke verwantschap met bepaalde 
uitgangspunten van de coöperatieve beweging kunnen erkennen, dan is de, zelfs 

1) Zie o.a. prof. mr C. P. M. Romme, De onderneming als gemeenschap in het recht, 
1946 en dr J. Ph. M. van Campen, Onderneming en rechtsvorm, proefschrift Nijmegen 
1945. Ook de inaugurele rede van de Tilburgse hoogleraar mr W. C. L. van der Grinten 
(1951) was aan dit onderwerp gewijd, al waren zijn conclusies in hoofdzaak negatief. 
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niet eens meer gematigde, onverschilligheid, die wij herhaaldelijk tegenover de 
coöperatieve beweging betrachten, méér dan een onbelangrijke tekortkoming onzer
zijds. Wij hebben het recht afstand tegenover de coöperatieve beweging te nemen 
waar dat nodig is. Wij hebben óók het recht critisch tegenover haar te staan 
waar zij bepaalde zwakheden - bijv. ten aanzien van de organisatievorm -
schijnt te vertonen. Wij handelen echter onverstandig en onbillijk, indien wij de 
grote positieve waarde van het coöperatieve beginsel, dat het in de laatste tijd 
in de publieke opinie toch al niet zo gemakkelijk heeft, weigeren te erkennen 
en te ondersteunen. Ik weet, dat ook hier de verhoudingen gecompliceerder zijn 
komen te liggen dan vroeger, toen voor een aantal onzer de verbinding socialisme
coöperatie vanzelfsprekend scheen, en dat de opbouw van een maatschappijbeeld, 
waarin zowel de coöperaties als de middenstand hun plaats vinden, moeilijker 
is dan waarin domweg een keus tussen beide kan worden gedaan. Dit neemt 
onze plicht niet weg tot een duidelijk standpunt te komen, dat tevens een stuk 
eerherstel voor de coöperatieve beweging moet inhouden en dat bovendien zekere 
consequenties voor onze practische politiek zal meebrengen. 

In de derde plaats komt het mij voor - en hier ligt voor mij het zwaartepunt 
van dit artikel -, dat de socialistische beweging thans krachtig genoeg geworden 
is om bepaalde eigen ondernemingen te gaan stichten, waarin de socialistische 
gezindheid een betere kans zal krijgen dan in de meeste bestaande ondernemingen 
en waarin met een zekere mate van bedrijfsdemocratie ernst kan worden gemaakt. 
Ik ken de tegenwerping van utopisme, die mij zal worden tegemoet gevoerd, en 
ik ken de geschiedenis van het utopisme voldoende om te weten, dat in het 
verleden, van Robert Owen af tot Frederik van Eeden toe, alle dergelijke 
proefnemingen zijn mislukt. Deze mislukkingen echter zijn geen afdoend argument 
tegen eigen socialistische ondernemingen, doch slechts tegen de wijze waarop 
concrete socialistische ondernemingen in het verleden werden opgezet en geleid. 
\Vij zijn wel zoveel wijzer geworden ten aanzien van de aard van de mens en 
ten aanzien van de eisen, die een wetenschappelijke bedrijfsleiding stelt, dat wij 
begrijpen dat ook een onderneming, die eigendom is van partij of vakbeweging, 
een behoorlijke dosis discipline zal moeten handhaven. Wij zijn voorts wel zo 
realistisch geworden, dat wij inzien dat in een wereld waarin de concmrentie 
met kapitalistische ondernemingen moet worden gevoerd, van een uitsluitend door 
socialistische gezindheid gedragen onderneming nog geen sprake kan zijn. Maar 
wel staat het voor mij vast dat de enkele aanwezigheid van een aantalonder· 
nemingen met een directie, die haar maatschappelijke overtuigingen aan werk
geverszijde weet uit te dragen in de organen die ten behoeve van de P.B.O. 
in het leven zullen worden geroepen, met een personeel dat in vertrouwen 
medewerkt aan het gezamenlijke ideaal van een werkelijke arbeidsgemeenschap, 
en met een hedrijfsgestie, die niet in de eerste plaats op de dividenden voor de 
aandeelhouders behoeft te letten doch bovenal op de redelijke voorziening in 
de behoeften van de afnemers, een belangrijke factor ten gunste van de door ons 
gewenste geestelijke en maatschappelijke ontwikkeling kan zijn. Het is de ervaring 
zelf, die de juistheid van deze opvatting bewijst. Wij hebben nl. , naast de 
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bedrijven van de coöperatieve beweging en naast enkele ondernemingen, die 
nauw met de K.A.B. zijn verbonden, enkele, zij het te weinig, bedrijven van 
deze aard in ons land: de N.V. De Arbeiderspers en De Centrale Arbeiaers
Verzekeringsbank N.V. En nu heb ik er geen enkele behoefte aan deze instellingen 
te gaan idealiseren; het zou ook niet op mijn weg liggen, waar ik bij de laatst
genoemde zo nauw ben betrokken. Maar wel wil ik vaststellen, dat zowel de 
A.P. als De Centrale ernst hebben gemaakt met de medezeggenschap, door dwars 
tegen de onwil van zovele andere ondernemingen in een ondernemingsraad in te 
voeren, nog v66rdat de desbetreffende wet in werking was getreden, en dat het 
De Centrale was, die als eerste in haar bepaald niet erg progressieve bedrijfstak 
een behoorlijke C.A.O. voor het personeel afsloot; dat de A.P. reeds eerder een 
C.A.O. had, spreekt vanzelf. Dat ten slotte deze bedrijven, hetzij door de wijze 
waarop zij de socialistische gedachte rechtstreeks dienen, hetzij door de revenuën, 
die zij ter beschikking van de verheffing van ons volk kunnen stellen, een belang
rijke steun aan de beweging verlenen, is zeker niet het minst belangrijk. 

Natuurlijk wil met het vorenstaande niet gezegd zijn, dat wij nu maar lukraak 
met eigen bedrijven moeten beginnen. Wij zijn in staat enig geld bijeen te brengen, 
maar niet onbegrensd; de socialistische beweging beschikt weliswaar over tal 
van bel-wame krachten, maar niet ongelimiteerd, en wie op een bepaalde be
langrijke post in het bedrijfsleven is geplaatst, zal er niet altijd verstandig aan 
doen deze in de steek te laten. Ook zijn niet alle bedrijven zo bijzonder geschikt. 
Verschillende van onze buitenlandse zusterpartijen schijnen voor hun partijfinanciën 
voor een groter of kleiner deel te drijven op inkomsten uit soms wat vreemde 
bedrijven: naar ik meen in Denemarken uit een bierbrouwerij, en in Oostenrijk 
uit een papierfabriek; voorbeelden, die ik niet zo dadelijk zou willen navolgen, ook 
al omdat hier veeleer een taak voor de coöperatieve beweging zou l-unnen liggen. 
Bovendien schieten wij te weinig op met bedrijven, die blijvend het stempel van 
sectarisme zouden dragen. Wanneer wij eigen ondernemingen willen stichten die 
door een nieuwe geest bezield zijn, dan moeten zij zich zodanig kunnen ont
plooien, dat, nadat eenmaal een vaste basis in eigen kring is gelegd, ook anderen 
met vertrouwen daarmee zaken willen doen, omdat in de wijze van bedrijfs
uitoefening niet een concrete politieke gezindheid doch een grotere maatschappe
lijke verantwoordelijkheid tot uiting komt. 

Er is echter één onderneming, die bepaald in aanmerking zou kunnen komen, 
nl. een eigen bankbedrijf, dat tevens spaarbank en hypotheekbank zou moeten 
zijn. In de moderne samenleving krijgt de financiële beschikkingsmacht een 
steeds grotere betekenis. Financiële onafhankelijkheid wordt daarom van steeds 
meer belang, terwijl bij een stijging van het welvaartspeil, die wij toch mogen 
verwachten zodra de defensie-uitgaven kunnen dalen, de gezamenlijke spaargelden 
van het kwart van ons volk, dat tot onze sfeer behoort, een reële macht kunnen 
gaan vormen. 

De ouderen onder ons zullen zich herinneren, hoe dit vraagstuk reeds eerder 
een rol in de beweging heeft gespeeld. Op 23 September 1924 installeerde de 
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toenmalige voorzitter van het N.V.V. een kleine COmmISSie, waarin F. M. Wibaut 
als vertegenwoordiger der S.D.A.P. zitting had, G. J. A. Smit Jr voor het N.V.V., 
en waarin de twee andere leden, Nehemia de Lieme en S. Goudeket, op ge
meenschappelijk verzoek der organisaties een benoeming hadden aanvaard, welke 
commissie tot taak had een onderzoek omtrent de mogelijkheid van stichting ener 
Arbeidersbank in te stellen. Reeds van de aanvang af bleek, dat een der leden 
van deze commissie voorstander was, doch dat de andere drie leden niet veel 
daarvoor gevoelden, en het resultaat is dan ook een afwijzend advies geweest. 
Het rapport, dat nog geen vijf bladzijden besloeg, werd in November 1925 
ingezonden, terwijl het N.V.V. bij brief van 17 Februari 1926 aan de Commissie 
berichtte, dat de besturen van het N.V.V. en van de S.D.A.P. zich met de 
conclusie, waartoe de meerderheid van de commissie was gekomen, had verenigd. 

Gezien het standpunt van de meerderheid van de commissie werd het destijds 
niet nodig geacht een onderzoek in te stellen naar het bestaan en naar de werking 
van overeenkomstige instellingen in het buitenland, welk onderzoek toch zeker 
van betekenis zou zijn geweest. 

Belangrijker voor de beoordeling van dit rapport is echter de gehele denkwijze 
van de twintiger jaren, toen onze beweging de betekenis van de financiële instel
lingen ietwat placht te onderschatten. Typerend is bijvoorbeeld, dat in het 
socialisatierapport van 1921 de socialisatie (nationalisatie) van de Nederlandsche 
Bank met zoveel woorden werd afgewezen, terwijl deze nationalisatie enkele 
jaren geleden een feit werd met behulp van de stemmen van velen, die bepaald 
minder progressief zijn dan wij. Ondanks het feit dat dezelfde kwestie ruim 
een kwart eeuw geleden reeds ter sprake is geweest, schijnt er daarom, bij de 
zozeer veranderde maatschappelijke denkbeelden, alle aanleiding aanwezig om 
het vraagstuk thans opnieuw in studie te nemen. Overigens is er reeds een rapport 
van 1936, van een commissie, waarin voor het N.V.V. S. de la Bella zitting 
had, waarin tot oprichting van een "Coöperatieve Bankvereniging U.A." werd 
geadviseerd. 

Wellicht zal nu echter - dit tot slot - de lezer zich afvragen, waarom 
schrijver dezes niet het initiatief neemt tot een dergelijk beraad in kleine kring, 
in plaats van daarover een artikel te schrijven. Het antwoord daarop moge zijn, 
dat plannen, als hier worden bepleit, slechts succes kunnen hebben indien zij 
door een zeer ruime kring van belangstellenden uit partij, uit vakbeweging en 
uit verwante organisaties - ik denk hierbij speciaal aan de coöperatieve be
weging - worden gedragen. Het is sinds enkele jaren dat ik in andere kwaliteit 
met een soortgelijk bijltje hak. Het is waarlijk ontstellend, welk een dosis ijzeren 
volharding en nooit verflauwend enthousiasme er nodig is om heen te breken 
door de muren van botte onverschilligheid, die velen om zich heen hebben 
opgetrokken, zodra het om dit soort zaken gaat. Een eigen Arbeidersbank kan 
daarom slechts slagen, wanneer het voor allen, die zich aan onze beweging verwant 
of verbonden weten, eenvoudig een vanzelfsprekendheid is geworden dat zij hun 
desbetreffende zaken slechts door de eigen instelling laten behartigen, en het is, 
behalve tot een overdenking van het probleem zelf tot het voorbereiden van een 
dergelijke mentaliteit, dat dit artikel wil opwekken. 
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S. TAS 

FRANKRIJK VOOR DE KEUZE 

F 
rankrijks president, de waardige, maar ook practische en schrandere -
ofschoon iets te buigzame Vincent Auriol, hield op 26 October van het 
vorige jaar bij de inwijding van de dam bij Donzère een redevoering. Het 

was een belangrijke redevoering omdat zij met een openhartigheid, die zeldzaam 
is in het diplomatieke verkeer, de huidige buitenlandse politiek van de Franse 
legering en - wat meer zegt - de huidige gemoedsgesteldheid van de mannen die 
rrankrijk regeren, weerspiegelde. Het beleid van de Franse regering is vaak onvast 
en tegenstrijdig, maar de gemoedstoestand, waaruit deze politiek voortkomt, is 
altijd dezelfde. Auriols rede was er een die overliep van gevoel, hartstocht en 
rancune, en dat is maar goed ook, want als we de emoties behandelen, bespreken 
we tegelijkertijd de hoofdzaken van de Franse politiek. 
Laten we beginnen met een eresaluut aan de Franse ingenieurs en plannenmakers, 
kortom de vooruitziende en energieke Fransen, die verantwoordelijk zijn voor de 
bouw van de dam bij Donzère en in het algemeen voor Frankrijks moderne en 
zich steeds uitbreidende electriciteitsnet. Zonder bluf, zonder dwangarbeid hebben 
de Fransen in alle bescheidenheid en onder voorbeeldige sociale voorwaarden een 
stel stel opgebouwd dat in omvang en (naar alle waarschijnlijkheid) nog meer in 
doelmatigheid, de Dnjepostroi, waarmee overmatig veel reclame is gemaakt, over
treft. 
Het gehele project maakt deel uit van het plan-Monnet, het na-oorlogse plan voor 
de modernisering van Frankrijks economie, een doel dat veel verder gaat dan 
alleen maar het herstel van de in de oorlog vernielde fabrieken en spoorwegen. 
Het werkelijke doel van het plan-Monnet is Frankrijks economie zozeer te ver
nieuwen, te moderniseren en te rationaliseren, als nodig is om het land in technisch 
en economisch opzicht in de voorhoede te brengen. Niet alleen militair, ook 
economisch schijnt Frankrijk soms in Napoleontische herinneringen te leven. 
Indien het plan-Monnet wordt uitgevoerd - en er bestaat weinig twijfel omtrent 
de vraag of dit zal gebeuren - dan zal de gehele economische basis van Frankrijk 
langzaam maar onweerstaanbaar veranderen en de sociologische, economische en 
politieke gevolgen hiervan zullen even geweldig als weldadig zijn. 
De vrienden van Frankrijk, de ware vrienden - niet zij die Frankrijk gebruiken 
als een soort cultureel Luna-park, maar zij die Frankrijk sterk en waardig wensen, 
gelijk een land dat zo veler sympathie heeft, betaamt - zouden zich niet al te 
veel zorgen maken indien wij er zeker van waren, dat het huidige tijdsgewricht, 
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afgestemd op de middelen van Frankrijk, een politiek van toenadering tot Duits
land in de eerste plaats. Hij beschouwde samenwerking tussen Frankrijk en 
Duitsland als de onmisbare grondslag voor de eenmaking van Europa. Bovendien 
was dit tot nu toe het voornaamste punt van het MRP-programma - de Katholieke 
partijen van de Europese landen zijn vaak meer internationaal ingesteld en meel' 
één in hun handelen dan de socialistische partijen. 
Maar Schurnan had zijn positie verzwakt dool' zijn onstandvastigheid, door de wijze 
waarop hij de oppositie in binnen- en buitenland met concessies o:achtte te sussen, 
en door het feit dat hij er niet in slaagde zijn departement te leiden. (Algemeen 
wordt aangenomen dat hooggeplaatste functionnarissen van het Quai d'Orsay met 
Gaullistische sympathieën weloverwogen het conflict in Tunis schiepen op het 
ogenblik dat Schurnan trachtte een compromis met de nationalisten te bereiken.) 
Pinay daarentegen trachtte zich door zijn weigering om het memorandum van de 
Amerikaanse ambassadeur te aanvaarden, te maken tot de "sterke man, die de 
moed had de Amerikanen te weerstaan". 
Maandenlang heeft Frankrijk getracht een groter aandeel in de MSA-hulp te 
krijgen, met het argument dat anders de Franse betalingsbalans niet in evenwicht 
kon worden gebracht. Het dollartekort is ernstig genoeg en voor een groot deel 
is het te wijten aan oorzaken, waarop Frankrijk geen invloed kan uitoefenen. 
Anderzijds is het begrijpelijk dat men in Amerikaanse kringen aarzelt het Franse 
aandeel in de MSA te vergroten op het ogenblik dat het Amerikaanse congres zeer 
critisch gestemd is ten aanzien van deze steunverlening. Elke vergroting van 
Frankrijks portie zou daarom gaan ten koste van het aandeel del' andere bond
genoten. Nog critischer werden de Amerikanen toen bleek dat een deel van de 
exh'a aangevraagde hulp moest worden verleend in de vorm van investeringen in 
fabrieken van de Franse herbewapeningsindustrie, die zonder toestemming van 
de Amerikaanse economische autoriteiten waren gebouwd en waar wapens werden 
vervaardigd, waarvan de bruikbaarheid in verantwoordelijke Amerikaanse militaire 
kringen meer dan betwijfeld werd. Door tegen het advies van Amerika voort te 
gaan en dan om extra-hulp te verzoeken, vroeg Frankrijk bijna om een afwijzend 
antwoord. Ook was het niet oill'edelijk dat het helpende land het te helpen 
land vroeg, zich tot het uiterste in te spannen om zijn binnenlandse financiën in 
evenwicht te brengen. Voornamelijk lijkt het logisch dat Frankrijk zich via een 
drastische en reeds te lang uitgebleven belastinghervorming eerst tot de eigen 
belastingbetaler wendt alvorens het een extra-inspanning vraagt van belasting
betalers in het buitenland. 

Frankrijk en de Duitsers 

De rede van Auriol volgde kort nadat Herriot zijn sensationele verklaring over de 
EDG had afgelegd; Herriot, de invloedrijkste leider van de radicaal-socialisten 
en een van de gezaghebbendste mannen in het Palais Bourbon; hij is voorzitter 
van het parlement. In zijn rede viel Herriot heftig het plan voor de Europese 
Defensie Gemeenschap aan en noemde het in strijd met de grondwet.. Hij zei 
dat het plan Duitsland een ongezond overwicht op Frankrijk gaf, terwijl het 
tegelijkertijd de Fransen in Afrika in de steek liet. Opnieuw was een kwestie in het 
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elle werelddeel verbonden aan een kwestie in een ander. Dat deze toepraak des
tijds de gevoelens van Pinay weergaf, staat vast. 
Aangezien de discussies over Europa te Straatsburg werden voortgezet in steeds 
wijder kabbelende kringen van juridische argumentatie, krijgt de strijd om de EDe 
een scherper karakter. Want na de Schuman-pool voor kolen en staal is de EDe 
de enige werkelijke practische organisatie (de functionele benadering, zoals men 
in Straatsburg zegt). 

En daar het bij de EDe gaat om wapenen en soldaten, is het duidelijk dat de 
opoffering van nationale zeggenschap op dit gebied veel belangrijker is dan bij 
de kolen- en staalgemeenschap. 
Zowel op dit punt als in andere kwesties hebben de Fransen zich nog nie~ kunnen 
dwingen de keus onder ogen te zien. Zij zijn bang voor de Russen, maar nog 
banger voor de Duitsers. Niet dat zij werkelijk denken dat de Duitsers gevaarlijker 
zijn. Maar zij weten, dat zij in geen enkel opzicht invloed op de Russen hebben, 
terwijl zij wel invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van het Duitse leger. 
Hun ideaal is een Duits leger, dat sterk genoeg is om de Russen af te scIn'ikken, 
maar te zwak om de Fransen vrees aan te jagen. Daar zij zelf geen vertrouwen 
hebben in dit ideaal, hebben zij liever helemaal geen Duits leger. Deze conclusie 
ligt ten grondslag aan elke Franse discussie. Daarom is het moeilijk te geloven 
dat dit geschil zonder meer kan worden opgelost door Duitsland toe te laten tot 
de Nato. Van het begin af hebben de Fransen twee voorwaarden gesteld voor het 
aanvaarden van de Duitse herbewapening. Een boven-nationaal gezag zou toezicht 
moeten houden op het leger, waarvan Duitsers deel uitmaken, en de Duitsers 
zouden slechts bataljonsgewijze worden geaccepteerd; de Duitse bataljons moeten 
worden ondergebracht in divisies, samengesteld uit verschillende nationaliteiten. 
Het is moeilijk te begrijpen, waarom Franse politici, die Duitse divisies in Europees 
verband weigeren, ze wel zouden accepteren in Nato-verband. Het zou zeer 
inconsequent zijn. En daar het Franse standpunt op sentiment is gegrondvest, is 
het goed te bedenken, dat gevoelens veel vaker consequent zijn dan redeneringen. 
Het is nutteloos de Fransen uit te leggen, dat de tijden van Duitse overheersing 
voorbij zijn, dat wij in een tijdperk zijn gekomen waarin uitsluitend werelddelen 
kunnen overheersen en dat in de Atlantische gemeenschap de Amerikaanse macht 
altijd een overwicht zal hebben. Deze redenering aanvaarden zij niet, omdat zij 
diep in hun hart niet wensen dat Europa beveiligd (en daardoor overheerst) wordt 
door de V.S . . Wat zij wensen is een Europa onder leiding van Frankrijk. Zij trek
ken hieruit niet de gevolgtrekking dat Frankrijk daarom de sterkste, meest solide, 
best georganiseerde en best bewapende natie van Europa moet worden. Dit zou 
uiteraard een enorme nationale inspanning vergen. Zij komen liever tot de slotsom 
dat zij de hegemonie moeten verwerven door Duitsland onder het Franse her
bewapeningspeil te houden - en zo mogelijk beneden het Franse economische 
potentieel. De weigering om de eerste methode te accepteren en het falen van de 
tweede, worden weerspiegeld in Auriols opmerking, dat het bitter is de vroegere 
aanvaller (Duitsland) te horen prijzen voor zijn prestaties. Zoals bij zovele andere 
problemen hebben de Fransen meer belangstelling voor de vreedzame ,.lange 
duur" - hun toekomstige betrekkingen met Duitsland inbegrepen - dan voor 
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de dramatische korte termijn van de internationale situatie. Het is heel begrijpelijk 
dat een volk, dat heeft geleden als het Franse, en dat door oorlogen dermate 
verzwakt is, het uiterst moeilijk vindt de keuze tussen oorlog en vrede onder ogen 
te zien. Het is duidelijk dat de Fransen nog beheerst worden door de vrees voor 
een oorlog. Het neutralisme is aan het afnemen, maar dat gebeurt meer aan de 
oppervlakte dan in de diepte. Er wordt in Frankrijk eindeloos gesproken over 
pogingen de kloof tussen Oost en West te overbruggen, zelfs door degenen die 
geen neutralisten zijn. Kort geleden vertelde een Duitse sociaal-democraat de 
pers, dat een groep Franse politici en functionarissen van het Quai d'Orsay in 
Bedijn geconfereerd had met een groep Russen Zij hadden getracht een regeling 
uit te werken: Rusland zou meehelpen de spanning in de wereld te verminderen 
en zelfs met ontwapening beginnen; aan de andere kant zou Duitsland verdeeld 
blijven. De Fransen zouden ervoor waken dat geen Duitsers in het Europese leger 
worden opgenomen en zij moesten elke maatregel om Duitsland te herenigen, 
tegenwerken. 
Daladier, wiens naam als promotor van deze naar München ruikende conferentie 
genoemd was, ontkende er deel aan genomen te hebben; de hele conferentie werd 
gedementeerd. Evenwel is het zo goed als zeker dat een dergelijke conferentie 
plaatsgevonden heeft en dat Daladier (evenals Herriot, Pinay en vermoedelijk 
ook Auriol) met de doeleinden daarvan sympathiseert. Gezien in het licht van 
de historie van Frankrijk is dit alles volkomen begrijpelijk, maar het is niet bepaald 
bevorderlijk voor de Europese -eenheid, laat staan voor een Franse leiding in een 
verenigd Europa. Vrees is nu eenmaal een slechte raadgever - maar een sterk 
instinct. 

Kolonialisme en prestige-politiek in Afrika 

Deze Duitse kwestie is ondergeschikt aan twee andere problemen: Heniot verge
leek de Amerikaanse houding tegenover Duitsland met hun houding in Fram 
Afrika; en Auriol zeide, in de woorden die vóór hem Daladier en twee prominente 
radicaal-socialisten, Edgar Faure en Mandés France, gebruikt hadden, dat Frank
rijks bijdrage aan het Europese leger te lijden had onder de Franse verplichtingen 
in Indo-China. 
Wat de gevoelige woorden betreft die de Fransen gebruiken over de culturele 
zending die zij in Afrika vervullen: niemand ontkent de soms grote culturele, 
economische, technische en administratieve prestaties van de Franse koloniale 
heersers in Afrika, maar er is ook niemand die gelooft dat de Fransen alleen 
dáárom naar Afrika getrokken zijn. In de huidige fase zijn de nadelen van het 
koloniale systeem groter dan de voordelen: de sparmingen tussen de inboorlingen 
en het régime nemen voortdurend toe en vergiftigen de hele atmosfeer. Verdere 
voortgang op de weg van cultuur, politiek en opvoeding is onmogelijk, en - of 
men nu al vindt dat de Afrikaanse bevolking in staat is om de Franse ambtenaren 
te vervangen of niet - de zaak staat zó dat de bevolking aanstuurt op zelf
bestuur en zich door niets ter wereld van dit doel zal laten afbrengen. Frankrijk 
heeft de keus tussen een verstandige politiek van geleidelijke vervanging of een 
botsing - en weliswaar is de situatie in Tunis rijper voor zelfbestuur dan in 
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Marokko, maar het Franse optreden in Tunis bewijst wel dat de koloniale machten 
zich van rijpheid al bitter weinig aanh·ekken. 

In de ondragelijke Tunesische situatie zijn de Fransen nu een oorzaak voor 
wanorde in plaats van een garantie voor orde en rust. Dat Frankrijk zelfs de ge
matigde eisen van de nationalisten, de Neo Destour, afwijst, werpt een merk
waardig licht op de werkelijke doeleinden van Frankrijk. De vele parlementsleden 
die begrijpen dat de enige garantie voor de Franse economische en culturele be
langen ligt in een compromis met het Mrikaanse nationalisme hebben niets meer 
te zeggen. De "colons", de Afrikaanse Fransen ter plaatse, maken de Afrikaanse 
politiek, en om hun economische en politieke overmacht te behouden ~ zouden zij 
een burgeroorlog riskeren. 

Dat de Fransen van de Engelse ervaringen in India en de ontwikkeling tussen 
Nederland en Indonesië niets geleerd hebben, blijkt wel uit het feit, dat Frankrijk 
Amerika het zonderlinge verwijt doet dat de Amerikanen, zowel in Afrika als in 
de vergadering der Verenigde Naties, het Arabische nationalisme aanmoedigen. 
Gezien de anti-koloniale geestesgesteldheid der Amerikanen is het niet uitgesloten 
dat zij zich in Noord-Mrika wel eens individueel ten gunste van de nationalisten 
hebben uitgelaten, maar aan de andere kant wordt iedere Amerikaan die een 
Arabier verdedigt, bijv. bij een loonkwestie, direct van anti-Franse gevoelens be
schuldigd. 

De aanwezigheid van Amerikaanse soldaten op de vliegvelden in Afrika heeft 
inderdaad het Franse prestige verzwakt, omdat de Arabieren er door begrepen 
dat wij allen leven in de "Pax Americana". De Fransen nu hadden een heel ander 
doel: zij verlangden van hun Atlantische partners in de Verenigde Naties steun tegen 
de Arabieren: de Arabische tegenstand moest in Lake Success onderdrukt worden. 
Het is begrijpelijk dat een afzijdige politiek op de Marokkaanse vliegvelden de 
Fransen dus niet voldoende is - aan de andere kant beschouwen de Arabieren 
een afzijdige houding van Amerikaanse zijde als een bewijs van instemming met 
de Franse politiek. 

De Franse eisen aan hun bondgenoten hebben vèrgaande implicaties. Zij kun
nen een scheuring in de Verenigde Naties ten gevolge hebben en de aanwakkering 
van anti-blanke gevoelens bij de niet-blanke afgevaardigden. Wij zouden in een 
situatie kunnen komen waarin de belangrijke strategische vliegvelden zouden moe
ten worden verdedigd tegen een opstandige bevolking, terwijl dergelijke opstanden 
in het huidige tijdsgewricht niet meer voorgoed te onderdrukken zijn. En dit alles 
zou gebeuren ten overstaan van een doodsvijand als de Sowjet-Unie, voor wie 
dergelijke onlusten, zeker wanneer ze ontstaan uit armoede en achterlijkheid, van 
vitaal belang zijn. Een compromis met de nationalisten zou de enige oplossing 
zijn, die de rassentegenstellingen in anti-communistische kringen kan verminderen 
en de toekomstige Franse belangen in Afrika - nu door Frankrijks koppigheid in 
gevaar gebracht - zou kunnen garanderen. 

Herriot, Auriol en bovenal Schuman weigerden echter het probleem te be
oordelen van uit internationaaal of inter-raciaal gezichtspunt; voor hen was 
Frankrijks onmisbaarheid in het Atlantische front het doorslaggevende argument. 

Franse politici hebben de gewoonte problemen onafhankelijk van elkaar te 
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bezien; voortdurend treffen we dezelfde methodes aan: Frankrijk vraagt het pro
bleem in kwestie niet te beoordelen op zijn eigen kwaliteiten, maar aan de hand 
van Frankrijks onmisbaarheid, en deze handelwijze werpt een nieuw probleem op. 
Immers, wanneer om bepaalde redenen een keer zou worden toegegeven, zou 
ongetwijfeld het gevolg zijn, dat bij de behandeling van elke kwestie, waarbij 
Frankrijk betrokken is, weer met de Franse onmisbaarheid gedreigd wordt. Onver
mijdelijk zal een groot aantal problemen niet langer op eigen verdiensten be
oordeeld kunnen worden. De "onmisbaarheids-tactiek" is duidelijk een manier cm 
de weg van de minste weerstand te volgen. Toegeven daaraan - niet een keer, 
maar voortdurend, niet bij een probleem van geringe draagwijdte, maar bij de 
grote vraagstukken - zal Frankrijk noch het Westen helpen. 

Impasse in Indo-China 

Nu het meest ingewikkelde probleem: Indo-China. De oorlog daar heeft Frankrijk 
al tweemaal het bedrag gekost dat ze als Marshall-hulp ontvangen heeft: een 
ontstellend groot bedrag, dat veel van Frankrijks gech'ag verklaart en verontschul
digt. Bovendien offert Frankrijk de élite van zijn officieren aan deze oorlog. "Wij 
doen dit alles alleen, en voor de gemeenschappelijke Atlantische zaak", zei Auriol 
met begrijpelijke emotie. Het is waar - maar het is slechts een halve waarheid. 
Van het begin af aan is de Franse politiek in Indo-China gevangen geweest in 
hetzelfde dilemma als de politiek ten aanzien van de overige koloniën. Achteraf 
bezien was een overeenkomst met Ho Chi Mingh, de communistische leider van 
de communistische regering, misschien inderdaad een onmogelijkheid, maar zelfs 
dan blijft het feit bestaan, dat de Franse diplomaten de bevolking bepaald niet 
vervreemd hebben van Ho Chi Mingh. Integendeel: het Franse leger en de Franse 
vloot in Indo-China traden ruwen agressief op, juist op het ogenblik dat de 
Frans-Indochinese onderhandelingen in Fontainebleau begonnen. Hun oph'eden 
was te vergelijken met het onafhankelijk-arrogante optreden van de Franse koloniale 
officieren in Tunis en Rabat, en het wekte wantrouwen, zowel in Indo-China als 
elders, in de zuiverheid van de Franse bedoelingen. Dat de Fransen in Indo-China 
ook geallieerde belangen dienen is buiten kijf, maar ze zijn er voornamelijk - en 
zo nodig uitsluitend - om de Franse belangen te bevorderen, en het lijkt niet 
aannemelijk dat de Franse kolonialisten in Indo-China een andere opvatting hebben 
van hun belangen dan in Tunis. Zou Frankrijk werkelijk alleen ter wille van de 
geallieerde zaak zulke enorme offers brengen, offers die door hun omvang het 
militaire aanzien van Frankrijk in Europa schaden en daardoor een Duitse over
heersing in de hand werken? Of leeft op de achtergrond de onuitgesproken ge
dachte dat hier een laatste poging gedaan moet worden om een deel van het 
Franse werelch'ijk en de daarbij behorende voordelen op allerlei gebied te redden? 
De meeste Indochinezen schijnen de laatste overtuiging te zijn toegedaan. De 
vroegere collaborateur Bao-Dai, wiens veranderlijkheid hem tot een goede baro
meter maakt van de stemmingen in zijn volk, heeft vaak ongeduld getoond bij de 
Franse tegenzin om in Frankrijk opgeleide Indochinezen in de plaats van Franse 
ambtenaren te stellen. 

Het alleshehalve radicale Londense blad "The Observer" maakte ziel, tot 
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spreekbuis van de mening van velen met op te merken, dat meer zeh1>estuur 
in Indochina een drastische vermindering van de Franse offers zou betekenen. 
Immers, volgens hen zijn de Indochinezen anti-communistisch en anti-Chinees ge
zind en haten zij de gedachte door Ho Chi Mingh, een beschermeling van 
communistisch China, geregeerd te worden. Bij het vertrek van de Fransen zouden 
veel meer vrijwilligers zich opgeven voor de dan te vormen nationalistische 
regering. Ondanks het grote risico dat gelegen is in de vervanging van Franse 
troepen door in Frankrijk opgeleide Indochinese troepen, zijn deze opmerkingen 
toch belangrijk genoeg om serieus genomen te worden, vooral gezien de vraag 
welke rol de Verenigde Naties in Indo-China zouden kunnen spelen. 

De Fransen hebben er intussen nog niet aan gedacht - ondanks hun klachten 
over de onmatig zware last die zij in Indo-China te dragen hebben - aan de 
Atlantische staten te vragen hen van die last te bevrijden, al zou een overname 
do.or troepen van de Verenigde Naties zowel in financieel als in militair opzicht 
een oplossing betekenen. Vrezen ze soms in dat geval hun houvast op de ge
beurtenissen te verliezen? Maar wat is hun spelletje dan eigenlijk? Een weigering 
om de zaak aan de V.N. over te dragen, zal het vertrouwen in de Franse be
doelingen niet meer kru:tnen herstellen. Dat er wel een neiging schijnt te bestaan 
om Amerikaanse hulp te vragen - zowel geldelijk als in mensen en materieel -
is mogelijk te verklaren uit de gedachte dat de Franse militaire leiders liever te 
maken hebben met een Amerikaanse eenheid onder Frans opperbevel dan met 
troepen van de Verenigde Naties, die misschien onder niet-Franse leiding zouden 
staan. Maar misschien ook vraagt men gemakkelijker om hulp van Amerikaanse 
zijde omdat men begrijpt dat die hulp - vooral wat de mankracht beu'eft -
minder makkelijk gegeven kan worden. Eisenhower zal voorzichtig moeten zijn 
vóór hij nieuwe verplichtingen in Azië aangaat. Het Franse verzoek is eigenlijk 
bedoeld voor financiële en materiële hulp, en dat is een veilige speculatie. Immers. 
zolang de V.S. en de V.N. geen van beide de militaire verplichtingen in Indo-China 
wensen over te nemen, zijn de Fransen daar inderdaad onmisbaar. 

Europa met of zonder Frankrijk 

Deze onbevredigende situatie hangt niet samen met Amerika's Europese politiek 
alleen. Gesteld dat de V.S. de behandeling van al deze problemen van een 
(nog steeds grotendeels imaginair) Europa zou kunnen verplaatsen naar de 
Atlantische organen, dan zou het dilemma in hoofdzaken gelijk blijven. Moet men 
Frankrijk aanmoedigen - wat een status quo zou betekenen op verscheidene 
regionale niveau's - of moet men Duitsland aanmoedigen - ten koste van 
Frankrijks actieve medewerking? Duitse of Franse divisies? Afrikaanse vrijwilligers 
of Franse bijdragen? De lijst kan nog verder uitgebreid worden. 

Het verloop van de kabinetscrisis in Frankrijk heeft de noodzaak van een keuze 
onderstreept. Pinay viel, voornamelijk wijl zijn politiek van stabilisatie de in
vestering en dus de vernieuwing van Frankrijk remde. De speculanten à la hausse 
kregen dus hulp van de voorstanders van economische nieuwbouw. 

Schuman verdween; Mayer die weet hoe precair de steun voor de Europese 
Defensie Gemeenschap in het Franse parlement geworden was, deed concessies 
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aan de Gaullisten, meer concessies dan zijn voorganger-formateur Bidault aan 
Soustelle, leider der Gaullisten, had gedaan. En het is Bidault die nu de onder
handelingen over de E.D.G. moet voeren. 

De enige oplossing is, dat Frankrijk de feiten erkent. Allereerst het feit dat 
een Europa onder Franse overheersing of een EUl'Opa, waarin Frankrijk de 
belangrijkste rol speelt, niet meer mogelijk is. Andere krachtcentra zijn opgekomen, 
die het altijd van de Europese winnen zullen; zij zullen verhinderen dat Frankrijk 
ooit machtig genoeg zal worden om Duitsland te domineren - zelfs in de stille 
vorm van een coalitie zonder Duitsland. Frankrijk kan alleen nog trachten min 
of meer op eigen benen te blijven staan, te midden van een grotere gemeenschap 
die een ander overmachtig sterk krachtcentrum heeft. 

Hierop dienen wij de mûitaire politiek te baseren. Wij mogen de Duitsers 
niet stimuleren, terwijl we tegelijkertijd b'achten hen onder de duim te houden. 
Een vrije ontwikkeling van Duitsland zal Frankrijk dwingen haar overige politiek 
bij dat feit aan te passen. Dat is het beste. Financiële hulp aan Frankrijk moet 
een maximum werkzaamheid verschaffen aan het plan-Monnet, dat Frankrijks 
enige hoop is. Een politiek die zou leiden tot het beperken van investeringen (de 
enige onmisbaarheid die wij erkelmen) moet worden tegengegaan. 

Van die andere onmisbaarheid zal Frankrijk moeten afzien. Internationale pro
blemen moeten naar hun irIternationale maatstaven beoordeeld worden, naar hun 
betekenis voor de Atlantische gemeenschap. Frankrijk moest weten dat we geen 
reactionnaire politiek in Afrika kunnen goedkeuren. Zo Europa niet opgebouwd 
kan worden met Frankrijk als centrum, moeten we Europa zonder Frankrijk ver
stevigen en Frankrijk, als het nuttig is, apart versterken. Dit betekent dan toch 
een krachtiger Duitsland en het is niet waarschijnlijk dat Frankrijks woede daar
over tot zelfmoord zal leiden. 

Natuurlijk is het nodig maab'egelen te zoeken om de Fransen in Indo-China van 
hun te zware lasten te verlossen.. maar zonder ons daarbij te binden aan het 
principe van een Frans bestuur of Franse invloed. Het doel is alleen de com
munisten te verstaan en een stabiele Indochinese staat tot stand te brengen. 
Als de Franse kolonialisten leren inzien dat hun tijd voorbij is en zij de belang
stelling voor deze strijd verliezen, kan Frankrijk haar krachten hergroeperen -
en dit is voor de Franse buitenlandse politiek een absolute zaak. Wij allen hebben 
belang bij een sterk - ook mûitair sterk - Frankrijk midden in Europa. 

Wij moeten Frankrijk met daden bewijzen dat de vrije wereld meer onmisbaar 
is voor Frankrijk dan omgekeerd. Ook de vijand van de vrijheid zal dan leren 
inzien dat het geen zin heeft te speculeren op onderlinge twisten onzerzijds, want 
als Frankrijk faalt, faalt slechts een gering deel van de vrije wereld, en het kwaad 
dat de neutralistische minderheid in Frankrijk doen kan is nog een geringere factor. 

Beseffen wij dat tenlaatste niet alleen het Westen hierbij gebaat is, maar Frankrijk 
in de eerste plaats. De dwaze tegenstellingen irI de Franse politiek, die de hande
lingen van Frankrijk verlamden, zullen verdwijnen en Frankrijk zal mirIder afhan
kelijk zijn van haar sterkere bondgenoten, welk feit haar trots zo begrijpelijk ge
wond heeft. 
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JO S 1 E W. L. ME IJ E R 

ERIC HOFFERS PSYCHOLOGIE 
VAN DE MASSABEWEGING 

I n 1951 verscheen bij Harpers & Brothers te New York een merkwaardige 
studie over de psychologie van massabewegingen, "The true Believer", van 
de hand van Eric Hoffer, waarvan kortgeleden een Nederlandse vertaling 

het licht zag, onder de titel "De ware gelovige". 1) 
Het boekje verraadt nergens de autodidact. Het geeft blijk van een grote belezen

heid. Naast Amerikaanse en Engelse worden ook tal van Emopese schrijvers 
geciteerd (in Engelse vertalingen), zoals Renan, Montaigne, Pascal, Nietzsche, Jacob 
Burckhardt, zelfs de inleiding van D. H. Lawrence tot de Max Havelaar. Die 
lectum is verwerkt met een opmerkelijke zin voor het essentiële. Nergens treft men 
een overtollig vertoon van geleerdheid aan. Wanneer citaten worden gegeven, 
vormen ze een organisch geheel met de tekst. Toch is de schrijver een eenvoudig 
havenarbeider uit San Francisco. Hij is geboren in New York als zoon van een 
meubelmaker. Tot zijn 15de jaar was hij zo goed als blind. Na zijn genezing 
wierp hij zich met een ware honger op boeken. Hij moest met handenarbeid zijn 
brood verdienen, een vak had hij niet geleerd en in een fabriek werken wilde hij 
niet. Hij trok naar Californië en leefde daar als los arbeider, nu eens in de goud
mijnen werkend, dan weer op het land of in de haven. Zodra hij geld genoeg had 
overgespaard om het een tijdje uit te zingen, humde hij een kamer dicht bij een 
bibliotheek en verdiepte zich in de studie. Als zijn geld op was ging hij weer aan 
het werk. 

In Harpers' Magazine van December 1952 vertelt Hoffer hoe hij in 1934 in 
een van de werklozenkampen belandde, die na de grote depressie door de regering 
van Californië waren ingericht. Hij was daar met tweehonderd anderen te zamen. 
Het was zijn eerste ervaring met "de massa". In het begin voelde; hij zich vreemd, 
maar weldra kwam hi~ in nader contact met zijn lotgenoten en begon hen te obser
veren. Het viel hem op, dat er veel gebrekkigen onder hen waren en onvolwaar
digen van allerlei slag: dronkaards, zwakzinnigen, delinquenten, ouden van dagen, 
enz. Op de tweehonderd waren er slechts 70 ogenschijnlijk normaal. Toch waren 
zij allen, zelfs de zieken en éénarmigen, tot werken in staat. Het werd hem duide.
lijk, dat het hun ongedmigheid was, hun gebrek aan zelfdiscipline, die hen tot 
zwervers maakte. Ze waren van huis uit mislukkelingen, ongeschikt voor geregelde 
arbeid, en hij vroeg zich af of er geen taak was, zó groot, dat ze deze mensen zou 
kunnen binden en van hun onrust bevrijden. 

1) Eric Hoffer, De ware Gelovige (vert. door Hélène J. Meijer). Uitg. G. A. van Oorschot, 
Amsterdam 1952. 
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Enkele maanden later vond hij het antwoord. Hij reed op een vrachtauto door 
een gedeelte van Californië, waar de wuivende palmbomen en bloeiende boom
gaarden abrupt overgingen in een zandwoestijn. En plotseling ging hem een licht 
op. Die bloeiende tuinen van Californië waren aangelegd door tramps en rond
b·ekkende dagloners, zoals hij en zijn makkers. Meer nog: het moesten mensen van 
ditzelfde type geweest zijn, die de grondslagen gelegd hadden voor de beschaving 
der Verenigde Staten. Waren de pioniers, die nu als helden vereerd werden, geen 
zwervers en mislukkelingen geweest, het uitschot van de Europese landen? Eric 
Hoffer had zijn ontdekking over de rol van de onsociale elementen in de ~ereld
geschiedenis gedaan die het uitgangspunt zou worden van zijn theorie over de 
mens in de massabeweging. Het zou nog vele jaren duren eer hij die theorie had 
uitgewerkt. Hoffer is thans vijftig jaar en "The true Believer" is zijn eerste boek. 

De schrijver bouwt niet voort op het werk van sociaal-psychologische voorgan
gers. Hij put rechtstreeks uit het historisch feitenmateriaal, zonder andere hulp
middelen dan zijn rustige werkelijkheidszin en zijn scherp psychologisch instinct. 
Merkwaardig genoeg voor iemand die van jongs af de strijd om het bestaan heeft 
moeten voeren, beschouwt hij niet de economische, maar de psychologische factoren 
als doorslaggevend. Hij legt de irrationele drijfkrachten bloot, die de massabewe
ging beheersen. Volgens hem is het een bepaald mensentype, dat zich tot de 
massabeweging aangetrokken voelt, nl. het type van de fanaticus, de "ware 
gelovige", die niet kan leven zonder de overgave aan een heilige zaak. Waar komt 
deze mentaliteit vandaan? Hoffer antwoordt, dat ze wordt veroorzaakt door 
frustratie. Hij formuleert een tweetal werkhypothesen: Ie. het is de frustratie die de 
eigenschappen van de ware gelovige te voorschijn roept; 2e. de bekeringstechniek 
van de massabeweging bestaat in het bevestigen en versterken van de reacties 
der gefrustreerden. 

"Frustratie", "gefrustreerd" zijn termen uit de Engelse psychiatrie, die ook bij 
ons bezig zijn zich in het gewone spraakgebruik in te burgeren. Eric Hoffer ver
staat onder gefrustreerden: "mensen die om de een of andere reden het gevoel 
hebben, dat hun leven verspild of verwoest is". 

Wat drijft nu de gefrustreerden naar de massabeweging? 
De wezenlijke kenmerken van de massabeweging in haar actieve fase, zegt 

Eric Hoffer, zijn de gezamenlijke actie en de geest van zelfopoffering. Vooral door 
het laatste onderscheidt de massabeweging zich van de practische organisatie 
(zoals een vakbeweging of een gevestigde politieke partij), die haar bestaansgrond 
vindt in het behartigen van de concrete belangen der leden. Voor de gefrustreerde 
hebben dergelijke organisaties geen zin, daar hij geen hoop voor de toekomst heeft, 
en aangezien hij zijn nietswaardige zelf veracht, beschouwt hij eigenbelang als iets 
verfoeilijks. Slechts van een radicale omkeer kan hij zijn heil verwachten. Daartoe 
biedt de massabeweging hem gelegenheid. Door zich met haar te vereenzelvigen 
ontvangt hij een nieuwe identiteit. Hoffer spreekt weer over de rol van de onge
wenste elementen in de samenleving. Te zamen met de hoogste individuen zijn 
het de mislukkelingen die de loop der geschiedenis bepalen, over de hoofden van 
de fatsoenlijke doorsneemensen heen. Wat de mislukkingen vóór hebben is hun 
totale gebrek aan respect voor het heden. Ze worden meegesleept door enthousiasme 
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voor iedere zaak die hun een algehele omkeer belooft, hen doet delen in het machts
gevoel van een dynamische collectiviteit en hun een duizendjarig rijk voorspiegelt. 
We vinden hen onder de voorsten bij iedere revolutie en volksverhuizing, bij elk 
godsdienstig en nationaal réveil. Ret zijn de massabewegingen van de verworpenen 
der aarde, die maatschappelijke sh.'ucturen omwentelen, achterlijke bevolkingen 
wakker schudden en nieuwe beschavingen in het leven roepen. 

De massabewegingen zijn van verschillende aard. In vroegere eeuwen droegen ze 
meestal een godsdienstig karakter, in de moderne tijd zijn ze voornamelijk van 
sociale of nationale aard. Dikwijls vertonen ze verschillende aspecten tegelijk. Ook 
volksverhuizingen en immigraties zijn massabewegingen die revolutionnaire ver· 
anderingen teweeg brengen. Sommige massabewegingen zijn heilzaam, andere 
schadelijk, maar ze hebben allemaal essentiële kenmerken gemeen. 

In deel IJ van zijn boekje, getiteld "Potentiële bekeerlingen", behandelt Roffer 
de oorzaken van frustratie. 

Verreweg het langste hoofdstuk uit dit deel is aan "De mmen" gewijd. Maar 
dit wil niet zeggen, dat hij armoede op zichzelf als de voornaamste oorzaak van 
frustratie beschouwt. Alles hangt van de psychologische situatie af. De allerarmsten 
bijvoorbeeld, die op de rand van de honger leven, zijn meestal niet gefrush'eerd, 
want hun leven heeft een doel. Wie van de ochtend tot de avond voor het naakte 
bestaan moet zwoegen, heeft geen tijd om te kankeren of te dromen. Ook de 
armen die deel uibnaken van een groepsverband, bijv. een dorpsgemeenschap, 
stam of hecht aaneengesloten familie, zijn betrekkelijk vrij van frush'atie, daar zij 
de armoede niet als een persoonlijke vernedering voelen. De scheppende armen 
zijn evenmin gefrustreerd, want zij vinden bevrediging in hun arbeid, of dit nu de 
beoefening van kunst, wetenschap of een ambacht is. De achteruitgang van het 
handwerk is, volgens Roffer, een belangrijke oorzaak van de toenemende frustratie, 
en bijgevolg van de stijgende invloed van massabewegingen. 

Frustratie treedt voornamelijk op bij een plotselinge verandering in de situatie. 
slaven komen zelden in opstand; wanneer het gebeurt hebben vrijgelatenen of pas 
tot slaaf gemaakten de leiding. De meest gefrustreerde sociale groepen zijn de 
nieuwe armen, bijv. geproletariseerde handwerkslieden of middenstanders. De 
eersten speelden een grote rol in de revoluties der 19de eeuw, de laatsten in het 
nationaal-socialisme. Een speciaal type nieuwe armen van de moderne tijd zijn de 
werklozen en in het algemeen zij, die in tijden van crisis tot een lagere levens
standaard worden neergedrukt. Zij voelen dit als een vernedering en zijn bereid 
naar de leuzen van iedere massabeweging te luisteren. 

Merkwaardig genoeg brengen ook veranderingen in omgekeerde richting 
frustratie teweeg, wanneer namelijk ondraaglijke toestanden verzacht beginnen te 
worden. Zowel in Frankrijk als in Rusland was de toestand der boeren in de jaren 
vóór de grote revoluties aanmerkelijk verbeterd en hun grondbezit was toegenomen. 
Eric Roffer concludeert hieruit, dat het niet zozeer het lijden van het ogenblik als 
de voorsmaak van een betere toekomst is, die het volk tot opstand drijft. "Een 
volksopstand in Sowjet-Rusland is niet waarschijnlijk, zolang het volk niet een 
werkelijke voorproef van een behoorlijk leven gekregen heeft. Ret gevaarlijkste 
ogenblik voor het regiem van het Politbureau komt eerst, wanneer een aanzienlijke 
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verbetering in de economische positie van de Russische massa's is ingetreden en 
het ijzeren, totalitaire bewind iets verzacht is". (blz. 39) 

Behalve de armen zijn er nog talloze andere groepen van gefrustreerden: ontevre
Jenen en mislukten van allerlei aard, gebrekkigen, geestelijk onvolwaardig en, men
sen met gebrek aan talent, verveelden, leden van minderheidsgroepen, en niet te 
vergeten de mateloos zelfzuchtigen, die door hun egoïsme bijzonder gevoelig voor 
frustratie zijn en dikwijls de fanatiekste kampioenen van de zelfverloochening 
worden. 

Uitvoerig staat Hoffer stil bij de onderlinge vervangbaarheid van massabewegin
gen. "Wanneer iemand rijp is voor een massabeweging", zegt hij, "is hij gewoon
lijk rijp voor iedere succesvolle beweging en niet slechts voor één bepaalde, met 
een speciale leer of een speciaal program." Karl Radek beschouwde de bruinhem
den als een soort van communistische reserve; omgekeerd beweerde Hitler dat alle 
communisten tot nationaal-socialisten gemaakt konden worden. De fanatici van 
verschillende richtingen zijn geen tegenpolen, zoals het op het eerste gezicht lijkt; 
zij verzamelen zich allen aan één kant en hun tegenpool is de gematigde mens. 

In deel III behandelt Roffer de techniek waarmee de massabeweging de gefrus
treerden aan zich bindt en hun eigenschappen bestendigt en versterkt. Die techniek 
bestaat in het bevorderen, perfectionneren en in standhouden van de bereidwillig
heid tot gemeenschappelijke actie en zelfopoffering. Middelen om de zelfopoffering 
te bevorderen zijn bijv.: de vereenzelviging met een collectief geheel, het geloof 
in een dogma, fanatisme, enz. Ook het protest tegen het heden is één van die 
middelen. In het aanvangsstadium lijkt het alsof de massabeweging het heden wil 
verdedigen tegen het verleden, maar zodra de beweging op gang is gekomen, 
verschuift zich het zwaartepunt. Het heden wordt aan het gehaat verleden gekop
peld en alles wat waarde heeft wordt naar de toekomst verlegd. 

"De onuitvoerbaarheid zelf van vele der doeleinden welke een massabeweging 
zich stelt, maakt deel uit van de campagne tegen het heden. Iets aan te bieden 
wat verwezenlijkt zou kunnen worden, zou een uitbreiding betekenen van de 
beloften van het heden, en ons met dat heden verzoenen". (blz. 79-80) 

De verachting van het heden komt om verschillende redenen aan de neigingen 
van de gefrustreerden tegemoet. Het ascetisme geeft hun een illusie van kracht, 
het afgeven op de slechtheid van de tijd een illusie van gelijkheid, want het leven 
van de meest geslaagden wordt nu even waardeloos als het hunne. En het grootste 
genot putten ze uit de algemene chaos en de ondergang van de welvarenden. In 
hun fanatieke leus "alles of niets" drukt het tweede alternatief misschien een nog 
vuriger wens uit dan het eerste. 

Middelen om de eenheid te bevorderen zijn o.a. actie, imitatie, haat, propaganda, 
dwang en gehechtheid aan de leider. 

Haat - zegt Hoffer - verenigt de meest heterogene elementen, want wanneer 
men een haat met iemand gemeen heeft, infecteert men hem met een gevoel van 
verwantschap en berooft hem zo van zijn weerstand. "Hitler gebruikte het anti
semitisme niet alleen om zijn Duitsers te verenigen, maar ook om de vastberaden
heid van het Jodenhatende Polen, Roemenië, Hongarije en ten slotte zelfs Franlaijk, 
te ondermijnen". Het is een opmerking die bijzondere actualiteit gekregen heeft 
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nu wij de Russen in Oost-Europa onder een nieuwe benaming hun toevlucht zien 
nemen tot het oude, beproefde middel. 

Hoffer noemt de baat één van de machtigste bindmiddelen. Een massabeweging 
kan niet bestaan zonder het geloof in een duivel. Hitier gebruikte de Joden als 
duivel, Stalin na de tweede wereldoorlog de Amerikanen. Vandaar dat goede wil en 
concessies van de Amerikanen niets op de Russen vermogen. Het was een van de 
ernstigste tekortkomingen van Tsjiang Kai Sjek, dat hij na de nederlaag der Japan
ners geen nieuwe duivel heeft weten te vinden. "De eerzuchtige, maar naïeve gene
raal was misschien te zelfingenomen om te begrijpen dat niet bij, maar de Japanse 
duivel het enthousisame, de eenheid en opofferingsgezindheid in de Chinese massa's 
had gewekt". 

Van bijzonder groot belang is natuurlijk de leider. Hij kan geen massabeweging 
in het leven roepen wanneer de tijd er niet rijp voor is, maar voor het uitkristalli
seren van de beweging is hij onmisbaar. 

Met de gemeenschappelijke actie staat of valt de beweging. Actie verenigt, zelfs 
marcheren kan de eenheid al bevorderen. De gefrustreerden zien in actie een 
geneesmiddel voor al hun kwalen. "Het heeft er inderdaad veel van alsof frustratie 
voornamelijk voortkomt uit onvermogen tot handelen." Er is waarschijnlijk geen 
pijnlijker frustratie dan die van de geboren man van de daad, die door de omstan
digheden tot lediggang wordt gedwongen. Eric Hoffer wijst op het voorbeeld van 
mensen als Lenin, Trotzky, Hitler en Mussolini, die een groot deel van hun leven 
hadden doorgebracht met praten in café's en op vergaderingen, maar zich plotseling 
als bekwame daadmensen ontpopten. 

Godsdienstige of revolutionnaire geestdrift kan geestloze, trage mensen ver
anderen in strijders en bouwers. Daarom zijn massabewegingen onmisbaar voor 
het moderniseren van acbterlijke gebieden. Maar op den duur kan de actie een 
gevaar voor de massabeweging worden. Wanneer de beweging mogelijkheden 
opent voor een koortsachtige activiteit, kan 'zij haar eigen einde verhaasten. Een 
succesvolle actie wordt gemakkelijk doel op zichzelf. "De ware gelovige, die slaagt 
in al wat hij doet, krijgt zelfvertrouwen en raakt verzoend met zichzelf en het 
heden .... Hij zoekt en vindt zijn heil in de daad, in het bewijzen van zijn waarde 
en het tonen van zijn individuele superioriteit". (Blz. 134.) 

In "Begin en Einde", het IVe en laatste deel van "De ware Gelovige" behandelt 
Eric Hoffer de drie fasen van de massabeweging. Elk van de eh'ie heeft haar 
eigen leiders type. De massabeweging wordt voorbereid door de mannen van het 
woord, verwezenlijkt door de fanatici en geconsolideerd door de mannen van de 
daad. 

Het zijn de mannen van het woord die het oude regiem aan het wankelen 
brengen. Beslissend is hier weer de psychologische situatie. De bestaande orde 
verliest niet automatisch haar gezag door de fouten en misbruiken der macht
hebbers. Er moet een ontevreden minderheid zijn, wier leiders de grieven onder 
woorden kunnen brengen. Indien er geen woordvoerende minderheid is, kan zelfs 
een corrupt regiem zich zeer lang handhaven. Omgekeerd kunnen bekwame 
regeringen worden weggevaagd, indien zij zich niet van de steun der woord
voerende minderheid weten te verzekeren. In Azië en Afrika hebben de koloniale 
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regeringen zelf het opkomen van revolutionnaire bewegingen in de hand gewerkt, 
niet alleen doordat ze rancunegevoelens wakker riepen, maar vooral doordat ze 
een inheemse intelligentsia kweekten, die als oppositieleiding kon gaan optreden. 

Overal waar een hecht verbond bestaat tussen bureaucratie en geleerden, zijn de 
regeringen stabiel. De Katholieke Kerk bevond zich op haar dieptepunt in de 
Xe eeuw; ze was toen veel corrupter en machtelozer dan in de tijd der Hervor
ming; maar in de Xe eeuw waren de geleerden priesters, in de XVe had de Kerk 
door de uitvinding der boekdrukJ...'unst het monopolie der geleerdheid verlo~en, 

en de niet-clericale humanisten vormden de voorhoede der Reformatie. Hoffer 
wijst erop, dat de Russische machthebbers een scherp inzicht hebben in de nood
zakelijkheid de mannen van het woord aan zich te binden. Schrijvers, kunstenaars 
en geleerden hebben er de positie van hogere staatsambtenaren; ze zijn onder
worpen aan de partijdiscipline, maar met de privileges van de elite. 

Het zijn altijd de mannen van het woord die de massa met een omkeer ver
trouwd maken. Maar zij zelf zijn, als creatieve mensen, aan het heden gehecht. 
Ondanks hun opruiende taal is het hun eigenlijk om hervormingen te doen en de 
aanblik van de chaof brengt hen in ontzetting. Zodra de tijd rijp is voor een 
echte massabeweging worden ze door de fanatici op zij geschoven. Dezen voelen 
zich in de algemene vernietiging in hun element. Zij kennen de behoeften der 
massa, want zij zijn zelf gefrustreerden. De fanatici onder de leiders behoren 
gewoonlijk tot de niet-creatieve mannen van het woord. Het gevaar, dat de 
fanaticus voor' de beweging oplevert ligt in zijn onvermogen om tot rust te komen. 
Wanneer de overwinning behaald is, wordt hij een element van tweedracht en 
scheuring. Alleen het optreden van mannen van de daad kan de beweging redden. 
Zij zijn het die haar consolideren. Ze leggen de verkregen resultaten vast in wetten 
en instellingen, leiden de geestdrift in vaste banen, maken het verleden tot een 
voorwerp van heldenverering. Het sprekendst bewijs van de verandering in de 
toestand is dat het eigenbelang weer een rol gaat spelen. De eerzuchtigen krijgen 
kans om carrière te maken, aan de gefrustreerden wordt berusting gepredikt. 

Het was de ontdekking van de rol der ongewenste elementen in de samenleving 
die Eric Hoffer tot zijn studie van de massabeweging bracht. Hij zag hoe de 
onvolwaardigen en mislukten in de smeltkroes der massabeweging werden om
gevormd tot het instrument waarmee de geschiedenis haar geweldigste doeleinden 
verwezenlijkt. Hoffer erkent de noodzakelijkheid der massabeweging voor de ver
nieuwing van beschavingen en de wederopstanding van volkeren, maar hij is er 
ver vandaan haar te verheerlijken. 

Hijzelf is een mens van twee werelden. Als los arbeider en zwerver heeft bj 
het grootste deel van zijn leven tussen de gefrustreerden doorgebracht en indien 
hij zelf niet veel met hen gemeen had gehad, zou hij hun mentaliteit nooit zo tot 
de bodem hebben gepeild. Maar hij behoort ook tot de wereld van de creatieve 
mensen. Even scherp als de psychologie van de gefrustreerden analyseert hij die 
van de denker, "de scheppende man van het woord", die de tragische figuur is 
van de massabeweging. De man van het woord opent de aanval op het oude 
regiem in naam van de vrijheid. Hij bedoelt daarmee de vrijheid van het individu, 
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de vrijheid om zichzelf te verwezenlijken, en het lijkt of de massa naar hem 
luistert. Maar als de revolutie werkelijkheid wordt, ontdekt hij zijn dwaling. De 
massa heeft geen behoefte aan vrijheid voor de individuen, ' zij wil slechts bevrijd 
zijn van verantwoordelijkheid. Ze zoekt de collectiviteit, de ijzeren discipline. het 
nieuwe .fanatieke geloof. Zij krijgt bij het voortschrijden der massabeweging precies 
wat zij verlangt. 

Het boekje van Hoffer heeft niet de pretentie onweerlegbare waarheden te 
verkondigen, het biedt slechts werkhypothesen ter discussie aan. Naar het bereikte 
resultaat te oordelen zijn het bijzonder bruikbare werkhypothesen. "De ware 
Gelovige" bevat een menigte verrassende vondsten en verhelderende gezichts
punten; ook waar Eric Hoffer dingen vertelt, die we eigenlijk al wisten, zegt hij 
ze toch dikwijls op een aparte manier, waarmee hij nieuwe perspectieven opent. 
Alleen waar hij aan de grenzen van de massabeweging komt, zijn leemten en 
aarzelingen te bespeuren. Dit wordt in de hand gewerkt doordat hij verzuimt een 
duidelijke omschrijving te geven van wat hij onder de "actieve massabeweging" 
of de "actieve fase" verstaat. In Hoofdstuk XV lezen we dat er een fase aan 
voorafgaat die wordt beheerst door de scheppende mannen van het woord, maar 
wat de massa zelf in deze fase doet krijgen we niet te horen. Wat moeten wij 
bij voorbeeld denken van de XIXe eeuwse revoluties in Europa en de Russische 
van 1905 en Maart 1917? Dit waren massa-acties van een heel ander type dan 
:mrïc Hoffer be~c1*"ijft. Z~ waren; spontaan, gingen gepaard met barricaden
gevechten en stakingen en waren nog in hoge mate rationeel gemotiveerd. Ze 
ontwikkelden dikwijls in het begin een geweldige dynamiek, vooral de beide 
Russische revoluties, maar ze liepen toch niet op een definitieve omwenteling Ult. 
De Europese revoluties eindigden met hervormingen, de Russische bleven halver
wege steken. En nu is het merkwaardig dat Hoffer over deze bewegingen nergens 
spreekt. Moeten we aannemen dat hij ze rekent tot de voorbereidende fase, de 
fase van de mannen van het woord, die hier inderdaad nog grotendeels de leiding 
hadden? Maar dan zou daaruit volgen dat we onder "actieve massabeweging" 
alleen de straf-georganiseerde fase hebben te verstaan, waarvan de Jacobijnse het 
prototype is. En dit strookt weer niet met de algemene opzet van Hoffers boek 
en met de talloze voorbeelden uit andere historische tijdperken waarmee hij zijn 
stellingen illustreert. 

Het ligt in dezelfde lijn dat Eric Hoffer zich niet met het clemocratisch
socialisme bezighoudt. Bij de opsomming van massabewegingen noemt hij soms 
socialisme en communisme in één adem, maar hij gaat nergens op de bijzondere 
problematiek van het socialisme in, hoewel deze toch zo nauw met de massa
beweging verband houdt. Wel spreekt hij in verschillende hoofdstukken over de 
Britse Labourregering en vindt het blijkbaar een tekort dat deze zich niet van de 
steun van de massabeweging heeft weten te verzekeren. Hij vraagt zich af of de 
moeilijkheden waarmee de socialistische regering te kampen had, niet grotendeels 
daar vandaan kwamen dat zij haar poging om een radicale vernieuwing in de 
levenswijze van 49 millioen mensen door te voeren, heeft ondernomen in een 
kleurloze, ondramatische sfeer, waaraan hartstocht, exaltatie en vurige hoop 
vreemd waren (blz. 15). Maar hij is enigszins weifelend in zijn oordeel. "Misschien 
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is het wel politieke ervaring die het Engelse volk schuw maakt voor massa
bewegingen", zegt hij op blz. 22. Hij waardeert de oprechtheid en intellectuele 
integriteit van de Labourleiders, maar gelooft toch dat hun ontheatraal optreden 
een belemmering is voor het succes van hun nationalisatie-experimenten (blz. 77). 
Een geboren leider ("een socialistische Churchill") zou het anders hebben gedaan. 
"Hij zou de Britse arbeider de rol van de heroïsche producent hebben toebedeeld 
en hem tot pionier hebben uitgeroepen van een waarlijk wetenschappelijke 
industrialisatie. Hij zou het Britse volk het besef hebben bijgebracht, dat het 
hun voornaamste taak was de hele wereld, en Amerika en Rusland in het bijzon
der, te laten zien wat een waarlijk beschaafd volk met moderne productie-
methoden kan uitrichten wanneer het bevrijd is zowel van de verwarring, ver
spilling en hebzucht van een kapitalistisch beheer, als van het byzantinisme, de 
barbaarsheid en onwetendheid van een bolsjewistische bureaucratie" (blz. 125). 

Het is stellig Hoffers bedoeling niet dat de Labourleiders een echte massa
beweging in het leven hadden moeten roepen, naar het voorbeeld van de nationaal
socialistische of communistische. Hij denkt hier waarschijnlijk aan een van die 
kortstondige en partiële bewegingen, die ook democratische volken soms nodig 
hebben, bij voorbeeld in tijden van oorlog of crisis. "Het beheersen van de kunst 
van religioficatie", zegt hij op blz. 178, "is een onmisbaar vereiste voor de leider 
van een democratisch volk, ook al zou de behoefte om het in practijk te brengen 
zich nooit voordoen". 

Het zou m.i. duidelijker zijn geweest, indien Hoffer hier een onderscheid had 
gemaakt tussen massabeweging en volksbeweging. Wel is waar treden ook bij een 
volksbeweging vele massabewegingsverschijnselen op, maar het totaal beeld van 
beide typen is zeer verschillend. De volksbeweging wijkt van de massabeweging 
af: 10. door de kwaliteit van haar leiders, die geen echte fanatici zijn, 20. door 
het intact blijven van de rationele doelstelling, a\ spelen irrationele factoren steeds 
mee, 30. door het niveau van de aanhangers, die bij de volksbeweging natuurlijk 
niet enkel uit gefrustreerden bestaan. De op het eerste gezicht verwarrende vraag 
of de LaboulTegering een massabeweging had moeten ontketenen, wordt veel 
eenvoudiger wanneer men "massabeweging" door "volksbeweging" vervangt. Dat 
een regering die revolutionnaire vernieuwingen wil doorvoeren, zich gedragen moet 
weten door de hoop en het vertrouwen van het hele volk, ligt voor de hand, maar 
dat is kwestie van politiek en niet van massaregie. Practische en ingrijpende 
maatregelen als nationalisaties vragen om een nuchtere en critische behandeling 
en het lijkt me onjuist er exalaatie bij te pas te ~rengen. Indien de Labour
regering er niet in geslaagd is het hele Engelse volk voor zich te winnen, dan 
zou ik de oorzaak eerder in het op de spits drijven der nationalisaties dan in de 
onvoldoende enscènering willen zoeken. Voor het democratische socialisme is de 
tijd der massabewegingen voorbij, het kan niet meer de wensdroom der hopeloos 
gefrustreerden weerspiegelen, maar moet reële belangen vertegenwoordigen. Het 
kan slechts dynamisch blijven door zich tot volksbeweging te ontwikkelen, en 
hiertoe is nodig, dat het zijn basis verbreedt en zijn inzicht verdiept. Voor dit 
laatste kan het de psychologie niet ontberen, en het is daarom dat ik het boekje 
van Roffer zo belangrijk vind. 
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Want een betere samenleving is geen kwestie van sociaal-economische ordening 
alleen. In de tegenwoordige maatschappij zijn de oorzaken van frustratie zeer 
talrijk: algemene bestaanszekerheid, klassenverschuivingen, ontbinding van het 
gezinsleven, onbevredigende beroepsarbeid, enz. Niet al deze oorzaken zijn te 
verhelpen door verhoging van levensstandaard of wijziging van de maatschappe
lijke structuur. Ik denk bij voorbeeld aan het probleem van de scheppingsvreugde, 
die elementaire menselijke behoefte, waarvan de vervulling bijna een privilege 
geworden is. Volgens Hoffer is er geen pijnlijker frustatie dan die welke voort
vloeit uit gedwarsboomde dadendrang of onbevredigde artistieke ambities, kortom 
uit scheppingsonmacht. Maar de gelegenheden tot scheppende arbeid zijn juist 
in onze tijd van industriële productie en gespecialiseerde wetenschap zo schaars 
geworden. Een cultumpolitiek die zich met dit vraagstuk bezig hield zou aandacht 
moeten hebben voor de tegengestelde tendenzen die in onze maatschappij werken. 
Daaruit zou misschien een nieuwe oriëntering voortvloeien, die ook op de algemene 
politiek zou kunnen inwerken, bij voorbeeld door een meer principiële waardering 
van het kleinbedrijf, groter aandacht voor de kwestie van kwaliteit in de productie, 
voor bescherming van I...'1lnst en kunstnijverheid. 

En dan is er nog de maatschappelijke structumveranderiJ;lg zelf. Niemand van 
ons zal de noodzakelijkheid van toenemende overheidsbemoeiing ontkennen, maar 
we moeten de mogelijkheid onder het oog zien, dat we hier te doen hebben met 
een nieuwe bron van massale frustratie. Te ver gaande of verkeerd toegepaste over
heidsbemoeiing betekent beknotting van particulier initiatief en aantasting van 
persoonlijke vrijheid. Daarom zal een socialistische regering een fijn psychologisch 
onderscheidingsvermogen moeten ontwikkelen voor de reacties uit de bevolking, 
want het gaat om meer dan partijpolitiek, het gaat om heel nieuwe levensvormen, 
en stemmingen van malaise kunnen een aanwijzing ervoo~ zijn, dat vitale belangen 
in het gedrang komen, waarvan men zich niet voldoende rekenschap gegeven 
heeft. De socialisten moeten er voor waken, geen klasse van nieuwe armen te 
scheppen, want daarmee zouden ze een groot gevaar binnenhalen. "De potentiële 
revolutionnairen van het hedendaagse Engeland," zegt Hoffer, "zijn niet de arbei
ders, maar de verarmde ambtenaren en zakenmensen". 

De gefrustreerden zijn een grote macht in de wereld geworden. Zowel in Emopa 
als in Mrika en Azië marcheren de "ware gelovigen" op. Het democratische 
socialisme mag hen niet van zich vervreemden. Het zal hun noden moeten ver
staan om hen met nieuwe hoop te kunnen bezielen, die meer gefundeerd is dan de 
eschatologische voorspiegelingen der massabeweging. We zullen alle krachten 
moeten inspannen om te maken dat redelijkheid en verdraagzaamheid de wedloop 
met de tijd winnen en kans krijgen een nieuwe, stabiele maatschappelijke orde te 
scheppen, voordat de elementaire vernietigingsdrang van de massa table rase van 
onze beschaving maakt. 
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BOEKBESPREKINGEN 

Prof. dr M. J. H. Smeets: De economische betekenis van de. 
belastingen. L. J. Veens uitgeversmaatschappij N.V. te 
Amsterdam, 1951, ] 12 blz. 

In het kort voor de verkiezingen van 1952 verschenen boekje "Onder Lieftincks be
wind", gewijd aan het financieel-economische beleid na de oorlog, is er op gewezen, dat 
de belastingpolitiek sinds 1945 gevoerd, principieel verschilt van de vóór-oorlogse. In de 
jaren van 1940 was men het er vrij algemeen over eens, dat het doel van de belastingen 
slechts gelegen was in het verkrijgen van de geldmiddelen die de overheid voor de door 
haar te verrichten uitgaven nodig had. Dat men met de heffing van belastingen ook 
andere doeleinden kon nastreven was weliswaar sinds lang hekend en in de practijk 
gebracht, maar de budgetaire functie van de belastingen werd veruit de belangrijkste 
geacht. Dat hierbij ook een onontkoombare nevenuitwerking op sociaal en economisch 
terrein optrad, was uiteraard evenmin onopgemerkt gebleven, maar de algemeen 
aanvaarde visie op belastingen en belastingpolitiek werd daardoor niet aangetast. 

In de na-oorlogse periode werden de belastingen op principieel andere wijze gehanteerd, 
doordat de belastingpolitiek niet meer, zoals de schrijvers van het bovengenoemde bockje 
het zeggen, los stond van de andere onderdelen van het regeringsbeleid, maar daarmede 
werd gecoördineerd in een geheel van hoger orde, het algemeen regeringsbeleid. Binnen 
het kader van dit algemene regeringsbeleid werden de belastingen welbewust gehanteerd 
om de doelstellingen die men beoogde te verwezenlijken mede te helpen bevorderen. 

Prof. Smeets herinnert in zijn boek aan de, in de dertiger jaren in ons land gevoerde 
belastingpolitiek, die in plaats van hel algemene sociale en economische beleid van de 
overheid te ondersteunen hier dwars tegen in ging. Het economisch beleid beoogde 
destijds een verlaging van lonen en prijzen, terwijl tegelijkertijd ter bereiking van een 
sluitende begroting in 1.933 een omzetbelasting werd ingevoerd die de prijsverlagingen 
uiteraard tegenwerkte. Stel hiertegenover de na-oorlogse belastingpolitiek, gericht op, eu 
vaak de voorwaarden scheppend van, het algemene regeringsbeleid op economisch, sociaal 
en monetair gebied. 

Het verschil tussen de vroegere en de moderne wetenschappelijke opvattingen op 
belastinggebied, welke laatste de grondslag vormen van de in ons land gevoerde belasting
politiek, wordt direct duidelijk als wij het boekje van professor Smects leggen naast een 
willekeurig ander boekwerk uit de vooroorlogse periode waarin aan de belastingen in hct 
kader der economie aandacht wordt geschonken. Raadpleegt men bijv., het nog in de 
jaren rond 1940 tot de verplichte literatuur voor het candidaats-examen economie aan de 
Amsterdamse gemeentelijke universiteit behorende handboek "Elementary Economics" 
geschreven door de drie Amerikaanse professoren Fairchild, Fllrniss cn Buck, dan vindt 
men in de ruim 140 pagina's die aan belastingen zijn gewijd vrijwel niets dat er op wijst 
dat de belastingen door hen worden gezien als een instrument voor het algemeneregerings-. 
beleid of voor de sociale en economische politiek van de overheid. Prof. Smeets stelt 
uitdrukkelijk vast dat belastingen naast een budgetaire functie ook een regulerende 
functie bezitten en uit hoofde van deze laatstc dienstbaar kunnen worden gemaakt aan 
het economische en sociale beleid van de overheid. En al zouden wij hier graag het 
culturele beleid van de overheid aan toegevoegd zien, er is een onmiskenbaar verschil in 
opvatting tussen hem en de genoemde Amerikanen voor wie de belastingen niet meer zijn 
dan verplichte belastingen aan de overheid, die moeten dif!nen om de kosten te dekken, 
verbonden aan de door de overheid, in het algemeen belang, verrichte takcn, zonder dat 
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tegenover de door elk individu gedane betaling een aanwijsbare tegenprestatie staat. 
Maar wenden wij ons thans voorgoed tot professor Smeets, hoogleraar aan de katholieke 

economische hogeschool te Tilburg. Zijn boekje, dat een inleiding wil geven over de 
betekems van de belastingen in het economisch proces is vooral als studieboek bedoeld. 
De schrijver heeft echter de hoop dat behalve degenen die zich voor enig al of niet
universitair examen voorbereiden, ook andere belangstellenden er met vrucht van zullen 
kennisnemen. Deze verwachting zal wat de laatste categorie betreft zeker opgaan voor 
het tweede gedeelte, waarin resp. de economische gevolgen van de belastingheffing en 
-besteding, de overdracht en de regulerende functie van de belastingen aan de orde 
komen. 

Deze hoofdstukken zijn duidelijk en van principiële en vaak actuele betekenis. De eerste 
helft van het boekje dat voornamelijk de verschillende inkomstenbrolUlen van de overheid 
en de gebruikelijke indelingen der belastingen behandelt, is, hoewel op zich zelf over
zichtelijk en nuttig, minder belangwekkend en het is de vraag of een aanmerkelijke 
bekorting van de beide eerste hoofdstukken het boek niet aan waarde zou doen winnen, 
doorclat het dan veel directer op zijn eigenlijke onderwerp, de economische betekenis 
van de belastingen zou afstevenen. 

Dit boek lijkt mij een goed boek. Het behandelt de vaak niet eenvoudige materie op 
zeer begrijpelijke wijze. Ieder die een greep wil krijgen op de economische aspecten der 
belastingen kan men aanraden dit boek te lezen. Hij zal er zijn voordeel mee kunnen 
doen, veel zal hem duidelijker zijn, ongetwijfeld ook als straks de debatten in de Tweede 
Kamer over de te voeren belastingpolitiek zullen worden gehouden. H. PESCHAR 

Dr Sj. Croenman: "Sociale Aanpassing", .V. van Corcum & 
Comp. 1952. 

De Amsterdamse oratie van de bekende Utreclltse sociograaf-socioloog is stellig een 
interessant stuk. Betoogd wordt allereerst, dat in Je sociologie het vraagstuk van de aan
passing centraal staat. Als voorbeelden worden dan genoemd de bevolkingsproblemen der 
"underdeveloped countries", de aanpassing der i~11l1igranten in Israël en de sociale con
sequenties van industrialisatie op het Nederlandse platteland. Vervolgens betoogt Cr. dat, 
nu de aanpassing centraal is komen te staan in de sociografie en sociologie, ook de prac
tische betekenis dezer wetenschappen voor het "maatschappelijk beleid" duidelijker is 
geworden. En hij werkt dit laatste uit voor de drie terreinen van maatschappelijk beleid 
t.W.: sociale politiek, maatschappelijk opbouwwerk en individueel-gericht maatschappelijk 
werk. 

Ik waag de stelling, dat de behoefte deze practische betekenis van sociologie en 
sociografie duidelijk te maken - wat volkomen overtuigend geschiedt - de hooggeleerde 
spreker heeft verleid tot de in het eerste gedeelte zijner oratie ontwikkelde definitie van 
SOciologie. Deze is m.i. moeilijk houdbaar. Naast de "aanpassend handelende mens" is 
immers voor de SOCiologie even belangrijk de zich-tegen-het-patroon-verzettende mens. 
Deze n.oge meestal quantitatief minder belangrijk zijn - ook dat hangt zeer van de 
situatie af -, hij is qualitatief van grote betekenis en de maatschappelijke dynamiek is 
zonder hem niet te begrijpen. Als Cr. ook in zijn geval van "aanpassing" wil spreken, zoals 
hij oorlog een archaïsche vorm van aanpassing van de mens aan zijn medemens noemt, 
dan lijkt het mij, dat hij een gekunstelde terminologie opbouwt, die 6nze aanpassing aan 
de wetenschap niet bevordert. Immers, dan zal hij toch terstond iets van een onderscheid 
bijv. tussen conforme en contraforme aanpassing moeten gaan maken. Maar, als we ons aan 
het spraakgebruik houden, is het eerste dan eigenlijk geen tautologie en het tweede geen 
contradictio in terminis? DE J. 
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Dr H. Brugmans: Schets van een Europese samenleving. 
1952. (Ad. Donker N.V., Rotterdam). 

Het boek van Brugmans is een welsprekend pleidooi voor een Europese samenleving, 
welsprekend - en niet welbespraakt: dat is een voordeel. dat men in boeken van deze 
soort vooral niet te laag moet aanslaan. Het is zonder aarzelen geschreven uit het 
gevoel en bewustzijn van iemand, die weet bij Europa te horen en V00f wie dat gevoel 
en bewustzijn werkelijk zijn als het dagelijks brood. Het is echter meer een getuigenis dan 
een betoog, want de lezer, die het opent als een pleidooi ziet zich aan het eind van het 
boek nog altijd gesteld voor de vraag: ja, maar een pleidooi waarv66r eigenlijk? 

"Voor Europa" is een weinig zinvolle frase, wanneer men niet schrijft om die weinigen 
te overtuigen, die of West-Europa onder Russische overheersing zouden willen zien of 
in een overmaat van "Atlantische" gezindheid ons werelddeel tot een Amerikaanse 
satelliet zouden willen maken. Brugmans schrijft namelijk voor een ander publiek. Voor 
diegenen in Europa, die hij van lauwheid ten aanzien van de erfenis en de huidige en 
toekomstige taak van ons werelddeel verdenkt. Daarmede begeeft hij zich tussen de 
Scylla en Charybdis, die vele betogen van Europese federalisten bedreigen. 

Aan de ene kant is zijn betoog, al bevat het vele terzake dienende en behartigenswaar
dige opmerkingen, te weinig gespecificeerd om de problemen werkelijk te behandelen en 
enigszins af te doen; zij krijgen een losse behandeling maar de gevaarlijke illusie wordt 
niet vermeden, dat van een doorvoering der Europese integratie bijv. iedereen beter 
wordt - en de geringe ervaringen, die ermede gemaakt zijn, hebben ons inmiddels wel 
van die illusie genezen. 

Aan de andere kant echter treft zijn betoog evenmin veel doel bij het bredere publiek 
tot welk hij zich kennelijk richt, omdat met de zoëven genoemde, weinig talrijke uit
zonderingen niemand "tegen Europa" is. Als de enige tijd geleden gehouden proefstem
mingen in Bolsward en Delft iets bewijzen (het valt overigens te betwijfelen, dat zij dat 
doen), hebben zij in ieder geval laten zien, dat de overgrote meerderheid van de mensen, 
die op deze wijze hun mening te kennen gaven in zeer algemene zin (en op een onge
specificeerde wijze, die politiek gevaarlijk genoeg kan zijn) gunstig gestemd is voor een 
eenwording van Europa. 

De 135 bladzijden, die voor ons liggen, zijn "in hun genre" misschien niet ongeslaagd, 
maar zij bieden te weinig stof aan lezers, die het voor en tegen van bepaalde problemen 
zakelijk willen overwegen en onderschatten de graad van geïnformeerdheid van de ge
middelde burger, die inderdaad niet hoog is, maar toch altijd nog hoger dan de schrijver 
en vele van zijn medestanders schijnen te denken. J. B. 

W. Banning en J. Barents: Socialistische Documenteh, 
Arbeiderspers, Amsterdam 1952. - 252 blz. f 7,90. 

Wij hebben in deze bundel samengebracht een aantal klassieke socialistische stukken uit 
een eeuw geschiedenis, die min of meer belangrijke invloed hebben uitgeoefend op het 
hedendaagse socialistische denken - dat overigens ook niet afgesloten is. Enerzijds hebben 
wij het oog gehad op het Europese, continentale socialisme, anderzijds toch wel in het 
bijzonder de Nederlandse beweging van nu begrijpelijk willen maken. Een dergelijke 
bloemlezing heeft noodzakelijk iets willekeurigs, het worde grif toegegeven. Het boek mag 
dan ook niet meer zijn dan een hulpmiddel - wie grondig de ontwikkeling van het socia
lisme wil volgen, zal méér moeten lezenl De ervaring bewijst mij hier en daar toch reeds 
de bruikbaarheid van dit hulpmiddel. W. B. 
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P. GE YL 

EEN HISTORICUS TEGENOVER DE WERELD 

VAN NU 1) 

De Europese Federatie 

W
aar is geschiedenis eigenlijk goed voor? Wat heeft men er aan als deel
genoot in onze bewogen en verstoorde wereld? Helpt zij die beroering en 
die opschudding beter begrijpen? En kan zij van enig nut zijn voor de 

generatie die straks met de problemen en de verantwoordelijkheden van deze tijd 
zal krijgen te worstelen? 

Ziehier de vragen - waarop ik u wel geen heel stellig of scherp-omschreven 
antwoord zal weten te geven, maar die mij als uitgangspunt zullen dienen voor 
beschouwingen en overpeinzingen. Historisch inzicht, een historische wijze van de 
verhoudingen in de maatschappij en in de samenleving der volken te bezien, - dat 
is iets dat tot onze algemene cultuur behoort, dat doet in meerdere of in mindere 
mate iedereen, de leek zo goed als de vakman, maar daar wordt soms ook tegen 
gereageerd. Dit is een probleem van zeer algemene aard, dat in het cultmele en 
politieke leven een rol van betekenis speelt. En dit zal meer in 't bijzonder mijn 
onderwerp zijn. Ik wil trachten u daarvan, en van de betekenis er van, meer 
bewust te maken. 

Overigens ben ik niet van plan hierover heel dogmatisch te spreken. Ik zal die 
historische trek in het moderne denken niet gaan voorstellen als de enig waarde
volle, als die waarvan wij alle heil verwachten moeten, en ik zal zelfs niet ontken
nen dat er gevaren verbonden zijn aan de historische geesteshouding. Daar hoeft 
u Nietzsche maar over te lezen, die al bijna tachtig jaar geleden dat befaamde 
opstel publiceerde: Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, en die 
daarbij alle nadruk legde op het nadeel. Veel te veel nadruk, zou ik menen: en ik 
zal zeker het nut naar voren halen. Maar dat er een opvatting van de geschiedenis 
bestaat, die tot onderwerping leidt; een slaafsheid, een abdicatie van het persoon
lijk oordeel en van de wil en de dmf om het heden als vrij man tegemoet te 
treden; dat weet ik zeer goed. Voor zover men Nietzsche's waarschuwing mag 
opvatten als daartegen gericht, is ze mij uit het hart gegrepen. Zo'n dienst van de 
geschiedenis is waarlijk niet wat ik zal aanprijzen. Het leven heeft zijn rechten. 
Er zijn ogenblikken waarop wij ons van de last van de geschiedenis moeten kunnen 
bevrijden. Hoezeer wij ook moeten trachten het verleden te begrijpen en ons 

1) Rede uitgesproken op 27 Maart in de Stadsschouwburg van Utrecht ter gelegenheid 
van de Dies-viering der Universiteit en op uitnodiging van de Studentenverenigingen. 
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hoeden voor de onbillijkheid die onvermijdelijk voortkomt uit een ongeduldig 
beoordelen vanuit de verhoudingen en opvattingen van onze eigen tijd, dat 
streven naar begrip en naar billijkheid betekent niet dat wij niet oordelen en 
zelfs veroordelen mogen. 't Is waar dat er zich in de geschiedwetenschap in 
Nietzsche's tijd, en nog veel later, en zelfs nu nog wel, een stroming aftekende -
het historisme noemt men dat -, die daarvan afstand doet; die enkel maar de 
ontwikkeling wil naspeuren en geen standaarden tot de beschouwing van het 
verleden meebrengt, maar ze daarin meent te vinden. Als Nietzsche zich tegen 
die geesteshouding richt, nogmaals, ben ik het van harte met hem eens; en hij 
doet het in geestige, striemende, pakkende bladzijden. Ronend spreekt hij van 
de aanbidding die Regel in het gemoed van de op hem volgende generaties geplant 
heeft, de aanbidding van "de macht der geschiedenis", een aanbidding "die in de 
praktijk ieder ogenblik in naakte bewondering van de gelukkige uitslag omslaat 
en tot afgodendienst van het bestaande leidt. Alles objectief nemen, nergens over 
toornen, niets liefhebben, alles begrijpen, hoe week en hoe buigzaam maakt dat!" 

Inderdaad, als men de macht der geschiedenis zó predikt, en het is maar al te 
veel gedaan, dan zou zij de moed verlammen om tegen bedreigingen van de 
vrijheid en van de menselijke waardigheid pal te staan, zodra die zich maar als 
de winnende historische kracht voordoen. En hebben wij dat niet gezien? Ja, zien 
we 't niet nog? De gedachte dat wat wij beleven en beleefd hebben, fataal is: dat 
geen menselijke macht de onheilen had knnnen afwenden, dat geen menselijke 
macht verdere onheilen had kunnen afwenden, dat geen menselijke macht verdere 
onheilen kan afwenden: - ge hebt allen die gedachte wel eens horen verkondigen, 
en wat is meer geschikt om "week en plooibaar" te maken tegenover het gevaar! 
Welnu, die gedachte wordt gevoed door het historisme en door het systematisme, 
dat daarmee zo nauw verbonden is. Ik bedoel de zucht om de geschiedenis terug 
te brengen tot een systeem, gehoorzamend aan wetten, verdeeld in perioden met 
duidelijk afgetekende karakteristieken, - dwingende karakteristieken, waarnaar 
volgens zo'n beschouwing de enkeling zich voegen moet op straffe van onmacht. 
Wat een drukkende tyrannie wordt de geschiedenis als men ze op die wijze opvat! 
Zij zou van ons verlangen dat wij het heden zien als niet in zekere hoofdlijnen, 
maar absoluut in al zijn doen en denken door het verleden bepaald. Al ons streven 
en hopen legt zij schouderophalend uit als de mechanische reacties, de begeleidende 
verschijnselen van een enorm natuurproces; - het verloop daarvan op enigerlei 
wijs met ons woelen en tobben beïnvloeden? Illusie! 

Een vernederende leer, en één die, ik zei het al, alle daadkracht en alle over
tuigingsmoed verstikken moet. Wat mij betreft, ik voel tegen systematisme in de 
geschiedbeschouwing zo'n wantrouwen en zo'n afkeer, dat het me zelfs in een zo 
onsystematische, innerlijk tegenstrijdige denker als Toynbee tot verzet prikkelt; 
meer nog in zijn grote voorganger, de sombere onheilsprofeet Spengler. En die 
verlammende werking is niet het enige. Zij heeft, bij sommige systemen sterker 
dan bij andere, een tegenkant (ik denk vooral aan Marx en aan zijn moderne 
volgelingen, de communisten): voor de fanatici van het systeem slaat zij om in 
bezielende en sterkende werking. Juist dát maakt het gevaar pas acuut. Juist die 
hartstochtelijke gelovers in de wetmatige fataliteit houden aan de massa voor, en 
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zij biologeren er vooral weifelende intellectuelen mee, dat niet hun hulpeloos willen 
of niet-willen, maar dat de tijdgeest, of de macht der geschiedenis, beslist. 

In opdracht van de tijd beweert een historicus tot ons te spreken. En Theun de 
Vries verzekert ons, dat Oldenbarneveldt ten val kwam, omdat hij zich tegen de 
geest van zijn tijd verzette: het grote, het enige misdrijf. Volgens De Vries was 
die tijdgeest van de vroege zeventiende eeuw Calvinistisch. De Vries is zelf geen 
Calvinist, maar de oppermacht van de tijd is absoluut in zijn ogen. Nu communist, 
toen Calvinist, - en wie zich niet conformeert, nu aan het éne dan aan het 
andere, wordt door de meedogenloze Geschiedenis onder de voet gelopen en ver
dient van de historicus achterna niet meer dan een schouderophaling. 

Vom Nutzen und Nachteil der Historie, zei Nietzsche. Ik zou liever spreken van 
Gebruik en misbruik del' Geschiedenis. En de beschouwing waar ik het nu over 
heb, de historistische en gesystematiseerde, is een misbruik van formaat. Een mis
bruik, want de practische gevolgen er van voor de tijdgenoten van de historist
systematicus kunnen schrikWekkend zijn. Maar een misbruik ook in het oog van 
de vakman-historicus zoals ik er één ben, want ze berust op een forceren of op 
een vervalsen van de stof der geschiedenis. 

Ik bedoel natuurlijk niet dat de enkeling op ieder ogenblik naar zjjn willekeur 
't zij in het politieke of in het culturele proces kan ingrijpen. Er zijn lijnen binnen 
welke hij blijven moet, als hij met vrucht wil werken; er zijn trouwens met de 
tijd wisselende of zich vel'vormende gegevenheden, die de mens van een bepaalde 
eeuw zomin te buiten kan gaan als een goudvis zijn kom. Maar dit laatste is een 
misleidende vergelijking. Ten slotte is de mens geen goudvis en zijn wereld geen 
kom. De mens leeft in beperktheid, maar de oneindigheid der menselijke mogelijk
heden is niet hermetisch voor hem gesloten. Hem willen bannen binnen een een
zijdig geïnterpreteerde tijdgeest is onrecht doen aan de waarachtigheid en aan de 
tragiek van pogingen of sh'evingen die mislukt zijn. En omdat zij mislukt zijn. 
Want het geforceerde of vervalste van deze beschouwing der geschiedenis komt 
hieruit voort, dat de beschouwer alles beziet vanuit de uitslag, die hij kent, maar 
die aan de tijdgenoten verborgen was. Op die wijze kan men een gave ontwikke
lingslijn construeren, maar dat is maar constructie. Een constructie die roekeloos 
heensnijdt door de veelvormigheid, de oneindige, onvatbare verscheidenheid van 
het leven. 

Voor mij moet het ware historische besef juist daarvoor aandacht hebben. 
Aandacht dus ook voor wat niet onmiddellijk tot de stroom der zegevierende 
geschiedenis schijnt te hebben bijgedragen, maar wat daarom niet minder waar
achtig was, wat h'ouwens mee tot ons erfdeel behoort en wie weet in een later 
stadium nog weer is opgeweld, of nog kan opwellen. En als wij tot verklaringen 
van het verloop komen, prent dit besef ons bescheidenheid in. Het leert dat wij 
niet alles kunnen kennen, nog veel minder alles begrijpen. Geduldige aandacht, 
ontvankelijkheid ook voor andere tendenties dan die weldra de overhand zouden 
houden; maar tevens onverschrokken kritiek op de legenden waarin ieder succes 
gewoon is zijn geschiedenis te tooien; brengen ons in contact met een rijkdom van 
uitingen en verschijningen, waarvoor alle enkelvoudige verklaringen, alle fraai 
sluitende stelsels wegvallen. Onze ogen worden geopend voor de oneindige moge-
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lijkheden die op ieder moment van het verleden, en ook nu, spotten met de 
gedachte van fataliteit, van onafwendbaarheid. 

Voor mij, zei ik. En als ik over de geschiedenis spreek, bedoel ik toch ook 
eigenlijk de geschiedenis zoals ik ze zie. Maar zo'n individualist ben ik niet, dat 
ik mij niet sterken zou aan de waarneming dat velen met mij énes geestes zijn; en 
ik zou trouwens niet graag de indruk wekken, dat ik u mijn opmerkingen van
ochtend wil voorhouden als zo bizonder oorspronkelijk. Laat mij op dit laatste 
punt van de valse fataliteit-voorstelling een ander historicus aanhalen, een van de 
bizonderste Franse denkers van nu, Raymond Aron, in zijn zeer treffend, en naar 
mijn gevoel sterkend boek Les guerres en chaîne (1951). 

De grote historische wending, die onze generatie aanschouwt, aldus Aron 
ongeveer (ik vat gedachten samen die heel zijn boek beheersen) heeft niets 
natuurlijks, wij moeten haar niet beschrijven als voorbestemd. Zij is het gevolg 
van katastrophen, die zeker met lang werkende, diep-zittende oorzaken samen
vielen, maar zonder welke het eigenlijk revolutionaire, rampspoedige niet zou 
zijn ingetreden; katastrophen, de oorlogen met hun opwindende en op de spits 
drijvende werking, die bij gezette, onbevangen historische beschouwing van tal 
van menselijke vergissingen, fouten, aarzelingen, tekortkomingen blijken te hebben 
afgehangen. Niet onvermijdelijk dus, vermijdelijk. De triomf van het nationaal
socialisme in Duitsland, wat is het een dubbeltje op zijn kant geweest! En zelfs 
na 1933, - als de Westelijke mogendheden in 1936, bij de re-militarisering van 
het Rijnland, ingegrepen hadden, zou HitIer dan niet gevallen zijn en de chaos 
die de latere ontwikkeling meebracht, afgewend? Iedere keer weer doen zich in 
de geschiedenis tweesprongen voor, eindeloos zijn de mogelijkheden. 

Voor mij - ik zeg nogmaals: voor mij - heeft de studie van de geschiedenis 
dat opwekkend effect van ons onze menselijke verantwoordelijkheid dieper te doen 
gevoelen. Ik bedoel niet dat zij ons een verheffend schouwspel biedt van menselijke 
wijsheid of kracht. Maar zij leert ons dat het op ons aankomt, zij toont ons de 
mensheid in haar taaie worsteling met noden en rampen - waarlijk, die van onze 
generatie zijn niet uniek: ook dat elementaire begrip voor proportie kan de 
geschiedenis bijbrengen -; zij toont ons de m~nsheid tastende en mistastende en 
nog weer pogende, en dat zij altijd heeft volgehouden en er het leven heeft afge
bracht. Daaruit de factor van menselijk inzicht en menselijke wil uit te schakelen 
is er de zin aan ontnemen. Het historisme is doodgelopen. De systemen zijn 
uitwassen. Wat de ware historie brengt, is begrip in een veel bescheidener, in een 
veel menselijker zin. Liefdevolle aandacht en kritiek. Verdraagzaamheid, open 
staan voor het andere, voor ons vreemde verschijnselen, voor ons vreemde geaard
heid en denkbeelden. Zonder daarom ons eigen standpunt prijs te geven, zonder 
afstand te doen van de scherpste, onmeedogendste nuchterheid. Dat is de ziens
wijze op de wereld die de studie van de geschiedenis aankweekt. 

Het mag een combinatie van tegenstrijdigheden lijken, wat ik daar aangaf. Maar 
hangt het leven daar niet van samen? Consequentheid en systeem, ze zijn goed, 
ze zijn onmisbaar, op hun plaats; maar in de menselijke verhoudingen waarmee 
de historicus te maken heeft, mogen zij heel het terrein niet bezetten. Liefdevolle 
aandacht en kritiek. Ik bedoel niet, dat de kritiek door liefdevolle aandacht ge-
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temperd worden moet, en ook het omgekeerde niet. Zij hebben elk hun onver
vreemdbaar recht, en zij moeten hand in hand gaan. Getemperde kritiek is geen 
kritiek meer. Voor de historische kritiek bestaan geen onaantastbare conventies, 

geen heilige huisjes. 
Nietzsche, die in zijn hartstocht voor het leven, voor grootheid, daad, dynamiek, 

zo diepe en ware dingen wist te zeggen tegen aanmatigende aanspraken van de 
geschiedenis, miskende toch het onderscheid tussen die en wat haar rechtmatige 
aanspraken zijn. Hij smaalde op begrip, verdraagzaamheid en geduld: en hij 
deinsde er niet voor terug ook de kritiek te onderwerpen aan de rechten van wat 
hij dan bij uitstek die van het leven achtte. Ik kon straks meegaan met zijn verzet 
tegen wat ook naar mijn gevoelen een valse geschiedbeschouwing is. Maar als hij de 
historische waarheid verwerpt waar ze hem voor de dienst van zijn afgod het 
leven lastig lijkt; als hij waar of onwaar onverschillig acht tegenover wat de daad 
bevorderen kan of remmen; dan construeert hij zelf een valse tegenstelling. De 
mythe - want daarop loopt dit uit - kan zonder twijfel een geweldige kracht 
verlenen, maar wat een onberekenbare, wat een destructieve dikwijls. Wij hebben 
gezien hoe het nationaal-socialisme, waar Nietzsche niets van zou hebben willen 
weten zo hij het beleefd had, de geschiedenis dienstbaar maakte aan het leven, 
en met wat voor gevolgen! En wij zien nog heden in Rusland een onheilig verbond 
in actie tussen mythe en historisch systeem. 

Ik wil niet loochenen dat in 't algemeen de beweegkracht van het leven meer in 
overtuigingen van 't gemoed ligt, in idealen, in hartstochten, dan in de kritische 
rede: de scheppende daad, en ook iedere positieve historische voorstelling, die 
een scheppende daad genoemd mag worden, kan niet zonder die motieven. Maar 
het is heel iets anders, in te zien dat daarom onvermijdelijk onze menselijke gesteld
heid open staat voor de mythe, dan om haar willens en wetens, ja tegen beter 
weten in, te cultiveren. Nooit zal de waarachtige historicus zich daartoe lenen. 
Wanneer zijn rede hem zegt: die voorstelling is vals, zal hij haar verwerpen. Het 
is een voornaam deel van zijn taak - ik bedoel van zijn functie in het algemene 
cultuurleven - de mythe te ontmaskeren, enigerlei onjuiste of onware elementen 
in gangbare historische voorstellingen aan te wijzen. Heel ons cultuurleven is van 
zulke voorstellingen doortrokken. De cultuur, de literaire, de godsdienstige, de 
politieke cultuur wortelt in het verleden, handhaaft zich, sterkt zich, vecht om 
erkenning of om uitbreiding van haar invloed met behulp van voorstellingen van 
dat verleden. Daarbij speelt de historicus zijn rol, zowel door nieuwe voorstellingen 
te ontwerpen als door oude te toetsen op hun historische waarheidsgehalte, wijzi
gingen, aanpassingen, aanvullingen voor te slaan. 

Ik heb eens geschreven dat de geschiedenis een discussie is; en meer dan dat: 
een discussie zonder eind. Want behalve misschien op zeer eng bepaalde, concrete 
punten is het vrijwel ondenkbaar, dat er ooit een volledig ware, een onschokbaar 
evenwichtige, een finale voorstelling bereikt zou worden. Maar daarom is die 
discussie nog niet onvruchtbaar. Geen samenleving kan bestaan zonder voorstel
lingen van haar verleden, zonder historie; die voorstellingen, onzeker als zij zijn, 
behoren tot de levensbehoeften van een samenleving op enig cultureel peil althans; 
zij leveren de binding, die even onmisbaar is als de vrijheid. Ook zonder dat een 
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einddoel ooit bereikt wordt, is iedere correctie van de koers, is iedere benadering, 
een bijdrage tot het geestelijk leven. En de geschiedbeoefening van de laatste 
anderhalve eeuw of langer vooral heeft onze cultuur diep beïnvloed. Ik denk niet 
alleen aan de winst van bepaalde inzichten, aan de nauwkeuriger kennis van 
bepaalde gebeurtenissen, personen, verschijnselen; ik denk aan heel de omgang 
met het verleden zoals die door de moderne historische geesteshouding is bevorderd. 

Een nauwer contact, zo zou ik het willen omschrijven, met de realiteit van heit 
gemeenschapsleven. Ik zeg niet: een oplossing van het mysterie. Zo hoog mikt 
de historicus niet. Hij poogt te begrijpen, zeker. Het feit is hem niet genoeg. Hij 
verbindt, hij vergelijkt, hij vraagt zich af. Maar als hij zich met heel zijn geest en 
met heel zijn verbeelding beweegt in de wereld der mensen, blijft hij zelf een 
mens, in de menselijke beperhheid bevangen. Hij kijkt zich de ogen uit, hij 
luistert; hij gaat om met mensen van velerlei slag, koningen en staatslieden, gene
raals, denkers, profeten, ondernemers, oproermakers en revolutiehelden. Hij mengt 
zich in het gewoel. Hij leeft in crisissen en onheilen; voorspoed en tegenspoed, 
glorie en nederlaag, hij leert het kennen. Beter dan de mensen van toen heeft hij 
tijd om zich te bezinnen op de grondslagen en omstandigheden, hij weet meer dan 
zij, hij komt nader tot begrip. Toch blijft in laatste instantie het raadsel ook voor 
hem een raadsel. 

Maar wat is dan het voordeel? U kent het woord van de zakenman, die de 
geschiedenis tijdverlies vond. 't Was Ford, die het zo kernachtig uitdrukte: 
History is bunk. En onze PIesman, zowaar, maahe het niet veel beter. Toen hij 
gehoord werd door de Enquête-Commissie over 1940-'45 (dat was in 1948, en u 
vindt het in het tweede van die indrukwekkende rij rapporten), liet hij zijn ongeduld 
heel duidelijk blijken. Heel dat verhoor over al die achter ons liggende feiten vond 
hij, "zo ontzaglijk onpractisch en van zo ontzaglijk weinig waarcle". Hij "voelde 
daar niets voor". Men zat, zei hij, "in een verleden te kijken, dat niet meer bestaat". 
Ik vind dat een uitspraak die als symptoom van een zekere mentaliteit verdient 
klassiek te worde'n naast die van Ford. 

De voorzitter, Donker, de tegenwoordige minister van justitie, antwoordde: 
"Toch is het zo, dat het verleden nog wel eens een keer een les geeft voor de 
toekomst". Het is een antwoord in de goede richting, maar helemaal bevredigen 
doet het mij toch niet. Historia magistra vitae. Dat is al een oude spreuk. Maar de 
moderne historicus is huiverig geworden - soms, moet ik er bijvoegen, veel te 
huiverig - voor die functie die aan zijn vak wordt toegedacht van lessen te 
leveren voor de praktijk - de praktijk van het politieke leven dan gemeenlijk. 
Hij beroept zich graag op dat inderdaad prachtige zeggen van Burckhardt, in zijn 
Weltgeschichtliche Betrachtungen: "Wir wollen durch Erfahrung nicht sowohl klug 
(für ein andermal) als weise (für immer) werden". Geloof mij, dat de historicus die 
dit met instemming aanhaalt, niet bedoelt de door Burckhardt beloofde wijsheid 
voor zich en zijn vakgenoten in beslag te nemen. Die wijsheid, waarvan Burckhardt 
spreekt, is een kwaliteit van onze cultuur, van onze moderne cultuur meer dan 
van enige vroegere. En dan heeft hij gelijk ze te beschrijven als de wijsheid ont
spruitend aan ervaring, maar die geen klaargemaakte lessen verschaft voor (zoals 
hij het uitdruh) ein andermal. Lessen, in de zin van: in deze omstandigheden doe 
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dit of dat, neen. Want de omstandigheden zijn altijd op de verraderlijkste wijze 
net weer anders. Maar de verbeelding wekken en voorbereiden, zodat in bepaalde 
omstandigheden parallellen zich voordoen, alle verschillend van wat het ogenblik 
biedt, maar alle mogelijkheden of onmogelijkheden suggererend, alle helpend om 
bepaalde verschijnselen wat dieper dan in hun verrassende eigcnaardigheid te 
verstaan, alle de geest althans enigermate vertrouwd makend met de toch altijd 
weer nieuwe problematiek van het plotseling opduikende geval - dat is wel 
degelijk waartoe de geschiedenis ons kan helpen; mits beoefend met die vereniging 
van eerbied en kritiek die ik aanduidde, met die vrijheid van dogmatisme of 
systematisme, met dat besef van dat ze zich afspeelt onder mensen, die ten dele 
gebonden zijn maar ten dele vrij. En zo zou men toch kunnen zeggen: Burckhardt 
had gelijk, maar Donker had toch ook niet helemaal ongelijk. 

Ik heb zo lang in algemeenheden gesproken. Laat mij dit eens toelichten aan 
een concreet voorbeeld. Als ik de wereld van nu in ogenschouw neem, is er aan 
voorbeelden geen gebrek. Alle problemen waarmee wij worstelen, kunnen gezien 
worden, en het is nuttig ze te zien, in hun historisch verband. Hun voorgeschiede
nis werpt er licht op, en ook met parallellen kan men ze soms verhelderen. Maar 
ik wil mij tot één bepalen. Ik kies het plan tot Europese federatie. 

U weet dat de leden van de Raad van de Kolen- en Staalgemeenschap, versterkt 
met verkozenen uit de Raad van Europa, in opdracht van de zes ministers van 
buitenlandse zaken der betrokken landen een constitutie hebben opgesteld voor een 
federaal Klein-Europa. Volgens dat ontwerp moet er een Europees parlement 
komen, in twee kamers, waarvan de éne rechtstreeks door de West-Europese 
bevolking zou worden gekozen: de andere Kamer, de Senaat, zou uit delegaties 
van de zes nationale parlementen bestaan, maar de getalsterkte ook van die dele
gaties zou in een zekere evenredigheid moeten staan tot de bevolkingsomvang der 
deelnemende landen. De formateur van een nieuwe regering zou door de Senaat 
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worden aangewezen. Een Federaal Gerechtshof kan een belangrijk woord mee
spreken. 

Dit zijn alle trekken die een unitarische gedacbtengang bij de constitutie-makers 
verraden. Men behoeft zich daar nog niet dadelijk al te veel zorg over te maken. 
Ten eerste is de materie waarmee Europees parlement en regering zich mogen 
bemoeien, nog zeer beperkt. Bovendien heeft men een uitermate kunstig en voor de 
buitenstaander haast niet te ontwarren van elkaar in evenwicht houdende organen 
bedacht, waarin ook de nationale ministers ingeschakeld zijn. Maar vooral: de hele 
constitutie is enkel maar een ontwerp. 

Om te beginnen is het aangeboden moeten worden aan de zes ministers, ter 
mededeling aan hun regeringen, die er vrij tegenover staan. Al dadelijk zijn van 
hun kant reserves gemaah. Bidault's antwoord aan Spaak, toen die het plan 
óverlegde, was al heel koel. En onze eigen minister Beyen maakte aanstonds 
bezwaar tegen twee van de punten die ik noemde, tegen de directe verkiezingen 
voor de Kamer en tegen de proportionele samenstelling van de delegaties voor de 
Senaat. 

Er openbaart zich hier dus een tamelijk diepgaand verschil van ,inzicht, en in 
zijn meest algemene strekking wil ik dat in het licht van de geschiedenis zien 
op te helderen. 

Er zijn de enthousiasten, de ongeduldigen, die de eenheid van Europa -
of liever van West-Europa: van Europa aan deze zijde van het ijzeren gordijn, 
maar zonder Griekenland of Joegoslavië, zonder de Scandinavische landen of 
Engeland, zonder Portugal of Spanje ook -; die dus de eenheid van Frankrijk, 
Italië, West-Duitsland en de Benelux van nu aan zich willen laten ontwikkelen 
volgens een op papier uitgewerkt plan. Het unitarisch karakter van het ontwerp 
is bedoeld om alles wat behalve Kolen-en-Staal en Defensie aan de nieuwe 
organen mocht worden opgedragen, meteen in die vormen te zetten. (Ook 
Defensie is overigens nog toekomstmuziek.) 

Daartegenover staan dan de anderen (en die blijken al dadelijk in de regeringen 
der zes landen sterk te staan) wie een andere werkwijze voor de geest staat. Hun 
eerste argument is steeds: de publieke opinie is voor een zo sterk doorgevoerde, zij 
het dan nog maar formele Europese eenheid nog niet rijp. Een uiting die de eerste 
groep hevig prikkelt. Maar inderdaad: rijp voor voorzichtige stappen, aan de hand 
van de regeringen, van het éne concrete pWlt naar het andere, ja dat wil ik hopen. 
Maar rijp voor het opzetten van een volledig Europees bewind, nog vóór wij weten 
wat die Europese eenheid eigenlijk waard zal zijn, een bewind, dat plotseling tot 
verrassing van de meesten het ongeschokt voortbestaan van ons afzonderlijk volks
bestaan zou kunnen aantasten? Want die mogelijkheid schijnt in dit ontwerp 
besloten. 

Gevestigde staten, elk met eigen sterk ontwikkelde nationale tradities, eigen 
regering, eigen partijformatie, eigen taal en cultuur, eigen wetgeving en sociale 
en ambtelijke organisatie, - zulke staten tot nauwe samenwerking te krijgen is al 
geen kleinigheid. Ieder die de wereld van nu beziet, zal erkennen dat het moet. 
De omstandigheden oefenen wel waarlijk een sterke druk, een dreiging zelfs. Men 
moet daar al moedwillig blind voor ziin om nog te zweren bij de oude historische 
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overlevering van volledige afzonderlijke souvereiniteit, gepaard met onderlinge 
machtstrijd. Maar dat zou ook de ware historische kijk op onze situatie niet zijn. 
Het is geen goede historie om ergens in het onmiddellijk verleden een grens te 
trekken en te zeggen: daar houdt de historische ontwikkeling op; als gij daarover 
heen wilt, wordt gij revolutionnair. Er is zo wel dikwijls gepraat, bijvoorbeeld 
in het Restauratie-tijdperk na de Franse Revolutie. Maar zo iets, dan is dat 
misbruik van de geschiedenis. De ontwikkeling staat niet stil. Europa kan zich de 
ongebreidelde rivaliteit tussen de landen niet meer veroorloven. Het kon ze zich 
eigenlijk in de achter ons liggende periode al niet meer veroorloven. De twee 
oorlogen van deze eeuw zijn de zelfvernietiging van Europa geweest, zij hebben 
de Europese wereldpositie voor altijd verspeeld, en zij hebben Rusland in staat 
gesteld om de kleine randstaten tot satellieten te maken en op te schuiven tot 
aan de Elbe. Dat is óók geschiedenis, en het ~tekent dat het tijd is, hoog tijd, 
om de traditie van Europese anarchie te vervangen door een Europese orde. Dat is 
trouwens in 't geheel zo'n nieuwe gedachte niet. Op hoeveel manieren, onder 
hoeveel namen, heeft zij op de achtergrond van de nationale machtstrijd, die 
eeuwenlang het toneel beheerste, zich toch telkens geroerd! Want dat onenige 
en verdeelde en lustig kibbelende Europa was een culturele eenheid, en het 
gevaar van die verdeeldheid werd ook vroeger al wel eens openbaar. 

Europese federatie dus? Accoord. Jammer alleen, dat Engeland en Scandinavië 
niet tot gelijk opgaan bewogen kunnen worden. En jammer vind ik een zwak 
woord. Bij de vaststelling van de modaliteit der ,federatie zou men naar mijn 
gevoel alles moeten vermijden, wat dat gelijk opgaan nog moeilijker maken zal. 
Maar dat is een overweging die ik, hoe belangrijk ze ook zijn mag, verder 
terzijde laat. 

Europese federatie dus. Maar reeds in de vorm van samenwerking is dat, zoals 
ik zei, waarlijk geen kleinigheid. 

Wie er dikwijls vrij luchthartig over praten, dat zijn de Amerikanen. Ik neem 
hun dat niet kwalijk. De besten en verstandigsten zijn heel wel bereid om naar 
rede te luisteren. Maar op het eerste gezicht lijkt het de doorsnee-Amerikaan heel 
eenvoudig. Dat komt omdat hij zijn hoofd vol heeft van een voorstelling van 
Amerikaanse geschiedenis en heel weinig afweet van Europese geschiedenis. De 
Amerikaan is geneigd om op het voorbeeld van zijn eigen voorvaderen te wijzen. 
Hebben de dertien koloniën die tegen de Engelse overheersing in opstand waren 
gekomen, niet weten samen te werken? En hebben zij, toen, na hun vrijwording, 
die samenwerking in een heel los verband verwarring en onmacht bleek te 
betekenen, niet nog die allerbelangrijkste stap gedaan, in redelijk overleg, en de 
afzonderlijke souvereiniteit voor een aanzienlijk deel prijs gegeven? Hebben zij 
niet alle die constitutie aanvaard, dat werk van de wijze Founding Fathers, 
bijeengekomen in Philadelphia (zoals onze wijzen nu vergaderen in Straatsburg en 
in Parijs); die constitutie, die in hoofdzaak nog bestaat en die een vrij sterk unita
risch karakter draagt? Sterker, zeker, dan 't huidig Europees ontwerp, vooral ook 
omdat voorlopig de daarin voorziene federale regering in de kring van haar 
bemoeienissen zo beperkt is; maar dat is dan ook slechts bedoeld als een begin. 
Maar in Amerika kreeg men dadelijk een machtig eenhoofdig gezag door de 



president. Voorts ook daar een Federaal Gerechtshof. En een parlement (Congress), 
verdeeld in een Huis, dat rechtstreeks door de bevolking gekozen werd, en een 
Senaat welks samenstelling evenwel (de moeite waard om even op te merken) 
een concessie aan de oorspronkelijke afzonderlijkheid der Staten betekende en 
betekent: want tot op de huidige dag heeft een miniatuur-staat als New Hampshire 
twee leden in de Senaat zo goed als een staat met een vijf en twinlûg maal zo 
talrijke bevolking als New York. Maar zeker, het Amerikaanse constitutie-maken 
van meer dan anderhalve eeuw geleden was een constructieve- daad die er zijn 
mag, en die constitutie heeft gewerkt. Wij moeten weliswaar de Burgeroorlog 
niet vergeten: toen leek het een ogenblik alsof zij niet gewerkt had. Maar nu: 
zij heeft gewerkt; zij heeft een krachtige regering geschapen en van Amerika een 
eenheid gemaakt. 

De Amerikanen zijn geneigd te zeggen: Als wij dat konden, waarom dan 
jullie niet? 

De vraag is evenwel, of dat Amerikaanse moment en die Amerikaanse con
stellatie van het eind van de achttiende eeuw zo maar kunnen worden gelijkgesteld 
met ons moment en onze constellatie van nu. De verschillen springen in het oog. 
Die Amerikaanse staten spraken om te beginnen alle dezelfde taal. Zij waren 
in opstand geweest tegen Engeland, maar hun politieke concepties, hun rechts
begrippen waren nog Engels, dat wil zeggen onderling in hoofdzaken gelijk. 
Er waren animositeiten en rivaliteiten, maar niets dat vergeleken kan worden 
met de eeuwenlang gekoesterde afzonderlijke nationale gevoelens en trots in ons 
werelddeel, de diep gewortelde afgunsten en argwanen. En wij mogen daar 
nu van zeggen dat ze in dit nieuwe Europa hun tijd gehad hebben, maar daarom 
zijn ze nog niet met één slag uitgeroeid. Bovendien waren die Amerikaanse 
staten nog betrekkelijk primitieve gemeenschappen, in de verste verte niet zo 
zorgvuldig en fijn bewerktuigd als de moderne Europese staten. Hoe hoger 
ontwikkeld een organisme, des te moeilijker moet het zijn het zich aan andere 
te laten aanpassen. Des te voorzichtiger, des te geleidelijker (zou ik zeggen) 
moet men te werk gaan, als men dat proces zonder hevige strubbelingen of 
reacties of ongelukken wil laten verlopen. 

En over de Amerikaanse Burgeroorlog kan ik nog niet helemaal Z\vijgen. Want 
men kan die toch ook beschouwen als een ongeluk, uitgelokt door de te straffe band 
die in 1788 gesmeed was. Men kan zeker óók zeggen: als er die band niet 
geweest was, zou er van de Amerikaanse eenheid helemaal niets terechtgekomen 
zijn. Maar stel dat óns, dat Europa, na het opleggen van een prachtige unitarische 
constitutie, zo'n ongeluk overkwam. De Amerikanen zaten alleen, ver weg, op 
hun continent, om het uit te vechten. Verscheidene Europese mogendheden 
dachten aan interventie, maar ze durfden het toch niet recht aan. Maar wat 
denkt u dat Rusland doen zou, als het nieuwe parlement eens .tot twist leidde 
in plaats van tot eensgezindheid? En is twist zo'n vergezochte gebeurlijkheid? 
Als men ziet hoe de Italianen in hUn parlement te Rome, of de Fransen in 
het hunne te Parijs, of de West-Duitsers te Bonn elkaar in het haar zitten, 
Italianen onder Italianen, Fransen onder Fransen, Duitsers onder Duitsers (ik 
zou er de Belgen ook nog bij kunnen noemen; bij ons in Den Haag gaat het 



gewoonlijk wat rustiger toe): - als men dat ziet, houdt men dan zijn hart niet 
vast bij de gedachte aan een Europees parlement? Een Europees parlement, 
niet bestaande uit delegaties, maar rechtstreeks verkozen, communisten present, 
partijen dwars door de nationaliteiten in slagorde geschaard; maar toch ook 
misschien op een ogenblik één natie, om de een of andere oude vete die plot
seling opduikt, front makend tegen een andere. 

Uit de Amerikaanse parallel kunnen wij weinig bemoediging putten. Ze kan 
ons hoogstens met afgunst vervullen. Men noemt dikwijls ook die van de Neder
landse provincies, die immers ook begonnen als souvereine eenheden en allengs 
naar elkaar gegroeid zijn. Inderdaad. Maar hoeveel eeuwen hebben zij daarover 
gedaan? En is er eerst niet een buitenlandse vorstendynastie, de Bourgondisch
Habsburgse, nodig geweest om ze bijeen te brengen; zijn ze toen toch nog niet 
uiteengescheurd en heeft de noordelijke bond na twee eeuwen de ware eenheid 
anders kunnen vinden dan door een revolutie? 

Of neem de Duitse eenheid. Na de Napoleontische episode stonden de Duitse 
staten, zes en dertig in getal, in heel los verband. De Duitse Bond werd als 
onbevredigend, ja vernederend, gevoeld. Men wilde een sterkere eenheid. "De 
opinie is nog niet rijp", zeggen nu onze regeringen, als men hun spreekt van 
een Europees parlement op de grondslag van directe verkiezing. Vergelijkt men 
de Duitse eenheidsbeweging, zoals die zich in 1847/8 vertoonde, met de 
Europese beweging van nu, dan komt men inderdaad aldra tot de conclusie 
dat de gedachte van een Europese eenheid nog maar heel zwak is. De grote 
meerderheid van hen die zich het hoofd breken over mternationale kwesties, 
zullen toegeven: ja, het moet. Er zijn verenigingen, die blaadjes uitgeven en 
die vergaderingen beleggen. Op zo'n vergadering, hier onlangs in de aula belegd, 
kwamen, naar mij verteld is, een veertigtal studenten: het tweede uur waren 
er nog vijf en twintig. Er zijn enige politici, de gedelegeerden naar Straatsburg, 
die zich veel moeite geven en zich warm maken. Laatst werd, ook op een 
vergadering, in Den Haag dibnaal, over het constitutie-ontwerp gepraat: twee 
van de Kamerleden-gedelegeerden in de Raad voerden het woord en waren het 
oneens. Men zou zeggen: hier gaat het over een vitale kwestie voor onze toekomst. 
De zaal zal te klein zijn om de toehoorders te bevatten. Het publiek zal harts
tochtelijk deelnemen. 't Zal er heet toegaan. Geestdrift! Drift misschien. Volgens 
het krantenverslag dat ik las, was er een gestadig verloop. Vooral toen één van 
de Kamerleden-gedelegeerden zijn inzicht over hoe het nu zou moeten, ont
wikkelde, liep de zaal vrijwel leeg. 

Lees dán de geschiedenis eens van wat zich een eeuw geleden in het ver
brokkelde Duitsland afspeelde! Daar wekte de eenheidsgedachte inderdaad 
geestdrift. Daar beheerste zij het openbare leven. Politici en intellectuelen waren 
er vol van. Grote opwinding. Driftige discussies - niet enkel maar in besloten 
comité's, maar in de pers, in de parlementen, op volksvergaderingen. Als men 
zich dat goed voor de geest haalt, zal men begrijpen hoe groot gelijk zij hebben, 
die zeggen dat de gedachte van een Europese eenheid niet rijp is, niet rijp 
voor iets meer dan behoedzame, stuksgewijze veranderingen ten minste, concrete 
voorbereidingen. 



Maar die concrete voorbereidingen gaan juist zo stroef, zal men tegenwerpen. 
Wij weten het allen uit het speciale geval van Benelux, en 't gaat in Europa 
inderdaad telkens net zo. En toch is dit, zou ik zeggen, de zekers te weg. Denkt 
men de bezwaren van belangengroepen te ondervangen door het debat naar 
een Europees parlement te verplaatsen? De ijveraars zijn verrukt geweest van 
Delft en Bolsward. "Indrukwekkend!" noemde het orgaan van de Nederlandse 
Europese Federalisten (Nieuw Europa) de uitslag van de volksstemming in die 
twee steden. (Zoals u u herinnert, werd die een paar maanden geleden bij wijze 
van steekproef gehouden.) Welnu, naar mijn mening was dit kinderspel. Die 
stemmingen betekenden letterlijk niets. Plebiscieten zijn altijd een gemakkelijk 
demagogisch middel geweest in de handen van degeen die bij machte was de 
vragen te formuleren. Vraagt men: acht gij Europese eenwording wenselijk? 
Waarom zouden wij dan niet allen ja zeggen? Waar het op aankomt, dat is de 
modaliteit. Dat zijn de concrete plannen. Dat is de vraag in hoever specifiek Neder
landse belangen zullen moeten worden achtergesteld bij de belangen van het 
geheel; welke waarborgen men biedt dat onze oude nationaliteit zich in de 
associatie zal kunnen blijven ontplooien. En als ik mij zulke vragen stel, dan 
treft niets mij zozeer als de apathie van onze publieke opinie. Haast geen discussie 
in de pers. Alles overgelaten aan het onderonsje van die tamelijk toevallige 
gedelegeerden in Straatsburg. En dit wü niet zeggen, dat men bereid is om alles 
te némen wat daar beschikt wordt. Het wil alleen zeggen, dat deze zaak de 
publieke verbeelding nog maar heel weinig beroerd heeft. Dat, met andere 
woorden, de opinie niet rijp is. 

Hoe anders, om op mijn parallel terug te komen, in Duitsland zo tegen het 
jaar 18481 En hoe is het toen gegaan? Er is een parlement bijeengekomen te 
Frankfort, half tegen de zin van de meeste regeringen, maar gedragen door een 
machtige opwelling van eenheidsbegeerte onder het volk. Dat parlement zou een 
constitutie ontwerpen, en het heeft er een ontworpen. Maar daar waren altijd 
nog de afzonderlijke staten, met hun vorsten en regeringen. En met al de 
geestdrift en met de mooiste constitutie die de professoren van het parlement 
hadden kunnen bedenken, stond men machteloos om het plan tot werkelijkheid 
te maken. Alles eindigde in schromelijke verwarring, en weldra zou Bismarck 
zeggen, dat het grote werk alleen door bloed en ijzer verwezenlijkt kon worden
en de daad bij het woord voegen. 

En nu weet ik wel dat deze parallel evenmin geheel op ons tegenwoordig 
probleem slaat als de Amerikaanse. Men had er aan de éne kant evenals daar 
veel gunstiger omstandigheden dan die voor de Europese federatie nu bestaan. 
Eenheid van taal en cultuurbewustzijn, enorme volksgeestdrift. Aan de andere 
kant evenwel waren verscheiden regeringen, en daaronder de machtigste, die 
van Pruisen, die van Oostenrijk, het plan beslist vijandig gezind. Zij waren alleen 
een ogenblik door de revolutionnair geworden beweging meegesleept of omver
gelopen. En dan stond Rusland daar, onder Tsaar Nicolaas, als een stut voor 
alle reactionnaire elementen. Maar wat men toch uit het Duitse geval leert voelen, 
dat is, dat plannen maken door een vergadering, zelfs één gedragen door wezenlijk 
volkssentiment, niet genoeg is, en dat gevestigde staten en regeringen, zelfs 
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liberale en welgezinde (want de tegenstand kwam niet alléén van de Pruisische 
koning en van Oostenrijk), niet zomaar op te lossen zijn in een groter geheel. 

Bloed en ijzer. Bijna altijd zijn de grote territoriale en constitutionele ver
anderingen in de geschiedenis tot stand gekomen door oorlog of revolutie, door 
geweld. Ons probleem is, het ditmaal langs de weg van redelijk overleg te doen. 
Maar laten wij beseffen hoe moeilijk dat is. Laten wij vooral practisch te werk 
gaan en geduld betrachten. 

"En is dit dan het woord van een historicus over de wereld van nu?" - ik 
kan mij levendig voorstellen met wat een grimmigheid de vurige Europese federalist 
dat uitroepen zal, en er aan toevoegen: "Reactionnair! Vastgeroest in het verleden! 
Buiten machte de nieuwe tijd te begrijpen en uw verbeelding te laten ontvonken 
door een stoute, grootse gedachte!" En als hij mijn betoog gevolgd heeft, zal hij 
misschien. nog trachten. mij met mijzelf in tegen,s,praak te brengen ook, en 
vragen: "Hebt gij dáárom met zo'n ophef verkondigd dat gij de slaaf van het 
verleden niet zijn woudt, en dat volgens uw historisch inzicht de mens vrij is en 
kiezen kan? Het blijkt wel heel anders. Uit naam van de historie veroordeelt gij 
ons Europa om in zijn nood te blijven. Gij stelt het grenzen, die volgens u niet 
overschreden kunnen worden." 

Mag ik er u aan herinneren, waarde hoorders, dat ik de gedachte der Europese 
federatie niet verwerp, wel zeer het tegendeel. Ik waarschuw tegen overijlde 
proefnemingen door een in de lucht hangend gezelschap plannen-makers, proef
nemingen, die op de realiteit zouden kunnen verongelukken. Daarvan zouden 
gevaarlijke en misschien noodlottige terugslagen het gevolg kunnen zijn. En wat 
mijn algemeen-historische beschouwing betreft, ik heb gezegd dat ik de mens 
vrij zie, én gebonden. Vrij, want hij moet immer verder: de oude vormen vervallen 
gestadig, en hij moet en hij kan willen en kiezen. Gebonden, want hij kan niet 
in het wilde willen, niet kiezen naar de ingeving van zijn constructief v~rnuft of 
zijn fantasie alleen. Wij bevrijden ons gedurig van ons verleden, maar terzelfder 
tijd houdt het macht over ons. En het is geen wijs beleid die macht te miskennen, 
zomin als het conservatisme of reactionnaire gezindheid mag heten, als men er 
rekening mee houdt. 
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PH. J. I DEN B U R G 

DE BETROUWBAARHEID VAN HET 

OPINIE-ONDERZOEK 

H et zal wel niet nodig zijn het opinie-onderzoek bij de lezer te introduceren. 
Mijn ervaring is dat iedereen ervan weet, dat verscheiden en er vragen 
over hebben en niet-weinigen er een oordeel over koesteren. Wat dit oor

deel aangaat: het valt nogal eens negatief uit. 
In de gedachtenwisseling over dit onderwerp zijn twee aspecten te onder

scheiden, die ik afzonderlijk zal behandelen. Het eerste aspect betreft de statis
tische, het tweede raakt de psychologische kant van de zaak. 

Statistisch hebben wij bij het opinie-onderzoek te maken met een waarneming 
door middel van ondervraging van een gedeelte der bevolking in de veronder
stelling dat de uitkomst, behoudens een toelaatbare foutenmarge, representatief is 
voor het geheel. De critische aandacht der belangstelling pleegt zich, wat dit 
onderdeel aangaat, vooral te richten op het steekproefelement, dat bij dit opinie
onderzoek essentieel is, en op de problemen, samenhangende met de mondelinge 
vraagstelling. En zulks met recht. 

Op zichzelf is de steekproef of monstertrekking reeds heel oud. Ik denk dat 
reeds in de verre oudheid de kooplieden op de markten van Egypte of Mesopo
tamië de zakken graan hebben geopend en een handvol koren op de hand hebben 
onderzocht. De wetenschappelijke berekening van steekproeven dateert van de 
ontwikkeling der waarschijnlijkheidsrekening, een driekwart eeuw geleden. In de 
laatste decenniën wordt de steekproeftrekking in toenemende mate voor statistische 
waarnemingen gebruikt: men ruilt de, berekenbare, onzekerheidsmarge gaarne in 
voor de besparing van kosten, welke op deze wijze is te bereiken. Het is mogelijk 
door waarneming van een paar duizend gevallen een resultaat te krijgen, dat de 
uitkomst van een volledige waarneming zeer nabij komt. Ik weet dit uit ervaring 
omdat er gevallen zijn geweest, waarin zulk een gedeeltelijke waarneming naast 
de volledige waarneming heeft plaats gevonden. In 1948 publiceerde het Centraal 
Bureau voor de Statistiek als een van de resultaten van de 12de Volkstelling, waarbij 
2! millioen gezinnen waren betrokken, een aantal cijfers omtrent de huisvesting 
dezer gezinnen. Deze cijfers waren practisch dezelfde als die, welke de Neder
landse Stichting voor Statistiek een jaar eerder in haar Consumentenonderzoek had 
opgenomen. Dit laatste onderzoek berustte op een steekproef bij 6000 gezinnen. 
De resultaten der beide tellingen vindt de lezer in de volgende grafiek. 
Voor het Consumentenonderzoek werd een grote steekproef gebruikt omdat de 
gegevens gesplitst moesten worden naar delen des lands, geslacht en sociale lagen 
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der bevolking. De eenvoudige, voor het gehele land geldende, resultaten in de 
grafiek hadden bij waarneming van slechts 1000 gezinnen een nauwelijks grotere 
afwijking van de complete telling vertoond. 

Voorwaarde voor het welslagen van zulk een vorm van waarneming is echter dat 
de steekproef met de uiterste zorg wordt getrokken. Het is niet altijd gemakkelijk 
een voldoende representativiteit te verzekeren. Een goede geografische spreiding 
van de waarnemingen is door de locatie van het enquêteurscorps gemakkelijk te 
bereiken, evenzeer als een juiste verdeling der vragen over de beide sexen, maar 
een zuivere vertegenwoordiging der verschillende sociale lagen in de steekproef 
biedt groter problemen. Het risico is bijv. steeds dat de ongeschoolde arbeiders in 
te geringe mate in het onderzoek worden betrokken. Hier liggen inderdaad gevaren 
voor de betrouwbaarheid van deze wijze van observatie. 

Ditzelfde geldt van de methode der mondelinge ondervraging. Goed vragen is 
uiterst moeilijk. Dat weet ieder, die wel eens geëxamineerd heeft of geëxamineer.d 
is geworden. Zo licht sluipt er in een vraag een bepaalde suggestie in. Dit punt 
komt straks bij mijn psychologische beschouwingen uitvoerig aan de orde. Hier zij 
gewezen op de mogelijke fouten, die met de keuze en het werk der enquêteurs 
samenhangen. In de Verenigde Staten is gebleken, dat bij politieke ondervragingen 
de politieke samenstelling van het enquêteurscorps van belang is. De resultaten, 
welke democratische enquêteurs inzonden, bleken van die van hun republikeinse 
collega's af te wijken. Dat behoeft niet het gevolg van bewust bedrog te zijn. 
Natuurlijk komt bedrog ook voor. Maar er zijn dieperliggende verklaringen, samen
hangende met het betere contact, dat een enquêteur met ondervraagden van ge
lijke politieke richting heeft, dan met mensen, die politiek van hem afwijken. Hoe 
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beter het contact tussen enquêteur en ondervraagde, des te vrijer en onbevangener 
zal de laatste zich uitspreken. Daarom is ook de nodige diversiteit in de sociale 
samenstelling van het enquêteurscorps gewenst. Ondervraging van arbeiders door 
een student uit een welgestelde familie leidde bij enquêtering tot veel ongunstiger 
uitkomsten dan het gebruik van enquêteurs, die in houding, wijze van spreken en 
gedrag de ondervraagden naderbij stonden. In ons land moet men het Friese 
platteland niet benaderen met een medewerker, die geen Fries kent. Een recent 
Engels onderzoek bracht echter aan het licht, dat geslacht en leeftijd van de 
enquêteurs betrekkelijk weinig invloed hebben op het welslagen van het interview. 

Schriftelijke enquêtes bieden geen uitweg uit deze moeilijkheden. Het aantal 
onbeantwoorde vragenlijsten is hierbij te groot en onder de ingekomen antwoorden 
is uiteraard het deel der bevolking, dat minder gemakkelijk met de pen omgaat, 
slecht vertegenwoordigd. 

Neen, de enige oplossing voor de gesignaleerde problemen is de goede samen
stelling en training van het enquêteurscorps en een voortdurend toezicht op de 
werkwijze daarvan. 

Ik kom nu tot de psychologie. De eerste vraag is hier; wat onderzoekt men nu 
eigenlijk? Wat is de "publieke opinie"? Laat mij eerst aanduiden wat wij daar
onder niet verstaan. In 't verleden, vóór het moderne opinie-onderzoek veld won, 
bedoelde men met "publieke opinie"; "dat wat mén vindt", zonder dat "men" 
behoorlijk omschreven werd. Soms was die "men" de meerderheid van de bevolking 
maar het kon best de minderheid zijn nl. de minderheid, die zich zeer duidelijk 
hoorbaar maakte. Hoe vaak is niet de mening van de pers als "de openbare 
mening" aangezien en hoeveel maatregelen zijn niet genomen of nagelaten in 
verband met uit het volk opklinkende stemmen, die allerminst het recht hadden 
namens het geheel te spreken. Men denke in dit verband ook eens aan onze 
volksvertegenwoordigers in de vorige eeuw, die geacht werden de mening van het 
Nederlandse volk te vertolken, maar niet meer dan 5 % van de volwassen bevolking 
droeg bij de stembus tot hun verkiezing bij! Dit alles mag niet wegnemen dat het 
begrip "publieke opinie" iets bedoelde te benaderen, dat aan de idee van het ge
middelde grensde. Quételet voerde het begrip in van "l'homme moyen", de gemid
delde mens. Welnu, zo'n gemiddelde mens had uiteraard een soort gemiddelde opinie, 
die zichtbaar en/ of hoorbaar tot uitdrukking kwam. In deze lijn openbaarde zich een 
zekere neiging tot personificatie van het publiek. De publieke opinie werd gezien 
als een geest, die in de groep leeft en haar de mond opent. Tönnies noemde "die 
öffentliche Meinung" "ein korporativer Geist irgendwelcher Gruppe". Gustave 
Lebon sprak van "l'ame national du peuple". Hegel zei dat "der Volksgeist" 
"sein eigentümliches metafysisches Prinzip besitzt, ausdem er nicht herauskam". 

In de Verenigde Staten is tegen deze opvattingen verzet ontstaan. De Ameri
kaanse sociale psychologie en sociologie hebben deze abstractie afgewezen. Zij 
verwierpen de fictie van "hèt publiek", dat iets wil, "hèt volk", dat iets vindt. Zij 
hebben afkeer van zulke abstracte begrippen. Onaannemelijk is voor de Amerikaan 
ook de gedachte, dat de enkeling met zijn overtuiging in zulk een mystiek wezen 
als de "massaziel" zou opgaan. Naar Amerikaanse opvatting is de publieke opinie 
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het levend samenstel, de kronkelende stroom van de OpWieS van individuen. Het 
proces der opinievorming gebeurt ten slotte in individuen. Dit zijn uiteraard 
individuen, die met elkaar in aanraking zijn, die in de samenleving, in hun groep, 
in hun volk, in de wereld leven en daarvan de invloed ondergaan. Maar publieke 
opinie is: de bestaande meningen van mensen. "Publiek" is een groep mensen met 
de nadruk op mensen, en "opinie" is een veelvuldigheid van opvattingen of, als 
wij nu heel concreet willen blijven, van antwoorden, die bij het opinie-onderzoek 
op een bepaalde vraag binnenkomen. De vraag naar de psychologische betrouw
baarheid van het opinie-onderzoek kan dus niet deze zijn: of dit onderzoek iets 
vertolkt van een "collectieve geest"; beslissend is of het in staat is die veelheid van 
opvattingen, welke bij de veelhoofdige menigte voorkomen, min of meer adequaat 
weer te geven. 

Toen wij het opinie-onderzoek in ons land na de tweede wereldoorlog leerden 
kennen, bestond zijn methodiek voornamelijk uit het stellen van een aantal zeer 
eenvoudige vragen over bepaalde punten, feiten of problemen, waarop de mensen 
met "ja" of "neen" dan wel met "voor" of "tegen" moesten antwoorden. Wij 
begrijpen thans dat deze wijze van onderzoek niet kan leiden tot het gewenste 
resultaat, dat ik zo juist als de min of meer adequate vertolking van een veelheid 
van meningen formuleerde. Het is nu eenmaal niet mogelijk om op iedere vraag 
met een helder "ja" of "neen" te antwoorden. De problemen zijn veelal zo inge
wikkeld dat "ja" dikwijls veel voorbehoud insluit, dat het "neen" misschien niet 
helemaal "neen" beduidt en de werkelijke mening eigenlijk slechts in een gecom
pliceerd samenstel van :.::innen zou kunnen worden uitgedrukt. Bovendien, ieder 
weet dat het "ja" van de één een veel krachtiger overtuiging kan uitdrukken dan 
eens anders "ja" op dezelfde vraag, en de één zijn "neen" betekent een veel 
beslister afwijzing dan dat van de ander. Dit hangt nauw samen met de rest van 
de overtuigingen, welke deze bepaalde mens over het hem voorgelegde vraagpw1t 
heeft. 

Bij dit alles zie ik nu zelfs nog af van misverstanden van bepaalde vragen. En 
die liggen altijd op de loer 1 

Een wetenschappelijk verantwoord opinie-onderzoek benadert daarom zo goed 
mogelijk een gesprek. In de vragenlijst, welke de enquêteur wordt meegegeven, 
komen zoveel doenlijk alle punten voor, die met het te onderzoeken onderwerp te 
maken hebben. Men probeert ook een inzicht te krijgen in de intensiteit van die 
mening. Er wordt getracht de aard en de wordingsgeschiedenis van de mening bij 
de ondervraagde tot uiting te doen komen en haar in verband te brengen met de 
factoren, die haar kunnen beïnvloeden. Ik denk hier aan nog andere factoren dan 
die, waarmede bij het samenstellen van de steekproef reeds rekening wordt ge
houden zoals leeftijd, woonplaats, welstand, geslacht, beroep e.a. Een voorbeeld: 
bij het vragen naar de mening over de voortzetting van de oorlog in Korea kan 
het bijv. van belang zijn of de ondervraagde familieleden aan het front heeft staan 
(of heeft verloren). Bij informatie naar het standpunt terzake van een politieke 
controvers kan het zijn betekenis hebben te weten aan welke invloeden van 
propaganda door krant of politieke partij de ondervraagde is onderworpen. 

Zo streeft de opinie-onderzoeker naar een alomv:lttende wijze van benadering. 
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Wil men een analogie: de moderne medicus weet dat ziekte de uitkomst is van 
een veelzijdig complex van storingen in het menselijk organisme. Als een mens 
ziek is, is niet een deel van zijn geest of lichaam ziek, maar de mens is ziek. Welnu, 
als een mens een mening uitspreekt, wordt de mening eerst recht verstaan, wanneer 
deze wordt geplaatst in het totaal van het weten, voelen, denken, ervaren en 
beleven van die mens. 

Ik noemde het weten. Dit is reeds aanstonds een belangrijk punt. Nietwaar, ieder 
is het er over eens dat als iemand ondervraagd wordt over een onderwerp, waar 
hij niets van weet, zijn inzichten minder gefundeerd zijn dan wanneer iemand 
wordt geïnterviewd over een pWlt, waaromtrent hij redelijk goed of goed geïnfor
meerd is. In een goed opinie-onderzoek wordt dan ook zorgvuldig gepeild wat de 
mensen over het onderwerp-in-kwestie weten. Ik geef hierbij een voorbeeld van 
enige vragen, die gesteld zijn bij het door de Nederlandse Stichting voor Statistiek 
in de zomer van 1949 uitgevoerde onderzoek naar de kennis over en de mening 
omtrent het Marshall-plan. Wanneer ik daar enige vragen uitpik dan staat daar in 
de eerste plaats na enige algemene inleidende vragen: "Hebt u soms ook van een 
Amerikaans plan gehoord om de Europese landen economisch weer op de been te 
helpen?", waarbij dus de mogelijkheid bestond, dat de mensen hier spontaan het 
Marshall-plan noemden, of alleen met "ja" of "neen" antwoordden. Wie met "ja" 
geantwoord had kreeg de vraag: "KWlt u ook zeggen hoe dit plan genoemd 
wordt?", wie met "neen" geantwoord had kreeg de vraag: "Hebt u ooit gehoord 
of gelezen over het Marshall-plan?" Voor wie hierop blijk had gegeven toch wel 
van het bestaan van het Marshall-plan te weten volgden de vragen ten eerste naar 
die landen, die onder het Marshall-plan in aanmerking komen voor hulp in 
goederen of geld, en aan de mensen werd gevraagd: "Is Nederland daar ook bij", 
"is Engeland er bij, Rusland, Roemenië en België?" Voor die landen, die er volgens 
de mening van de ondervraagden niet bij waren, werd er gevraagd of dit land door 
Amerika geweigerd werd of dat het zelf niet mee wilde doen. Hierop werd ge
vraagd of het Marshall-plan naar de mening van de ondervraagde al in werking 
was of dat het alleen een plan was waar niets aan gedaan was. Daarop volgde een 
vraag als volgt: "Als nu een Nederlandse firma of een bedrijf of een persoon iets 
krijgt onder het Marshall-plan, kan hij dat dan voor niets krijgen of moet hij er 
voor betalen? En wie wist dat hiervoor betaling nodig was, werd gevraagd: "Het 
geld dat hij er dan voor moet betalen, gaat dat dan in een fonds, dat aan de 
Amerikanen terug wordt gestuurd, of blijft dat hier in het land?" U ziet, hier is 
dus een keuze gedaan uit enige van de belangrijke politieke en technische onder
delen van het Marshall-plan, waaruit een beeld te verkrijgen zou zijn over de 
kennis van de mensen. Hier is natuurlijk een berekening voor nodig. Een van de 
belangrijke punten van vooruitgang van de tegenwoordige techniek van het opinie
onderzoek is, dat men tot een soort maat van kennis komt. Dit geschiedt als volgt. 
Wanneer de resultaten binnen zijn worden de antwoorden van al deze vragen 
geteld en in dit geval bleek het nu bijv. zo te zijn, dat 13 % van de bevolking zelfs 
nooit van het Marshall-plan gehoord had, dat resp. 74, 74, 71 en 72 % wist dat 
Holland een ontvangend land was, België een ontvangend land was, dat Rusland 
er niet aan meedeed, en dat het Marshall-plan reeds in werking was. Dit werd als 
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minimum-kennis aangehouden. De kennis dus van die groep van mensen, die deze 
4 punten wisten. Hierop bleek zich vanzelf gevormd te hebben een volgende groep 
mensen, die ook de volgende punten nog wisten, nl. dat Engeland een ontvangend 
land is, Roemenië niet en dat personen of firma's voor de goederen, die zij 
ontvangen, betalen moeten. En dan bleek er ten slotte nog een laatste groep te 
zijn, die behalve deze genoemde 7 punten ook nog wist, dat Rusland en Roemenië 
geweigerd hadden en dat het geld, dat een firma of industrie voor de ontvangen 
materialen betaalt in ons land blijft. Op deze wijze kon men komen tot het 

opstellen van enige groepen, nl. 
1. een groep die van niets wist, die nog nooit van het Marshall-plan gehoord had; 
2. een groep, die uitsluitend de 4 eenvoudigste punten wist en die "gering 

geïnformeerd" werd genoemd; 
3. een groep, die nog iets meer wist en die "middelmatig geïnformeerd" werd 

genoemd, en 
4. die groep, die al deze kennisvragen juist beantwoord had en die "de goed 

geïnformeerden" genoemd werden. Deze bestond uit ruim 10 % der bevolking. 

Over bleef nog een groep van ongeveer 24 %, mensen met enige onsamen
hangende kennis, die verder eigenlijk alle eigenschappen vertoonden van de 
mensen, die niets wisten. Deze kennis-indeling is dus gemaakt op grond van de 
gevonden cijfers en deze waardering is misschien enigszins grof doch volkomen 

bevredigend. 
Deze kennisgraad kan nu nog mathematischer worden uitgedrukt. Maar kort-

heidshalve ga ik hierop niet nader in. 
Voor één misverstand moge ik waarschuwen: de groep der kennis- of mening

lozen is, maatschappelijk gezien, lang niet zonder betekenis! Wie zich verantwoor
delijk voelt voor de opvoeding der openbare mening, wie er naar wil streven onze 
democratie tot leven te brengen 66k in de massa van ons volk, zal juist hen in 't 

vizier nemen. 
Een goed ingericht opinie-onderzoek tracht ook een inzicht te verwerven in de 

intensiteit van de geopperde meningen. Er zijn daarvoor tegenwoordig verschillende 
technieken. Soms gebruikt men het visuele hulpmiddel van een getekend thermo
metertje en vraagt de ondervraagden aan te geven hoe warm zij voor of tegen iets 
zijn. Een veel gevolgde methode is dat men de geënquêteerde een kaartje over
handigt, waarop zinnen staan afgedrukt, die een bepaalde gradatie van overtuiging 
aangeven. Zij werd bij het boven aangehaalde Marshall-onderzoek gebruikt. Ik 
vermeld hier, voor de variatie, een Amerikaans voorbeeld, tijdens het president
schap van Roosevelt gebruikt om bij de nadering der verkiezingen zijn populairiteit 
te meten. De ondervraagden moesten uit 4 mogelijkheden kiezen. Hier volgen ze. 

1. "Wij kunnen absoluut niet zonder Roosevelt"; 
2. "Er zijn wel bezwaren tegen Roosevelt maar hij is toch nog de beste als 

president"; 
3. "Roosevelt heeft wel iets goeds gedaan maar Wilkey zou toch waarschijnlijk 

beter zijn" en 
4. "Roosevelt is beslist slecht voor het land en moet niet gekozen worden". 
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De mensen konden dan aangeven welke van die 4 zinnen het dichtst hun eigen 
mening naderde. 

Vat men het opinie-onderzoek zo breed op als hier werd aangegeven, dan is het 
gevaar voor misverstanden van bepaalde vragen of suggesties van bepaalde 

woorden uiteraard zeer verminderd. De lezer weet het: woorden krijgen hun 
betekenis eerst in de zin, waarin ze voorkomen. Los gebruikt, kunnen ze worden 
misverstaan. Dit geldt ook van zinnen. Ook de vraagzinnen van het opinie
onderzoek kunnen onzeker van inhoud blijven als ze op zich zelf staan. Maar in het 
kader van een gehele redenering krijgen ze hun duidelijke betekenis, zools ook het 
antwoord van de geënquêteerde in het licht van de gehele situatie, welke uit de 
rest van zijn antwoorden naar voren komt, moeilijk meer kan worden misverstaan. 

Is het opinie-onderzoek betrouwbaar? De vraag is uiteraard niet te beantwoor
den. Er is goed en slecht opinie-onderzoek. Als men met een wetenschappelijk niet 
verantwoorde steekproef, een bijeengeraapt en ongecontroleerd enquêteurscorps en 
psychologisch slecht doordachte vragen werkt, is het antwoord: neen, beslist niet. 
Maar wanneer rekening wordt gehouden met de eisen, welke aan een moderne 
enquête op dit gebied moeten worden gesteld, dan meen ik dat het opinie
onderzoek belangrijke bijdragen kan leveren tot de ontwikkeling van de sociale 
psychologie. Het kan voor deze wetenschap een grondslag van feiten aandragen, 
waaraan de theorie zich kan ontplooien. 

De methode heeft uiteraard haar grenzen. 
Zij kan nooit ook maar bij benadering in de diepten van de menselijke geest 

doordringen, gelijk het individuele psychologische onderzoek dit vermag. 
Zij kan ook mensen er niet toe brengen zich uit te spreken over zaken, waarover 

zij zich nog geen mening gevormd hebben. Dat is een van de dingen, die het geven 
van een betrouwbaar inzicht in de stemverhoudingen vóór de verkiezingen zo 
moeilijk maken. Het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie is heel weinig 
gelukkig geweest met de aankondiging van de stemverhoudingen bij de laatste 
Kamerverkiezingen. De mensen, die hun keus nog niet bepaald hadden (of niet 
durfden uitspreken) waren er een van de oorzaken van. Zij vormden 15 % van de 
geënquêteerden. Het is nu wel gebleken hoe onjuist het was deze niet-antwoor
dende mensen over de andere partijen naar evenredigheid te verdelen. Dit was ook 
een van de fouten bij Gallup's misgreep bij de voorlaatste Amerikaanse presidents
verkiezingen. 

Het opinie-onderzoek kan óók niet veItellen wat mensen zullen gaan doen en 
dat te minder naarmate de afstand in tijd tussen voornemen en daad groter is. Ook 
dit is een van de moeilijkheden van de verkiezingsvoorspelling. Tussen de laatste 
opneming van de stand van zaken en de verkiezingsdag verlopen steeds een aantal 
dagen. Daarin kan nog veel gebeuren. In het geval van Gallup's mislukking, waarop 
ik boven doelde, hebben gebeurtenissen in de laatste 14 dagen hem zeker parten 
gespeeld. 

Met het feit, dat het onderzoek der publieke opinie door middel van een steek
proef plaats vindt, is een onzekerheidsmarge verbonden. Zij hangt samen 
met de grootte van de steekproef in verband met de gedetailleerdheid 
van de uitkomsten. De doeleinden, waarvoor het opinie-onderzoek wordt 
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ingesteld, eisen nimmer een uitkomst, welke tot op enkele procenten nauw
keurig is. Het wordt het meest gebruikt bij het onderzoek naar de markt van 
bepaalde artikelen. Hier, noch bij het sociaal-psychologisch onderzoek, gaat het om 
een hoogste graad van nauwkeurigheid. Een onzekerheid van ± 3 à 5 % is vrijwel 
steeds toelaatbaar. Alleen ... , bij de verkiezingsvoorspellingen kan het nu juist op 
zulke kleine verschillen aankomen! Bij de overwinning van Truman over Dewey 
lagen de uitkomsten zeer dicht bij elkander. 

Om deze redenen acht ik verkiezingsvoorspellingen, zoals zij tot nu toe gedaan 
zijn, geen aanvaardbare toets voor de betrouwbaarheid van het opinie-onderzoek. 
Ik doe dat te minder omdat het stellen van een enkele vraag "Op welke partij 
gaat u stemmen bij de as. verkiezingen?" niet voldoet aan de eis ener totale 
benadering van de onderzochte mening, welke ik boven heb gesteld. 

Ten besluite moet ik aan de boven opgesomde eisen, aan een opinie-onderzoek 
te stellen, er nog een tweetal toevoegen. Het moet goed worden geïnterpreteerd 
en aan de opdrachtgever of het publiek op de juiste wijze worden gepresenteerd. 

In de emotie rond de voorlaatste Amerikaanse verkiezingen zijn tegen de regels 
fouten gemaakt, welke de nuchtere Europese beschouwers met verbazing hebben 
vervuld. Wie nog een oude jaargang van Fortune bij de hand heeft en daarin het 
prachtige survey leest, dat Elmo Roper in 1948 heeft uitgevoerd - een alom
vattende studie, gelijk door mij voorgestaan - kan niet begrijpen hoe hij er zo 
onjuiste gevolgtrekkingen omtrent de politieke voorkeur in het Amerikaanse volk 
aan heeft kunnen verbinden. Wie Gallup's toenmalige voorspellingen aan zijn eigen 
cijfers toetst, kan zich niet indenken hoe hij met zoveel stelligheid Dewey heeft 
kunnen aanwijzen. De interpretatie van het materiaal vraagt het rustig overleg van 
de onbevooroordeelde wetenschapsbeoefenaar. En bij de presentatie zal men nooit 
een groter zekerheid mogen suggereren dan het onderzoek geven kan. Ik vond 
onlangs het volgende voorbeeld. Gesteld men publiceert een tijdreeks, welke als 

volgt verloopt: 

September 1D50 
December 
Maart 
Juli 

1951 

Percentage ja-stemmen 
34 
35 
31 
29 

Augustus " 28 
September " 27 

Als nu de onzekerheidsmarge ± 2 % bedraagt, zou dit verloop ontwijfelbaar een 
vermindering van de ja-stemmen tussen December 1950 en Juli 1951 bewijzen 
maar het staat in 't geheel niet vast dat de stemmen in de periode na Juli 1951 
nog verder zijn afgenomen. Dit kan de lezer echter alleen weten wanneer de 
foutengrens wordt aangegeven. Deze zou bij zulk een publicatie dan ook niet 
mogen ontbreken. Dit is een eis van statistische moraal, welke men bij de publi
catie van de uitkomsten van steekproeven steeds in acht moet nemen: Daarnevens 
zou geen opinie-onderzoeker zijn opdrachtgever of het publiek onkundig mogen 
laten aangaande de vragen, welke hij heeft gesteld, opdat de betekenis der 
antwoorden ook door de lezer zo goed mogelijk kan worden afgewogen. 
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De European Society for Opinion Surveys and Market Research heeft reeds een 
aantal van dergelijke regelen voor haar leden aanvaard. Ik vind daarin voorge
schreven dat elk rapport een nauwkeurige omschrijving moet bevatten van het 
onderzoek, dat heeft plaats gevonden en dat daarbij in het bijzonder de volgende 
gegevens naar voren moeten komen: 

a. Het doel van het onderzoek. 
b. Voor wie en door wie de studie is ondernomen. 
c. Een beschrijving van de bevolking of de groep der bevolking, welke is be

studeerd. 
d. De wijze, waarop de vragenlijst tot stand is gekomen, de moeilijkheden die 

daarbij zijn ondervonden en, indien een proefonderzoek heeft plaats gevonden, 
de gevolgtrekkingen welke daaruit zijn gemaakt. 

e. De grootte en de aard van de steekproef, welke was beoogd; de wijze waarop 
in feite de interviews waren verdeeld; de wijze, waarop de resultaten werden 
gewogen. 

f. De tijd, waarin de ondervragingen hebben plaats gevonden (waarbij, zo nodig, 
gegevens omtrent het weer, politieke veranaeringen of andere tijdelijke in
vloeden). 

g. Een beschrijving van de methode van de ondervragingen (mondeling of per 
post). 

h. Een nauwkeurige beschrijving van het enqu~teurscorps (onder vermelding van 
het geslacht) en de methoden van controle, welke werden toegepast. 

In het rapport dient men voorts aan te treffen: 

a. De gebruikte vragenlijsten en de resultaten. 
b. De wijze, waarop de percentages zijn berekend. 

Naast deze technische voorschriften heeft de Esomar nog een aantal ethische 
regelen voor haar leden vastgesteld. Ik ontleen daaraan de volgende voorschriften 
(in mijn eigen nummering). 

l. Geen werkwijze mag worden gevolgd, welke het vertrouwen van het publiek 
zou kunnen ondermijnen. 

2. De onderzoekingen zullen in overeenstemming moeten zijn niet slechts met de 
wetten maar ook met de zeden van het land, waarin de resultaten zullen 
worden bekend gemaakt. 

3. De onderzoekingen zullen de feiten aan het licht moeten brengen, zoals zij 
zijn, niet zoals de cliënt wenst dat zij zullen zijn. Zij zullen al de feiten moeten 
vertellen zonder vervorming of weglating. 

4. Het rapport der onderzoekingen dient zich te beperken tot een objectieve toe
lichting van de feiten. Aanbevelingen tot het eventueel nemen van maatregelen 
en hun toepassing zullen in een afzonderlijk hoofdstuk van het rapport moeten 
worden opgenomen, waarbij duidelijk moet blijken dat dit geen deel uitmaakt 
van het rapport zelf. 

5. Geen onderzoekingen zullen worden ondernomen, welke het onderzoek in 't 
algemeen in discrediet zouden kunnen brengen. Geen onderzoeker mag een 
studie op zich nemen of publiceren, waarvan hij weet dat een wezenlijk deel 
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van het terrein van onderzoek is weggelaten tenzij dit feit in dezelfde publicatie 

duidelijk is aangegeven. 
6. De onderzoekers zullen zich er van moeten verzekeren dat de publicatie door 

hun cliënten van gegevens, ontleend aan hun onderzoekingen, op geen enkelé 
wijze de werkelijke feiten verdraait. Wanneer enige onjuiste indruk zou worden 
gegeven, zullen zij dit onder de aandacht van de cliënt moeten brengen. 

De lezer ziet hieruit dat de opinie-onderzoekers beogen een hoge morele 
standaard te handhaven. Een moeilijkheid blijft natuurlijk, dat men in publicaties 
in de dagbladen bezwaarlijk technische bijzonderheden kan opnemen betreffende 
de grootte en inrichting van de steekproef. Het publiek kan de waarde daarvan 
beslist niet beoordelen, zelfs het meer ontwikkelde publiek is daartoe niet in staat. 
Dit is een moeilijkheid, welke zich evenzeer voordoet bij het bekendmaken van 
statistische gegevens, welke door het Centraal Bureau voor de Statistiek worden 
verzameld. Voor het juiste begrip van de cijfers heeft men vaak meer kennis nodig 
dan in vele gevallen bij de gebruikers mag worden verondersteld. Dit geldt 
bijzonder met betrekking tot afgeleide cijfers, bijv. percentages en indexcijfers. Ik 
meen dat de statistiek in de wereld van vandaag zulk een enorme plaats inneemt 
dat het nodig zou zijn om bij het onderwijs, in al zijn geledingen, aan dit onder
werp aandacht te schenken. De allerdwaaste misverstanden omtrent statistische 
gegevens zouden op deze wijze misschien kunnen worden voorkomen. 
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B. W. S C HAP E R 

AFSCHEID VAN MOSKOU? 

M
en behoeft niet tot de gepatenteerde Rusland-kenners te behoren om 
te beseffen, dat de dood van Stalin het eind van een aera betekent. 
Want al roept men in Rusland: "Stalin is dood, leve het Stalinisme" 

- zo eenvoudig ligt de zaak stellig niet. Het is trouwens de vraag, of deze wens
droom door allen in Moskóu evenzeer wordt gedeeld. Want het heeft er veel van 
weg, dat het lichamelijke heengaan van de dictator op zichzelf slechts het naar 
buiten tredende symptoom is geweest van een proces, dat reeds langer gaande was 
en in wezen, al of niet bewust, een liquidatie van het Stalinisme zelf inhield. 

Stalinisme-zonder-Stalin is daarom niet zo eenvoudig, omdat het systeem der 
"kunstmatige dialectiek" via de "General-linie" een regisseur eist van bijzondere 
kwaliteiten. De dodelijke ziekte-kiem, die het stelsel in zich droeg, was juist, dat 
het dour zijn mensen-verslindende werking de opkomst van een nieuwe bestierder 
vrijwel onmogelijk maakte. De Malenkow's en Beria's mogen uitnemende "appa
ratsjiki" zijn, die de knepen van het vak beheersen, zij kunnen in Macchiavellisme 
bij hurl meester niet in de schaduw staan. En zelfs wanneer één hunner aan de 
contröle van de ouder wordende tover-leraar zou zijn ontsnapt en tot diens onheil 
hem over het hoofd zou zijn gegroeid, mist hij toch een element, dat tot dusver 
voor een glorificatie in het nieuwe Rusland onontbeerüjk is gebleven. 

Stalin ontleende zijn aureool toch altijd nog ten dele aan de Revolutie. Hoe 
kunstmatig, kon men nog weer eens constateren in het Rusland-filmpje, dat te 
zijner ere in de Amsterdamse Cineac draaide en waarin Stalin tot 1925 vrijwel 
uitsluitend als wassen beeld figureerde. Hoeveel meer leefden daarin de felle 
agitators Lenin en Trotzki en hoever bleek het cliché van het huidige gestroom
üjnde Moskou-apparaat daarvan verwijderd. Stalin heeft deze distantiëring in 
hoge mate bevorderd; zijn legende ontleende aan de spanning tussen oorsprong en 
eind-product een zekere attractie; de aanvechtbaarheid van zijn ontwikkelingsgang 
kon hem voor de lethargie der volslagen stilering behoeden. Wie hem evenwel 
ook mag opvolgen, niemand kan meer enige potentie ontlenen aan zijn relatie 
tot de Revolutie. 

Het schijnt, dat een Malenkow dit ook wel beseft en het pleit voor zijn scherp
zinnigheid, dat hij hieruit reeds vóór de toneelwisseling in het Kremlin de con
sequenties heeft getrokken. Er was wellicht nog enige moed voor nodig om in 
1946 de knoeiers te ontmaskeren, die zich achter citaten van Marx en Engels 
verscholen. Men schrijft hem de onverschrokkenheid toe, in binnen- en buitenland 
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het met elke opportune politiek te wagen, zonder allereerst met de Stalinistische 
orthodoxie rekening te houden. Het zegt al wel iets, dat hij zijn eerste grote rede, 
voor de Opperste Sowjet, maar schaars met aanroepingen van de nieuwe heiligen 
in het Sowjet-Pantheon heeft doorspekt. Of hij dat kan volhouden, staat, gezien 
de nawerking der Stalin-mythe, nog te bezien. Maar men mag van hem wellicht 
een nog heel wat radicaler liquidatie van de revolutionnaire traditie verwachten, 
dan Stalin reeds nodig vond. 

Wanneer de dood van Stalin werkelijk niet meer dan een moment is in het 
liquidatie-proces van het Stalinisme; wanneer de gebeurtenissen van de laatste 
jaren, vanaf de moord op Zjdanow en de daarop gevolgde opruiming van de 
Zjdanow-satellieten in de Kominform tot en met het Praagse proces, het "artsen
complot" en misschien de dood van Stalin incluis, een nieuw transformatie-drama 
betekenen, kan daarvan een werking uitgaan, die in zekere zin zelfs heilzaam zou 
kunnen zijn. De meeste "zuiveringsprocessen", waaraan de Russische geschiedenis 
zo rijk is, waren te troebel om als een katharsis te werken. Maar als de nieuwe 
heren in het Kremlin de dogmatische en revolutionnaire requisieten op de mest
vaalt zouden gooien, zou dit de atmosfeer in en buiten Rusland althans enigermate 
kunnen reinigen. 

Een ongegeneerde, niet met Marx, Lenin en Stalin geparfumeerde, managers
dictatuur zou voor de Russische bevolking geen vermindering van druk brengen, 
maar haar althans bevrijden van de bedwelming met een verwereldlijkte religie, 
die meer dan enige geopenbaarde als een opium werkte. Misschien zou de massa 
ten dele haar toevlucht zoeken bij de oude Orthodoxie, waarmee zij overigens 
slechts weinig gebaat zou zijn. Alle Westerse bewondering voor de geestelijke 
schatten der Grieks-orthodoxe kerk ten spijt, heeft haar praktijk in vroeger eeuwen 
toch meer dan enige andere religie Marx' harde oordeel bevestigd. Er zijn waarlijk 
niet veel aanwijzigingen, dat zij in haar huidige getolereerde werkzaamheid minder 
tot compromissen met de aardse machten bereid zou zijn. Tegen de totalitaire, 
Groot-Russische ideologie, welke Stalin reeds sedert de jaren 1930 stelselmatig 
gepredikt heeft, kon zij weinig weerstand bieden. Het beste dat men het Russische 
volk na deze Tijd van Troebelen kan toewensen, is een zekere onhlUchtering, die 
het toegankelijk maakt ' voor een betere waardering der werkelijkheid. Maar is er 
ooit een regime in Rusland geweest, dat zich zoiets ongestraft veroorloven kon? 

De buitenwereld zou zulk een reinigingsproces hoopvol begroeten. Het zou 
immers de eerste voorwaarde zijn, eindelijk met Rusland op een zakelijke basis te 
kunnen onderhandelen. Ook hierbij is het evenwel niet zozeer de vraag, of de 
nieuwe heren een zekere politieke rijpheid verworven hebben, dan wel of zij zich 
die kunnen permitteren. Al te gretig heeft de Sowjet-Unie tot dusver in de wereld 
geprofiteerd van de attractie, die in bepaalde gebieden van haar propaganda uit
ging. Ook was vertroebeling der internationale sfeer elders één van haar doeltref
fendste wapenen. Bovendien kan zij de "oorlogsdreiging", die zij zelf heeft opge
roepen, nauwelijks ontberen voor haar interne verhoudingen. Maar misschien beseft 
men in het Kremlin, dat zelfs in Rusland de boog niet altijd gespannen kan blijven. 
Er zijn symptomen genoeg van het streven naar een adempauze. 

Voor de buitenlandse aanhang, ~oorzover die niet uit betaalde "vijfde colonnes" 
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bestaat, dan wel onder militaire "protectie" leeft, zou een verdere liquidatie van de 
Marx-Lenin-Stalin-ideologie het Moskouse idool van zijn wezenlijkste glorie kunnen 
beroven. Er zijn aanwijzingen, dat de overigens traditionele onverschilligheid van 
het Kremlin voor de belangen en gevoelens der naaste "familie" in de laatste tijd 
openlijker dan ooit aan de dag treedt. Natuurlijk zullen er altijd "gelovigen" blijven, 
die hun afgod trouwer dienen, naarmate hij hen meer kastijdt of hoont. Maar 
het kan ook zijn, dat de nieuwe wending, die in Moskou bezig is zich te voltrekken, 
ten slotte eindelijk de ban breekt, waarin de Russische revolutie, alle verloochening 
van en verraad aan haar beginselen ten spijt, diegenen gevangen hield, die haar 
tot dusver tegen alle beter weten in nimmer hebben willen loslaten. 

Malenkow c.s. missen voor de niet-Rus elk "charisma"; een gevoelsbinding, die 
zelfs tegenstanders nog aan Stalin bond, verliest hier elke zin. Dit zou voor velen 
het moment voor een "los van Moskou" kunnen zijn, zonder in een rancuneus 
"anti-Moskou" om te slaan. 

* * * 
Er zou een hele geschiedenis te schrijven zijn van de ontgoochelingen, die 

Moskou zijn aanhangers-te-goeder-trouw in de wereld sedert de Octoberrevolutie 
heeft bereid. Ontgoochelingen, die veelal op uitdagingen geleken om die goede wil 
aan een uiterste beproeving te onderwerpen, maar die, vooral in later tijd, meestal 
eenvoudig voortkwamen uit een verregaande ontwetendheid en onverschilligheid 
jegens de gevoelens en belangen der sympathiserenden. 

Deze parade der desillusies zou kunnen beginnen met de befaamde 21 voor
waarden van Zinowjew, op het tweede Komintern-proces in Juli 1920 aan de 
afgevaardigden der Europese communisten en links-socialisten gepresenteerd en 
uitdrukkelijk bestemd om de bokken van de schapen te scheiden. En dan volgt een 
hele reeks: Kroonstad, de gewelddadige uitschakeling van elke vrije politieke 
meningsvorming in Rusland in 1921; de Trotzki-affaire, welker ruïneuze werking 
op het moreel der communistenwereld het scherpst door Silone aan de kaak is 
gesteld 1); de uitroeiing der "koelakken" in de jaren 1929-'32, die de wanhoop 
tot in de naaste omgeving van Stalin deed uitbarsten, waar zijn jonge tweede 
vrouw de druk van de terreur niet meer verdragen kon; de Grote Zuivering in 
1936-'38; het Duits-Russisch pact van 1939, de Eerste Fins-Russische oorlog en 
de eerste oorlogsjaren, 1939-'41, toen Moskou's prestige in de buitenwereld een 
dieptepunt bereikte. 

Deze bruskeringen hadden telkens de exodus van een aantal teleurgestelden ten
gevolge, al waren er ook altijd, die in staat waren, iedere manoeuvre op een of 
andere wijze te rechtvaardigen of althans te "verklaren". Bovendien was er voort
durend een "va et vient", een komen naast het heengaan. De Vijfjarenplannen 
brachten nieuwe scharen van recruten voor de Komintern of althans voor de diverse 
Ruslandgenootschappen. De Volksfrontfaze en de Spaanse burgeroorlog be
tekenden eveneens een hausse, vooral in de Angelsaksische landen, tot die hun 
eigen decepties opleverden. Er is trouwens een voortdurende variatie in de aard 
der adepten van het Moskouse evangelie te constateren geweest. De plan-ideologie 

1) In "De God, die faalde", R. Crossman e.a. 
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sloeg bij heel andere categorieën aan, dan het revolutionnaire élan of de Marxis
tische dogmatiek bij de oude aanhang. Terecht signaleerde Banning een generatie
wisseling bij degenen, die met het communisme sympathiseerden, vóór en na de 

crisis uit de jaren '30. 
Er is ongetwijfeld materiaal genoeg voor een psychologie en sociologie van de 

"meeloper". Een scherpere analyse zou haar nut kunnen hebben en misschien kun
nen w<larschuwen tegen een al te vaardig hanteren van deze omineuze term. 
Laten zij, die met hun banbliksems en de fiolen van hun toorn deze "fellow
traveIlers" dagelijks pogen te vernietigen, bedenken, dat er "meelopers" zijn in 
allerlei bewegingen. Het mensdom bestaat nu eenmaal niet enkel uit "hardlopers" 
en "doordravers" en er zou wellicht ook een nuttige psychologie van de eeuwige 
"progressief" zijn te formuleren, die uit pure "vooruitstrevendheid" zich voor alle 
mogelijke karretjes laat spannen en tenslotte niet eens meer opmerkt, dat hij in 
een of andere mallemolen is terecht gekomen. Onder de echte "meeloper" kan men 
het best de opportunist verstaan, die de winst van het eventuele succes begeert, 
maar het risico van de openlijke partijdigheid ontwijkt. Onze vriend De Kadt heeft 
in zijn vindingrijkheid op het gebied van diskwalificaties een nieuwe categorie 
ontmaskerd: de Tvvijfelaar, terwijl hij zichzelf bescheidenlijk hult in de mantel 
van de Nuchtere, "zonder sympathie voor godsdiensten en gangsters .... " 2). Eerlijk 
gezegd betwijfel ik, gezien de stellige vertogen van deze laatste, wel enigszins 
diens nuchterheid. Maar wie de verwondering, als ecn hogere vorm van de twijfel, 
nog altijd het begin van alle wijsheid acht, kan uiteraard geen aanspraak maken 
op een rijp oordeel des onderscheids. 

Het verschijnsel van de hardnekkige Rusland-sympathieën, die elke desillusie 
en schok-therapie overleven, verdient meer aandacht, dan uit vele boutades en 
scheldkanonnades blijkt. Natuurlijk behoren hele categorieën van Sowjet-sympa
thisanten en openlijke adepten tot het terrein der godsdienst-psychologie of andere 
takken der massa-analyse. Het werk van Banning 3) brengt dienaangaande zeker 
veel verheldering; zijn rijke bibliografie ware nog aan te vullen met de vele auto
biografieën, ook van eenvoudige communistische partijsecretarissen, die de laatste 
tijd zijn verschenen. 4). Een scherpe scheiding in categorieën is natuurlijk ook altijd 
kunstmatig. Maar een feit blijft, dat er naast de groep, die men wellicht de "onder
ontwikkelde proletariërs" zou kunnen noemen, (een term, die nuttige associaties 
oproept en anderzijds diskwalificaties vermijdt), naast verder de typische partij
zeloten en "apparatsjiki" en met uitschakeling ook van de "cranks", die overigens 
hoe langer hoe minder in dit kamp verzeild raken, nog altijd typen, figuren, 
enkelingen voorkomen, die van een zodanige persoonlijkheids-structuur zijn, dat 
wij hen als volkomen verwant aanvaarden, en die om voor ons onbegrijpelijke 
motieven toch aan hun sympathie voor Moskou vasthouden. 

Laten wij daarbij de kunstenaars liever buiten beschouwing laten. De verhou-

2) Gesprek over Stalin en bet tegenwoordige Rusland, in Libertinage, Sept./Dec. 1952. 
3) Het Communisme als politiek-sociale wereldreligie, Arnbem 1951. 
4) Cf. o.a. Douglas Hyde, I Believed, The Autobiography of a former British Com

munist, Londen 1950; Bob Darke, Tbe Communist Technique in Britain, Penguin 
Special, 1952. 
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ding tussen kunstenaar en politiek is nu eenmaal hachelijk. Of hij in meerderheid 
zo "aartsconservatief' en afkerig van vrijheid en toekomstvisie is als H. A. Gom
perts hem onlangs voorstelde 5), valt evenzeer te betwijfelen, als dat hij altijd méér 
in die toekomst dan in het heden zou leven. In elk geval is hij, in zijn hyper-sen
sibiliteit, uiterst kwetsbaar en daardoor meestal de dupe. Wat de kunstenaar wel
licht, naast een minimum aan integriteit, het meest behoeft, is een gunstig klimaat. 
Picasso blijft b.v. niet voor niets liever in Zuid-Frankrijk dan naar een oord te 
verhuizen, dat zowel door zijn natuurlijke als politieke, brutale wisselingen aller
ongezondst is. Picasso is trouwens toch een praktisch man; want al had hij kennelijk 
maling aan Stalin, zo heeft hij hem toch het schandaal van de consequente mis
vorming bespaard. Bovendien was hij wel zo verstandig, het "tant pis - het laat 
me koud", dat hij natuurlijk wel uitgesproken had, achteraf te laten tegenspreken, 
zonder echter tot die diepte van dienstbaarheid af te dalen, waartoe de "verzets
dichter" Aragon zich in zijn zelfbeschuldiging heeft moeten verlagen ("Humanité", 
19-3-'53, onder de titel: "Stalin herlezen en bestuderen .... "). 

Een soortgelijke serviliteit kan men ook constateren bij de Mexicaanse schilder 
Diego Rivera, die na een kwart eeuw "ballingschap", onder aanbieding van een 
fresco met Koreaanse "gruwelen" en een verzaligde Stalin en Mao Tse Toeng, zijn 
"terugkeer" schijnt te hebben gekocht. Dan kan men eerder sympathie gevoelen 
voor eeu Ehrenburg, die, in 1950 te Londen aan een kruisvuur van vragen onder
worpen over de campagne tegen het "cosmopolitisme" in Rusland, ten slotte er 
uitflapte: "Als u denkt, dat ik instem met alles wat over dit onderwerp in mijn 
land geschreven is, kan ik u regelrecht zeggen: neen. Ik pretendeer niet, dat er 
nooit slechte artikelen in de Sowjet-Unie gepubliceerd zijn. Men kan de idioten 
moeilijker kwijtraken dan de kapitalisten". G) 

Eén zo'n uitval kan betere propaganda zijn dan duizend ongenietbare brochures. 
Met de harde realiteit, waaruit dit wellicht ook een noodkreet is geweest, kan ook 
een Ehrenburg ons nimmer verzoenen, zelfs niet door het feit van zijn louter 
voortbestaan. 

* * * 
Het schijnt, dat dit nieuwe thema van cosmopolitisme, Zionisme e.a. ketterijen, 

samen met de ordinair anti-semietische praktijk van het proces van Praag en het 
"artsen-complot", ook ten onzent in de kringen, die Moskou na staan, beroering 
heeft gewekt. In dezelfde "Waarheid" van 7 Maart jl., die aan leven en sterven 
van Stalin was gewijd, werd de Amsterdamse oud-wethouder B. Polak aan de 
schandpaal genageld. Het proces van zijn "liquidatie" is ingezet en zal niet 
eindigen, aleer het voltooid is, zij het dan dankzij de bescherming van onze 
burgerlijke staat niet in lichamelijk zin. Daar helpt geen lieve vader of moeder, 
alias Stalin of Malenkow aan en zelfs geen populaire artsen-praktijk: tant pis, zullen 
de Nederlandse vredesduif jes koeren. 

Men heeft tegelijkertijd nog eens onder handen genomen wat er van de oude 

5) in Libertinage, t.a.p. 
6) Maneh. Guardian Weekly, 19-2-'53, in het tweede van een reeks voortreffelijke 

artikelen over "Russia and the Jews". 
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"Vriie Katheder"-groep nog intact schijnt te zijn en zo werd met name prof. Ro
mein onderscheiden met de titel van "bekende tegenstander van het communisme", 
nadat zijn vrouw reeds vroeger als Amerikaanse agente was gedoodverfd. 't Is 
natuurlijk maar een weet. Als het niet zo riskant was, zou men onze communisten
leiders de raad geven, de leus van de brave Wijnkoop weer eens op te poetsen: 
"Ons is niets te dol". Maar het is de vraag, of ook die tegen de nieuwe Moskouse 
ketterjacht bestand zou zijn gebleken. 

Het onderwerp is echter te ernstig voor goedkope snieren en sarcasmen. Altijd 
keren we terug tot die vraag, die ons blijft verontrusten: Hoe is het mogelijk, dat 
wèldenkende, gezonde mensen, ook na de jongste manifestaties van niets-ontziend 
Macchiavellisme in de Russische politiek, waarbij men niet ervoor terugdeinst, zich 
openlijk te encanailleren met één der meest barbaarse vormen van volksbedrog, het 
anti-semitisme, in hun pro-Russische sympathieën volharden of althans daarvan 
de schijn aannemen. Hier helpt geen ontkennen; de feiten staan vast, zij zijn via 
de Praagse radio de hele wereld uitdagend in het gezicht geslingerd. Dit is ook 
meer dan enkel een tijdelijke afdwaling: het proces is al jarenlang aan de gang 
en het past helemaal in de stelselmatige isoleringstactiek, die de Russen, in over
eenstemming met een eeuwenoude traditie, nu reeds twintig jaren in practijk 
brengen. Het goed gedocumenteerde betoog, dat tot de CPN-rel tegen B. Polak 
aanleiding gaf en naderhand werd afgedrukt in de "Nieuwe Stem", waarlijk geen 
orgaan van oorlogshitsers, al werd de schrijver, L. v. d. Land, daartoe terstond door 
de "Waarheid" gepromoveerd, laat geen schijn van twijfel bestaan. Ook de con
clusie is duidelijk: "Wanneer de overheid in een klassiek gebied van vervolging 
en pogroms dit (nI. het anti-semitisme) als politiek middel gaat hanteren, dan moet 
tegen deze politiek als gevaarlijk, verwerpelijk en ten enen male onaanvaardbaar 
worden geprotesteerd". 7) 

Men mene niet, dat deze conclusie in de kring der betrokkenen nu algemeen 
is aanvaard. Verre daarvan. Maar wij hopen wel, dat zij haar uitwerking niet zal 
missen. 

En dat niet uit bekrompen partij-zucht, gelijkhebberij, laat staan leedvermaak. 
Het is misschien niet misplaatst, tegen dergelijke gevoelens ook in de kringen der 
P.v.d.A. te waarschuwen. Men "bekeert" geen "fellow-traveller" door hem constant 
de mantel uit te vegen, omdat men wellicht tien of twintig jaar eerder tot "inkeer" 
gekomen is dan hij. Men trekt ook geen massa "gelovigen" tot zich, door zich te 
verkneuteren, dat zij het met hun partijleiding zo allerbedroevendst getroffen 
hebben. Er ligt hier een stuk verantwoordelijkheid, waaraan ook de P.v.d.A. zich 
niet onttrekken kan. Wat heeft zij gedaan om die nog altijd circa vijf procent aan
hangers van uiterst links in onze Nederlandse politiek te emanciperen, ditmaal 
niet uit een staatsburgerlijke onmondigheid, maar uit een buitenlandse geestelijke 
voogdij? Heeft men ooit van de "doorbraak-naar-links" die ernst gemaakt, die de 
gevolgen van de "doorbraak-naar-rechts" zou kunnen compenseren? En toch is de 
Partij van de Arbeid krachtens haar oorsprong mede aansprakelijk voor de totale 

7) De Nieuwe Stem, Febr. 1953, p. 109. Cf. ook de artt. in de Manchester Guardian 
Weekly. 
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ontvoogding der Nederlandse arbeidersklasse, hetgeen voor het socialisme in 
Nederland zijn historische roeping is. 

Een enkel woord tot die intellectuelen, die "links" van ons staan. In alle beschei
denheid. Niet ter "bekering". Niet eens tot discussie. De argumenten en tegen
beschuldigingen zijn bekend. Het "toch-eigenlijk-niet-weten"; de verwijzing naar het 
proces-Rosenberg; de herbewapening van West-Duitsland (niet in Oost-Duitsland?); 
het Krupp-schandaal; de vrijlating der Neurenbergers; MacCarthy enz. enz. Ook 
de gevoelens zijn ons niet vreemd: de bekoring van de October-revolutie en het 
élan, dat zich over het Russische volk vaardig maakte, na eeuwenlange onderdruk
king des te wonderbaarlijker; de verontwaardiging over het feit, zoals Cripps eens 
opmerkte, dat men de hardheden in het Rusland der Sowjets vele malen breder 
placht uit te meten dan die onder het Tsarisme; het besef, dat tegen de machten 
der reactie daar in Rusland iets verdedigd moest worden en de argwaan tegen elke 
idee van een "kruistocht van het Westen". 

Maar wat ons recht en onze plicht is, dat is een beroep op de geestelijke inte
griteit, de critische zin en de openheid naar alle kanten van wie behoort tot het 
genus der Nederlandse intellectuelen, in welk kamp dan ook. En dan vragen wij 
aan hen, die "links" van öns staan: Als gij niet luisteren wilt naar ons, luister dan 
naar die stroom van getuigen, die ook Uw "geestverwanten" zijn en die eenmaal 
waren als Gij. Naar getuigen als een Koestler, André Gide, Victor Serge, mevr. 
Buber-Neumann, de vroegere vrouw van prof. Haldane. En als die U te oneven
wichtig of te rancuneus of kortweg onsympathiek zijn, dan zijn er toch anderen, 
zoals Ignazio Silone, Richard Wright, Stephen Spender, Henry Wallace, ja ten 
onzent wellicht een Van Randwijk, die n.b. in de Groene van 7 Maart 1953 mis
schien wel het scherpste requisitoir tegen een Rusland richtte, dat "niet straffeloos 
eeuwenoude standaards van goed en kwaad kan vernietigen, zich van de gods
diensten der wereld en het daaraan verbonden ervaringsleven afwenden, zich 
buiten de internationale uitwisseling van kunst en wetenschap plaatsen, elke vorm 
van principiële critiek als misdaad afwijzen, voor een aantal lieden, niet slechter 
maar vooral ook niet beter dan wij, onbeperkte macht opeisen en dan nog deel
hebben aan het Algemeen Menselijke Patroon .... " 

Het Rusland, zoals Stalin het heeft achtergelaten, is niet het "Vaderland aller 
Proletariërs"; het vertegenwoordigt niet meer "de enige goede troef in handen der 
arbeiders"; het is niet langer de kampioen van de "under-dog", noch in eigen 
gebied, waar het zijn "on-maatschappelijken" in Russische zin aan een slaven
bestaan overlevert, noch in de wereld, waar het satellieten en vrijheidsbewegingen 
meedogenloos exploiteert ten eigen bate. Dit zijn maar geen losse beweringen en 
valt punt voor punt te bewijzen. Diep in Uw hart beseft ook Gij dat. Wat zoekt 
Gij dan toch in dit land met zijn op de spits gecu'even conformisme, zijn goud
gegalonneerde generaals, zijn spitsburgerlijke cultuur, zijn gestandaardiseerde 
opvoeding tot machine-mens, zijn telkens opnieuw gelijkgeschakelde wetenschap, 
zijn nationale grootheidswaan, zijn Ziekelijke vervolgingszucht en zijn vrees voor 
elk vrij contact. 

Het Rusland van de October-revolutie, van de grote experimenten op het gebied 
van film, toneel, ballet, muziek, opvoeding, samenleving, is niet meer. Dit alles 
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heeft allang afgedaan, is taboe, verdonkeremaand en ontheiligd. De man, die tot 
deze liquidatie zeer veel heeft bijgedragen, is thans heengegaan. Zijn opvolgers zijn 
op de beslissende posten homines novi, parvenu's, die geen enkele relatie hebben 
tot de Revolutie, met uitzondering van een Molotow, de man van het pact met 
Hitier en de "archiefklerk" van Lenin, door Stalin naar huis gestuurd, als ook hij 
eens mens onder mensen wilde zijn. Wat bindt U dan nog aan die staat, machtig 
boven vele, maar in zijn realisme aan alle machten dezer aan macht verslaafde 
wereld gelijk? 

Hic Rhodus, hic saZta! 
De keuze, waarvoor de linkse intellectueel in onze tijd wordt geplaatst, gaat 

ver uit boven die tussen politieke partijen als C.P.N. en P.v.d.A. of welke ook. 'Vel 
kan het op de weg der P.v.d.A. liggen, in eigen sfeer het klimaat te scheppen, dat 
het ademen, leven en werken mogelijk maakt ook voor hen, die in laatste instantie 
door hun non-conformisme met dierbare oude politieke tehuizen hebben moeten 
breken. 

Elk afscheid doet pijn. Ook van een Moskou, dat zijn toverglans verloor. Maar 
een afscheid kan ook een bevrijding zijn, die de mens in staat stelt, opnieuw zich 
in zijn ongeschonden waarheid en integere waardigheid te verwerkelijken. 

Noot van de schrijver 
Dit artikel was ingezonden v66r de opmerkelijke koerszwenking van Moskou, die haar 

(voorlopige?) climax bereikte met het eerherstel der "moordenaars-artsen", de officiële 
erkenning van afgeperste bekentenissen en de stopzetting van de anti-semietische cam
pagne. Dit alles doet allerminst afbreuk aan de wezenliike strekking: dat met Stalins dood 
een nieuwe aera is begonnen. Zonder ons in verdere speculaties te verdiepen, slechts drie 
opmerkingen: 

1. Deze openlijke afzwering plaatst alle vroegere processen en alle beschuldigingen 
tegen het buitenland in een nieuwe belichting. Ook voor de Russen is thans fundamenteel 
in twijfel gesteld, niet alleen wat van dit alles waar is, maar ook wat men in Moskot, er 
zelf ooit van geloofd heeft. Voor de buitenwereld is enerzijds de geringe weerstand, 
waarmee gevaarlijke "afdwalingen" als het anti-semietisme om zich heen konden grijpen, 
anderzi,ds de wisselvalligheid, waaraan het regime onderheVig schijnt, een nieuwe bron 
van onzekerheid. 

2. Het zal minstens even moeilijk vallen de opgeroepen geesten te bezweren, als de 
aangewende methoden af te zweren. Voor de aanhangers-van-buiten blijken de koers
zwenkingen nog riskanter dan voor de Russen zelf: de Moskouse artsen leven nog, maar 
Slansky, Rajk, Gomoelka etc. zijn dood; Anna Pauker heeft het nog net gehaald, maar 
Ben Polak is en blijft geroyeerd. En zonder processen kan Moskou het ook ditmaal niet af· 

S. Hoe radicaler de breuk met het Stalinisme uitvalt en hoe minder dit alles slechts 
tactische manoeuvre of symptoom van binnenlandse strijd zal blijken, hoe liever het ons is. 
Hoe meer Rusland zijn binnen- en buitenlandse betrekkingen "normaliseert", des te meer 
zal het ook erkenning vinden voor zijn positie als Wereldmacht Nummer Twee. Een 
"vreedzaam-naast-elkaar-Ieven" vereist van weerSZijden op den duur niet alleen een 
militaire, maar ook een geestelijke demobilisatie. Moskou zal zichzelf en wij zullen 
Moskou moeten leren zien Î1l een perspectief, dat alle wereldverhoudingen tot normaler 
proporties terugbrengt. 

Jegens een Moskou, dat enkel zijn normale, gerechtvaardigde plaats in het wereldbestel 
inneemt, voelen wij alles voor een "vrij contact". Maar het parool bliift ,.Los van Moskou", 
voor zover dit het '"mythische" en ook het "demonische" Moskou is. B. W. Sch. 
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J. BARENTS 

DE DRIE OORLOGEN 

1. 

D
e kans bestaat, dat de wereld in de komende jaren in een nieuwe wereld
oorlog zal worden gestort. Er zijn weinig mensen, die het verlangen en 
weinigen, die niet alles zouden willen doen om een dergelijke oorlog te 

vermijden. Maar het is onvermijdelijk de mogelijkheid er van in te calculeren in de 
berekeningen over een in de komende jaren te voeren beleid. Voor verschillende 
delen van de wereld zijn er echter verschillende termijnen, waarmede men bij 
een mogelijke derde wereldoorlog rekening dient te houden. 

Er is in de eerste plaats de oorlog als geheel, zoals die naar alle waarschijnlijkheid 
rond de centra Moskou en Washington zal worden gevoerd. Men neemt in de 
kringen van wat wij gemakshalve "het Westen" noemen meestal aan, dat de eind
overwinning daarbij aan de Verenigde Staten en de bondgenoten daarvan zal toe
vallen. Er is echter geen reden om te veronderstellen, dat deze eindoverwinning 
spoedig na het uitbreken van zulk een oorlog zou intreden; wel is waar zijn kort na 
het eerste gebruik van de atoombom vele speculaties uitgesproken en neergeschreven 
over een druk-op-de-knop-oorlog, die door strategische bommenwerpers in minder 
dan geen tijd zou kunnen worden beslist, maar een nieuwe bezinning op het feit, 
dat elke oorlog, ook een toekomstige, te land, ter zee en in de lucht wordt bevochten 
en daarnaast een overweging van de mogelijke consequenties van het bezit van 
atoombommen door de Sowjet-Unie, hebben ons opnieuw de overtuiging bijge
bracht, dat een komende oorlog eveneens vier, vijf of zes jaar zou kunnen duren. 

Dat heeft zijn consequenties o.a. voor ons, West-Europeanen. Er worden teveel 
tegenstrijdige schattingen gepubliceerd over het vermogen om met de thans aan
wezige Westelijke strijdkrachten West-Europa effectief tegen een mogelijke commu
nistische aanval te verdedigen dan dat het veel zin heeft om in een politieke 
beschouwing de elkander en zichzelf tegensprekende militaire deskundigen al te 
zeer naar de letter te nemen. Er is echter vrijwel geen verschil van mening over, 
dat West-Europa slechts beperkte tijd tegen een Sowjet-aanval zou kunnen worden 
verdedigd, - en dus als men het geheel van een toekomstige derde wereldoorlog 
overziet, waarschijnlijk na een verdediging van een aantal dagen of weken door de 
vijand zou worden bezet en eerst in een later stadium (waarschijnlijk kort vóór de 
zoëven besproken veronderstelde eindoverwinning der geallieerden) weer zou 
worden "bevrijd"; bij die bevrijding kan men dan, gezien de materiële en men se-
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lijke gevolgen van zulk een bezetting, waarschijnlijk wel tegelijk met stoffer en 
blik komen. De overtuiging, dat zulk een "tweede oorlog" als een betrekkelijk korte 
fase van de grote, " eerste", oorlog voor West-Europa een bijzonder triest beeld 
biedt, heeft ertoe geleid, dat vele Europeanen tegenover de noodzaak van defensie
maatregelen een aarzelende houding aannemen - ten onrechte, omdat er geen 
mogelijkheid bestaat om zich door niet te bewapenen te onttrekken aan de realiteit 
van het conflict, waarin wij nu eenmaal gewikkeld zijn. Men kan er zich trouwens 
van overtuigd houden, dat aan de andere zijde van de Atlantische Oceaan bij de 
politieke en militaire leiders in Washington deze overtuiging van de bijzondere 
risico's voor West-Europa wordt gedeeld. Zij wordt voorts in de militaire calculaties 
enorm versterkt door de overweging, dat deze naar de tijdsduur en de plaats 
beperkte "tweede", Europese, voorfase van de oorlog ook militair-politiek gezien 
grote invloed en misschien zelfs beslissende invloed zou kunnen hebben op de 
uitslag van de "eerste", gehele, wereldoorlog. Indien men immers het industriële 
vermogen van West-Europa optelt bij dat van het huidige Sowjetgebied en een 
ogenblik aanneemt, dat het grootste deel er van onverlet in handen van de vijand 
zou kunnen vallen, doordat deze snelle luchtlandingen onderneemt en de plaatse
lijke bevolking voor onmiddellijke vernietiging van de industrie, ook als deze 
technisch mogelijk en tijdig beraamd zou zijn, niets gevoelt, moeten we dus ook 
aannemen, dat het aan de Sowjet-machthebbers op zijn minst mogelijk zou kunnen 
zijn het wat de oorlogsproductie betreft tegen de Verenigde Staten en wat dezen 
dan nog aan bondgenoten rest op te nemen. Deze militaire argumentatie is de 
stevigste steun voor Amerikaanse militaire hulp aan Europa, die men zich 
denken kan. 

Il. 

Binnen het kader van de "eerste", grote, oorlog ligt de "tweede" oorlog: een 
betrekkelijk korte fase, waarschijnlijk van dagen of weken, die zich in West-Europa 
afspeelt. Daarbinnen echter kunnen wij a.h.w. nog weer een derde oorlog onder
scheiden, de oorlog, die ons eigen vaderland betreft. In de meeste publicaties over 
de verdediging van het Noord-Atlantisch gebied wordt Nederland beschouwd 
als een onderdeel van het in West-Europa te verdedigen gebied en zeker niet als 
het belangrijkste onderdeel daarvan. Als men ziet naar wat Nederland aan strijd
krachten opbrengt, ook in vergelijking tot landen, die er wat grootte, economische 
kracht en bevolkingsaantal op gelijken, is dat ook begrijpelijk. Tot zo ver zou de 
militaire positie van Nederland in een mogelijk komend conflict waarlijk niet 
gunstig zijn: wij zouden uit eigen kracht weinig strijdkrachten opbrengen en de 
belangstelling van het geallieerd hoofdkwartier voor dit land "ontworsteld aan de 
baren" zou niet groter behoeven te zijn dan die voor elk ander onderdeel van West
Europa,- terwijl vaststaat, dat men in bevoegde kringen wel de wenselijkheid 
erkent om West-Europa in zijn geheel te verdedigen, maar de mogelijkheid daarvan 
de eerste jaren stellig nog niet aanwezig acht. 

In het "ontworsteld zijn aan de baren" ligt echter in verscheidene opzichten een 
bijzondere positie van Nederland besloten, die wellicht ook voor de bereidheid van 
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de geallieerde autoriteiten om zich in te spannen voor een verdediging van 
Nederlands grondgebied van beslissende betekenis kan zijn: Ik bedoel in de eerste 
plaats, dat dit deltagebied van een aantal grote rivieren aan de Noordzee 
grenst en daardoor te zamen met België en Noord-Frankrijk, als deze kuststrook 
ooit in handen van de vijand zou vallen, een bijzonder gevaarlijk terrein zou zijn 
voor de Britse eilanden, van waaruit immers een groot deel van de strategische 
bombardementen van de geallieerden dient te worden uitgevoerd. De ontwikkeling 
van geleide projectielen in de laatste jaren zou het wellicht mogelijk maken om van 
deze kuststrook uit zulke bombardementen van de Britse eilanden af te verhinderen; 
daardoor zou de geallieerde oorlogvoering voor haar stxategische bombardementen, 
indien men afziet van die, welke van de Verenigde Staten uit over het Poolgebied 
kunnen worden uitgevoerd, beperkt zijn tot de vliegvelden in Noord-Afrika, waar
van men niet met zekerheid weet of zij voor Russische atoombommen ontrefbaar 
zijn, en tot vliegtuigmoederschepen. 

De tweede bijzondere betekenis van Nederland bij het overwegen van de 
strategie van een Europese verdediging is gelegen in de bijzondere waterstaat
kundige werken, welke de laatste jaren zijn aangelegd en die, mits voorzien van 
voldoende strijdkrachten en luchtafweermiddelen, bij een mogelijke aanval een 
geducht verdedigingswapen kunnen vormen in de vertragende strijd, zodat daarin 
hopelijk - evenals in het bestaan van de tactische atoombommen - een argument 
voor de potentiële tegenstander ligt om de strijd maar liever niet te beginnen. 

UI. 

De vraag voor Nederland is: Wat is er nodig om van die bijzondere betekenis 
een zodanig gebruik te maken, dat ons land in het kader van de verdediging 
van West-Europa zo goed mogelijk beveiligd wordt? Het is in het bijzonder de 
zoëven veronderstelde "derde" oorlog, waaraan op korte termijn aandacht dient 
te worden besteed. 

Op het winnen van de "eerste" oorlog, de mogelijke derde wereldoorlog in zijn 
geheel immers, kan een Nederlandse defensie~inspanning slechts geringe invloed 
uitoefenen. Na het verloop van de inleidende fase, waarin men moet veronder
stellen, dat West-Europa zal worden bezet, zal een groot deel van onze vloot in 
geallieerd verband verder kunnen strijden, terwijl dit voor een deel van het Neder
landse leger en van de Nederlandse luchtmacht, mits tijdig geëvacueerd, niet 
geheel uitgesloten moet worden geacht. Het is voorts duidelijk (en daarin ligt 
ten slotte in de huidige jaren de voornaamste betekenis van de NAVO-verdediging 
in Europa), dat de bijdragen, welke alle Europese landen daaraan leveren, ook 
wanneer zij nog niet in staat zijn om een verdediging van West-Europa op lange 
termijn te garanderen, er in ieder geval toe bijdragen de militaire zwakte van het 
Westen in een zodanige relatieve sterkte te veranderen, dat het beginnen van een 
oorlog voor de Sowjets minder aantrekkelijk wordt. Daarmede echter is de betekenis, 
welke Nederland kan hebben voor de "eerste" én voor de "tweede oorlog", vol
doende omschreven. 
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Als men nu uitgaat van de veronderstelling, dat het de Russen en hun bond
genoten bijzonder veel waard zou zijn om op zeer korte termijn na het beginnen 
van een oorlog (en dus nog voordat zij bijv. Frankrijk en Denemarken, Noorwegen 
en Joegoslavië geheel hebben bezet) de tegenover Engeland liggende kuststrook 
van Nederland, België en Noord-Frankrijk in handen te krijgen, is het uitermate 
waarschijnlijk, al kan daaromtrent geen zekerheid worden verkregen, dat zij bijzon
dere middelen te baat zullen nemen om die kuststrook snel te veroveren. Misschien 
zijn daarvoor geen dagen of weken noodzakelijk, doch moeten wij met een drama
tisch verloop van uren rekenen. De overstromingen van 1 Februari in Zeeland, 
Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben ons laten zien aan welke minimumeisen 
vergelijkenderwijze bij de verdediging tegen een vijandelijke luchtaanval voldaan 
moet worden. 

adat de eerste dagen en weken van Februari waren verlopen met het op de 
schouder kloppen van allen, die enig aandeel in het hulpwerk bij de watersnood 
hadden genomen (en het zou weinig elegant zijn geweest om het brede gebaar 
tegenover die hulp niet te maken), zijn er gelukkig toch ook kritische stemmen 
gehoord, die zich afvroegen (a) of de organisatie van de hulpverlening in geval 
van watersnood voldoende is en (b) of 'bij een mogelijke onverwachte luchtaanval 
de toestand nog niet tien keer erger zou zijn, zodat er ook dringend andere ver
dedigingsmaatregelen moeten worden genomen. 
Het is alles aan simpele voorbeelden te illustreren. Stel eens, dat op de dag van 
de aanval onze radio van de vroege morgen af in handen van de vijand was geweest. 
Zou er van de hulpverlening veel terecht zijn gekomen? De vraag stellen is haar 
beantwoorden. Het moet geen kunststuk zijn met parachutisten de radiostations te 
bezetten en ze voor vijandelijk gebruik te bestemmen, zodat bijv, het uitzenden 
van een mobilisatiebevel van Nederlandse zijde niet meer mogelijk zou zijn. Op 
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zijn minst mag men veronderstellen, dat de Nederlandse zenders ernstig gevaar 
lopen op hetzelfde ogenblik dat de eerste luchtlandingen plaats vinden door 
bombardementen te worden getroffen en dus, indien zij al niet voor de vijand 
beschikbaar komen, het in ieder geval voor de Nederlandse autoriteiten ook niet 
meer zullen zijn. De vraag is gewettigd of er doeltreffende maatregelen tegen dit 
gevaar zijn genomen en wij kunnen er ons eigenlijk alleen maar over verbazen, dat 
die vraag tot dusverre niet of nauwelijks is .gehoord. 
Een tweede voorbeeld: De militairen, die de eerste hulp bij de watersnood ver
leenden, werden snel uit andere delen van het land aangevoerd. Veronderstel dat 
in geval van een plotselinge luchtaanval enkele bombardementen op spoorweg
knooppunten en bruggen het Noord-Zuid- en West-Dost-treinverkeer in Nederland 
zouden ontwrichten, is er enige methode om de dienstplichtige soldaten nog naar 
hun mobilisatiecentra te krijgen? Er is al verscheidene malen op gewezen, dat dit 
waarschijnlijk technisch alleen uitvoerbaar zal zijn, indien de te mobiliseren een
heden regionaal zijn samengevoegd. Tot dusverre is dat niet het geval - en nergens 
blijkt, dat de verantwoordelijke autoriteiten hun verantwoording in dezen beseffen 
en de reorganisatie, die hier nodig is (overigens een vrijwel zuiver administratieve 
reorganisatie), krachtig ter hand nemen. 

Een derde voorbeeld: Indien de geruchten juist zijn (maar op een nauwkeurig 
onderzoek, waarvan de resultaten openbaar worden gemaakt, heeft nog niemand 
aangedrongen), is een groot deel van de genoemde militaire hulp tot stand gebracht 
door eigen initiatief van ondergeschikte militaire bevelhebbers. Volgens dezelfde 
geruchten zouden de hogere staven, het waterhoofd van onze militaire organisatie, 
juist in de eerste kritische uren ernstig tekort zijn geschoten in het leggen van 
verbindingen, het geven van instructies en zelfs in het simpele bereikbaar-zijn. Als 
men défaitist was( doch het is ons aller dure plicht om het in het aangezicht van 
deze moeilijke situatie niet te zijn), zou men de stelling kunnen verdedigen, dat 
wij, gezien de veronderstelde situatie bij een mogelijke aanval uit de lucht, maar 
het beste kunnen beginnen met vertrouwen te hebben op het eigen initiatief van 
de bevelhebbers der onderdelen, die althans kunnen overzien wat zij ter plaatse 
beschikbaar hebben en kunnen doen. Maar dat is in het wezen van de zaak het 
opgeven van de situatie; op die wijze zou men troepen, die in hef veld staan 
of in de lucht zijn, aan een mogelijke vijandelijke aanval opofferen, omdat men een 
centraal geleide verdedigingsorganisatie eigenlijk al bij voorbaat als hopeloos had 
beschouwd. 

Wij zouden de vragen kunnen vermeerderen, maar het belangrijkste is de op 
alles aansluitende vraag of een militaire voorziening tegen de hier geschetste 
gevaren van een plotselinge aanval uit de lucht op Nederland uitvoerbaar is .... 
en uitgevoerd wordt. Het tragische van Nederlands defensiepolitiek is, dat de 
eerste vraag waarschijnlijk bevestigend, doch de tweede met even grote waarschijn
lijkheid ontkennend moet worden beantwoord. 
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Wat kan Nederland doen? Uit het voorafgaande is wel duidelijk, dat ons land 
militair niet alles kan, en verder weten wij, dat de uitvoerbaarheid van alle defensie
plannen beperkt is door de bedragen, welke Nederland zelf voor de verdediging 
op de begroting kan brengen en door de buitenlandse, inzonderheid Amerikaanse, 
hulp bij het verkrijgen van kanonnen, vliegtuigen, tanks, afweergeschut, enz. Dit is 
echter geen reden om te wanhopen; in geval van wanhoop immers zou het slechts 
betekenen, dat men de 1500 millioen gulden, die thans aan 's lands defensie worden 
besteed (en waarvan, in sb'ijd met veler verwachting, niet kan worden aangenomen, 
dat het bedrag na enkele jaren kan worden verminderd) voor niets, want voor 
een hopeloze zaak worden uitgegeven. Nederland legt er zich op toe binnen de 
grenzen van het bereikbare een bijdrage te leveren aan wat wij zoëven de "tweede 
oorlog" noemden. "Voldoende" is zoiets nooit, maar aangezien zoiets als volstrekte 
veiligheid tegen het gevaar van agressie nu eenmaal niet bestaat, is dat geen reden 
om stil te staan op de ingeslagen weg, maar alleen om bij elke stap die men doet 
de te volgen koers en de doeltreffendheid van het beleid kritisch te onderzoeken. 

Wat de "derde oorlog" echter betreft, is er ernstig gevaar. Naast gevaar schuilt 
daarin echter ook een kans. Indien wat zoëven werd gezegd over de betekenis van 
de kuststrook van Nederland, België en Noord-Frankrijk in geallieerd verband 
als juist wordt erkend, kan Nederland daarop duidelijke aanspraken baseren op 
erkenning van zijn positie en van militaire hulpverlening .... mits de Nederlandse 
autoriteiten duidelijk spreken (wat in tegenstelling tot de blijkbaar bij de Neder
landse Regering levende overtuiging niet noodzakelijkerwijs altijd in de binnen
kamer behoeft te gebeuren) en zelf het initiatief nemen voor de elementaire voor
zieningen, die tegen een plotselinge aanval uit de lucht nodig zijn. 

Het is duidelijk, dat men niet alles kan, maar heeft men al het mogelijke reeds 
gedaan? Zijn niet alleen de militaire vliegvelden, maar is bijv. ook Schiphol 
beveiligd? Er is een notoir tekort aan modem afweergeschut, maar heeft men (a) 
de beschikbare middelen geconcentreerd op die enkele vliegvelden, havens, bruggen, 
radiostations en spoorwegknooppunten, die bij een plotselinge aanval waarschijnlijk 
in de eerste plaats verdedigd moeten worden, en heeft men (b) in internationaal 
verband aangedrongen op het beschikbaar stellen van de meest noodzakelijke 
militaire apparatuur (zoals modem afweergeschut) aan Nederland, daarbij wijzende 
juist op het knelpunt, dat deze kuststrook van Nederland, België en Noord
Frankrijk bij een mogelijke aanval op West-Europa en de Britse eilanden dreigt 
te worden? 

Wij hebben slechts weinig parate troepen, te weinig. Maar hoe is hun opstelling? 
Zijn zij, om het kort te zeggen, gericht op de "tweede" of op de "derde" oorlog? 
De mogelijkheid bestaat, dat het weinigje, dat wij aan parate troepen hebben, op 
het ogenblik van een vijandelijke aanval gericht zou zijn op een verdediging -
dagen of weken durend - van geheel Europa, terwijl in het eigen achterland 
onvoldoende parate troepen gereed zouden staan om tegen vijandelijke parachu
tisten op te treden. Bijzonder veel troepen heeft men voor het laatste doel niet 
nodig, maar het is gewenst, dat men hen voor deze taak oefent, hen beschikbaar 

229 



__ 'r J JJ . 

houdt op de plaatsen, waar het gevaar van luchtlandingen in de eerste plaats te 
verwachten is en - lest best - de gehele openbare mening doordringt van de 
urgentie van de taak, die hier open ligt. De herinnering aan 1940 kan in dit opzicht 
een heilzame waarschuwing zijn. Uit technisch militair opzicht waren de Duitse 
luchtlandingen zeker geen onverdeeld succes, maar doordat de bevolking er niet 
op was voorbereid hebben zij een verwarring in het aangevallen gebied teweeg 
gebracht, die bij een betere en tijdige voorlichting niet nodig zou zijn geweest. 
Zouden wij nu, dertien jaar later, hetzelfde gevaar, maar tot gigantische afmetingen 
gegroeid, niet zien en niet het hoofd kunnen bieden? 

Een deel van het Nederlandse defensiebeleid is beheerst en naar mijn gevoel 
belemmerd door de bewuste of onbewuste bijgedachte, dat de situatie er voor de 
eerste jaren zó weinig aantrekkelijk uitziet, dat men er daarom tegenover de burgers 
in niet te drastische bewoordingen over dient te spreken. Dit soort van beleid is in 
wezen zoethouderij. Men verkleint het nuttig effect van de aangewende militaire 
middelen, doordat men de bevolking, die die verdediging ten slotte psychologisch 
en sociaal-economisch moet dragen, onvoldoende voorbereidt. Men gebruikt de 
daarvoor uitgetrokken gelden niet op de nuttigste wijze, omdat de openbare mening 
zich slechts bij vlagen en tastenderwijze een beeld kan vormen enerzijds van de 
werkelijke militaire situatie, anderzijds van de maah'egelen, die met het oog daarop 
worden genomen of zouden moeten worden genomen. Men ontzegt ten slotte aan 
de burgers van een democratisch land het recht van inzage in de bladen van het 
boek der wereldgeschiedenis die op de eerstkomende jaren van de internationale 
politiek betrekking hebben, ook voorzover de inhoud ervan - en dat is tot op 
zekere hoogte het geval - voorspelbaar is en voorzover een realistisch beleid met 
deze werkelijkheden rekening heeft te houden. Men maakt ten slotte bij onze grote 
bondgenoten de indruk van een terughoudendheid en een aarzeling, die vaak wordt 
geïnterpreteerd als een neiging om zich van de gehele Westeuropese defensie met 
een Jantje van Leiden af te maken. Ik ben er stellig van overtuigd, dat dat in de 
meeste gevallen ten onrechte geschiedt. Maar dat is niet het belangrijkste. De vraag 
is of men bij het verkrijgen van buitenlandse materialen en (wat onzichtbaar, maar 
daarom niet onbelangrijk is) bij het opstellen van de strategische plannen der 
geallieerden geen betere resultaten t.a.v. de verdediging van Nederland zou kunnen 
verwachten, indien de Nederlandse autoriteiten de situatie klaar zagen, daarvan 
ook in het openbaar blijk gaven - en tevens toonden bereid en in staat te zijn 
om er zèlf al iets aan te doen. 

21 Maart 1953. 
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ENKELE PROBLEMEN VAN DE 

WEL VAARTSSTAAT 

V
erslag van een gesprek 1) tussen de heren prof. dr W. Banning, v~orzitter, 
ds ,. ]. Buskes, H. ]. Hofstm, ]. de Kadt, mr Th. ]. A. M. van Ller, prof· 
dr Fred L. Polak, prof. ir W. Schermerhorn en drs ]. M. den Uyl. 

Banning: Het eerste punt is de vraag in hoeverre in ons land staatsingrijpen en 
ordening de klassetegenstellingen hebben verminderd. Ik zou graag Hofstra hier
over het eerst het woord geven. Misschien wil hij ook nog even denken aan het 
verleden van de socialistische beweging en iets zeggen over de gewijzigde opvat
tingen omtrent de staat. Ik denk aan de oude marxistische voorspelling van het 
afsterven van de staat en alles wat daarmee samenhangt en de nieuwe socialistische 
opvatting over de betekenis van de staat voor de leiding van het maatschappelijk 
proces in de richting van het socialisme. De vraag is, in hoeverre gevaren voor de 
vrijheid en de democratie daarbij aan den dag zijn getreden. 

Hofstra: Ik meen, dat het verstandig is beide helften van de vraag even te 
scheiden. In de eerste plaats dus in hoever de klassentegenstellingen zijn verminderd 
ten gevolge van staatsingrijpen en ordening. Deze vr~ag bergt eigenlijk een aantal 
problemen in zich: waaruit bestaan eigenlijk de klassentegenstellingen? Zijn zij 
verminderd? Zo ja, in hoeverre hangt dit samen met staatsingrijpen en ordening? 

Wat het eerste betreft meen ik, dat het wel erg belangrijk is vast te stellen, dat 
de klassentegenstellingen niet alleen zijn - zoals het oude marxisme dat zag -
van materiële aard. Zij worden niet uitsluitend bepaald door economische belangen 
en door de positie in de maatschappij, maar zij hangen ook af van de psycholo
gische instelling: hoe reageert men op de buitenwereld? Dit onderscheid lijkt mij 
van belang, omdat het wel eens zou kunnen zijn, dat men de wIJzlgmg in de 
materiële klassentegen~tellingen anders moet beoordelen dan de wijziging in de 
geestelijke klassentegenstellingen. 

Wat de materiële klassentegenstellingen betreft meen ik, dat deze inderdaad op 
het ogenblik kleiner zijn dan zij in het verleden wel zijn geweest. Het spreekt 
duidelijk, indien wij de vergelijking trekken tussen 1953 en 1853. Het is naar mijn 

1) De redactie van S. en D. oordeelde het nuttig om met een aantal deelnemers aan de 
discussie, die in de vorige jaargang van dit tijdschrift is gehouden over de situatie van 
het socialisme, het gesprek voort te zetten over enkele punten, die wellicht niet voldoende 
uit de verf zijn gekomen. Zij wil de lezers van de gang van dit gesprek niet onkundig 
houden en hoopt de discussie op deze wijze voort te zetten. 
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gevoelen ook wel het geval, wanneer wij de situatie van thans vergelijken met 
die van 1938. Ik weet, dat men hierover een heleboel kan zeggen. Men kan er de 
statistieken bij halen over de verdeling van het nationale inkomen; met name in 
de ontwikkeling in de laatste jaren is het aandeel van de arbeiders weer terug
gelopen. Men kan dan ook komen met critiek op die statistieken, die nl. nogal 
heterogene bestanddelen in elk van de twee potten gooien, zodat haar betekenis 
ook maar betrekkelijk is. Het lijkt mij echter wel een feit, dat wij sedert 1945 een 
politiek hebben gevoerd, waarbij het zo sterk geslonken nationale inkomen in de 
eerste plaats is toegestroomd naar de minder-draagkrachtigen en dat men o.a. door 
een sterk progressieve belastingheffing de toppen zoveel mogelijk heeft afgekapt. 
Met alle voorbehouden die er nodig zijn meen ik dus, dat wij toch wel kunnen 
zeggen, dat materieel gesproken de klassentegenstellingen zijn verminderd. 

Het komt mij voor, dat geestelijk ·gezien, de situatie veel gecompliceerder is. 
Er zijn telkens weer manifestaties van saamhorigheid, zoals wij bijv. nu juist weer 
hebben gezien bij de watersnoodramp. Er is ook een grote geneigdheid tot overleg, 
bijv. in de Stichting van de Arbeid en in de verhouding tussen stad en platteland. 
Maar wanneer men onwelwillend zou willen zijn, kan men dit terugbrengen tot 
alleen maar een andere vorm van klassentegenstellingen. Dit overleg berust voor 
een belangrijk deel op d.e verstandelijke overweging, dat het niet anders kan. Ik 
geef dadelijk toe, dat juist dank zij de doorbraak de grenzen sterk zijn vervloeid 
en dat dus mensen uit ondernemerskringen en intellectuelen in ruime mate tot het 
socialistische standpunt zijn gekomen. Maar het lijkt mij toch, dat er enerzijds bij 
de arbeiders nog steeds blijft bestaan - en niet ten onrechte - een groot stuk 
wantrouwen tegen bepaalde typen ondernemers en dat er ook aan de andere kant 
in grote groepen toch nog steeds aanwezig is een sterke hoogmoed en een sterk 
neerkijken op de anderen. Misschien mag men voor bepaalde uitingen die men 
telkens tegenkomt, zelfs wel het woord haat tegen degenen die leiding geven aan 
de "onderliggende" klasse gebruiken. 

Mijn conclusie zou dus zijn: materieel zijn de tegenstellingen bepaald vermin
derd. Geestelijk zijn zij in mindere mate verminderd. De verandering in mentaliteit 
is minder geweest dan wij wel zouden wensen. Wij zijn op de goede weg, maar wij 
zijn er ongetwijfeld nog niet. 

Men moet zich afvragen in hoeverre een en ander het gevolg is geweest van 
staatsingrijpen. In wat ik heb gezegd ligt wel opgesloten, dat ik aan staatsingrijpen 
een zekere rol toeken, maar dat de betekenis daarvan niet moet worden overscbat. 
Er zit natuurlijk ook een stuk natuurlijke ontwikkeling in deze gang van zaken, al 
geloof ik, dat de overheid de mogelijkheden die er lagen, toch wel heeft aan
gegrepen voor zover de politieke verhoudingen dit toelieten, en dat de overheid hier 
dus gunstig heeft gewerkt. 

De Kadt: Ik zou willen beginnen met toch even mijn oude vriend en vijand Marx 
in bescherming te nemen tegen de opmerkingen die Hofstra in het begin heeft 
gemaakt, nl., dat het oude marxisme de klassentegenstellingen zag als van materiële 
aard, omdat juist het marxisme er op gewezen heeft, dat de klassentegenstellingen 
de hele maatschappij beheersen en dus tot in de uiterste consequenties van alle 
verschijnselen aanwezig zijn. Dit is een opmerking, die ik eigenlijk alleen maar 
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maak ter wille van de rechtvaardigheid ten opzichte van een figuur, waartegen
over men dat vaak niet is. 

Ik zou in verband met deze gehele probleemstelling de vraag willen stellen: 
doen wij er goed aan om in het theoretisch redeneren en in onze pogingen om tot 
klaarheid te komen, uit te gaan van de opvattingen omtrent de klassen en de 
daaruit voortvloeiende klassentegenstellingen? Is dat sociologisch gezien een goed 
uitgangspunt om tot de juiste gevolgtrekkingen te komen over onze houding in de 
tegenwoordige tijd? 

Wij hebben ongetwijfeld al vóór het marxisme in de sociologie en in de politiek 
het klassenbegrip gehad. Het zijn, voor zover ik weet, eigenlijk de theoretici van 
het oude liberalisme geweest die deze klassengedachte in hun historische en verdere 
beschouwingen hebben gehaald. Wij zijn eigenlijk op dat punt doorgegaan en 
wij hebben aangenomen, dat als wij het woord "klasse" uitspreken, wij dan een 
duidelijk begrip hebben van wat wij daarmee bedoelen. 

Nu zou ik willen vragen: is dat nu wel helemaal juist? Is het niet zo, dat een 
maatschappijbeschouwing, die werkelijk bij wil zijn, zou moeten beginnen met 
eerst na te gaan of het juist is om te spreken over klassen in een maatschappij? 
Dat er in een maatschappij groeperingen van allerlei aard zijn en van allerlei 
karakter en samenhang - dat is ongetwijfeld een feit. De hele sociologie houdt 
zich bezig met groepen en hun inwerking op elkaar. Maar dat die groepen klassen 
zouden zijn, dat lijkt mij iets wat wij niet zonder meer kunnen aannemen. 

Nu staan wij voor het feit, dat dit eigenlijk een onderwerp op zich zelf is, 
waardoor wij, als we het gingen bespreken eigenlijk aan de afhandeling van de 
eerste vraag niet meer zouden toekomen. Ik wil maar zeggen, dat wanneer wij 
als socialisten proberen tot een juister begrip te komen van onze eigen positie, één 
van de noodzakelijkste dingen is, dat wij dat oude klassenbegrip, dat generatie na 
generatie eigenlijk van elkaar heeft overgenomen en dat nog altijd in de literatuur 
een belangrijke rol speelt, nader gaan ontleden. 

Zonder daar nu verder op in te gaan, wil ik zeggen, dat ik van oordeel ben, dat 
wij alleen tot een juiste kijk op de maatschappij komen, wanneer wij het veel 
minder de dingen vereenvoudigende begrip van "groeperingen" van allerlei aard 
nemen. 

Ik ben dus van mening, dat er in de maatschappij tegenstellingen zijn - en heel 
scherpe en grote tegenstellingen -, maar dat die met het woord of met het begrip 
klassentegenstellingen onvoldoende bepaald worden. 

Als wij er nu van uitgaan, dat die tegenstellingen er zijn en dat die in het 
algemeen klassentegenstellingen genoemd worden, zou ik willen zeggen, dat naar 
mijn mening in de loop van de geschiedenis van Nederland en van een aantal 
Westeuropese landen - een aantal, daar wil ik de nadruk op leggen - de tegen
stellingen in de maatschappij minder scherp zijn geworden. In een aantal van die 
landen, waarvan Nederland er één is, waartoe de Scandinavische landen behoren, 
waarbij men ook Engeland zou kunnen nemen zijn die tegenstellingen afgenomen. 
En dan begin ik al te aarzelen, want als ik bijv. een Frankrijk, een Italië bekijk, 
dan is daar zeker een versterking van tegenstellingen op elk gebied aan de orde. En 
wanneer wij aan de V.S. van Amerika denken, dan ligt het probleem nog anders. 
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Maar voor Nederland geloof ik, dat er werkelijk een vermindering van tegen
stellingen aanwezig is. Dat wil niet zeggen, dat er geen tegenstellingen zijn, dat 
wil ook niet zeggen, dat zij alleen of in hoofdzaak daarin zouden bestaan, dat de 
bevoorrechte groep in de maatschappij met haat en afschuw en verachting neerkijkt 
op de minder-bevoorrechte. Er is ook bij de minder-bevoorrechte groep geestelijk 
een heleboel wl'Ok en ressentiment en vooroordelen en haat aanwezig, en de groep 
die daar min of meer tussenin ligt en die door de arbeiderslaag van de bevolking 
vaak als bevoorrecht wordt gezien, die beschouwt zich zelf heel dikwijls als juist 
het ergste in verdrukking gekomen en niet helemaal ten onrechte. Maar met dat al 
ben ik van mening, dat er een zekere verzachting is gekomen en een reeks van 
gewoonten en van instellingen is ontstaan, waardoor het verkeer tussen die groepen 
op een regelmatige en minder "vechtachtige" wijze verloopt. 

Als ik ten slotte wil proberen een antwoord te geven op de vraag, of dat komt 
door het ingrijpen van de staat, dan zou ik willen zeggen: nam: mijn mening is het 
ingrijpen van de overheid eerder mogelijk gemaakt door het feit dat die tegenstel
lingen verminderd zijn, dan dat het ingrijpen van de overheid die tegenstellingen 
heeft verminderd. Wij moeten dus bij het stellen van het probleem - verder ben 
ik nog niet gekomen - ook aan deze kant van de zaak denken. 

Dtpn Uyl: De Kadt heeft een opmerking gemaakt, die in onze discussie als een 
amendement van verdere strekking kan gelden, nl. in zake het klassenbegrip. Ik 
moet erkennen, dat wij ook naar mijn mening beter kunnen spreken van groeperin
gen dan van klassen, maar ik wil beklemtonen, dat die groeperingen, zoals wij ze 
in de politieke sfeer aantreffen, in sterke mate evenals de vroegere klassen bepaald 
worden door economische criteria, door bepaalde posities ten aanzien van inkomen 
en bezit. Dat betekent, dat wij te maken hebben met geschoolde arbeiders, onge
schoolde arbeiders, land- en grondeigenaren en verschillende ondernemersgroepe
ringen, die heel sterk bepaald worden door economische kenmerken. Daarom geloof 
ik, dat formeel het bezwaar tegen het begrip klassen volkomen gerechtvaardigd is, 
maar dat in feite de oude criteria nog in sterke mate geldig zijn. 

De Kadt: Met dit verschil, dat in de marxistische opvatting die gehele reeks 
van groeperingen als een eenheid wordt beschouwd, terwijl wij in de opvatting, 
die ik juist vind, ook de verschillen en tegenstellingen tusssen die onderdelen van 
de economisch zwakkeren onderstrepen. 

Den Uyl: Ik ben het daarmee eens en zal er kortheidshalve niet verder op 
ingaan. Belangrijk lijkt mij het onderscheid dat Hofstra maakte t.a.v. de materiële 
en de geestelijke tegenstellingen tussen de klassen. Ik zou willen onderstrepen, dat 
er in het algemeen neiging bestaat om bij verkleining van de materiële tegen
stellingen de overgebleven geestelijke tegenstellingen tussen de groeperingen te 
onderschatten. De proletariër is in zijn levensgevoel en in zijn benadering van de 
maatschappelijke werkelijkheid de proletariër gebleven. De klassieke ondernemer 
mag ten dele hebben plaats gemaakt voor de moderne manager, ook deze is veelal 
qua instelling door oceanen van de arbeider gescheiden. 

Wat de opmerking over de organisatorische toenadering in een aantal westerse 
landen betreft: ik neem die waar, maar stel de vraag, in hoeverre men deze toe-
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nadering moet zien tegen de achtergrond van de verschijnselen die de laatste 
decennia het gevoelsleven hebben beheerst, zoals het fascisme, de oorlog, de 
dreiging van de Sowjet-Unie. Of ook structureel en sociaal-psychologisch binnen 
de groeperingen die overstappen tot groter begrip zijn gemaakt, is nog moeilijk te 
constateren. Ik geloof, dat men het oordeel over deze sociale verschuivingen moet 
opschorten tot een periode, waarin de druk van buiten, die op het ogenblik de 
geest van de mensen bepaalt, zal hebben opgehouden. 

Schermel'hom: Ik geloof, dat wij bij het uitspreken van de stelling, dat de 
tegenstellingen verzacht zijn, toch wel verschil moeten maken. Een instrument als 
de Stichting van de Arbeid is duidelijk een teken van meer overleg, van een 
betere verhouding en van verzachting van tegenstellingen, maar ik ben er niet zo 
zeker van, dat dit reëel doorwerkt naar beneden noch naar boven in de wereld van 
de welgestelden. Daar loopt men op het ogenblik met een behoorlijke dosis wrok 
rond over alles wat er aan gelijkschakeling gebeurt. Daar ontstaat een nieuw soort 
klassenbewustzijn, dat zich wel degelijk laat gelden. Wanneer wij op het ogenblik 
de hele beweging zien voor de verbetering van de positie van de middengroepen, 
dan is dat eenvoudig het niet-aanvaarden van een proces dat aan de gang is. Het
zelfde proces, dat aan de ene kant tegenstellingen verzacht, roept aan de andere 
kant, bij degenen die in de hoek zitten waar de slagen vallen, bepaald zeer duidelijke 
wrokgevoelens op. Ieder van ons die in deze wereld iets doet als socialist, wordt 
er op aangekeken de misdadiger te zijn die dit gedaan heeft. Hij zal telkens over
laden worden met vrij kwalijke opmerkingen over de huidige gang van zaken. 

Ik ben dus iets minder optimistisch dan Hofstra, juist waar het betreft geestelijke 
tegenstellingen. Weer andere lagen van ongeschoolden dan vroeger zitten nog 
altijd, vergeleken bij datgene wat een verdieping hoger zit, in akeligheid. Voor 
hen is de levensonzekerheid niet wezenlijk verminderd. Aan de andere kant zijn er 
de bovenste lagen die op het ogenblik tamelijk vol wrokgevoelens zitten. 

Buskes: Er is gezegd, dat de tegenstellingen in materieel opzicht minder zijn 
geworden, maar in geestelijk opzicht nog gebleven zijn. Bovendien heeft De Kadt 
gezegd, dat hij het niet zo ziet, dat die tegenstellingen door staatsingrijpen verzacht 
zijn geworden. Ik zou de vraag willen stellen: is het mogelijk, dat de tegenstellin
gen tussen de klassen in materieel opzicht eigenlijk verzacht zijn geworden door de 
klassenstrijd, dus doordat de strijd is gevoerd als een machtsstrijd, waarin bepaalde 
resultaten behaald zijn, maar dat de geestelijke tegenstellingen gebleven zijn, omdat 
deze klassenstrijd te eenzijdig als machtsstrijd gestreden is en te weinig als rechts
strijd? Men zou kunnen zeggen: willen wij die geestelijke tegenstellingen ook laten 
verdwijnen, dan moet sterk naar voren komen, dat er een rechtsstrijd gestreden 
wordt en niet alleen een machtsstrijd. 

De Stichting van de Arbeid geldt voor velen als het bewijs, dat de tegenstellin
gen verzacht zijn, maar de mogelijkheid van zo'n stichting berust voor een groot 
deel op de machtsvorming. Mijn bezwaar is altijd geweest, dat de klassenstrijd te 
eenzijdig gestreden is als machtsstrijd met als resultaat verzachting van de materiële 
tegenstellingen, maar te weinig als rechtsstrijd, waardoor de geestelijke tegenstel
lingen gebleven zijn. 
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Deze tegenstellingen zijn er; het maakt weinig uit of men het woord klassen dan 
wel groeperingen gebruikt. Ik dacht, dat bij de massa van de arbeiders het besef 
van de belangentegenstellingen nog altijd sterk leeft, evenals bij andere groeperin
gen die tegenover de arbeiders staan. 

Polak: Het valt mij op, dat wij beginnen over verschillende dingen te spreken. 
De formulering luidt: zijn de klassentegenstellingen verminderd? Ik geloof, dat 
die verminderd zijn, zowel materieel als geestelijk. Of dit door het staatsingrijpen 
komt, laat ik voorshands in het midden. Er zijn natuurlijk andere tegenstellingen, 
die ontstaan en zeker ook door het staatsingrijpen verscherpt zijn. Ik geloof niet, 
dat deze dezelfde zijn als de hier bedoelde tegenstellingen. Als ik die nieuwe tegen
stellingen overzie, zou ik zeggen, dat die van de zijde van de welgestelden zich 
veel minder richten tegen de arbeiders, dan zowel tegen de overheid als tegen het 
socialisme, d.w.z. tegen ordening en nivellering. Maar dit zijn geen specifieke 
klassentegenstellingen en in elk geval niet de klassentegenstellingen die hier 
bedoeld zijn. 

Den Uyl: Inderdaad. Ik geloof, dat we goed doen deze geheel verschillende 
tegenstellingen uit elkaar te houden en dan pas over te gaan tot de vraag in hoe
verre door het overheidsingrijpen de klassentegenstellingen verminderd zijn, d.w.z. 
de oude klassentegenstellingen. Ik ben geneigd een wisselwerking aan te nemen. 
Ik kan het ook omdraaien en zeggen: de klassentegenstellingen waren al vermin
derd; daardoor kon de overheid ingrijpen. Omgekeerd zijn ook door overheids
ingrijpen de tegenstellingen verzacht. 

Aan de andere kant kan men van de nieuwe economische tegenstellingen zeggen, 
dat die ongetwijfeld juist door overheidsingrijpen vergroot en verscherpt zijn. Deze 
zaak ligt niet gelijk en zelfs in bepaalde opzichten tegengesteld. 

Ik geloof, dat wij dus inderdaad moeten aanvaarden, dat door het overheids
ingrijpen niet onbelangrijke economische tegenstellingen zijn gewekt en verscherpt 
en daar moeten wij ook vooral onze aandacht op richten. 

Schermerhorn: Deze dingen hangen toch wel samen, voorzover een verzwakking 
van oude tegenstellingen wordt bewerkstelligd door de overheid, die ter wille van 
een herverdeling van het nationale inkomen en het scheppen van levens zekerheid 
voor de arbeidersklasse als geheel, bepaalde maatregelen genomen heeft. Daardoor 
zijn nieuwe tegenstellingen geschapen. 

Ik heb verder de overtuiging, dat die gehele ontwikkeling naar vermindering van 
materiële tegenstellingen bepaald wordt door de technische ontwikkeling, die een 
stijging van het welvaartsniveau tot gevolg heeft en dus niet door klassenstrijd in 
de klassieke zin van het woord. Beslissend is geweest de verhoging van de produc
tiviteit van de arbeid. 

Banning: In de eerste plaats meen ik, dat de vraagstelling scherper had gekund. 
Ik knoop aan bij een opmerking van Hofstra, en vergelijk even 1953 en 1853 (wat 
Nederland betreft dan bijv. 1880, omdat daar alles een halve eeuw later komt). 
Toen waren er grote klassentegenstellingen tussen het proletariaat als eenheid en 
de bourgeoisie als eenheid. Als men nu kijkt, geloof ik, dat we volkomen te recht 
zeggen, dat bij de ongeschoolde arbeiders dat klassenresse~timent nog minstens zo 
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sterk is als vroeger. Alleen bij andere groepen is het verdwenen. Men krijgt dus 
niet meer het proletariaat als eenheid tegenover de bourgeoisie als eenheid, maar 
men ziet binnen het proletariaat belangrijke verschuivingen, bijv. wat men vroeger 
noemde de "verburgerlijking" van het proletariaat. Het is op het ogenblik inder
daad zo, dat een belangrijk deel van de arbeidersklasse de staat niet zonder meer 
ziet als de vijand. 

Mijn tweede opmerking sluit aan bij de technische ontwikkeling die Schermer
hom genoemd heeft. Inderdaad is de vermindering van de klassentegenstellingen 
niet in eerste instantie het gevolg van het staatsingrijpen, maar van een proces in 
de maatschappij. Ik wil even op dit stramien voortborduren en dan neem ik de 
fundamentele democratisering naast de technische ontwikkeling. Ik denk bijv. aan 
de verbetering van het onderwijs; dat ook arbeiderskinderen behoorlijk onderwijs 
krijgen is nog maar sedert 1900 en dat er allerlei andere mogelijkheden zijn, heeft 
zonder twijfel ook invloed op de klassesentimenten gehad. Een gedeelte van de 
arbeidersjeugd is daardoor in een bewuster positie gekomen. 

Den Vyl: Die bewustheid heeft ook nieuwe behoeften en nieuwe wrok 
geschapen. 

Banning: Zeker, met andere woorden, het proces is veel gecompliceerder dan 
eigenlijk onze vraagstelling suggereert. Ik wil dit graag onderstrepen. 

De derde opmerking is: tot nog toe is naar mijn smaak de vraag wat te los 
gezien van ons eigenlijke onderwerp, nl. de problemen van de welvaartsstaat. 

Vergis ik mij wanneer ik zeg, dat in dat begrip welvaartsstaat een radicale 
verandering van socialistisch denken naar voren gekomen is, vergeleken bij het 
oude marxisme? Wat betekent het woord welvaartsstaat? Afgescheiden van de 
practische maatregelen betekent het, dat wij stellen: de staat is medeverantwoor
delijk voor de welvaart van het gehele volk. Daarmee heeft men een element van 
verantwoordelijkheid van de staat ingevoerd en erkend. Daarmee heeft men dus 
tegelijk dat oude liedje "De staat verdrukt, de wet is logen", ontkend. 

Schermerhorn: Het betekent niet alleen dat de staat verantwoordelijk is, maar 
<Jok, dat hij tevens in staat is om welvaart te scheppen. Dat is nog een stap verder 
en daar zet ik juist een vraagteken. 

Banning: Bedoelen wij dat er ook mee? Als we menen: de staat is medeverant
woordelijk, wil dat niet zeggen: uitsluitend verantwoordelijk. 

Hofstra: In de eerste plaats heeft - als ik de gemaakte opmerkingen overzie -
De Kadt Marx in bescherming genomen. Volledigheidshalve wil ik zeggen, dat ik 
meen, dat dit niet nodig was. Misschien heb ik het niet geheel juist geformuleerd, 
maar ik zie de tegenstelling zo: Marx weet wel dat de klassentegenstellingen het 
gehele maatschappelijke leven doordringen, maar hij zoekt de grondslag in de 
economische grondslag en ik meen, dat wij naast de economische nog een zelfstan
dige geestelijke grondslag hebben. 

De vrij omvangrijke discussie die is ontstaan naar aanleiding van De Kadts 
opmerking: wat is nu eigenlijk een klasse, wat zijn de klassen, had misschien 
kunnen worden voorkomen, indien de voorzitter mij niet gelimiteerd had, want de 
eerste vraag die ik genoteerd had bij dit punt was: wat is een klasse? Ik heb het 
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echter overgeslagen, daar ik meende, dat de discussie anders ook te ver zou 
uitdijen. 

Wat het ingrijpen van de overheid betreft maakte ik naar aanleiding van De 
Kadts opmerkingen de notitie: wisselwerking. Ik geloof, dat ik daarmee wel kan 
volstaan. 

Voor het overige kan ik me eigenlijk met de opmerkingen wel verenigen. 
Schermerhorn merkt op, dat hij t.a.v. de ontwikkeling van de geestelijke tegenstel
lingen iets minder optimistisch is dan ik. Ik geloof, dat dat maar een klein verschil 
kan zijn. Alleen de symbolische betekenis die Banning toekent aan het woord 
welvaartsstaat, geeft mij nog aanleiding tot de opmerking, dat het woord inderdaad 
een nieuwe term is, maar de gedachte dat de overheid een taak heeft ten aanzien 
van het bevorderen van de welvaart is niet nieuw. Wij kunnen hier op het mercan
tilisme wijzen. 

Banning: Men kan in dit verband op de hele r.k. filosofie wijzen. 

Hofstra: Ik meen, dat wij inderdaad mogen zeggen, dat het feit, dat het woord 
welvaartsstaat zo algemeen aanvaard wordt, een zekere wijziging in de gedachten 
betekent. Maar aan de andere kant mogen wij deze wijziging ook niet overschatten, 
want deze gedachte is toch al vele eeuwen oud. Alleen in de periode van het 
zuivere liberalisme is er een inzinking met betrekking tot de omvang van de staats
taak. Met Adam Smith en zijn geestverwanten op het niet-economische terrein 
is de periode gekomen, dat men de staat er helemaal uit wilde gooien. Met de 
overwinning van het liberalisme komen wij op het oude standpunt terug, dat 
juist is. 

Banning: Ik wil thans de tweede vraag aan de orde stellen: of in die ontwikke
ling, die wij dus niet alleen aan het staats- resp. overheidsingrijpen toeschrijven, 
maar waarachter wij het gehele maatschappelijke proces zien, gevaren zijn gelegen 
voor de vrijheid en de democratie en of daarop een stuk angst voor uitbreiding 
van de staatsbemoeienis in ons Nederlandse volk in wezen berust. 

Hofstra: Ik zou willen beginnen met de opmerking, dat er altijd gevaren zijn 
voor de vrijheid en de democratie, dus ook in deze situatie. Het is duidelijk, dat 
elke machtsconcentratie, waar die ook plaats vindt, aanleiding geeft tot gevaren 
voor de vrijheid en de democratie. Dat geldt voor particuliere machtsconcentratie, 
maar ook voor machtsconcentratie in handen van de overheid. Dat de overheid 
gevaarlijk kan zijn, blijkt bijv. in de dictatoriale landen, waar inderdaad deze 
gevaren in zeer sterke vorm naar voren komen. 

Dan zou ik de stelling willen poneren, dat er nooit een absolute vrijheid bestaat 
en dat er ook geen absolute democratie kan zijn. Het gaat altijd om de vraag: 
meer of minder. En meestal is het zelfs zo, dat een "meer" op het ene punt, bijv. 
meer vrijheid op een bepaald onderdeel van bet maatschappelijk leven, tevens een 
mindere vrijheid elders betekent. Men moet altijd afwegen. De practische conse
quentie hiervan is, dat wanneer op een bepaald punt de vrijheid wordt aangetast, 
dit op zich zelf nooit van doorslaggevende aard kan zijn, maar dat men er tegenover 
moet stellen, of misschien door de aantasting van de vrijheid op dit punt elders 
een grotere vrijheid is geschapen. 



Dat geldt speciaal wanneer men tegenover elkaar stelt het materiële en het 
geestelijke gebied. Vrijheid is bovenal een geestelijk begrip en het gaat ons in de 
eerste plaats om de geestelijke vrijheid. Om de geestelijke vrijheid aan zoveel 
mogelijk mensen te waarborgen, zal het herhaaldelijk nodig zijn om maatschappe
lijke bindingen in het leven te roepen, juist ter wille van die geestelijke vrijheid. 
Dit wat de achtergronden betreft. 

Terugkerende tot de huidige situatie z~uden wij kunnen stellen dat er inderdaad 
gevaren optreden voor vrijheid en democratie beide. Maar ik meen, dat die niet 
in de eerste plaats het gevolg zijn van het staatsingrijpen en van de ordening, 
waarover wij hebben gesproken. Ik meen, dat die gevaren hun grond vinden in 
het steeds ingewikkelder worden van de problemen, samenhangend met de voor
uitgang van de techniek, waarover Schermerhorn al heeft gesproken. De techniek, 
ook de techniek van de inrichting van de samenleving, is zo moeilijk geworden, 
dat het weten van de doorsneeburger het niet meer kan bijbenen. Men begrijpt 
dikwijls niet meer de problemen, het wordt een werk van kleine groepen insiders, 
zoals loononderhandelingen niet meer worden gevoerd in het bedrijf zelf, 
maar ergens door enkele topfiguren van werkgevers- en werknemerskant, met de 
overheid samen in een college, waar de onderhandelingen vaak bovendien nog 
geheim zijn. Het grote publiek kan het eenvoudig niet meer overzien. Ik meen, dat 
hierin de oorzaak ligt van een sterke onverschilligheid, die men de laatste jaren 
op bedenkelijke wijze in grote groepen van het volk heeft zien groeien. Men krijgt 
de neiging om het dan maar over te laten aan de weinigen, die "het wel zullen 
weten", misschien de mensen die men zelf gekozen heeft, misschien ook de ambte
naren, maar het gevaar ligt er, dat men het in een bepaalde situatie kan gaan 
overlaten aan de demagogen, aan degenen die het best weten te speculeren op de 
sentimenten van de grote massa van het volk, zowel welgestelden als arbeiders. 
Zo is ten slotte ook Hitler aan de macht gekomen. Ik meen daarom, dat wij die 
gevaren, die er altijd zijn, maar die nu door deze speciale oorzaak in het bijzonder 
aanwezig zijn, alleen maar kunnen bestrijden door een proces van volksopvoeding, 
door als het ware het weten van de mensen gelijke tred te doen houden met de 
ontwikkeling van de problemen. Weten wij niet de belangstelling van de grote 
massa vast te houden voor die problemen, dan dreigt inderdaad het verlies van de 
vrijheid en de democratie beide, omdat er macht wordt geconcentreerd in weinige 
handen, dus - door de ontwikkeling van de techniek - in handen van enkele 
particulieren, in handen van een gering aantaloverheidsambtenaren of mensen, 
die bij publieke zaken betrokken zijn, zonder dat er in feite democratische controle 
mogelijk is, eenvoudig omdat de mensen de problemen niet meer begrijpen. 

Van Lier: Ik wil de vraag beantwoorden waarop het verzet berust tegen uitbrei
ding van staatsbemoeienis. Natuurlijk moet voorop worden gesteld, dat er niet 
alleen verzet is tegen die uitbreiding. Ik wil eerst één kant van dat verzet behan
delen, n1. voor zover het te verwachten is van degenen die in hun eigen ontplooi
ingsmogelijkheden geremd worden door het ingrijpen van de staat op alle mogelijke 
manieren. Dit verzet is dus van sociaal-psychologische aard. 

Ik geloof wel dat - al heeft Hofstra op één lijn gesteld concentratie in handen 
van de staat en in particuliere organen of instellingen - het zeer begrijpelijk is, 
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dat zich het verzet tegen de concentratie voornamelijk richt tegen datgene, wat 
komt van de staat zelf. Ik geloof, dat het vooral van belang is deze zaak van de 
sociaal-psychologische kant te bekijken en dan valt het mij in de eerste plaats op, 
dat men zich tegenover de staat altijd verhoudt als tegenover datgene wat totaal 
vreemd is van je zelf, misschien wel een vijand. De staat is niet het grotere "wij" 
dat men soms toch nog enigermate kan vinden in particuliere instellingen; met de 
staat heeft men te maken in de figuur van een ambtenaar. Ook al verandert de 
regering, die man blijft zitten. Als ' men tegenover hem staat, verwacht men blijkbaar 
dat hij zijn zaak vooral schematisch zal behandelen, dat hij met voorschriften en 
circulaires zal zwaaien. Wanneer hij al oog heeft voor bijzondere omstandigheden, 
hij zal toch niet verder gaan dan te zeggen: in uw geval zou ik wel willen, maar 
mijn voorschriften .. . . 

Het is dan ook zo, dat de zelfstandigheid van alle functionarissen zeer gering is. 
Men vreest ook, dat men door de verdergaande bemoeienis van de staat in de 

gemeenschap, minder in staat zal zijn om eigen werk naar beste weten te doen. 
Elke uitbreiding van staatsbemoeiing heeft vaak als directe reactie, dat men daarin 
ziet een verder blijk van stelselmatig en principieel wantrouwen tegenover datgene, 
wat men altijd naar eigen mening goed gedaan heeft. 

Een ander aspect van deze zaak is misschien ook, dat men van de staat niet 
gelooft, dat die goed zal onderkennen wat de bijzondere prestaties zijn, en dat de 
staat zeker niet voldoende er tegenover zal stellen en honoreren. 

Tot dusver heb ik eigenlijk gesignaleerd het verzet tegen de uitbreiding van de 
staatsbemoeienis, omdat het ingrijpt in wat men zijn eigen wereld zou kunnen 
noemen. Verder is er natuurlijk ook sprake van, dat men door de uitbreiding van 
de staatsbemoeienis bijzondere voordelen en kansen vreest te zullen mislopen 
(ondernemers) en bevoorrechte standsposities te verliezen (sommige midden
groepen), en dan kom ik ook op het economische terrein. De vrees van lieden die 
door staatsbemoeienis worden getroffen, is al dadelijk, dat hun posities zullen 
worden ondermijnd, dat verder zal worden gegaan op de weg van staatsbemoeienis 
met de inkomensverdeling. Al is het niet rechtstreeks, dan toch in ieder geval, dat 
door de betere informatie van de staat, die zich met alles bemoeit, een verdere 
nivellering mogelijk zal worden. 

Wanneer wij in de toekomst met al die dingen, bij de soms beslist noodzakelijke 
verdere doorvoering van de staatsbemoeienis rekening zullen houden, zal het zeker 
nodig zijn om door voorlichting het volk rijper te maken, om die dingen in de 
juiste proportie te zien. Maar ik geloof, dat wij ook wel degelijk een studie zullen 
moeten maken van wat de beste manier is waarop staatsbemoeienis tot gelding 
gebracht zal kunnen worden; want algemeen is toch wel het geloof wijd verbreid, 
dat de overheid niet goed is toegerust voor haar steeds groeiende taak. Men heeft 
bijv. de indruk, dat de ambtelijke wereld te weinig selectie naar geschiktheid kent. 
De beste figuren worden geen ambtenaar, zegt men. De ambtenaar loopt zelf geen 
risico als hij een onjuiste beslissing neemt. Het gehele apparaat is meer gericht op 
rustige uitvoering volgens bepaalde lijnen, dan op efficiënte en snelle beslissingen. 
Men is meer georiënteerd op algemene richtlijnen dan op beoordeling van de 
bijzondere omstandigheden en van menselijke reacties. 
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Wanneer ik kom op de levensbeschouwelijke kant van de zaak, geloof ik, dat ik 
mij tot een tweetal opmerkingen kan beperken. In de eerste plaats koestert men 
de vrees, dat de staat bij zijn steeds verder gaande bemoeienis de neiging zal gaan 
vertonen om de gehele ruimte tussen staat en individu voor zich zelf op te eisen 
en de vrije maatschappelijke krachten te doden. In de tweede plaats is men bang, 
dat de staat zal proberen het maatschappelijke leven te persen in een keurslijf van 
een aantal schema's, die eenzijdig zijn van opzet, doelstelling en uitwerking. Men 
ziet de staat (naar het woord van von Nell-Breuning) te werk gaan als een 
ingenieur die een groot werk in tekening brengt en men is bang, dat de staat de 
nodige zelfbeperking niet zal weten op te brengen, alomvattend zal willen regelen 
en a.h.w. de rol van de Voorzienigheid voor zich zelf opeisen. 

Den Uyl: Ik wil op een paar punten aansluiten. Het is duidelijk, dat er in de 
practijk een verschil optreedt tussen de P.v.d.A. en de confessionele partijen waar 
het gaat om de grenzen van staats- resp. overheidsbemoeiing. Dit geldt op econo
misch terrein - loonpolitiek, dividendstop -, maar ook op cultureel en sociaal 
terrein. 

Zoals bekend, wordt dit verschil in benadering van maatschappelijke organisatie
vragen wel getypeerd met de begrippen functionele decentralisatie, subsidiariteit 
en souvereiniteit in eigen kring resp. voor socialisten, r.k. en a.r. Nu geloof ik, dat 
deze begrippen nogal versteend zijn en dringend herziening behoeven. 

Een van de verschilpunten die in het verleden - ik denk aan de S.D.A.P. -
naar voren zijn getreden, is, dat van socialistische kant het vraagstuk vooral 
benaderd werd vanuit een maatschappij-analyse. Voorop werd gesteld, welke taken 
moeten worden verricht en dan werd gekeken aan welke organen deze taken het 
beste konden worden opgedragen. Zo vindt men in het rapport Nieuwe Organen 
het pleidooi voor instelling van nieuwe organen vooral gemotiveerd met het 
argument, dat de staat de toenemende en zich uitbreidende taak niet meer doel
matig kan verrichten. 

Daartegenover vinden wij bij de confessionele partijen een ander uitgangspunt; 
daar begint men met een leer omtrent de rechten en vrijheden van individu, levens
kring, kleine groep, en van daaruit bepaalt men, ~at de taak van de staat, van het 
individu en van de kleine levenskring is. Men verwijt het socialisme, ook naar 
aanleiding van De Weg naar Vrijheid, dat het uitsluitend op gronden van doel
matigheid beslist over de speelruimte, die de enkele mens heeft en hem in de kleine 
gemeenschap wordt gelaten. 

Nu meen ik, dat deze situatie in zoverre het socialisme noopt tot herziening van 
het vroegere uitgangspunt, dat dikwijls te veel verwaarloosd is de doelstelling van 
zelfstandigheid, van de bevordering van zelfwerkzaamheid en daarmee van eigen 
verantwoordelijkheid van de mens en van de kleine groep. In deze zin is herziening 
van het overwegend hanteren van de doelmatigheidsnorm noodzakelijk. Het uit
gangspunt moet worden de vraagstelling: hoe en op welke wijze kan de zelfwerk
zaamheid van het individu, van de kleine groep worden bevorderd? 

Ik geloof, dat wanneer men langs deze weg tot een andere benadering van de 
verschillende concrete vraagstukken komt, dit direct hiertoe zou leiden, dat de 
staatsbemoeienis wordt beperkt in die zin, dat er meer taken aan andere gemeen-
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schapsorganen dan de centrale overheid worden overgelaten. Dan zal ook buiten 
het economisch terrein gezocht worden naar gedecentraliseerde vormen, waardoor 
de taakuitoefening in interne gemeenschappen tot zijn recht kan komen. Ik .denk 
aan de stichtingsvorm op cultureel gebied, aan nieuwe samenwerkingsvormen van 
overheid en particuliere instellingen en organisaties op het terrein van het maat
schappelijk werk en van de sociale voorzieningen. Van de kant van de confessionele 
partijen stuit de invoering van deze nieuwe samenwerkingsvormen dikwijls op 
tegenstand, waardoor deze partijen a.h.w. de overheid dwingen zelf de uitvoering 
van allerlei maatregelen te blijven verzorgen. Er is zich dus een merbvaardige 
omkering van de oude verhoudingen aan het voltrekken en als uitloper daarvan 
zie ik een herziening-van dat oude uitgangspunt van de functionele decentralisatie. 

Buskes: Als ik in eigen kring (de christelijke, kerkelijke kring) luister, dan heb 
ik het gevoel, dat men bang is voor uitbreiding van staatsbemoeienis, omdat men 
vreest, dat daarmee de persoonlijke verantwoordelijkheid wordt te kort gedaan, 
zeker op het terrein van het culturele en zedelijke leven. Ik heb het gevoel, dat wij 
eerst klaarheid zullen moeten krijgen ten opzichte van dit probleem. In de oude 
socialistische beweging werd de gedachte gepropageerd, dat als eenmaal de econo
mische verhoudingen beheerst werden en geordend waren - als dus de socialis
tische orde was gekomen in plaats van de kapitalistische orde - daarmee het 
vrijheidsprobleem opgelost zou zijn. Hier werd gewerkt met een begrip vrijheid, 
dat eenzijdig is, omdat bepaalde kanten, rakende het terrein van de levensbeschou
wing, genegeerd worden. Ik bedoel: de vrijheid als relatie tot God. Van socialis
tische zijde heeft men de vrijheid te veel in het horizontale vlak gezien en van 
confessionele zijde heeft men beseft, dat daar het persoonlijk leven op stuk breekt. 

Als wij pleiten voor vrij vérgaande staatsbemoeienis, moeten wij toch tegelijk 
rekening houden met de vraag: wat voor inhoud krijgt dan de vrijheid? Daar is 
ten slotte de gehele mensbeschouwing bij in geding. Ik meen, dat in kerkelijke 
kringen zo tegen het socialisme wordt opgetornd, omdat men gelooft, dat daar een 
mensbeschouwing achter alle dingen zit, die voor de waarachtige menselijkheid een 
bedreiging is. Het komt er op aan, hoe wij de relaties waarin de mens staat, ook 
tegenover staat en maatschappij, zien. Wij moeten ook rekening houden met andere 
dimensies, willen wij niet alleen tot een formele vrijheid komen, maar tot wezenlijke 
vrijheid, omdat zelfs in een welvaartsstaat beroving van vrijheid kan plaats vinden 
door de staat, door onderwerping aan techniek, enz. 

Schermerhorn: Toen ik naar Den Uyl zat te luisteren, begon ik plotseling te 
leven in een - wel niet zo ver - verleden. Ik dacht bij me zelf: wat hij daar zegt 
en wat wij moeten zoeken is toch eigenlijk, wat wij eens aankondigden als persona
listisch socialisme. Het machtige verschijnsel van de toenemende overheids
bemoeiing, dat Den Uyl te recht ducht, is in de socialistische wereld op dit ogen
blik als probleem dagelijks aan de orde, zonder dat het bij hem opkomt, dat 
Banning al veel vroeger duidelijke klanken in deze richting heeft laten horen. 
Banning heeft dit probleem indertijd willen stellen in de min of meer moeilijke 
termen van het personalisme, maar het wezen van de zaak waarom het gaat, is nog 
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hetzelfde. De probleemstelling is: de mens in een levenskring van eindige afmetin
gen, waarin hij gedragen wordt en waarin hij zijn menszijn kan beleven. 

De Kadt: Ja, voorzitter, als ik in dit verband hoor praten over personalistisch 
socialisme, dan moet het mij toch van het hart, dat in die periode, waarin dat 
personalistisch socialisme verkondigd werd en waarin daarop veel meer de nadruk 
werd gelegd dan in de laatste tijd, de bezwaren van de kant van een groot gedeelte 
van de confessionele gemeenschap vooral niet kleiner waren dan op het ogenblik. 
Die bezwaren tegen dat personalistisch socialisme werden toen uitgedrukt met 
ongeveer dezelfde argumenten die men op het ogenblik aanvoert tegen het gehele 
socialisme. Als er een fout zit, dan moet die toch ergens anders zitten dan in 
minder of meer personalisme, want hoe we het ook wenden of keren, en wat we 
ook naar voren brengen, het is blijkbaar altijd mis in de ogen ten minste van die 
confessionele kringen. Dat is dus op zich zelf een vraagstuk waar ik nu niet op in 
wil gaan, want dat komt geloof ik nog aan de orde als we de geestelijke problemen 
hier verder gaan bespreken. 

Een aantal van de bezwaren tegen staatsingrijpen en alles wat daarmee in verband 
staat, kan en moet ook van socialistische kant naar voren gebracht worden. En ik 
meen, dat Schermerhorn in het voorafgaande eigenlijk al een opmerking heeft 
gemaakt die het uitgangspunt daarvoor levert. Hij heeft namelijk terloops de vraag 
gesteld of er niet een opvatting bestaat, ten dele misschien in onze kringen, maar 
zeer zeker in kringen buiten de socialistische wereld, dat het nadruk leggcn op de 
staat als "welvaartsstaat" betekent, dat die staat de kracht zou hebben en het 
voornaamste instrument zou zijn om de welvaart te scheppen. En de vraag is nu: 
is die staat dus als het ware een scheppende kracht op economisch gebied? Of is 
die staat op zijn hoogst een regelende, maar ten dele een remmende en ten dele 
zelfs een parasitaire kracht en ligt er dus in het versterken van de invloed van de 
staat niet altijd het gevaar, dat de remmende en parasitaire krachten in de maat
schappij het zullen winnen van de scheppende krachten, althans op economisch 
gebied? Ik meen, dat deze vraag niet alleen gesteld moet worden door onze tegen
standers, maar dat wij zelf moeten nagaan wat de mogelijkhedcn van de overheid 
zijn om leiding te geven aan het economisch leven, en om datgene tot stand te 
brengen wat in de eerste plaats nodig is - vergroting van de productie - wil er 
van al die materiële vrijheden - ik leg de nadruk op "materiële" - sprake zijn. 

Als ik ook deze vraag weer een ogenblik onbeantwoord laat, dan kom ik op het 
verschijnsel, waar Hofstra vooral op gewezen heeft, nl. het regelen van de dingen 
door een kleine kring van specialisten of managers, of hoe men deze lieden, die het 
dan allemaal weten, ook wil uitschelden. De "gewone man" kan hier dan niet bij, 
daardoor zou die onverschilligheid van de grotere massa's ontstaan. Nu zou ik 
daarbij de kanttekening willen plaatsen, dat men zich ten opzichte van het mede
leven van de grote massa in het verleden geen al te schone voorstelling moet 
maken. Iedereen die het proletariaat kent uit het verleden, die heeft, geloof ik, in 
de eerste plaats de indruk van een onverschilligheid en van een eigenlijk buiten 
alles staan, die toen overheersten. Ik geloof, dat we vaak de fout maken, te kijken 
naar de beb-ekkelijk kleine groep van actieve socialisten, bij wie belangstelling was 
voor alle mogelijke problemen, ofschoon ook daar die belangstelling ten slotte 
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tot kleinere kringen beperkt bleef dan men wel eens wil aannemen. Maar als we 
kijken naar de grote massa van vijftig jaar geleden, wat die dacht over het overlaten 
van de dingen aan de mensen die er verstand van hadden, dan geloof ik, dat we 
in dit opzicht niet achteruit zijn gegaan, maar dat we ons veel meer bewust zijn 
geworden van de behoefte, dat nog veel grotere kringen bij de gang van zaken 
betrokken worden. Ik ben het helemaal met Hofstra eens, dat dit nodig is, maar in 
hoeverre is dit mogelijk? We moeten er ons toch ook weer niet zo gemakkelijk van 
afmaken en zeggen: Ja, als we maar de opvoeding verbeteren, als we de mensen 
maar in de gelegenheid stellen, dan wordt de groep die deze dingen begrijpt en 
zich er voor interesseert en er aan mee zal doen zo groot, dat zij ongeveer samen
valt met de massa van het volk. Dat kán misschien een doel zijn dat men zich 
stelt en moet stellen, maar daarbij zijn toch de mogelijkheden die de gemiddelde 
mens heeft om van al deze problemen op al deze gebieden op de hoogte te zijn 
en er dus op verstandige wijze over mee te praten, beperkt. 

Intussen blijft het bezwaar bestaan van de overmacht van de kleine groep die 
werkelijk deskundig is. En daar komt dus het probleem: hoe krijgen we tussen de 
werkelijk deskundigen en de mensen die in staat zijn er iets van te begrijpen, een 
dusdanig samenspel, dat er sprake kan zijn van enige redelijke discussie en een 
daaruit voortvloeiende contröle. Ziedaar een aantal kanttekeningen, die ik wilde 
maken. 

Polak: Ik zou slechts drie punten willen noemen. In de eerste plaats geloof ik, 
dat voor ons onderwerp van geweldig belang is, dat de uitbreiding van de staats
taak is bepaald door en gelijk opgegaan is met de toeneming van de invloed van 
de techniek en dat juist dit samengaan in onze tijd het probleem ernstig verzwaart. 
Ik bedoel daarmee het probleem van de massificatie en van het conformisme dat 
evenzeer van de staat uitgaat en dat in deze tijd een veel ernstiger karakter aan
neemt dan vroeger. Door het samengaan met de techniek oefent de ontwikkeling 
van de staat zeer sterke impulsen uit tot verdere mechanisatie. Het staatsapparaat 
is als totaliteit bezien gemechaniseerd, zielloos, levenloos, naamloos, onpersoonlijk. 
Er ontstaat nu de kleine groep van "bureaucratische" managers, specialisten. Men 
ziet evenwel, dat de groep belangstellenden en deelnemers niet groter wordt 
- zoals het zou moeten worden -, maar dat die naar mijn gevoel en overtuiging 
zienderogen kleiner wordt en kleiner moet worden door de noodwendig toenemen
de omvang van het staatsingrijpen en de zeer sterke technificatie en specialisatie 
daarvan. Het is een punt ten opzichte waarvan ik dus eigenlijk pessimistisch ben en 
waar ik geen eenvoudige oplossing voor zie. De uitbreiding van het veld dat door 
de staat bestreken wordt, waardoor de staatshuishouding in deze tijd oneindig 
veel groter en gecompliceerder is dan ooit, zie ik als iets onvermijdelijks. De staat 
zal bij de samenhang van alles met alles steeds verder moeten gaan grijpen. 

Het tweede punt, dat met het eerste samenhangt, is, dat ik de staat niet geheel 
ten onrechte vergeleken vind met het monster Leviathan of met het uitdijend heelal; 
het staatsapparaat zal een steeds groter deel van het nationale inkomen opslokken. 
Of dat nu in Amerika of in Rusland is, dan wel in de Westeuropese landen. Als 
er over bezuiniging gesproken wordt, zal het eenvoudig onmogelijk blijken op de 
staatsuitgaven te bezuinigen; deze zullen integendeel noodzakelijk hoe langer hoe 
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groter worden. En daarmee neemt dus ook toe de onmacht, de vijandigheid 
_ waarover Van Lier gesproken heeft - die het individu voelt tegenover een hoe 
langer hoe machtiger en ingrijpender staatsapparaat. Hierbij wordt dus ook de 
socialisten (en niet zonder reden) aangewreven, dat zij medewerken aan de uitbrél
ding van dit staatsapparaat en aan de toenemende achteruitgang van de eigen 
lotsbepaling van het individu - die toch wezenlijk was en is voor het socialisme -
en waarbij het socialisme dus in zekere zin met zich zelf in strijd komt en moet 
komen. 

Het derde punt voert terug naar het begrip "de welvaartsstaat". Ik geloof, dat 
ook hier een oorzaak van het verzet en van de angst ligt. Brengt het socialisme wel 
de welvaartsstaat en kán het de welvaartsstaat brengen? Ik geloof dus met De Kadt, 
dat het verzet uitgaat tegen de combinatie van de woorden "welvaart" en "staat" 
en dat men daar in vele kringen een "contradictio in terminis" in ziet en dat men 
die op het ogenblik vooral ophangt aan de sociale zekerheid en aan het wegvallen 
van wat men dan pleegt te noemen de "incentives", het particuliere initiatief en 
de persoonlijke verantwoordelijkheid. 

Ik spreek dus alleen over het sociaal-economisch aspect, het wegvallen van het 
particulier initiatief en van de ondernemingsgeest, waardoor volgens deze voor
stelling in de productiviteit en het opzetten van nieuwe combinaties onvermijde
lijkerwijs een inzinking zou moeten komen, waarbij men dan pleegt te wijzen op 
de verslapping, de geest van Jan Salie, die men toeschrijft aan het hele, op zich zelf 
contradictoire, streven van de welvaartsstaat. En ik geloof, dat daar in zovene 
een zeker zelfvernietigend aspect van het socialisme in ligt, dat, hoe meer het 
socialisme zich verwezenlijkt en zijn idealen benadert, hoe meer het gevaar zou 
kunnen lopen zijn sociaal-economische fundamenten te ondermijnen. 

Ik heb dit aspect nu opzettelijk niet als mijn eigen mening gegeven, maar meer 
als een opvatting die op het ogenblik in sterke mate waarneembaar is en die men 
ook behandeld vindt door earr in zijn boek "The new society", waarin zeer scherp 
op deze ontwikkeling gewezen wordt. Deze ontwikkeling heeft naar mijn mening 
als een van de grote gevaren in socialistische kring nog te weinig aandacht gehad. 

Banning: Ik wil toch graag proberen in het kort iets te zeggen over het begrip 
"Welvaartsstaat". Ik ben er volledig voor toegankelijk, dat dit begrip, zoals elk 
ander dat door de mens gehanteerd wordt, vatbaar is voor een portie misverstand 
en dat we dat in Nederland al heel duidelijk zien. Men moet daarbij niet vergeten, 
dat dit begrip ontstaan is in tegenstelling tot twee andere opvattingen, namelijk 
de liberale opvatting van de staat, van de staatsonthouding, en de marxistische 
opvatting van het afsterven van de staat, waar achter natuurlijk ligt de opvatting, 
dat de staat niets anders is dan een klasse-instelling. 

Nu is, meen ik - althans voor zover wij in socialistische kring het woord 
gebruiken - de inhoud van het begrip "Welvaartsstaat" niet, dat de staat welvaart 
heeft te scheppen. Alle bezwaren die men hiertegen heeft, meen ik, zijn juist. De 
staat schept niet, is niet creatief. Maar de opvatting is, meen ik, dat de staat mede 
verantwoordelijk is. En dan wil ik in dit verband een streep zetten onder mede. 
Maar óók onder "verantwoordelijk". Want ik geloof, dat wij met name tegen de 
confessionele partijen in Nederland en vooral ook tegenover een hele groep indiffe-
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renten niet duidelijk genoeg kunnen zeggen: waar de staat heeft ingegrepen is dat 
gebeurd, omdat een zo evidente, zedelijke nood aanwezig was - die het particu
lier initiatief niet k6n oplossen - dat de staat het m6ést doen. Het is niet waar 
(ik vind het objectief gezien gewoon een leugen), dat de staat in Nederland zich 
met het maatschappelijk leven heeft bemoeid alleen uit machtswellust. Het is 
eenvoudig, omdat het vrije initiatief bepaalde vraagstukken niet aankon. 

Laat ik beginnen met de crisis en de werkloosheid van na 1929. Waarom heeft 
de staat toen moeten ingrijpen? Omdat op dat ogenblik de gevoerde politiek 
zedelijk volmaakt onhoudbaar was gebleken! Dus ik meen, dat men vooral niet 
vergeten moet, dat daar een stuk zedelijke en massale nood achter lag, die de 
maatschappij met het beroemde vrije initiatief niet k6n oplossen. En dat toen de 
staat heeft ingegrepen, daar ben ik dankbaar voor. 

Nu kom ik even bij De Kadt, die over het personalistisch socialisme gezegd heeft: 
maar zie nu eens hoe de confessionele partijen daarop gereageerd hebben? Sedert 
wanneer neem je alle argumenten van de tegenstanders zo maar zonder meer 
ernstig? Waarom hebben de confessionele partijen op dat begrip personalistisch 
socialisme zo volledig afwijzend gereageerd? Ik meen, omdat er een stuk waarheid 
in zit, waartegen ze geen "neen" kunnen zeggen. En je ziet het ook doorwerken: 
wat mij betreft, ik zie met humor, hoe men van katholieke of ook van anti-revolu
tionnaire zijde zegt "Dat begrip is kennelijk geheel begraven", terwijl het in andere 
vormen in onze kring weer precies zo naar voren komt. Want wat was het essen
tiële, dat men in vroegere socialistische kringen niet zo scherp gesteld heeft? 
Persoon zijn betekent: verantwoordelijk zijn. We vragen voor de arbeider, voor de 
proletariër, dat hem een stuk verantwoordelijkheid wordt toegekend - anders haal 
je de proletariër nooit uit zijn proletarische situatie weg. Dat was eigenlijk een 
geestelijk appèl, dat de confessionele partijen allang hadden moeten doen horen, 
die dat ook wel gedaan hebben, maar waaruit men alleen geen socialistische 
conclusie heeft getrokken. En waarom fulmineert men daar nu zo tegen? Omdat 
wij dat wel gedaan hebben. Hun protest tegen het begrip personalistisch socialisme 
was niet een protest tegen het personalisme, maar tegen de socialistische conclusie 
die daaruit getrokken werd. 

Een derde opmerking die ik zou willen maken, geldt het begrip "vrijheid". 
Hofstra heeft - en dat is mij aan de ene kant uit het hart gegrepen - gezegd: 
wanneer we dat inderdaad waar zullen maken, dan zal daaraan verbonden moeten 
zijn een grondige en energieke volksopvoeding, want we hebben opvoeding nodig 
om vrijheid te dragen. We hebben dus duidelijk te maken de ingewikkeldheid van 
de problematiek. Toch heb ik het gevoel, dat we daarbij nog langs een probleem 
heenvaren, dat ook de socialistische beweging niet kan oplossen en dat ligt mij 
nogal diep. Daar bedoel ik dan mee, dat men het begrip "vrijheid" nooit los kan 
maken van het begrip "gebondenheid". Dan is de vraag: gebonden waaraan? Dat 
is een probleem, dat de socialistische beweging als zodanig niet kan oplossen. En 
nu hoop ik, dat we elkaar goed verstaan. Ik vind het namelijk een enorme winst, 
dat de socialistische beweging in Nederland op het ogenblik zegt: dat is niet onze 
competentie. Het oude socialisme heeft gemeend, dat men het probleem wel kon 
oplossen, maar op de verkeerde wijze, en daardoor een afgrond geschapen tussen 
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zich en bepaalde levensbeschouwelijke groepen in Nederland. Dat is achter de 
rug. Wanneer ik zeg, dat de socialistische beweging dit niet kan oplossen, dan 
bedoel ik niet daarmee de socialistische beweging in gebreke te stellen. Integen
deel, dan bedoel ik te zeggen: we weten nu eindelijk waar we aan toe zijn, en dat 
men de hulp nodig heeft van die geestelijke bewegingen in het volk, die het 
begrip "vrijheid" binden aan "gebondenheid". Dat moge op verschillende wijze 
gebeuren. Dat kán in de partij ook op verschillende wijze gebemen. Maar men 
komt niet klaar, wanneer men er niet achter ziet het levensbeschouwelijke 
probleem: gebondenheid waaraan. 

Schermerhorn: Polak komt tot een vrij pessimistische beschouwing. Hij ziet de 
ontwikkeling van het volume van de staat en in steeds voortschrijdende mate. Hij 
stelt tegelijk, dat deze ontwikkeling door anderen toegeschreven wordt aan de 
socialistische beweging. Je kunt ook gerust zeggen, dat er ook binnen de socialis
tische beweging heel wat mensen zijn, die dit als een vanzelfsprekende zaak aan de 
socialistische beweging verbinden. Maar voor mij staat dat helemaal niet vast. En 
dat wil ik zeer nadrukkelijk uitspreken. Ik ben er van overtuigd, dat we hier te 
maken hebben met een verschijnsel, dat samenhangt met een geheel op de tech
niek gefundeerde economie en met de wereldpolitieke situatie, d.w.z. met een 
onvermijdelijk uit het geheel van onze eigen scheppingen voortvloeiende situatie. 
En nu doet zich de coïncidentie voor, dat deze ontwikkelingsfase tegelijk in West
Europa het moment is, waarop de socialistische partijen regeringsverantwoordelijk
heid zijn gaan dragen, dus op het politieke toneel in een volstrekt nieuwe rol 
optreden. Vandaar het misverstand, waardoor de verschijnselen, waarmee we in 
de maag zitten, aan het socialisme worden verweten. Ik zie integendeel op het 
ogenblik in het democratische socialisme, juist met die p~rsonalistische inslag die 
ik bedoel en die Banning ook zo duidelijk stelde, mogelijke aanknopingspunten 
liggen in de strijd tegen die uit de techniek voortvloeiende massificatie in een 
maatschappij, die omvat wordt door dat steeds groter wordende staatsapparaat. 

De pluriforme maatschappij-opbouw die wij voorstaan, is naar mijn mening 
het enige juiste en in deze tijd passende antwoord op deze ontwikkeling. Wij zijn 
niet diegenen die veel sterker dan de liberalen staatsbemoeiing willen. De prin
cipieel industrialistische liberalen vormen de groep die geestelijk stuurt in de 
richting van de atomisering. Dat kan nooit een oplossing zijn, want het antwoord 
op deze atomisering is juist de allesomvattende staat. Dat kan nooit het juiste 
antwoord zijn op de uitdaging die gesteld wordt door de technificatie en mechani
satie van de mensQeid. Die ligt veeleer in de door ons verdedigde pluriforme 
maatschappij-opbouw, die op deze door de techniek beheerste maatschappelijke 
ontwikkeling wél een antwoord heeft. En daarom voel ik altijd dat verwijt dat ons 
gemaakt wordt ;Us een gevolg van een door de tijd bepaalde toevallige coïncidentie 
en als een onbillijkheid. Het getuigt van het volstrekt niet begrijpen van de tendens 
die in het moderne socialisme voor de dag komt. 

De Kadt: De moeilijkheid, waarmee we toch blijven zitten bij al deze dingen is, 
geloof ik, of het personalisme, zoals dat dan in onze beweging naar voren komt, 
een oplossing zou geven in deze kwestie. Maar in de eerste plaats is er de vraag 
of het personalistische socialisme niet een mooie formulering is voor een wensdroom 
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- "Zo zou het allemaal moeten" - waarbij we niet aangeven hoe het nu kan 
en hoe het gebeuren moet. Maar wanneer ik in eerste instantie opmerkingen heb 
gemaakt over dat personalisme, dan ging dit in de richting van: aangenomen dat 
we de dingen stellen zoals het zou behoren, hebben wij dan niet te maken met het 
feit, dat men uit confessionele kringen zegt: Ja, beste mensen, dat is nou allemaal 
wel erg mooi, maar er ontbreekt daarbij toch iets van de ware godsdienstige kant 
van deze zaak. Ik heb de indruk gekregen, dat het daarbij niet allemaal was "men 
zegt maar iets, omdat men het socialisme niet wil", maar dat er, voor een gedeelte 
althans, bij zat het gevoel van een aantal gelovige mensen: Dit is toch niet de 
oplossing die in overeenstemming is met de grondslagen van onze leer. Deze 
moeilijkheid zul je altijd blijven houden, ook al ben je er van overtuigd, dat je eell 
stelling verdedigt die theologisch als het ware schotvrij is. 

Banning: Nee, dat is niet waar, want wat is hun bezwaar tegen ons socialisme? 
Dat wij het privaat-eigendom aantasten en dat we per se opkomen voor de ver
antwoordelijkheid van de staat. Dáár liggen de grote bezwaren. 

Den Uyl: Naar hun smaak maakt het personalistisch socialisme de erkenning 
van de verantwoordelijkheid van de mens los van de "verantwoordelijkheid tegen
over God". 

Schermerhorn: Wanneer Den Uyl ons personalisme op deze manier formuleert, 
is dat volstrekt onjuist. Want ik dacht, dat De Kadt met andere verwijten zou 
komen. Daar is namelijk bij ons een zekere onmacht in zake de vormgeving van 
de maatschappij in overeenstemming met ons beginsel. Ik herinner aan de discussie 
in de fractie over de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, waarbij Vondeling en ik 
van ons personalistisch gezichtsplmt uit ons verzetten tegen de mensen van de 
vakbeweging, die deze P.B.O. op wilden bouwen op de vakorganisaties, in plaats 
van op de individuele leden. Hier is een voorbeeld, duidelijk en klaar, van een 
stuk maatschappelijke vormgeving, die in strijd is met wat wij nodig achten vanuit 
een personalistisch gezichtspunt. Dat heeft met theologie noch met humanisme iets 
te maken. Dat is eenvoudig een zaak van de eisen die de maatschappij op het 
ogenblik stelt. En hier stonden mensen, onafhankelijk van hun levensbeschouwe
lijke grondslag, glashard tegenover elkaar. En dat sta ik vandaag nóg. 

Buskes: Eén aspect van het vraagstuk heeft m.i. met theologie niets te maken: 
het bezwaar, dat door het socialisme het privaatbezit der productiemiddelen wordt 
aangetast. Een tweede aspect is, dat de christenen die voor het socialisme kiezen, 
samengaan met niet-christelijke socialisten, dat zij dus de antithese-belijdenis 
afwijzen. De strijd gaat altijd om deze beide aspecten. Het eerste raakt een verschil 
in maatschappelijk inzicht. En het tweede raakt onze keuze van een socialistische 
partij, die geen christelijke partij is. Wij willen immers geen "christelijke" politiek, 
maar de "goede" en "rechte" politiek. 

De Kadt: Als ik dus nog even verder mag gaan: zou hier gezegd worden " je 
voelt dus niet voor dat personalistisch socialisme", dan moet ik daarop antwoorden: 
ik vind dat personalistisch socialisme, zoals het bij de oprichting van de P.v.d.A. 
en ook daarna nog naar voren gebracht werd niet van zodanige aard, dat ik vanuit 
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mijn ouderwetse of nieuwerwetse socialisme niet tot een overeenkomstige houding 
zou kunnen komen, zonder die theorie en zonder die terminologie nodig te hebben. 
Mijn bezwaar tegen het personalistisch socialisme kwam voor een groot gedeelte 
daaruit voort, dat ik het gevoel bad: Men komt ons iets aanbrengen als iets nieuws, 
als een nieuwe ontdekking, waar wij op onze manier al mee bezig waren en dat 
wil dus verder zeggen: al deze redeneringen over de verantwoordelijkheid van de 
mens in het geheel van instellingen heeft iemand als Troelstra bijvoorbeeld in zijn 
tijd, in de oude S.D.A.P., ook al naar voren gebracht, voor zover dit bij de toen 
aanwezige verhoudingen in de maatschappij aan de orde was. Dat is dus in de 
socialistische beweging voor een heleboel mensen al voortdurend een zaak geweest 

waar men mee bezig was. 

Banning: Wat wij ook altijd erkend hebben. We hebben bet ook niet gesteld als 
een begrip waaromheen zich alleen mensen zouden kunnen verzamelen die tot nog 
toe de politieke consequentie van hun inzichten badden afgewezen. 

Buskes: Ik geloof niet, dat Troelstra veel weerklank heeft gevonden in de oude 
S.D.A.P., wat dat deel van zijn beschouwingen betreft. 

De Kadt: Waaruit blijkt, dat er over dit onderwerp een heleboel te zeggen 

zou zijn. 

Polak: Ik ga wél uit van dat beginsel van het personalistisch socialisme, maar 
beperk mij tot de vraag of er misschien contradicties bestaan, die inderdaad de 
verwezenlijking er van onmogelijk zouden maken. Dat is een punt, waarop ik heb 
willen wijzen. Er zou in het begrip Welvaartsstaat als zodanig wel een contradictie 
kunnen zitten en bovendien nog een contradictie met het "personalistisch" van 
personalistisch socialisme. Ik weet wel, dat een groot deel van de uitbreiding van 
de staat overal is geschied los van socialisme of van wat ook. Maar aan de andere 
kant kan men niet ontkennen, dat het socialisme ter bestrijding van noodtoestanden 
gedwongen is geweest om de overheid en het staatsapparaat op zeer vérgaande 
wijze in te schakelen en dat ook zal moeten blijven doen. Neem maar de werkloos
heidspolitiek, neem de inkomensverdeling. Het is een uitermate moeilijk vraagstuk, 
hoe, als wij verder gaan naar de verwezenlijking van de Welvaartsstaat, waarvan 
ik in beginsel en practijk een voorstander ben, een toenemend conflict met de leuze 
van het personalistisch socialisme, die ik volkomen deel, is te vermijden. Ik 
betwijfel daarbij of men bij de strijd voor de verdere verwezenlijking van de socia
listiscbe idealen dit conflict niet te veel negeert. 

Ik denk ook aan de practijk van die strijd voor en door de "Welvaartsstaat" zelf, 
die dus wordt gevoerd in en door de partij, door de vakbonden, door de Kamer
fracties, door het socialistisch gedeelte van onze bureaucratie. Want dan zie ik weer 
diezelfde invloed van de managers, de specialisten, de technici. Maar dit alles gaat 
weer net in tegen dat personalistisch element en ik moet mij afvragen: is dat onont
koombaar? Wanneer dat zo is, rijst de vraag, hoe kan bet socialisme bouwen 
tegelijkertijd aan de Welvaartsstaat én aan de technische en structurele ontwikke
ling met behoud van de persoonlijke verantwoordelijkheid? Een sterk accent komt 
dus te liggen op de mogelijkheid van een socialistische cultuurpolitiek. Is het 
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antwoord daarop bevestigend, dan zijn wij er. Maar kan dat antwoord bevestigend 
luiden en hoe? Daarvan hangt eigenlijk deze hele zaak voor mij af. 

Hofstra: Ik wü volstaan met een korte verklaring en met een korte tegenspraak 
op bepaalde punten. In het verzet tegen de uitbreiding van de staatsbemoeiing 
speelt natuurlijk een rol het eigenbelang van zekere "handige jongens" - en ik 
bedoel dat dan niet uitsluitend in de ongunstige zin van het woord - en daarnaast 
het wanbegrip omtrent het begrip vrijheid en omtrent de positie van mensen die in 
overheidsdienst of in gemeenschapsbedrijven werken. Men denkt te gemakkelijk, 
dat deze mensen geen arbeidsvreugde, geen eigen verantwoordelijkheid kunnen 
hebben - wat volkomen onjuist is. Maar daarnaast is er in het verzet toch ook een 
motief, dat ik van grote waarde acht. Dat is de verdediging van de eigen arbeids
vreugde en van de eigen verantwoordelijkheid. Er zit inderdaad in het werkzaam 
zijn in het eigen bedrijf en in de eigen onderneming, er kán in elk geval inzitten 
een ontzaglijk stuk arbeidsvreugde over wat men reeds geschapen heeft en wat men 
zelf in stand houdt. Een stuk vreugde ook, voortvloeiend uit de verantwoordelijk
heid voor de mensen die in dat bedrijf werken. En wanneer men op grond van het 
feit, dat men bang is dat te verliezen, zich verzet tegen toenemende staats
bemoeiing, dan meen ik, dat wij oog moeten hebben voor de positieve waarde die 
hier in zit. Dat betekent voor mij, dat wij bij uitbreiding van de staatsbemoeiing 
inderdaad naar vormen moeten zoeken, waarbij we dit weten te handhaven. En 
mijn accoordverklaring betreft dus het betoog van Den Uyl, dat zich daarop richt. 

Maar mijn tegenspraak richt zich tegen het pessimisme met betrekking tot de 
mogelijkheid van de welvaartsstaat, dat in sommige betogen naar voren is gekomen. 

Het is natuurlijk zo, dat de mogelijkheid dat het socialisme op deze weg door
gaande zelfvernietigend zal werken, aanwezig is, maar dat dit onvermijdelijk zou 
zijn, dat ontken ik met de meeste stelligheid. Want het is niet juist, dat men de 
staat mag zien, zoals bepaalde tegenstanders dat doen, als een parasitaire organi
satie op het scheppend maatschappelijk leven. De staat staat niet tegenover de 
maatschappij, maar maakt daar deel van uit. De staat zelf bestaat uit levende 
mensen en die kunnen goed handelen in het particuliere bedrijf en slecht handelen 
in het overheidsbedrijf en omgekeerd. Ik ben zelf een aantal jaren ambtenaar 
geweest, ben in een vrij beroep werkzaam geweest en nu in het bedrijfsleven. 
En ik kan uit eigen ervaring zeggen, dat ik ook in overheidsdienst dezelfde arbeids
vreugde heb kunnen vinden als in mijn eigen praktijk, toen ik een vrij beroep 
uitoefende, als in het bedrijf waarin ik op het ogenblik leiding geef. 

Polak: Maar de reactie van de mensen die tegenover je staan is in beide gevallen 
niet gelijk. 

Hofstra: Dit begrijp ik niet. 

Polak: Het essentiële is naar mijn gevoel de reactie van de mens tegen een over
macht waar hij voor geplaatst wordt als hij tegenover de staat staat. 

De Kadt: Maar dat is toch ook het geval als hij tegenover een particuliere onder
neming staat. Daar kan de buitenstaander toch ook vijandig tegenover staan? 

Polak: Maar dat is niet de associatie die wij hier hebben. De staat is voor het 
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grote publiek de "vijand" en dat is niet de traditionele associatie van een wille
keurig iemand, die met de ondernemer in aanraking komt. 

Banning: Ik dacht, dat Polak dit bedoelde: het is niet beslissend of een bepaald 
persoon in een ambtenarenfunctie of in het vrije bedrijf of in het vrije beroep 
dezelfde arbeidsvreugde kan vinden. Maar beslissend is de invloed van het apparaat 
waarin hij werkt, en de invloed van het staatsapparaat is veel groter dan die van 
het apparaat van de particuliere instelling of van het vrije bedrijf. 

Hofstra: Ik had hetzelfde antwoord willen geven dat ook De Kadt net bij inter
ruptie gaf. Wanneer men in het bedrijfsleven, als middenstandsbedrijf bijvoorbeeld, 
opbokst tegen het concurrerende grootbedrijf, dan vindt men daar misschien een 
veel onbarmhartiger tegenstander dan wanneer men met het overheidsapparaat te 
maken heeft. 

Polak: Dat betreft slechts een kleine kring van betrokkenen. Men moet naar mijn 
gevoel een zuivere vergelijking maken van de mens, de burger, tegenover het 
staatsapparaat of tegenover de ondernemer, dáár ligt m.i. het criterium. De staat is 
de vijand, de ambtenaar, de registratie, het dossier en kaartsysteem. 

Banning: In hoeverre is dat mythe of werkelijkheid? 

Polak: Zelfs als mythe is het psychologisch belangrijk. 

Hofstra: Ik kom tot het volgende punt. Ik heb altijd bezwaar tegen de uitdruk
king "particulier initiatief", die mij te sterk geladen is met een liberale inslag. Dat 
particulier initiatief kan mij gestolen worden. Wat ik wil handhaven, ook in over
heidsdienst, is wat ik zou willen noemen het "persoonlijke initiatief". En de nieuwe 
vorm van activiteit die wij nodig hebben, moet zijn een synthese, maar dan zonder 
de fouten, tussen de op het algemeen belang gerichte, maar ietwat bureaucratische 
sfeer van de huidige overheidsdienst, en het persoonlijke, zij het dikwijls te zeer op 
het beperkte eigenbelang gerichte, initiatief, dat men in de particuliere onder
nemingen kan vinden. Dan moet men zich er van bewust zijn, dat de staat niet 
tegenóver de mensen staat, maar dat wij de staat zélf zijn. Dat de staat een vijand 
is, is een verouderde opvatting die, zoals zovele populaire opvattingen, nog na een 
halve eeuw in de psychische gesteldheid van het volk doorzieken, nadat de realiteit 
allang is overwonnen. Wanneer wij ons dat bewust maken, dan meen ik inderdaad, 
dat de Welvaartsstaat psychologisch niet tegenover ons behoeft te staan, maar 
functioneel gedecentraliseerd kan werken in het maatschappelijk leven en dat er 
dan geen enkel bezwaar tegen is, dat hij alleen de taken overneemt die niet particu
lier kunnen worden vervuld. Ik meen, dat als wij dit, maar uitdrukkelijk onder de 
voorwaarde die Den Uyl stelt, uitwerken, dat wij dan niet bang behoeven te zijn 
voor de Welvaartsstaat. 

Van Lier: Ik wil aanhaken aan de opmerking van Banning, die betoogde, dat de 
staat tot nu toe alleen had ingegrepen, wanneer dit zedelijk noodzakelijk was. Maar 
ik geloof niet, dat hier de juiste toetssteen ligt. De tegenstanders kunnen altijd 
opmerken: "Die staat, de overheid, dat waren jullie niet alleen, daar zaten wij ook 
bij. Wat óns interesseert is: wat zijn jullie van plan te doen, als jullie alleen baas 
zijn?" 
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Door het betoog van Banning kan de vrees nog niet weggenomen zijn. Ik geloof, 
dat we duidelijk moeten erkennen, dat, wanneer de aan het personalisme ten 
grondslag liggende gedachten (om het etiket geef ik overigens niets) de laatste jaren 
niet voldoende concreet en duidelijk aan de mensen is gebracht, dat dan onze eigen 
schuld is en niet de schuld van onze tegenstanders. Volgens mij heeft bijv. ook de 
eerste helft van "De Weg naar Vrijheid", hoe voortreffelijk ook in de economische 
analyses en conclusies, het aspect van de ontwikkeling van levende gemeenschap
pen, waarin de gewone man een taak en een plaats kan vinden, te weinig uitge
werkt. Het hoofdaccent ligt daar te veel op het economische en kwantitatieve. Het 
is in dit verband noodzakelijk, dat onze socialistische wetenschap zich gaat ver
breden en van de maatschappelijke vraagstukken behalve de economische, ook de 
sociale, psychologische, juridische en culturele kanten en wel in onderling verband 
beschouwt. Want als het gaat om nieuwe vormen moeten wij rustig toegeven, dat 
wij die als politieke partij alleen niet kunnen verwezenlijken. Daarin moeten we 
ons zelf evenzeer bescheidenheid opleggen als t.a.v. het levensbeschouwelijke 
Deze vormen kunnen niet alleen van de staat uitgaan; allerlei maatschappelijke 
krachten moeten hier aan het werk gezet worden. Wij kunnen dat beïnvloeden, 
maar kunnen dat niet alleen doen en daarom geloof ik, dat we een beetje voor
zichtig moeten zijn het vraagstuk alleen van de kant van de decentralisatie te 
stellen, want het gaat niet alleen om decentralisatie. 

Den Uyl: Ik zou om te beginnen de Welvaartsstaat in een bepaald opzicht in 
bescherming willen nemen tegen wat Polak gezegd heeft. Er is blijkbaar misver
stand over het woord Welvaartsstaat. Dit begrip is tot ons gekomen uit de Engelse 
literatuur. Daar is het geboren en daar bedoelt het iets anders te zijn dan er hier 
vanmiddag mee wordt geassocieerd. In de opvatting van Polak is de Welvaartsstaat 
de naar optimale efficiency strevende, vooral op welvaart in de zin van stoffelijke 
behoeftenbevrediging gerichte staat. Het Engelse woord "welfare" heeft echter een 
bredere betekenis dan ons "welvaart". Het is veel meer wat wij "welzijn" noemen 
en dat omvat ook onze menselijke cultuurbevrediging. In Labour-Engeland, waar 
het begrip is opgekomen en vorm heeft gekregen, is wel terdege aandacht besteed 
aan de decentralisatie, aan het probleem van de democratie bij het toenemen van 
de staatsbemoeiing, aan het bevorderen van de zelfwerkzaamheid. Daar is heel veel 
over gediscussieerd, daar het een onderdeel vormt van de opbouw van de Wel
vaartsstaat. Dat is dus een ander beeld van de Welvaartsstaqt ' dan Polak als 
boeman oplevert. 

Polak: Dat is niet juist. Ik heb me overeenkomstig het opgestelde programma 
voor de discussie beperkt tot het sociaal-economisch gedeelte van deze Welvaarts
staat. Het andere, wellicht thans nog belangrijker culturele gedeelte moet nog aan 
de orde komen. 

Den Uyl: Men mag niet polemiseren tegen de Welvaartsstaat, alsof dit alleen 
een economisch begrip is voor een op materiële bevrediging gerichte maatschappij
organisatie. 

De Kadt: Is er nog niet een ander verband waarin dat begrip Welvaartsstaat naar 
voren is gekomen? De nazi's richtten indertijd hun propaganda tegen de Woblfahrt-
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staat, die dan naar hun mening door de sociaal-democratie werd bevorderd en 
waarvan ze zeiden: "Die staat heeft slechts ten doel de mensen, die niet op eigen 
benen kunnen staan, de minderwaardige groepen, op de been te houden en te 
helpen". Er zit iets van de invloed van deze propaganda in de afkeer die men in 
de middengroepen en onze ondernemersgroepen vindt. Men zegt: "Die staat wil 
alle mogelijke elementen, die eigenlijk niet zouden kunnen bestaan op kunstmatige 
wijze op de been houden". 

Den Uyl: Dat erken ik, maar ik zou in dit opzicht de Welvaartsstaat uitdrukke
lijk willen verdedigen. Mijn tweede opmerking is, dat het verzet tegen de staats
bemoeiing voor een belangrijk deel voortkomt uit de bevoorrechte groepen op 
grond van het belang dat deze groepen hebben bij staatsonthouding. We moeten 
het verzet vooral niet al te ideologisch en te veel vanuit een democratisch verant
woordelijkheidsgevoel zien, maar als een stuk belangenstrijd. Historisch was het 
staatssocialisme van Rodbertus en Adolf Wagner een duidelijk anti-socialistische 
actie, omdat de bevoorrechte groep toen nog de staat in eigen hand had en de 
sociale voorzieningen wenste uit te spelen tegen de organisatie van de opkomende 
arbeidersklasse. 

Daar waar de socialisten weinig invloed op het staatsapparaat hebben (België 
en Frankrijk) vinden we de socialisten vaak als de meest fervente tegenstanders 
van de staatsbemoeienis. Het is dus zo, dat de strijd om al of niet uitbreiding van 
de staatsbemoeiing in belangrijke mate bepaald wordt door de vraag welke groepen 
het in regering en staatsapparaat voor het zeggen hebben. 

Ik erken ten slotte graag, dat, zoals Schermerhorn zegt, het personalistisch 
socialisme ideeën naar voren gebracht heeft die te veel en ten onrechte onder de 
tafel geraakt zijn. Ik laat in het midden, waardoor dat zo gekomen is, maar ik geef 
toe, dat als het socialisme zich in de eerste helft van de twintigste eeuw voorname
lijk bezig heeft gehouden met het treffen van noodzakelijke collectieve voorzienin
gen, het in de tweede helft van deze eeuw voornamelijk zal moeten bestaan uit 
het scheppen van de voorwaarden, waardoor de enkeling en de kleine groep tot 
eigen leven en eigen verantwoordelijkheid kunnen komen. 

Banning: Ja, en daarmee komen we op de vragen van het karakter van de 
socialistische beweging en de mogelijkheid van een socialistische cultuurpolitiek, 
waar wij, meen ik, beter een volgende keer over door kunnen praten. 
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C. TEN HAGEN 

DE VERGOEDING DER RAMPSCHADE 

Rechtsgrond en taakverdeling 

B
ij de oorlogsschade hebben we in ons volk een interessante. discussie gehad 
over het al dan niet bestaan van een recht op integrale vergoeding. Hoewel 
men hierover theoretisch nooit tot overeenstemming is gekomen, is dit geschil 

beslecht door de practische mogelijkheden van de financiering. Thans staan we bij 
de vergoeding van de watersnoodschade weer voor hetzelfde vraagstuk. Er komt 
nog een andere kwestie bij en wel de taakverdeling bij deze vergoeding tussen over
heid en particulieren, met name het rampenfonds. 

Voor een beschouwing over de rechtsgrond van deze schadevergoeding moet 
een onderscheid gemaakt worden tussen rechtsplicht, morele plicht en schenking. 

Onder rechtsplicht versta ik een verplichting, welke in rechte afdwingbaar is 
met als karakteristiek, dat de betalingsplicht geldt onafhankelijk van de conse
quenties voor de schuldenaar persoonlijk. Zo kan een koper zich niet van de 
betaling van de koopsom bevrijden door een beroep op het feit, dat daardoo.r zijn 
gezin financieel ten gronde wordt gericht. Kwijtschelding in dat geval is een vrije 
daad van de schuldeiser, welke als een schenking is te zien. 

Wat de rampschade betreft, is hier dus de vraag te stellen, of de staat zich 
een dergelijke rechtsplicht behoort op te leggen. Behoort de staat zich tot een 
volledige vergoeding te verbinden, waartoe hij ook de burger verplicht, die door 
zijn daad aan een ander schade berokkent? Bij de oorlogsschade heb ik het bestaan 
van deze rechtsplicht ontkend. Vooreerst is voormelde burger alleen schadeplichtig 
wegens een onrechtmatige daad. De afweer van de vijand, waardoor het risico van 
schade ontstond, is echter een rechtmatige daad van de staat. Deze rechtmatigheid 
sluit juist een sb:ikte rechtsplicht tot schadevergoeding uit. Alleen de vijand is, 
voorzover het vredesverdrag geen "accoord" treft, wegens onrechtmatige daad tot 
volledige schadevergoeding verplicht. Vervolgens wordt bij oorlog de schade onder
gaan als gemeenschapslid. Een gemeenschapslid nu heeft als zodanig de plicht 
offers te aanvaarden voor het welzijn en levensbelang van de gemeenschap. Deze 
offers worden hem niet alleen direct door de overheid zelf opgelegd (belasting), 
maar ze worden ook zijn deel door van buiten komende oorzaken, welke de gemeen
schap treffen. Het feit dat het behoud en welzijn van de gemeenschap voor ieder 
tevens, direct of indirect, een eigen belang is, maakt dat het offer dan mede in het 
eigen belang wordt gebracht. Deze persoonlijke plicht en dit eigen belang zijn 
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ook gronden, waardoor het bestaan van een strikte rechtsplicht van de staat tot 
schadeloosstelling moet worden ontkend (zie S. en D. 1948 blz. 226). 

Bij watersnoodschade bestaat op analoge gronden als bij oorlog geen rechtsplicht 
van de staat. De rechtmatige daad van de overheid, waardoor het risico ontstond, 
is hier de bedijking voor landaanwinst. Het directe eigen belang (het bezit van huis 
en bedrijf in dat gebied), dat met het gemeenschapsbelang (het in cultuur brengen 
van gewonnen gebied) samenvalt, is hierbij voor sommigen nog duidelijker en 
materiëler dan het belang van verdediging van het land tegen lijfelijke vijanden. 

Aldus blijft de vraag over, of vergoeding der rampschade als morele plicht of 
als een schenking, dus als een onverplichte daad, moet worden beschouwd. Bij 
een morele plicht bestaat nog een zekere rechtsbetrekking tussen partijen en is de 
verplichting een directe consequentie van die onderlinge gebondenheid. We kunnen 
in zekere zin nog blijven spreken van schuldenaar en schuldeiser. De betaling is 
echter hier moreel niet afdwingbaar en moreel kan men ook niet in alle omstandig
heden gehouden zijn tot volledige betaling. De belangen van beide partijen moeten 
daarbij worden afgewogen. Een voorbeeld is de gehoudenheid der ouders om op 
grond van hun opvoedingsplicht een zo goed mogelijke geestelijke ontwikkeling 
van hun kinderen te financieren. Naast de morele plicht staat het begrip schenking. 
Hierbij bestaat geen directe band tussen partijen, of deze heeft althans niet een 
morele plicht tot gevolg; er is dan een vrijgevigheid uit innerlijke motieven. Hieronder 
vallen de giften aan het rampenfonds, welke uitsluitend liggen in de sfeer van de 
algemene menselijke verhoudingen. 

Zowel bij de oorlogsschade als bij de watersnoodschade zien we de vergoedingen 
van de staat als een dergelijke morele verplichting en niet als een vrijgevigheid. 
Deze morele verplichting van de staat heeft als rechtsgrond de gemeenschapsband, 
dus de plicht welke voortkomt uit de bijzondere gebondenheid van de gemeenschap 
tegenover de getroffene als gemeenschapslid. 

Wat de motivering van deze morele plicht betreft, bestaat er een wezenlijke over
eenkomst tussen de oorlog en deze watersnood. In beide gevallen is er sprake van 
een verdediging tegen rampen van buiten; in beide gevallen lijdt de burger schade 
als gevolg van het risico, dat hij daardoor mede in het belang der gemeenschap 
loopt. De daad van de gemeenschap, het inpolderen van gebieden, brengt een risico 
mede voor hen die dit land in cultuur brengen en bewonen. Dit risico wordt aan 
deze burgers opgelegd mede in verband met het levensbelang van de gehele 
gemeenschap, voor wier bestaansmogelijkheid en welvaart het ingebruiknemen van 
deze gebieden een zeer belangrijke factor is. 

De gemeenschapsverhouding brengt in verband met de daaruit voortvloeiende 
solidariteit de morele plicht mede, om de lasten en schade, welke bepaalde burgers 
in het gemeenschapsbelang zijn ten deel gevallen, en welke het gevolg zijn van 
de rechtmatige uitoefening van de overheidstaak, ook binnen redelijke grenzen 
door alle burgers te doen dragen. Dit wordt alleen anders, wanneer het redelijk voor
zienbare risico's betreft (bijv. het opheffen van een tramhalte vóór een bepaalde 
winkel). Het feit, dat er bij landaanwinst ook een zeker direct eigen belang beu'okken 
is (bijv. de mogelijkheid dat de getroffenen dat gebied hebben kunnen bewonen), 
doet niets af aan het feit der schade, het verband daarvan met het algemeen 
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belang en de daaruit voortkomende morele plicht uit solidariteit tot omslag over 
de burgers. Dit soort eigen belang eist niet dit risico, dat de andere burgers voor 
gelijke mogelijkheden niet hebben, geheel ten laste van de getroffenen te laten. 

Nu dringen zich al dadelijk twee vragen op. Geldt deze redenering voor elke 
ramp, bijv. de stormschade van Borculo, en voor elke dijkdoorbraak? Wat gevallen 
als Borculo betreft, ligt het antwoord het gemakkelijkst. Hier is een ramp, welke 
elke burger individueel en ook elk willekeurig gebied kan treffen, waarbij van 
enige samenhang met een daad van de overheid geen sprake is. De overheid ver
oorzaakt hier geen risico in het belang van het gehele volk. Eventuele vergoedingen 
van de overheid liggen hier dus in de sfeer van de charitas. Ze behoren dus m.i. een 
aanvulling te zijn op hetgeen van particuliere zijde geschiedt. Ook kan de overheid 
vergoedingen geven uit een ander motief, n.l. omdat het economisch herstel van 
een bepaalde streek een landsbelang is. Deze vergoeding geschiedt dan niet uit 
een morele plicht of uit sociale zorg t.O.V. de getroffenen, maar uit hoofde van haar 
taak t.O.V. de gemeenschap zelf. 

De vraag, of de overheid een morele vergoedingsplicht heeft bij elke dijkdoor
braak, is wat moeilijker te beantwoorden. Hier ligt deze plicht niet zo in het rechts
bewustzijn als bij een grote watersnoodramp. In het verleden heeft de staat dan 
ook noch bij stormramp, noch bij dijkdoorbraak een andere plicht tot vergoeding 
erkend dan tot sociale voorziening als aanvulling op de particuliere charitas. Daar 
vandaan bestond nog steeds het rampenfonds. Zelfs thans, bij deze uitgebreide ramp, 
was de eerste opwelling der regering het activeren van dit fonds en het voorschieten 
aan dit fonds van de gelden voor de evacuatie-vergoedingen. Bovendien wordt in 
de eerste nota der regering aan de Kamer over de watersnood het al dan niet 
bestaan van een morele plicht in het midden gelaten en men zou zelfs kunnen zeggen 
stilzwijgend ontkend door de wijze, waarop zij zich de regeling voorstelt. Immers 
daarin worden de uitkeringen van het rampenfonds primair gesteld voor de schade 
in de persoonlijke sfeer, waaronder een deel van de materiële schade, het huisraad, 
begrepen werd. De staat zou alleen primair opkomen voor hetgeen nodig was voor 
het herstel van het economisch leven. Zoals gezegd, is dit dus meer een plicht 
tegenover de gemeenschap en niet een erkenning van een morele plicht tegenover 
de getroffenen. 

Naar mijn mening behoort de vergoeding bij een beperkte watersnood evenzeer 
tot de morele verplichting van de staat tegenover de getroffenen, als bij een ramp 
van de huidige omvang. De omvang kan in deze immers nooit beslissend zijn. Er 
is mogelijk een tijd geweest, waarin men op redelijke gronden tot de ontkenning 
van deze morele verplichting kon komen, zelfs bij grote rampen; en wel omdat het 
betrokken algemeen belang niet bestond of minder duidelijk was. De samenhang 
van de territoriale gemeenschappen (denk aan de middeleeuwse stad) was oorspron
kelijk zeer los. De groei naar een gemeenschap van één volk en één land is een 
geleidelijk proces, waarvan het tempo voor verschillende belangen niet hetzelfde 
geweest is. Hier is een vergelijking te trekken met de groei naar een Europese 
gemeenschap. De volksgemeenschap t.a.v. de landsverdediging is veel eerder tot 
stand gekomen dan die t.a.V. de landaanwinning en waterkering. Terwijl de eerste 
reeds door een continentale gemeenschap wordt overschaduwd, is de laatste nog 
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een groeiend begrip, zeker in de practische consequenties. Ook erkenning van de 
samenhang van het economisch leven, zowel functioneel als territoriaal gezien, als 
een levensbelang van een volk, is de vrucht van de groei der onderlinge afhankelijk
heid en gebondenheid in het gehele maatschappelijke leven. Het zijn nu juist het 
gemeenschapsbelang en de gemeenschapsbanden op deze beide terreinen, waaruit 
bij watersnood de morele plicht der gemeenschap moet worden geconstrueerd. 

Het adagium: "Wie het water deert, die het water keert" zal oorspronkelijk een 
zeer beperkte groep hebben gegolden. De inpoldering was een zaak van de ingelan
den, d.w.z. de eigenaren (niet de bewoners) van de gewonnen grond. Het was 
een onderneming met in het middelpunt het risico voor het particuliere vermogen. 
De samenhang der polders, en het risico niet alleen voor de grondeigenaren maar 
voor het wel en wee der inwoners deed o.a. al de provinciale taak t.a.v. de polders 
ontstaan. In onze tijd is hier door de overbevolking en de volledigheid van de 
maatschappelijke samenhang een levensbelang voor het gehele volk gegroeid. Het 
voormelde adagium geldt nog evenzeer als vroeger, maar het heeft een andere be
tekenis gekregen. Wie het water deert, is niet alleen de grondeigenaar, maar 
indirect elke burger. Niet van de historie maar van de situatie zoals deze thans is, 
moeten we uitgaan bij het trekken van conclusies, ook ten aanzien van het dragen 

van het risico. 
Het uitgangspunt van de regeringsnota ten aanzien der aansprakelijkheid voor de 

schade is dus nog te weinig aangepast aan de moderne ontwikkeling. Zij ziet wel 
het eigen belang der gemeenschap bij het economisch herstel van een bepaald 
gebied. Zij ziet echter niet, dat het bewonen van ingepolderde gronden voor de 
bewoners niet meer is een daad van vrije keuze, waarbij men zelf uit eigen belang 
het risico neemt in verband met bijzondere voordelen, maar dat het hier een gemeen
schapsbelang behoeft, waarbij de burger persoonlijk aanspraak heeft op vrijwaring 
door die gemeenschap. Het is dan ook begrijpelijk, dat de woordvoerder van de 
P. v. d. A.-fractie hieromtrent bij de discussie over deze nota terstond om ophelde
ring gevraagd heeft, waarop evenmin een principieel antwoord is gekomen. 

Nu we beslist hebben, dat de staat niet een rechtsplicht maar een morele plicht 
heeft tot vergoeding, is daarmede tevens theoretisch vastgesteld, dat deze vergoe
ding in beginsel niet integraal behoeft te zijn. Er zal, zoals gezegd, een afweging 
van belangen moeten plaats hebben. Hierbij zullen bepaalde belangen van de 
getroffenen achtergesteld moetcn worden bij die van de gemeenschap. Zo zal, 
om een duidelijk voorbeeld te geven, het belang van vergoeding van overtollige 
goederen minder zwaar wegen dan het belang, dat de gèmeenschap niet door de 
last van een dergelijke vérgaande vergoeding wordt verhinderd om grotere belangen, 
welke tot haar zorg behoren, te behartigen. Tot höever de vergoeding moet gaan, 
hangt af van de omvang der schade en de financiële positie van de staat, 

Een zeer practische grond voor beperking der vergoeding is bovendien het bestaan 
van het rampenfonds en dus de wenselijkheid van het inruimen van een taak voor 
de charitas. Terloops zij hier opgemerkt, dat ook de staat zich voor het tot stand 
komen van dit fonds een belangrijk offer in de vorm van verminderde belasting
opbrengst door vrijstelling van belasting heeft getroost. 
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Ik acht het ook niet onrechtvaardig dat de getroffene een deel der schade zelf 
draagt en dus de staat een beperking, welke hij in beginsel mag maken, ook in 
feite toepast. Er ontstaat hierdoor zeker een ongelijkheid, zowel tussen geb'offenen 
en niet-getroffenen als tussen de getroffenen onderling. Maar, zoals ik in het begin 
reeds zeide, hetzelfde gemeenschapsbelang, waaruit de morele vergoedingsplicht 
van de staat voortkomt, eist ook het brengen van offers van de gemeenschapsleden 
zelf. Deze plicht van de één staat onafhankelijk van die van de ander. Men kan 
zich daarvan niet ontslaan met er zich op te beroepen dat een ander geen of een 
minder zwaar offer brengt. In feite worden deze offers ook gevraagd en gebracht 
naar toevallige omstandigheden. Dit komt duidelijk uit bij oorlog. De ligging en 
aard van de woonplaats, de persoonlijke kwaliteiten spelen dan een grote rol. Men 
denke verder aan het al dan niet geroepen worden tot dienstplicht, aan het verschil 
in graad van gevaar, waaraan men blootgesteld wordt en het verschil in de gevolgen. 

Ten slotte is er nog een interessante vraag: mag de schaderegeling voor de ge
troffenen thans voordeliger zijn, dan die voor de oorlogsschade? De regering heeft 
deze al tussen de regels door ontkennend beantwoord. Persoonlijk deel ik dit stand
punt niet en ook onze woordvoerder in de fractie liet zich in andere zin uit. De 
omvang der vergoeding dient te worden bepaald naar de mogelijkheden welke er 
op dat moment zijn. Als deze groter zijn door de beperktere omvang van de 
ramp en de betere financiële toestand en vooruitzichten, dan kan de vergoeding 
ook beter zijn. Elke ramp moet op zich worden beschouwd. Een jongere zoon kan 
zich niet beklagen over minder financiële faciliteiten bij zijn opvoeding, omdat een 
oudere broer kon profiteren van een ruime beurs van zijn vader. 

Na deze principiële beschouwing kunnen enige hoofdlijnen worden gegeven, 
waaraan de schaderegeling zal hebben te voldoen. Als uitgangspunt dient dan te 
worden gesteld, dat de staat, op wie een morele plicht rust, dus een primaire taak 
heeft en de giften der charitas gezien dienen te worden als aanvulling op hetgeen 
niet door de staat kan worden vergoed. 

Wat is nu te zien als de primaire overheidstaak? Hiervoor is een splitsing te maken 
in materiële schade, waaronder te verstaan vermogensschade, dus schade aan 
roerend en onroerend goed, en immateriële schade d.w.z. alle inkomensschade. 

Herstel der materiële schade ligt het meest in de sfeer van de staat. Door de 
regeling van de oorlogsschade is dit zelfs een stuk rechtsbewustzijn geworden. Het 
ligt verder in de lijn van de staatstaak de vergoeding in ieder geval te beperken 
tot het herstel van het vermogensverlies en dus niet de vervangingsprijs te ver
goeden. Een inboedel van een bewoner der vele krotten, die we in dat gebied nog 
aantreffen, is luttele honderd guldens waard, maar de aanschaf van een nieuwe 
inventaris kost het veelvoud daarvan. De getroffene zal na deze vervanging in een 
betere positie verkeren dan vóór de ramp. Om deze reden kan de financiering 
daarvan moeilijk als taak van de staat worden gezien, tenzij als sociale zorg. Daarom 
is de overbrugging van het verschil tussen de werkelijke waarde en de vervangings
waarde in de eerste plaats een prachtige taak voor het rampenfonds. 

Bij onroerend goed is de overbrugging van werkelijke waarde naar vervangings
waarde iets anders. De waarde is hier gedrukt door de beheersing van huren en 
pachten. Ten dele zal de overbrugging van meerdere kosten van herbouw ge-
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schieden door de bestaande premieregelingen; maar een bijzondere financierings
regeling kan evenals bij de oorlogsschade ook zeer goed als overheidstaak worden 
gezien.' De rechtsgrond kan dan niet meer zijn het vermogensherstel, maar het 
algemeen belang, dat in het herstel van de getroffen streek gelegen is. Dit was ook 
het motief der aanvullende regelingen voor de herbouwen voor het integrale 
landbouwherstel bij de regeling der oorlogsschade. Men kan dus zeggen, dat bij 
onroerend goed en zo ook bij bedrijfs- en beroepsuitrusting de overbrugging 
evenzeer in de overheids- als in de particuliere sfeer ligt. 

De immateriële schade is bij de oorlogsschade niet vergoed. De overheid heeft 
alleen in de charitatieve sfeer evacué's en oorlogsgetroffenen, die zonder voldoende 
inkomen kwamen, gesteund als taak van sociale zorg. Het vergoeden van gederfd 
inkomen is op zichzelf reeds een ondoenlijke taak, die ver boven de redelijke finan
ciële mogelijkheden uitgaat. Wanneer men de getroffenen zelf ook een deel wil of 
moet laten dragen, dan komt deze schade daarvoor in de eerste plaats in aan

merking. 
Voor het rampenfonds ligt op dit terrein een mooie taak, om te helpen daar 

waar de bijzondere omstandigheden dit wenselijk maken. Direct denkt men daarbij 
aan hulp aan de evacué's, aan de weduwen en wezen, maar ook komt in aanmerking 
de hulp aan de minder-draagkrachtigen, die in de uitoefening van bedrijf of beroep 
soms langere tijd grote moeilijkheden kunnen ondervinden. Op zichzelf doet het 
er niet toe, of de staat dan wel het rampenfonds een bepaalde taak op practische 
gronden het eerst ter hand heeft genomen. Er kan later immers altijd verrekening 
plaats hebben. Het maakt echter groot verschil of men in beginsel een taak primair 
tot de ene of tot de andere sfeer rekent. Immers de staat regelt uiteindelijk de 
vergoeding bij de wet. Hierdoor komt deze in de rechtssfeer te liggen en ontstaan 
er rechten en waarborgen voor de getroffenen. In de charitatieve sfeer is dit juist 
niet het geval. Voor de aanvullende taak kan dit echter een voordeel zijn, omdat 
daar een meer individuele behandeling en differentiatie veelal gewenst is. 

Ook om een andere reden is het in achtnemen van de juiste volgorde bij de 
taakverdeling van belang. Laat men het fonds primair een deel van de staatstaak 
vervullen, dan is het de vraag of voldoende overblijft voor zijn aanvullende taak. 
Hiervoor zijn de giften juist bedoeld en niet als belastingbetaling. Dit gevaar is 
zeer actueel nu de regering de huisraadschade primair door het rampenfonds doet 
vergoeden. Nu het rampenfonds zeer groot blijkt te worden, is het geen bezwaar, 
dat een deel daarvan wordt aangewend ter verlichting van overheidsuitkeringen, 
maar eerst dient de aanvullende taak van het fonds vast te staan en de daarvoor 
vereiste gelden te worden gereserveerd. 

Het is mijn bedoeling geweest om slechts enkele hoofdlijnen aan te geven en 
niet om verder op de uitwerking in te gaan. Terwijl we dit artikel schrijven is van 
de regeling officieel nog niets bekend. Mogelijk is bij het verschijnen van dit num
mer reeds een ontwerp van wet ingediend. Laten we hopen, dat dit zo zal zijn, 
althans uiteindelijk zo zal worden aangenomen, dat met vermijding der fouten 
van de oorlogsschade-regeling vrijwel kan worden bereikt, wat wij volgens onze 
theoretische opzet voor ogen hebben en waaromtrent de P. v. d. A.-fractie zich al 
enigermate heeft uitgesproken. 
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H. VERS LOOT 

HET VIERDE ALGEMENE CONGRES 

T
erwijl het rapport van de Herzieningscommissie in de afdelingen en 
federaties ter tafel ligt vond in het eind van Maart voor de vierde maal 
de tweejaarlijkse ontmoeting tussen het Partijbestum en de afgevaardigden 

der afdelingen plaats in de Haagse Dierentuin. 
Bij de terugblik hierop, na zo korte tijd, dringen vele herinneringen en stemmin

gen, veel te waarderen momenten, maar ook veel wat onbevredigend was, naar 
voren om hun plaats in het beeld te krijgen, en de beschouwer, ternauwernood 
bekomen van drie dagen van ingespannen luisteren en spreken, van weinig rust 
en talloze kubieke meters tabaksrook, worstelt om orde. Een worsteling om orde, 
dat is eigenlijk, technisch gesproken, een der meest opvallende aspecten van een 
congres als dit. Een worsteling met circa 800 afgevaardigden en genodigden, met 
102 voorstellen, 80 amendementen, drie resoluties, twee programma's, enkele 
buitenlandse gasten, vier verantwoording gevende en vijf inleidende afgevaardig
den en 22 men kostbare, al te kostbare en snel wegvloeiende tijd - nog daar
gelaten de kleine schennutselingen met licht, lucht en geluidsoverbrenging. In 
dit opzicht was het congres, men kan niet anders vaststellen, niet geslaagd. De 
agenda kon niet worden vol,tooid; het agrarisch program, dat naar Vondeling 
had willen zeggen - maar hij kreeg er de kans niet toe - reeds zo zorgvuldig 
door de partij-instanties is "herkauwd", moest onafgedaan blijven, en de behande
ling die hem reeds zozeer aan die van het spijsverteringsstelsel van onze zo nuttige 
rundveestapel deed denken, zal over twee jaar worden voortgezet. Het Congres 
kon van zijn beeldspraak slechts "kennis" nemen uit de van semi-officieuze zijde 
op Vrijdagavond verspreide congreskrant, die met helderziende voorbarigheid zijn 
toen, maar ook Zaterdag niet gehouden inleiding reeds parodieerde. Vondelings 
enige troost kan zijn, dat hij nu als lid van het bestum de lotgevallen van het 
Agrarisch Program van nog naderbij kan volgen. 

Maar ook het Urgentieprogram voor de Gemeentepolitiek kon na de inleiding 
van In 't Veld, niet meer in discussie komen. Hoewel te betremen, is dit overigens 
aanvaardbaar geweest, omdat dit Urgentieprogramma geen nieuwe standpunten 
bevat, doch uitsluitend een speciale samenvatting inhoudt van reeds lang in onze 
kring vaststaande verlangens en methoden. Als manifest van wat wij als Partij 
willen is dit Urgentieprogram door de summiere behandeling dan ook niet wezen
lijk geschaad. 

Als vergaderingprestatie kan dit congres ook om andere redenen niet geprezen 
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worden - bestuursvoorstellen kwamen zonder toelichting in behandeling, hetgeen 
bepaaldelijk niet bijdroeg tot het peil en de helderheid der discussies; te veel aan
dacht werd van het Congres gevraagd voor detailzaken, en zelfs kan de nauw
lettende congresbezoeker hebben opgemerkt, dat enkele (overigens onbelangrijke 
of kansloze) voorstellen en amendementen niet tot formele afdoening kwamen. De 
discussie met de afgevaardigden, volgens de agenda verenigd onder punt 4, viel 
uiteen in twee gedeelten: bespreking van het gevoerde beleid en van de aan te 
brengen wijzigingen in de organisatie, op Donderdagmiddag, en bespreking van 
het nu te voeren beleid aan de hand der drie concept-resoluties met de bijbehoren
de inleidingen, op Zaterdagmorgen. Deze onderscheiding kon niet in de agenda 
worden bespeurd en was het Congres blijkbaar ook niet duidelijk. Een toch al 
verwarrende veelheid van gelijktijdig aan de orde zijnde punten werd hierdoor 
nog verergerd. 

Veel van deze tekortkomingen zullen het gevolg zijn geweest van het feit, dat 
Vorrink pas juist voor het Congres hersteld was van een ziekte, die hem geruime 
tijd aan de voorbereidingen had onttrokken. Gedeeltelijk zal de oorzaak gezocht 
moeten worden in de feitelijke onoplosbaarheid van het probleem binnen beperkte 
tijd met zoveel afgevaardigden tegelijk een zo veel-omvattende stof bevredigend te 
behandelen, en in zoverre heeft dit congres de dringende actualiteit van het 
rapport der Herzieningscommissie aangetoond. 

Een radicale beperking van de aan de orde gestelde stof, opname der concept
resoluties in de beschrijvingsbrief, en het samenstellen van delegaties uit grotere 
eenheden dan de afdelingen, welke delegaties dan tot taakverdeling kunnen komen 
en het congres in staat stellen tijdelijk in commissie uiteen te gaan, tzullen., 
ondanks alle hieraan verbonden nadelen, nodig zijn om volgende congressen ook 
als besluitvormende vergadering zinvol te doen zijn. 

Een congres is echter niet alleen vanuit dit technische gezichtspunt te be
schouwen. Het kan ondanks gebreken van deze aard een positieve inhoud hebben, 
en het congres 1953 was, in dit opzicht, een goed congres. Het thema door de 
partijleiding gesteld, was de wens tot en tegelijk het bewustzijn van de noodzaak 
van samenwerking, over alle verschillen van beschouwing en leerstelling heen, op 
zakelijke gronden. Een samenwerking, van welks mogelijkheid wij binnen de 
Partij het practische bewijs leveren, en die voor Nederland, voor West-Europa en 
voor de gehele beschaafde wereld - en wij hopen hoe eer hoe liever daar ook de 
gebarbariseerde landen achter het IJzeren Gordijn in te kunnen verwelkomen -
noodzakelijk is om hen te besturen, in stand te houden en te ontwikkelen. "Maak 
die samenwerking niet onmogelijk, zoek niet een partijstandpunt, verschanst u 
niet achter misplaatst patriotisme en groepsbelang", dat was de grondtoon van 
Vorrinks openingsrede, die doorklonk, ook in de resoluties over de binnenlandse, 
de sociaal-economische en de buitenlandse politiek, waarover het congres zich 
uitsprak - en die in het congres een dikwijls geestdriftige weerklank vond, bij al 
het gerechtvaardigde zelfbewustzijn dat ook in deze algemcne bijeenkomst van de 
Partij van de Arbeid tot uiting kwam. 

De strijd gaat voort - ja, maar niet om een partijrnacht te vestigen; wel om 
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een zakelijk progressieve politiek erkenning te doen vinden en daardoor zakelijke, 
niet door schijnargumenten en nevenbelangen vertroebelde medewerking te win
nen. Het congres besefte, en dat kwam herhaaldelijk tot uiting, dat de nood der 
omstandigheden een dergelijk beleid als dringende eis stelt; zouden wij, en de 
andere groepen die voor de gang van zaken in deze wereld verantwoordelijkheid 
dragen, bij deze eis ten achter blijven, dan zal niet alleen de bescherming van 
onze wereld tegen het militaire gevaar uit het Oosten mogelijk worden, maar dan 
zal het ook onmogelijk blijken de middelpuntvliedende krachten, die onze steeds 
onoverzichtelijker en ingewikkelder wordende samenleving bedreigen, meester te 
blijven. Het was deze verontrusting om de nu zo bitter noodzakelijk geworden 
positieve, democratische samenwerking van allen, boven elk onderscheid van 
levensbeschouwing, politiek inzicht of nationaliteit uit, die de achtergrond vormde 
van de verwijten, met name aan K.V.P., A.R. en V.V.D., elk in verschillend op
zicht, ten congresse gedaan. Wij kunnen ons in Nederland niet een politiek 
strijd veroorloven die de andersdenkenden bevuilt en afschildert in afgrijselijke 
kleuren. De winst, die daarmede uit ecn oogpunt van partijmacht kan worden 
behaald, weegt niet op tegen de schade die ontstaat doordat in de dientengevolge 
vergiftigde atmosfeer de toch - en gelukkig - onvermijdelijke samenwerking 
bemoeilijkt, zo niet onmogelijk wordt gemaakt. Wij kunnen ons ook niet de weelde 
veroorloven dat belangrijke grbeperingen zich van elkaar afsluiten omdat ze het 
in beschouwelijke opzichten met elkaar niet eens zijn; de Partij van de Arbeid 
heeft, ook thans weer, duidelijk doen blijken dat zij confessionele partijvorming 
onjuist acht en afkeurt - niettemin is zij bereid met confessionele partijen samen 
te werken. De katholieken in de Partij van de Arbeid - naar het getuigenis der 
Volkskrant een groep wie het waarachtig noch aan geloof noch aan hersens ont
breekt - zijn ernstig verontrust over het verschijnsel van de humanistische groei, 
maar werken niettemin overtuigd met hun humanistische partijgenoten aan de 
zelfde concrete politieke opgaven. 

Dergelijke samenwerking achten wij mogelijk en noodzakelijk. Samenwerking 
echter met een partij als de V.V.D:, hoewel wij met hen . de afkeuring van con
fessionele partijvorming en de liefde tot geestelijke verdraagzaamheid en tot 
vrijheid delen, schijnt practisch niet mogelijk. Oud, die de waarde der vakbewe
ging bestrijdt en die, terzelfder tijd dat het congres der P.v.d.A. werd gehouden, 
het bestond de beperking der ontslagvrijheid met miskenning van elke maat
schappelijke realiteit, een ,,17 de eeuwse belemmering van de bewegingsvrijheid 
der arbeiders" te noemen, heeft met ons geen practisch politiek inzicht gemeen. 

De wens naar samenwerking op practische grondslag was ook de leidraad voor 
de op het congres gehouden beschouwingen over het internationaal en supra
nationaal beleid. Weer was het dezelfde verontrusting van waaruit de critiek op 
onze zusterpartijen in het buitenland werd gevoerd. Het congres gaf ook hier 
partijbestuur en Kamerfractie hartelijke en volledige steun na een discussie waarin 
van geen aarzeling om op deze moeilijke weg voort te gaan, bleek. 

Het internationaal beleid was tot voor kort het vrije jachtgebied van min of 
meer geheimzinnige en zeer deskundige diplomaten. Het is een voornamelijk na
oorlogs verschijnsel dat de internationale politiek in belangrijke en toenemende 
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mate wordt gevormd door en onder het oog van volksvertegenwoordigers die daar
omtrent in hun partij publieke verantwoording afleggen. Te verwonderen is het 
dus niet, dat de afgevaardigden op het congres niet altijd vertrouwd bleken met 
de bijzondere vormen waarin dit internationaal beleid zich uit, en met de dikwijls 
zeer ingewikkelde problematiek die tot gereserveerdheid dwingt waar de gemid
delde congresbezoeker geneigd is ongeduldig te trappelen. Onomstotelijk duidelijk 
was echter dat hetzelfde vertrouwen op de Europese eenwording dat uit de 
stemmingen van Bolsward en Delft sprak, ook het congres beheerste. De enkele 
partijgenoten die in bestuur en Kamerfractie het internationale beleid vormen en 
uitvoeren, zullen zich wellicht eenzaam voelen als het gaat om deskundige be
oordeling van hun moeilijkheden; voor zover het echter gaat om de algemene 
richting van de weg die zij insloegen en moeizaam afworstelen, hebben wij het 
congres kunnen verlaten in de wetenschap volledige steun en vertrouwen te 

hebben ontvangen. 
Bracht dit congres dus geen opzienbarend nieuws - wat ook niet te verwachten 

was - het bracht in elk geval een demonstratie van gezond politiek inzicht, het 
toonde de nauwe band tussen de vertegenwoordigers der partij in bestuur, Kamer
fractie en regering enerzijds en de grote massa der partij anderzijds, en legde 
in een discussie waarin het in elk geval aan openhartigheid en duidelijkheid niet 
ontbrak, de basis voor een volgende tweejaarlijkse periode. Voor wie het V\!ilde 
weten is ten overvloede nog eens bewezen, dat de Partij van de Arbeid, ondanks 
acht jaren van zware regeringsverantwoordelijkheid, en ondanks haar veelsoortige 
samenstelling, geen vleugels kent, en, met behoud van het élan uit de bevrijdings
jaren, eensgezinder en samenhangender is dan ooit. 

Zo vervulde het congres zijn politieke taak, zowel tegenover de buitenwereld, 
als tegenover de democratische organisatie, van welke zij het hoogste gezag uit
maakt. Een congres is echter ook meer dan dat; het is een levensuiting van die 
organisatie bovendien. Het behartigde een aantal interne zaken, waarvan wel bet 
belangrijkste was de - lang niet unanieme - goedkeuring van het voornemen het 
secretariaat naar Den Haag over te brengen. De discussie kwam, om de reeds 
vermelde redenen, niet uit de verf en werd ten slotte nogal op de man af gevoerd. 
Het gevallen besluit en de daarbij gebruikte argumenten maken de toegezegde 
bespreking in de Partijraad van het rapport over de verhouding tussen partij
bestuur, Kamerfracties en ministers van des te groter en actueler betekenis. 
Ondanks de gescheiden verantwoordelijkheid zal de kans op vermenging van taken 
door deze verplaatsing niet bepaald geringer worden, en aan een heldere bezin
ning waarvan de resultaten ook aan de partij zelf bekend zullen worden gemaakt, 
schijnt wel behoefte. 

Een zaak van geheel andere aard gaf het congres aanleiding te tonen dat het bij 
lange niet bereid is het partijbestuur blindelings te volgen: het wees met grote 
meerderheid het voorstel af om bij de candidaatstelling voor vertegenwoordigende 
lichamen een leeftijdsgrens te stellen. Vooral het bewogen en beeldrijke betoog 
van ds Ruitenberg tegen dit voorstel zal vele congresgangers lang heugen. Het 
congres heeft gekozen voor de kameraadschappelijke, openhartig-critische verwer-
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king van de persoonlijke moeilijkheden die bij een candidaatstelling kunnen rijzen, 
en verwierp het gemakkelijker en formalistische stelsel van vaste leeftijdsgrenzen. 
Wij hopen, dat de afdelingen en federaties de consequentie van die moedige en 
respectabele keus indachtig zullen zijn. 

En, naast deze regeling van interne zaken, heeft een congres dan nog tot taak 
oude vrienden bijeen te brengen, nieuwe vriendschappen te doen ontstaan, minis
ters, functionarissen en afgevaardigden van allerlei rang en stand, van allerlei 
streek en leeftijd, uit alle denkbare beroepen en levensmilieux in bonte wanorde 
door elkaar te mengen, en daaruit een gezamenlijke sfeer te doen ontstaan, die 
ieder straks vermoeid maar gesterkt naar zijn eigen kring terug doet keren. Deze 
wonderlijke saamhorigheid, waar oude congresgangers steeds weer met gespannen 
verwachting op af komen, en die de nieuwelingen grijpt en meesleept, heeft ook 
dit congres opgebracht - zij was er nog voor het congres daadwerkelijk begon: 
in de tuimeling van begroetingen en herkenningen in de voorhal, en in de dringen
de stem van Vorrink, die door de luidsprekers er toe aanmaande om nu toch binnen 
te komen, want de radiouitzending liet geen vertraging toe - wij moeten beginnen, 
wij moeten beginnen! Wel, toen was het al begonnen. 

In die sfeer van saamhorigheid spelen de luidsprekers trouwens toch een merk
waardige rol. Zij horen bij een congres zoals de lucht van zaagsel bij een circus 
- en zij maakten de zucht van Hofstra, die van een lang en lastig onderwerp 
overging tot het volgende punt van zijn antwoord, tot een gemeenschappelijke 
zucht van het gehele congres, en tot een kleine gemeenschappelijke vreugde 
daarna. Hun badkamergalm verleidde Evert Verrneer tot groot en fors geluid, maar 
na een wenk van Koos brachten zij hem, alweer tot gemeenschappelijke vreugde, 
plotseling als een even beteuterd, maar rustig debater tot het congres. 

En zo was het Congres 1953 met, ondanks en misschien gedeeltelijk zelfs wel 
door zijn enkele gebreken., een goede manifestatie; het sloot, na rekening en ver
antwoording, een periode af, waarop de Partij met voldoening kan terugzien; het 
opende een nieuwe periode, waarin de Par,tij met bezorgdheid, maar tevens met 
zelfvertrouwen en bewust van haar verantwoordelijkheid, vooruitzag. Een nieuw, 
en wellicht een nog beter congres in 1955 tegemoet. 
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A. V A N BIE MEN 

INTERNATIONAAL BERAAD OVER 

SOCIALISME EN RELIGIE 

V
oor het eerst in de geschiedenis van de internationale socialistische be
weging vond van 9-11 Maart 1953 in Bentveld een speciale conferentie 
plaats over de verhouding van Socialisme en Religie. Georganiseerd door 

het secretariaat van de "The socialist International" had deze conferentie ten doel 
tot een openhartig gesprek te komen, de standpunten èn de problemen van de 
socialistische partijen in de verschillende Europese landen te leren kennen en 
aan eerdergenoemd secretariaat een verslag van deze besprekingen uit te brengen, 
haar zo mogelijk bepaalde gevolgtrekkingen daaruit voor te leggen. Het geheel 
droeg dientengevolge een besloten en vertrouwelijk karakter. 

Intussen is het zeer wel mogelijk en eigenlijk ook gewenst om met handhaving 
der vertrouwelijkheid enkele indrukken van deze bijeenkomst te geven. 

Het leven biedt gewoonlijk minder verrassingen dan we denken, minder ook 
dan we durven hopen. Er verandert iets, soms veel èn snel, en na enige tijd ontdekt 
men met schrik hoeveel er hetzelfde gebleven is. Ook het SoCialisme is aan deze 
levenswet niet ontheven. Er wijzigt zich iets, veel echter blijft onveranderd. Gelijk 
andere maatschappelijke fenomenen bezit het een zekere traagheid en taaiheid. 
De verhouding van Socialisme en Religie was daarvan een sprekend bewijs. Jaren
lang was men gewend hen als onverenigbare grootheden te zien: een gelovig mens 
kon geen socialist zijn, omgekeerd een waarachtig socialist geen christen. Natuurlijk 
waren er uitzonderingen op deze regel, omvangrijke uitzonderingen zelfs - men 
denke aan Engeland, men denke ook aan kleine groepen christen-socialisten en 
religieus-socialisten - doch de regel bleef onaangetast en erkend. Intussen is er in 
deze posities een wijziging gekomen, is de socialistische beweging over deze zaken 
in beweging gekomen. De christelijke kerken waren al eerder begonnen hun vaak 
verstarde inzichten te herzien. 

In Nederland hebben wij van die beweging iets kunnen waarnemen in de 
oprichting van de P.v.d.A. Zij is onmiskenbaar uitdrukking van de vernieuwingswil, 
die in ons volk anno 1946 aanwezig was, misschien wel het enige teken dat ons 
daarvan gebleven is. 

In andere landen is die doorbraak helaas niet tot stand gekomen. Engeland 
had er geen behoefte aan. Daar waren van de aanvang af christenen actief en 
leidinggevend in de socialistische beweging. Andere landen op het continent waren 
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er niet rijp voor, hebben de kansen gemist; misschien ook ontbrak er bij de 
socialistische partijen de vaste wil om tot heroriëntering te komen. 

Wat ook de oorzaak zij, een feit is dat wat de verhouding Socialisme en Religie 
beh'eft, de standpunten en houdingen der Europese socialistische partijen ver uiteen 
lagen. Zover, dat men de indruk kreeg: het is vastgeroest. En toch: er blijkt 
beweging te zijn. Men moet de dag niet prijzen voor het avond is, noch topsnel
heden verwachten als de motor eerst wordt aangeslagen. Maar waarom zou men 
zich niet verheugen als vernieuwing waarneembaar wordt? 

Het is toch waarlijk geen kleinigheid, wanneer na tachtig jaren de socialistische 
Internationale voor . de eerste maal in haar geschiedenis het thema "Socialisme 
en Religie" aan de orde stelt! In vele nationale partijen was het thema immers 
taboe. "Religion ist Privatsache" was in het oude Marxistische Socialisme, zoiets 
als een dogma. Men was tolerant genoeg om ieder te dien aanzien vrij te laten. 
Waarom ook niet? Doch als socialistische beweging had men voor de religie geen 
belangstelling. Dat iemand juist vanuit zijn religie tot het socialisme zou kunnen 
komen achtte men onmogelijk. Het socialisme zou wetenschappelijk zijn of niet-zijn. 
En aangezien de religie per definitie onwetenschappelijk heette, stond zij buiten 
de deur. 

Niet alle socialisten konden zich daarbij neerleggen: kleine groepen in verschil
lende Europese landen hebben een jarenlange verbeten strijd tegen het dogma: 
"religie is een volstrekt particuliere aangelegenheid" moeten voeren. Bentveld was 
één van deze centra. Als muren en gebouwen kunnen blozen, dan zullen ze het 
nu hebben gedaan, van verlegenheid en plezier. 

Het doel van deze conferentie was in de uitnodiging aan de verschillende 
partijen door Koos Vorrink als volgt aangegeven: "Het probleem van de verhouding 
tussen Socialisme en Religie" is op grond van de historische ontwikkeling een 
uiterst delicate aangelegenheid; voor de socialistische partijen zo goed als voor de 
kerken. Niettemin is dit probleem ongemeen belangrijk voor de toekomst van het 
socialisme in Europa. Grote buitenlandse bladen dachten er kennelijk eender over. 
"The Times" bijvoorbeeld wijdde aan de aankondiging van deze bijeenkomst een 
ongewoon lang artikel. De socialistische pers nam het over 't algemeen wat kalmer 
op. Terecht? In ieder geval was de uitnodiging zo gesteld, dat men geen wereld
schokkende resoluties mocht verwachten. 

Aanwezig waren vertegenwoordigers van de Socialistische Partijen uit Noorwegen, 
Zweden, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, België, Frankrijk, Spanje (in 
verbanning), Oostenrijk en Nederland. Verder waren er enkele "waarnemers", o.a. 
uit Zwitserland en de Oekraïne (uiteraard in ballingschap). "The Socialist Inter
national", organisatrice van de conferentie, was met hart en ogen aanwezig in de 
figuur van haar secretaris Julius Braunthal. 

Door levensbeschouwelijke bril gezien vond men onder de deelnemers vrijwel 
alle belangrijke godsdienstige en geestelijke sh'omingen vertegenwoordigd: Rooms
Katholieken, Duitse en Scandinavische Lutheranen, een lid van de Church of 
England, een Methodist, Nederlandse en Zwitserse Hervormden, leden van het 
Humanistisch Verbond en - last not least - een aantal ras- en was-echte vrijdenkers, 
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de meeste anti-clericaal, doch overigens uiterst verdraagzaam en positief tegenover 
de clu-istenen, Een bont gezelschap, dat bereid bleek zeer openhartig met elkaar 
van gedachten te wisselen. Dat het geheel wat zakelijk bleef, lag vooral aan de korte 
duur van de conferentie. Hadden we meer tijd en rust gehad, dan waren we waar
schijnlijk verder gekomen in het verstaan van elkaar. 

Belangrijk was deze speciale conferentie vooral als uitdrukking van de vernieu
wing, die bezig is zich in het Europese democratische socialisme te voltrekken. Een 
vernieuwing, die door W. Banning in zijn inleiding getekend werd als een ontwik
keling van proletarische beweging met sterk antithetische inslag - anti-kapitalistisch, 
anti-burgerlijk, anti-nationaal, anti-monarchisch, anti-religieus - naar een brede 
volksbeweging, met positieve zedelijke grondslagen. Het socialisme, wil het niet 
tot steriliteit en machteloosheid gedoemd zijn, zal plaats moeten bieden aan en 
opkomen vonr alle sociale groepen, die door het kapitalisme in hun bestaan en 
menselijke waardigheid worden bedreigd en in hun gerechtigheidsbesef beledigd. 
Daarnaast zal het zijn anti-kerkelijke en anti-religieuze instelling hebben te over
winnen, en dat niet uit tactische overwegingen, doch uit zedelijke overtuiging en 
uit oprecht begrip voor de positie en de betekenis van de christelijke Kerken! 

De liefde hoeft overigens niet van één kant te komen. Want zowel de Rooms
Katholieke Kerk alsook de in de Wereldraad der Kerken verenigde Christelijke 
Kerken hebben zich in en na de tweede oorlog onmiskenbaar duidelijk uitgesproken 
tegen het anti-christelijke en demonische karakter van de kapitalistische maat
schappijstmctuur en tegen een door klassenstrijd verscheurde samenleving. Voor de 
socialistische beweging betekent deze veranderende situatie de mogelijkheid, ja 
de noodzakelijkheid eigen houding tegenover Kerk en Christendom grondig te 
herzien. In Nederland is mede uit deze heroriëntering de P.v.d.A. ontsthan. 
In Engeland lagen en liggen de mogelijkheden tot gesprek en wederzijdse erkenning 
van socialisme en christendom betrekkelijk gemakkelijk. In de Scandinavische landen 
zijn de verhoudingen eveneens vrij gunstig, al is er over het algemeen meer een 
sfeer van respect voor elkander, dan van het elkander willen ontmoeten. In andere 
landen liggen de verhoudingen echter moeilijker. Wanneer van de zijde van de 
Kerk elk begrip voor de beweegredenen en de doelstellingen van de Socialistische 
beweging ontbreekt, ja tot openlijke en verborgen strijd tegen haar wordt opgewekt, 
dan kan men van de socialistische partijen aldaar moeilijk begrip voor de betekenis 
en de functie der kerk verwachten. Wanneer en zolang verder christelijke kerken 
openlijk of verhuld optreden als politieke machten - of als begerig naar politieke 
macht -, en alleen of samen met politieke partijen een conservatieve en kapitalis
tische maatschappij-structuur menen te moeten verdedigen, wordt het dilemma 
waarvoor de socialisten zich geplaatst zien uitermate moeilijk. Het valt niet mee 
om in zulk een strijd nauwkeurig scheiding te maken tussen kerk en religie ener
zijds, politieke en maatschappelijke machten anderzijds. De weg naar het anti
clericalisme ligt dan open. Op zichzelf is dit anti-clericalisme nog geen ramp. Het 
kan in de loop van de jaren immers overwonnen worden, wanneer van beide 
kanten daartoe de wil aanwezig is. Waar deze goede wil echter niet aanwezig is, 
noch bij de kerk, noch bij de socialistische partijen, daar ziet men de oude fronten 
verstarren. Met name lijkt dit in België, Frankrijk en Spanje het geval te zijn. 
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De kerk heeft hier schuld, doch de socialistische partijen ook! Wel betoogde 
men ter conferentie - met hartverwarmend zuidelijk pathos! - een weg te willen 
zoeken naar het hart, vooral het politieke, van de christelijke arbeiders, doch de 
nnti-clericale instelling èn de a-religieuze overtuiging van vele leidende socialisten 
werken hier bepaald als spreekwoordelijke knal-rode lappen. De gesprekken maakten 
bovendien duidelijk hoe gemakkelijk anti-clericalisme overglijdt in een ietwat hoog
moedig aandoende a-religiositeit. 

Men was van socialistische zijde vol goede wil - meer dan de kerken zoals uit 
de berichten over de verhouding van kerk en socialistische beweging bleek -
doch men was zich kennelijk niet bewust, dat deze koele, minzaam begrip voor 
"religieuze behoeften" van "de anderen" tonende houding bij de christenen weinig 
enthousiasme zal vermogen te wekken. In feite openbaarde zich hier een brok 
tragiek in de socialistische beweging, met name in België, Frankrijk en Spanje. Hoe 
zorgelijk een dergelijke situatie ook is, de winst lag hierin, dat men tenminste 
gekomen was, en luisterde naar wat anderen vertelden over gunstiger verhoudingen 
en over de wegen die zij begingen - begaan hadden - om daartoe te geraken. 

Overigens vergete men niet, dat zowel het sociaal-conservatisme aan de kant van 
de Kerk alsook het traditioneel anti-clericalisme bij de socialistische beweging oud 
zijn en - helaas! - in verschillende landen nog dagelijks gevoed worden. De uiterst 
boeiende situatie-tekening van Duitse zijde was daarvan een sprekend en tegelijk 
met zorg vervullend bewijs. Na de ineenstorting in 1945, was er zowel van Rooms 
Katholieke als van Protestantse zijde een verheugende openheid voor vooruitstrevend 
en revolutionnair denken en handelen. Doch naarmate de eersle schrik verminderde 
wonnen de restauratieve en conservatieve krachten weer aan invloed en macht. 
Voor de Rooms-Katholieke en Protestantse leden van de S.P.D. betekent dit een 
taaie strijd op eenzame posten; eenzaaII) omdat 66k in de S.P.D. de anti-clericale 
en a-religieuze krachten taai en sterk blijken. In de kerk kunnen conservatieve 
tendenzen slechts van binnen uit en wel door de leden van die kerk bestreden 
worden. Dat is voor alles een geestelijke operatie. Doch deze kerk-leden kunnen dit 
alleen aanpakken en volhouden, wanneer zij ook in de socialistische beweging steun 
vinden voor hun pogen. De oude leuze "Religion ist Privatsache'" is voor hen een 
dolksteek in de rug. Een her-interpretatie van deze kreet als: "religie is ieders 
strikt persoonlijke aangelegenheid", kan eerlijk gemeend zijn, doch blijft in de 
practijk zonder werking. En begrijpelijk: historische herinneringen laten zich niet 
pijnloos vervormen! Doch ook hier moge bedacht worden dat vernieuwingen in 
de socialistische beweging alleen van binnen uit mogelijk zijn - door christenen én 
humanisten - en niet door buiten het spel staande goedmenende criticasters. 
Werkelijke heroriëntering eist solidariteit. 

Wat het resultaat is als men dergelijke versleten zaken blijft hanteren bewijzen 
de Zuideuropese socialistische partijen. Het anti-clericalisme veroordeelt de partijen 
tot steriliteit, doet hun hun aanhang verliezen - in ieder geval niet toenemen -
en als machtsfactor verschrompelen. De zo broodnodige samenspreking en samen
werking met socialistisch-georiënteerde Rooms-Katholieken en Protestanten blijft 
dientengevolge moeilijk, zo niet onmogelijk. Een en ander tot schade van het 
socialisme, van kerk en christendom èn tot schade van de Europese cultuur. 
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Deze conferentie bewees intussen dat de zaak wel moeilijk doch bepaald niet 
hopeloos is. Er was een geest van openheid en begrip, ook een verregaande bereid
heid elkanders diepste beweegredenen te verstaan. En dat zowel van de zijde der 
humanisten en vrijdenkers als van die der christenen. Wat christenen en humanisten 
verbindt in de socialistische beweging zijn de zedelijke grondslagen en doelstellingen 
van het socialisme. Willy Eichler (S.P.D.), die een uitvoerige inleiding over de 
funderingen van het democratische socialisme hield, onderstreepte dit nadrukkelijk. 

In de uitvoerige gesprekken die naar aanleiding van beide inleidingen aan de 
orde kwamen bleek er een grote, ja zeer grote mate van eenstemmigheid over het 
zedelijke karakter van het moderne socialisme te bestaan. En naar mate de confe
rentie vorderde, nam de eenstemmigheid toe. Grondslag en doelstelling zijn: de 
menselijke waardigheid, de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Socialisme 
is van deze zedelijke uitgangspunten, van deze ethiek de practische uitwerking. 
De bronnen van deze zedelijke overtuigingen kunnen zowel in de religie alsook in 
de niet-religieuze sfeer liggen. Voor Europa dacht men daarbij vooral aan het 
evangelie en de christelijke kerken enerzijds, aan het humanisme anderzijds. 
Tekenend was daarbij dat men als Europeanen volledig rekening wilde houden 
met het feit en de mogelijkheid dat men elders in de wereld ook uit andere religieuze 
en niet-religieuze bronnen tot éénzelfde, uit zedelijke wortels groeiend en werkend 
socialisme kon komen. Dat de christelijke kerken ontvvaakt waren en oog hadden 
gekregen voor de grote sociale problemen, die het kapitalisme heeft opgeworpen, 
dat zij er mee worstelden en er een houding tegenover trachtten te vinden werd 
ook buiten de kring der christenen met ongeveinsde aandacht gevolgd. Immers men 
besefte dat het wezen van de Kerk en van de Kerkelijke verkondiging daardoor 
ongemeen waardevol werd ó6k voor de socialistische beweging. 

Op twee punten bleek de éénstemmigheid nog niet bereikbaar. De verhouding 
Kerk en Staat bleek voor enkele afgevaardigden een moeilijk probleem. De Neder
landse en ten dele ook Engelse visie konden bij anderen weinig begrip vinden. 
Vooral in België fiJn Frankrijk bleek een duidelijke voorkeur voor de volstrekte 
scheiding van Kerk en Staat te bestaan. 

Het andere punt was de schoolkwestie: het recht van de ouders om mee te 
spreken en te beslissen over de geest waarin hun kinderen onderwezen worden. De 
onderwijspacificatie, door Nederland met nadruk verdedigd, vermocht bij anderen 
geen enthousiasme op te wekken. Men was volgaarne bereid op alle openbare 
scholen vanwege de kerken godsdienstonderwijs te laten geven en daarvoor ook 
te betalen; men was niet van zins het onderwijs te splitsen in confessioneel en 
niet-confessioneel. Wat echter allerminst wil zeggen, dat men niet bereid was bij 
een volgende gelegenheid uitvoeriger en dieper op deze zaken in te gaan. 

Kortom: men kan niet anders dan verheugd zijn over dit eerste gesprek na tachtig 
jaren. Juist omdat het zo eerlijk eenstemmigheid èn verschil van inzicht openbaarde. 
Ook omdat men algemeen van oordeel was dat dit gesprek voortgezet moest worden. 

De verstarring is doorgebroken, de vernieuwing in de socialistische beweging 
kondigt zich aan ó6k in internationaal opzicht. Voor de toekomst èn van de socia
listische beweging èn van het Christendom kan en zal dit eerste gesprek, deze eerste 
ontmoeting van grote betekenis blijken te zijn. 
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BOEKBESPREKINGEN 

Prof. dr P. Geyl, Reacties (op Groen van Prinsterer, Fruin, 
Multatuli, Busken Huet, Ter Braak, Du Perron, Romein) 
1953 Oosthoeks Uitg. Utrecht, 264 blz. f 9,50. 

In deze bundel verzamelde de Utrechtse hoogleraar een aantal studies uit de laatste 
jaren (alleen het stuk "Multatuli en Van Lennep'" is ouder, dateert van H1l2, en is zo 
behalve om zakelijke redenen, ook voor de ontwikkeling van de persoon van de schrijver 
van belang). Aan de genoemde namen ziet men onmiddellijk de gerichtheid van des 
schrijvers aandacht. Een aantal opstellen handelen over de geschiedenis van de Neder
landse geschiedschrijving in de vorige eeuw; hier leert men Geyl kennen als de grondige, 
eerbiedige vakman. "De geschiedenis eist zeker geen prijs geven noch verbergen van de 
persoonlijke overtuiging; maar de eerlijke wens om het andersoortige, het andersdenkende 
te benaderen en te begrijpen, en dat contact en dat begrip in het oordeel op te nemen" 
(204). Een aantal andere studies houdt zich bezig met de literatuur, die in Geyl een warm 
bewonderaar en grondig kenner vindt (de studie over Shakespeare in de vorige bundel 
"Tochten en Tournooien" was voor wie het nog niet wist, daarvan een zeer bijzonder 
bewijs). 

Nieuwe elementen voegt deze bundel, voor zover ik zie, aan het wel volkomen uitge
balanceerde schrijverskarakter van Geyl niet toe - dat hoeft ook niet: hij is wel uiterst 
bekwaam en rijk. Het eerste grote stuk in deze bundel (Fruin contra Groen, waarbij de 
hedendaagse Groenvereerders mee in het geding worden betrokken) vind ik zonder reserve 
meesterlijk: het gaat hier om heel hete brij en uiterst gevoelige punten in ons volksleven 
- Geyl verstaat volledig de kunst om de andersdenkende tot zijn recht te laten komen, 
maar vindt nochtans, dat Groen, door zijn systeem aan de geschiedenis op te leggen, de 
werkelijkheid geweld aandoet. In de studie over Busken Huet treft mij de toch wel sterk 
gestaafde opvatting, dat Huets denkbeelden een aanloop vormen tot wat in de eerste 
helft der 20ste eeuw fascistische geest zou heten - een aristocratisch intellectualisme slaat 
om in honende verachting der democratie. Misschien ligt hier een punt van verschû tussen 
Geyl en mij: ik zie achter het fascisme toch meer de sociale, wû men: massale frustratie 
in bepaalde volksgroepen; Huet is te zeer een individueel geval. 

Wat in de historicus als vakman een groote deugd moet heten: de minutieuze aan
dacht, wordt in de discussie wel eens een nadeel. Geyl laat geen énkel argument los 
zonder het láátste er te hebben uitgehaald; "vastbijter" heb ik meer dan eens gedacht. 
Zijn discussie blijft overal voornaam; men voelt: hij vecht voor een zaak, en geeft daarbij 
niet eerder toe, dan de zaak het vereist. De bundel blijft mee daardoor een model van 
gedachtenwisseling. W. B. 

Prof. dr W. den Boer, Benaderbaar verleden, Universitaire 
Pers, Leiden 1952. 92 blz. f 3,50. 

Gedurende enkele jaren zijn in het bijzonder in ons land de discussies over de problemen 
van geschiedenis-wetenschap en haar theorie tamelijk hoog gegaan. De Amsterdamse hoog
leraar Jan Romein, bekend als voorstander der marxistische methode, ontpopte zich tot 
verrassing van menigeen, als bewonderaar van de Engelse historicus Toynbee, en riep 
tegen zich en zijn held niemand minder dan Geyl in het geweer, die in zijn bundel Tochten 
en Tow-nooien een geharnast strijder bleek. Nu mengt zich op eigen wijze en op eigen 
initiatieven de Leidse hoogleraar in de oude geschiedenis niet zozeer in de strijd, als wel 



in de problemen: dit boekje bevat een vijftal colleges over wijsbegeerte der geschiedenis, 
in het verband van het Studium Generale gegeven. In het eerste hoofdstuk: "de historische 
denkvorm", wordim tegenover elkaar ontwikkeld het Griekse en het Joodse denken, elk met 
eigen kentheoretische grondslagen, en wordt getoond hoe 19de eeuw, existentialisme en 
marxisme hierbij aansluiten; in het tweede hoofdstuk: "historie als vormgeving", worden 
dichterlijke en historische vormgeving vergeleken - de historicus blijft gebonden aan de stof 
uit het verleden, de dichter niet; de beide volgende hoofdstukken geven bezinning op het 
object en het subject van de historische studie, waarbij deze stelling, in aansluiting bij 
Collingwood, als kern van het hele boekje naar voren komt: "Geschiedenis is re-enactment, 
wederom beleven en ten tonele voeren van wat in het verleden is gedacht en gedaan, 
en tevens re-enactment van de omstandigheden, die in het verleden aanleiding zijn 
geweest tot het vormen van gedachten en daden". Het laatste hoofdstuk: "Het wegen 
van waarden", erkent enerzijds, dat geschiedenis niet beoefend kan worden zonder 
zedelijk waarde-oordeel, maar bepleit anderzijds energiek, dat de historicus absoluut 
zedelijk oordeel behoort af te leggen - de grote fout van alle systeembouwers, Toynbee 
voorop, is dat zij met hun stringente ethische maatstaven de werkelijkheid geweld aandoen. 

Men voelt op vrijwel elke bladzijde een grondige beheersing van de stof en tegelijk 
de eerbiedige liefde voor de onuitputtelijke rijkdom der werkelijkheid - waaruit een 
diep wantrouwen tegenover elke schematisering der historische ontwikkeling ontspringt. 
Terwijl duidelijk is, dat de schr. zelf van een eigen levensbeschouwelijk patroon uitgaat, 
dat verschilt van dat van Geyl, staat hij in zake de opvatting van het vak en de 
vakarbeid aan diens kant, tegenover Toynbee en Romein. 

Ik heb van dit boekje zeer genoten. Het enig jarnmere is dat de talloze fijne trekjes 
eigenlijk alleen genietbaar zijn voor mensen met klassieke vorming, en de invloed 
beperkt zal blijven. Maar de discussie is opnieuw aan de orde gesteld, en zal nog 
wel op dit inllOudsrijk geschrift teruggrijpen. W . B. 

Alan Bullock: Hitler, A study in tyranny. Odhams Press Ltd., 
London, 1952. 

De 700 à 800 bladzijden van dit boek zijn een indrukwekkende prestatie. Zij geven 
een overzicht van Hitlers leven, dat betrouwbaar is, al heeft men (onvermijdelijk in een 
werk als dit) kleine onnauwkeurigheden kunnen aanwijzen. De schr. heeft de aanwezige 
bronnen goed geraadpleegd en bij zijn interpretatie van de belangrijkste vragen en zijn 
karakterisering van de hoofdpersonen zich uiteraard aangesloten bij mensen, wier 
indrukken uit de eerste hand later door de feiten zijn bevestigd, zoals Rauschning, en 
bij hen, wier feitenonderzoek de techniek van de contra-spionnage aan de training 
van de historicus paarde, zoals Trevor Roper. 

Er is aan Bullock wel verweten, dat hij eigenlijk aan de "buitenkant" van Hitler 
blijft staan en het raadsel van deze persoon niet verklaart. Het verwijt lijkt mij onjuist, 
omdat een volledig begrip voor dit soort van persoonlijkheid alleen kan worden 
verwacht van iemand, die er de valse mystiek en de neurotische aspecten van meege
maakt heeft. Voor zover iemand van een democratische levensopvatting uit dit soort van 
verschijnselen kàn benaderen, lijkt het mij, dat Bullock een aanvaardbare benadering 
heeft gegeven; hij heeft er ook verstandig aan gedaan schijnbare tegenstrijdigheden in 
de psychologie van de hoofdpersoon, die feitelijk nu eenmaal bestaan, zoals de tegen
stelling tussen Hitlers dronken vervoering over wat hij zelf betoogde en zijn duidelijke 
toneelspelersaanleg aan de andere kant, niet "weg te verklaren", maar in zijn boedel
beschrijving van dit zieke en misdadige genie te laten staan. 

Wel treffend in een betoog als dit is het weglaten van aspecten, die de schr. terzijde 
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kan hebben gelaten, omdat hij vreesde daarmede op zijpaden te geraken, maar die 
niettemin voor het verhaal als geheel niet van belang ontbloot zijn. Een voorbeeld 
is de verhouding tussen Himmler en zijn adjunct Heydrich. Ik meen, dat nergens 
in dit boek de vraag aan de orde komt, die wel eens is gesteld zonder dat daarbij 
een documentair verantwoord bescheid werd gegeven, of Heydrich niet de voornaamste 
inspirator was van wat wij maar kortweg de "S.S.-politiek" zullen noemen en Himrnler 
een middelmatige façade daarvoor. 

Een tweede bezwaar is, dukt me, dat de schr. de aanwezige bronnen zonder tekstcritiek 
hanteert; ten dele is dat een kwestie van onvoldoende documentatie (wij zullen moeten 
geloven, wat zich globaal genomen als betrouwbaar heeft bewezen), ten dele ook een 
kwestie van persoonlijke smaak; maar bij mensen als Folke Bernadotte en Gisevius 
(anderen zullen misschien andere namen noemen) zou over de betrouwbaarheid in details 
en toon nog wel een en ander te zeggen zjjn. 

Dat Viktor Lutze "op zijn weg naar het Nazi-Walhalla" van Hitler een helden
begrafenis meekreeg (blz. 619) is een wijze van stellen, die, ook waar het gaat om 
tegenstanders van de democratie van uitgesproken immoraliteit, niet van goede smáak 
getuigt, maar het is gelukkig slechts een incidentele ontsporing. 

Een uitvoerig register vergemakkelijkt het hanteren van dit werk, dat naar het oordeel 
van sommigen niet de definitieve interpretatie van de persoon van Hitler zal bieden, 
maar er zeker de grondstoffen voor levert. 1. B. 

Maurice Duverger: Les partis politiques, Librairie Armand 
Colin, Paris 1951. 

Dit boek is een geslaagde poging om materiaal over de politieke partijen samen te 
vatten en te verwerken tot wat een eerste schets van "het partijwezen" beoogt te zijn. 
Het is helder geschreven en bevat tal van bijzonderheden, die men óf wel elders niet 
vindt óf wel uit tal van specialistische publicaties bijeen moet zoeken. De schrijver heeft 
naarstig gewerkt en is in zijn speurarbeid veelzins geslaagd, hoewel een zwakte van het 
boek is, dat hij bijv. de Amerikaanse literatuur onvoldoende lijkt te raadplegen. 

Ernstiger bedenkingen kunnen worden geopperd tegen de theoretische opzet van het 
boek. Wreekt zich hier dat de schrijver een jurist is, die voor het sociologische aspect 
soms weinig oog schijnt te hebben? Hier en daar krijgt men die indruk als men ziet hoe 
"de partij" als een vaststaand gegeven wordt beschouwd en de levensvormen van de 
verschillende partijen op dezelfde wijze worden gecatalogiseerd en ze als hoofdstukken 
voor zijn boek worden beschouwd zonder dat eigenlijk de voorafgaande vraag wordt 
gesteld óf laat ons zeggen een politieke partij in de Verenigde Staten hetzelfde is als een 
politieke partij in Europa; of een liberale partij niet fundamenteel een andere structuur 
heeft dan een communistische partij. 

Misschien zou het aanbeveling verdiend hebben eerst de sociologische verschijnselen, 
die onder het begrip "politieke partij" losjes worden samengevat, in enkele hoofdgroepen 
te onderscheiden en eerst daarna de beschrijving aan te vangen. Duvergers theoretische 
.opzet is zeker niet definitief, maar heeft ook niet de bedoeling om dat te zijn. Voor wat 
men "de huidige stand der wetenschap" kan noemen, is het boek met de zoëven aange
duide beperkingen een uiterst waardevolle bijdrage tot verder onderzoek en een nuttige 
samenvatting van wat er op het ogenblik aan onderzoekingen op dit gebied is verricht. 

J. B. 
Rectificatie 

In S. en D. van Januari jl. pagina 47, 16e en 18e regel van boven staat: 2,47. Dit moet 
zijn 2,61. 
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ANTON VAN DUINKERKEN 

BIJ DE HONDERDJARIGE KROMSTAF 

H
et herstel van de normale kerkelijke bestuursvorm over de rooms-katho
lieke geloofsgemeenschap in Nederland zou niet zo veel weerwerking 
hebben ondervonden, als degenen die het tot stand brachten, duidelijker 

hadden kunnen uiteenzetten, wat het feit betekende. Het was zeker iets anders 
dan het merendeel van de Nederlandse tijdgenoten er in zag. Doch nu het zich 
vertoonde als een daad van Thorbecke, werd het allereerst beoordeeld als een 
politiek feit. Aldus gadegeslagen, vertoonde het tWee aspecten. Het gaf uitdruk
king aan een algemeen denkbeeld van verdraagzaamheid, dat - door de liberalen 
van die dagen verdedigd - voor zéér geavanceerd (wij zouden tegenwoordig 
zeggen: progressief) gold. En het wekte door dit anti-conservatisme bij veel 
protestanten, onder wie enkelen van de besten uit hun tijd aangewezen konden 
worden, de vrees, te zullen ingrijpen in de eigen aard van het Nederlandse staats
bestel. 

In werkelijkheid zag het staatsbestel er na de Grondwetsherziening van 1848 
niet meer zó uit, dat het herstel van de hiërarchie iets ongehoords kon heten. Het 
volgde heel natuurlijk uit de beslissing, die de Nationale Vergadering reeds in 1796 
over de gelijkberechtiging der godsdienstige genootschappen had geb:offen. Niette
min verhitte het gemoederen, die bij de formulering van de beginselen veel kalmer 
waren gebleven dan bij deze toepassing in de practijk. Er is nu eenmaal onder
scheid tussen staatkundig denken en politiek reageren. 

Ook schuilde er voor het vaderlandse zelfbesef iets dubbelzinnigs in het denk
beeld van verdraagzaamheid jegens rooms-katholieken. De geschiedenis van het 
Nederlandse katholicisme genoot in 1853 geringe bekendheid, zelfs bij de nationale 
dichters, die gelijk Staling of Beets wel eens een middeleeuws onderwerp voor een 
verhalend dichtstuk kozen. 

Het bijvoeglijk naamwoord "rooms" hoorde bij het zelfstandig naamwoord 
"dwangjuk" zonder dat iemand aangaande het een of het ander een helder idee 
bezat. Geschiedenisboekjes en predikbeurtenblaadjes wilden het zo: zij spreken 
altijd sterk de verbeelding aan door een ruwe schets van het persoonlijk door de 
lezers nooit ervarene. 

Dat van een middeleeuwse Nederlandse gemeenschap de geschiedenis te schrijven 
zou zijn zonder Dirken, Jannen en Floren, doch waarheidsgetrouw en nogal demo
cratisch van geest, drong tot geen Hollander door, want hij was zo grondig bewerkt 
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met het woord "inquisitie", dat hij elk vrij onderzoek naar de betekenis hiervan 
als bij instinct schuwde. Inquisitie was geestesdwinglandij, uitgeoefend door mannen 
met mijters op, die in hun eigen omgangskring als bisschoppen werden betiteld. 
Hun ter zijde in sluwe vuigheid traden monniken, rechtens geherbergd in kloosters, 
edoch gewoonlijk onderweg om de vrijheid van mening te onderdrukken. 

Tegenover aldus afgeschilderde rooms-katholieken zou tolerantie niet minder 
dwaas of gevaarlijk zijn dan tegenover muizen of vlooien. Alleen bij uiterste dieren
beschermers kon de gedachte rijzen, ze te verdragen, ja, te koesteren! Die goedheid 
straft zich zelf: men gaat er op den duur aan ten onder. 

Als politieke daad van de liberale eerste minister moest het herstel van het 
kerkelijke bestuur wel reacties van deze aard wekken. Ze waren heftig en goed
gemeend, mam: ze betroffen een voorstelling van zaken, die onderzoek of ervaring 
verdiende. In feite wist bijna niemand, wat de kerkelijke hiërarchie is. Het is nog 
sterker. In feite was iedereen onverschillig voor de geheel onpolitieke vraag, wat 
de kerkelijke hiërarchie wel zou kunnen zijn eu door welke eigenaa,rdigheden zij 
afwijkt van andere bestuursvormen in de rooms-katholieke confessionele samen
horigheid. 

Iedereen vroeg zich af, wat die bisschoppen in Nederland kwamen doen, alsof 
het personen waren, die met rechtstreekse instructies van de Paus van Rome uit 
een heel ander deel van Europa hierheen gestuurd werden om onze landgenoten 
onder harde gewetensdwang te vervreemden van hun natuurlijke onderdanigheid 
aan koning Willem de Derde. Bijna niemand bedacht, dat die bisschoppen niet met 
een bijzondere zending uit het buitenland kwamen, maar dat zij Nederlanders 
waren en bleven. 

Het verschil tussen de vroegere toestand en de nieuwe toestand bestond niette
min allereerst hierin, dat de volle verantwoordelijkheid voor het bestuur der 
katholieke kerk in Nederland werd toevertrouwd aan Nederlandse staatsonder
danen, terwijl voorheen de zogenaamde "missio Hollandica" een nogal ingewikkeld 
kerkbestuur bezat, dat voor beïnvloeding uit den vreemde door de aard van zijn 
samenstelling veel ontvankelijker bleef. 

Algemene bezwaren tegen het rooms-katholiek zijn van een tamelijk uitgebreide 
groep landgenoten vereenzelvigde men (en menigeen vereenzelvigt ze vandaag 
nog) met een spontane afkerigheid van de kerkelijke hiërarchie, zodat men zich 
over het meer bijzondere voorkomen van deze hiërarchie weinig rekenschap geeft 
en dus ook zelden een antwoord gereed heeft op de vraag: "Als het niet door 
bisschoppen uit het eigen land was, hoe zoudt u dán willen, dat de belangen van 
het rooms-katholieke kerkvolk in Nederland geregeld werden?" 

Verdienen apostolische vicarissen, canonicale kapittels of pauselijke nuntiaturen, 
bij buitenlandse staatshoofden geaccrediteerd, de voorkeur? 

Toch is dit het alternatief. Maar bijna niemand denkt aan het alternatief! 
Een geheel 6nbestuw·de rooms-katholieke kerkgemeenschap zou wellicht menig

een, die niets met deze gemeenschap te maken wil hebben, bijzonder behagen. 
Hij meent zelfs, dat hij wel rooms-katholieken verdragen zou (want het kan hem 
persoonlijk niet schelen wat andere mensen geloven), maar hij zou ze enkel ver
dragen, wanneer ze het bisschoppelijk gezag niet erkenden met alle gevolgen, 
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I hieraan verbonden, onder andere: de staatkundige en maatschappelijke machts
vorming, die immers vrije Nederlanders zo tegen de borst stuit. De rooms-katho
lieken (wat ze wensen te geloven, moeten zij zelf weten, dáár gaat het niet over!) 
streven onder aanvoering en aanvuring van hun bisschoppen naar een positie, 
waarin zij alle anderen naar hun pijpen kunnen laten dansen. Als dit streven 
onverhoopt ooit zou slagen, is het gedaan met allerhande menselijke vrijheden van 
gemengd zwemmen af tot echtscheiding toe. Dan worden er boeken verboden, 
radio's gecensureerd, films uit de circulatie gehouden. En dit alles is nog maar het 
begin van een diotatuur over de zeden, die haar voortgang zal vinden in een 
volslagen onderdrukkking van alle menings- en gewetensvrijheid. 

Ziehier, hoe menigeen spreekt in Nederland en voor wat de machtsverhoudingen 
betreft misschien niet geheel ten onrechte. Persoonlijk ben ik diep overtuigd, dat 
een geloofsgemeenschap door geen enkel gevaar met groter kwaad wordt bedreigd 
dan door haar numerieke samenvalling met de bovenliggende partij in een worste
ling om staatsmacht. Ik zou een clericale of presbyterocratische dictatuurstaat 
hartgrondig verfoeien, ongeacht, of hij door monniken, dominees, of volkscommis
sarissen met geestelijke bevoegdheid werd geregeerd. Maar mijn afschuw van zulk 
een dictatuurstaat zou kleiner zijn dan mijn angst voor het behoud van de oprecht
heid des geloofs, neem al aan, dat die angst niet gesmoord was in de waarneming 
van een volslagen en cynische religieloosheid bij de geestelijke landsbestuurders, 
want de godsvrucht verzwakt vaak, naarmate de wereldse macht toeneemt. Juist 
mijn aanhankelijkheid jegens de rooms-katholieke geloofsbelijdenis maakt mij voor 
geen aards verschijnsel zo bezorgd als voor de vereenzelviging van godsdienst met 
staatsmacht. Een "zegepralende kerk" op aarde is een aanblik, waar de hemel geen 
raad mee zou weten! 

Ik druk mij hier zeer persoonlijk uit, omdat ik geen reden bezit, iemand anders 
de verantwoording voor mijn zegswijze te laten delen. Maar het zou een misver
stand zijn, te denken, dat ik een uitzonderlijke, buitenissige en heel persoonlijke 
opinie onder woorden breng. Het mogen dan mijn eigen woorden zijn, ze vertolken 
een algemene opvatting, door de ervaring bekrachtigd. Onder de rooms-katholieke 

ederlanders vormen de dictatuurgezinden een onaanzienlijke en zéér hardleerse 
minderheid. Doch voorzover ze bestaan, zouden ze misschien bereid zijn tot 
erkenning van een of andere caudillo, maar ze zouden die taak toch zeker het 
episcopaat niet op de schouders willen leggen! Juist deze dictatuurgezinden zijn 
onder ons altijd de eersten geweest om te betogen, dat het bisschopsambt iedere 
bemoeiing met de politiek verbiedt, terwijl daarentegen de democratisch denkende 
rooms-katholieken zich steeds op het standpunt hebben gesteld, dat bisschoppen 
krachtens hun ambt het geestelijk welzijn der gelovigen moeten behartigen en 
dienovereenkomstig verplicht kunnen zijn tot het geven van algemene richtlijnen 
ter bepaling van het (in dit opzicht) meest verkieslijk gedrag. 

Zij hadden, volgens deze mening, tijdens de bezetting het recht, te protesteren 
tegen Jodenvervolgingen, omdat dit protest, hoewel het tegen een daad van politici 
gericht werd, en hoewel het derhalve een inmenging in staatsaangelegenheden kon 
genoemd worden, toch zijn oorzaak vond in de geloofsovertuiging, die deze bis-
5choppen voorstaan. 
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Dwingt de bestuursmacht van bisschoppen hen ook tot aanvoering van een 
geestelijke strijd om de macht in de staat? Dit is, voor de meeste Nederlanders, de 
enige waarlijk emstige vraag die over bisschoppen gesteld kan worden. Alle andere 
wetenswaardigheden over bisschoppen vallen bij het afdoende antwoord op deze 
vraag voor vèruit de meeste Nederlanders in het niet. 

Het eenvoudigste en meest juiste antwoord zou luiden: "door hun ambt wordt 
aan de bisschoppen verboden, een strijd om de macht in de staat aan te voeren". 

Niemand gelooft het! Het klinkt te naïef en te onvoorwaardelijk. Er moet iets 
"achter" zitten, wanneer iemand deze waarheid zo eenvoudig zegt! 

De uitdrukking: "bisschoppelijk gezag", die iedereen kent, zou immers weinig 
betekenen wanneer ze niet inhield, dat de bisschoppen leiding geven bij het streven 
van hun onderhorigen om als volksgroep mee te tellen in de politiek! 

Zó wordt deze zaak gezien en beoordeeld, ook in rooms-katholieke kringen. De 
bisschoppen verbieden, met hun gezag, deelneming der gelovigen aan een of 
andere actie. Herhaaldelijk horen we dit. Welnu, wat is dit anders dan aanvoering 
in een strijd om de macht? 

Duidelijkmaken, dat dit niettemin iets anders is dan aanvoering in een strijd 
om de macht, is moeilijk voor iemand die de Nederlandse gevoeligheid tegenover 
het woord "gezag" kent en deelt. Toch gaat het hier niet om een handig, maar 
bedrieglijk goedpraten van iets dat te recht wordt gewantrouwd. Helaas heb ik 
ijverige verdedigers van het kerkgezag vaak woorden horen gebruiken die voor 
andersgezinden nogal misleidend klonken. Dit was geen kwade wil. Elke gemeen
schap vormt een groepstaal met eigen woordbetekenissen. Zowel een spoorweg
arbeider als een kegelaar kent een "baanvak", zowel een kerkvolk als een vakbond 
verstaat het woord "gezag", maar al is het woord precies hetzelfde, de aangeduide 
zaak ziet er anders uit. 

Zich te gedragen alsof het "gezag" van de bisschoppen in niets verschilt van het 
"gezag" van de voorzitter ener organisatie, roept vergissingen te voorschijn, gelijk 
in de geschiedenis maar al te duidelijk bleek, toen het bisschoppelijk gezag samen
viel met het gezag van leenman des keizers (of des konings) over een deel van het 
land. 

De kerkelijke bestuursmacht van de bisschop is aangegeven en begrensd door 
haar oorsprong en door haar doel. 

Nu is waakzaamheid over geestelijke belangen een eigenaardige hmctie, omdat 
de schatting der waarde van zulke belangen een moeilijke functie is. Reeds de 
vraag, welke belangen iemand als geestelijke belangen zal waannerken, verdraagt 
uiteenlopende beantwoording. Men kan de mening huldigen, dat het bestaan van 
chemische laboratoria een geestelijk belang is, maar het bestaan van hoogovens 
alleen een stoffelijk belang. Onder "geestelijk" verstaat men dan zo iets als: prikke
lend tot wetenschappelijke werkdadigheid. Maar is het bestaan van hoogovens dit 
nooit? Waar ligt de grens? 

Kreeg de rooms-katholieke bevolkingsgroep van Nederland in een eeuw voldoen
de ervaring om in godsdienstige aangelegenheden een zuivere waardeschatting te 
verzekeren aan de bisschoppen? 

Buitenstaande beoordelaars vergeten gewoonlijk, van hoe groot belang dit is. 
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Zij schrijven allerlei maatregelen van organisatorische aard aan het "gezag van 
de bisschoppen toe, maar zelfs, wanneer zij dit met recht doen, onderscheiden zij 
zelden, hoe dit "gezag" in werking werd gesteld. Heel wat beslissingen werden 
gevraagd of uitgedaagd door onervarenen of onvoorzichtigen, die de gemeenschap 
een betere dienst hadden bewezen door hun zenuwen tijdig te beheersen of hun 
verbeeldingskracht door geschiedeniskennis te verrijken. De angst, dat de schapen 
in het honderd zullen lopen, is bij ongevraagde honden. dikwijls groter dan bij 
vakbekwame herders, maar voor het verbijsterende geblaf, dat in zulke omstandig
heden iedereen hindert (en dat gewoonlijk niet lang duurt, al klinkt het heftig), 
moet men het geheel van de troep vooral niet aansprakelijk stellen, om nog maar te 
zwijgen van "het gezag"! 

In de strijd om macht ziet de toeschouwer die gevoel voor humor bezit, telkens 
krijgslieden te voorschijn treden, die zich zo rijk tooien met vaandels en standaar
den, dat hun wapens er ongevaarlijk door worden, maar als het roomse strijders 
zijn, kunt gij op de meest onverwachte plaatsen een banier in hun nabijheid ver
wachten, waarop verzekerd wordt, dat zij hetzelfde begeren als het doorluchtig 
episcopaat, ongeacht of het over de opleiding van kappersbedienden, over het 
beoordelen van boekwerken of over het inrichten van kazernes gaat. 

Voor mij zelf heb ik uit deze luidruchtigheden altijd een onverdrijfbare eerbied 
opgedaan jegens de vèrstrekkende humaniteit of naastenliefde van personen die 
over al zulke zaken de meningen van ijverige ondergeschikten konden delen, maar 
het heeft mij nooit bewogen, een bisschop de bevestiging te verzoeken mijner 
opvatting over de uitleg van Constantijntje, zalig kijntje, zonder dat ik hierom het 
gevoel kreeg, mij zelf, het episcopaat of Joost van den Vondel iets te kort te doen. 

Maar wie niet slim is, moet wel eens sterk zijn. De drempels van bisschops
paleizen worden het gretigst door zelfverzekerden betreden, die naar hogerop 
mededeelzaam zijn met hun groot gelijk. 

Dit soort lieden, dat inderdaad om macht worstelt, beroept zich altijd (en dus 
vaak te onpas) op de instemming van het doorluchtig episcopaat, hetwelk hierdoor 
soms uiterst onverdiende ontstemming van andersgezinden beloopt. 

Waarachtige kennis van de hoeveelheid en de aard der bisschoppelijke bepalin
gen die geldig zijn in Nederland, kan ronduit iedereen zich verwerven, maar het 
snuffelen levert niet veel gevolg op, zodat men zijn angst veiliger voorbehoudt 
voor hetgeen de bisschoppen "achter de schermen" heten te bedisselen, maar 
achter wélke schennen dan, in 's hemels naam? 

Laten wij echter aannemen, dat de bisschoppen soms maatregelen treffen die 
andersdenkende Nederlanders liever in het geheel niet getl'Offen zouden zien: 
zouden zulke maatregelen, meent men, bij ontstentenis van bisschoppen, achter
wege zijn gebleven? 

Dit is de vraag, waar het voor de meesten om gaat. Welnu: zonder bisschoppen 
zou rooms-katholiek Nederland t6ch een of ander kerkbestuur bezitten en dit 
bestuur zou rechtstreeks of gedelegeerd gezag uitoefenen. Hier mag men zeker 
van zijn. 

Het herdachte feit is derhalve niet de invoering van rooms-katholiek kerkgezag 
in Nederland, maar de normalisering der uitoefening van dit gezag. Het wás geen 
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politiek feit. Het was een juridische regeling met religieuze consequenties. Hierover 
behoeft geen enkele buitenstaander uit te breken in gejuich, maar de redenen die 
hij zou kunnen hebben om zich er aan te ergeren, onderscheid ik niet. Hoogstens 
zou de herdenking hem kunnen bewegen om eens de werkelijke stand van zaken te 
willen achterhalen, zonder bepaald vooroordeel. Ben ik in dit geval zijn weetlust 
tegemoet getreden of prikkelde ik zijn zucht naar zelfstandig onderzoek, dan 
bereikte deze bijdrage alles wat ik er, behalve blinde tegenspraak, van mag 
verwachten. 
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J. DE KADT 

NA STALINS DOOD 

VREDE OF MANOEUVRE? 

S
talin is ongetwijfeld een uiterst belangrijke figuur in de Russische geschiede
nis geweest en ook in de wereldgeschiedenis. Zijn invloed op de vorming 
van het tegenwoordige Rusland, en van onze hele wereld, is z6 groot geweest, 

dat men de periode van ongeveer 1924 tot 1953, voor Rusland, zonder enige over
drijving en te grote onjuistheden, de periode van Stalin moet noemen; terwijl in de 
wereldpolitiek het, helaas, niet ongeoorloofd lijkt, de periode van omstreeks 1945 
tot op heden te kenmerken als die waarvan Stalin de centrale figuur was. 

Zijn schaduw begon over de wereldgeschiedenis te vallen van het ogenblik af 
waarop hij, in 1939, zijn pact met Hitler sloot en daarvoor de grootste barrière 
voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog wegruimde. Wie hem "groot" wil 
noemen, moet dit soort kleinigheden in die grootheid betrekken, en ook de kleinig
heid, dat de boemerang die hij op deze wijze naar het Westen slingerde, binnen 
twee jaar met zoveel kracht tegen zijn eigen borst terugkwam, dat hij wankelde 
en waarlijk meer door geluk dan door wijsheid zijn staat en zijn machtspositie 
wist te redden. Wie het als een kenmerk van zijn genie beschouwen, dat hij, een 
half dozijn jaren nadat de Duitsers voor de poorten van Moskou stonden, de 
leiding had over een gebied dat zich van de Elbe tot de Pacific uitstrekte, ver
geten dat de vergroting van zijn rijk in het Westen alleen tot stand kon komen 
doordat de Westerse wereld .hem gedurende enige jaren volkomen vrij spel liet. 
En als men de verovering van China voor het communisme als een andere en 
zelfs als de grootste uiting van zijn staatmanskunst beschouwt, dan vergeet men 
opnieuw, dat het Mao tse toeng en de zijnen zijn geweest, die ondanks Stalin en 
jarenlang tegen Stalin in, hun strijd om China hebben doorgezet en ten slotte 
hebben gewonnen. 

Maar als men dit alles toeschrijft aan het weergaloze geluk dat hij ongetwijfeld 
heeft gehad, dan vergeet men toch weer dat hij over eigenschappen beschikte die 
het hem mogelijk maakten de grootste tegenslagen in successen te doen verkeren. 
Hij had een onuitputtelijke energie en een even groot geduld, hij was altijd waak
zaam, altijd gespannen en vol aandacht voor het gebeuren, het grote en het kleine, 
en hij wist van héél veel kansen, en van nagenoeg alle fouten en <;moplettend
heden van zijn tegenstanders en van zijn medestanders een gebruik te maken, dat 
door een grote dosis gezond verstand en werkelijkheidszin bevorderd, . en door 
geen morele scrupules, noch door enige innerlijke beschaving of geestelijke ver
fijning, belemmerd werd. 
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Velen proberen zijn regiem te verdedigen of te verontschuldigen, en zijn groot
heid te bewijzen, door er de nadruk op te leggen dat hij van het achterlijke 
agrarische Rusland een moderne industriestaat heeft gemaakt. Hij zou, zo gezien, 
in één adem genoemd moeten worden met Peter de Grote, die voor Rusland de 
modernisatie heeft ingezet en een venster op het Westen opende. 

De werkelijkheid is veeleer dat hij alle vensters naar het Westen heeft gesloten 
en dat hij in dezelfde mate waarin hij Rusland industrialiseerde, (en door de wijze 
waarop hij die industrialisatie tot stand bracht) Rusland achterlijker heeft gemaakt 
dan het in de dagen van Iwan de Verschrikkelijke was. Men zou er bijna toe 
komen de marxistische en hegeliaanse formule van het "omslaan van kwantiteit 
in kwaliteit" te gebruiken, en te poneren dat de kwantiteit van industriële en 
technische vooruitgang is omgeslagen in sociale, politieke en culturele achter
lijkheid, als men niet wist dat deze formule in dit geval al even weinig verklaart 
wat in werkelijkheid is geschied als in al die andere gevallen waarin ze ook een 
pompeuze schijnverklaring geeft. 

Doch waar we mee te maken hebben, is de macht van het door Stalin gemaakte 
en gevormde Rusland en de vraag wat de erfgenamen van Stalin met die macht 
zullen doen in de komende maanden en jaren. 

In dat verband is het natuurlijk van belang te weten of die erfgenamen Stalin 
op een bepaald moment hebben gezien als een belemmering voor de politiek die 
ze verder willen voeren en of ze hem dus in de laatste periode van zijn leven 
van zijn macht hebben beroofd en hem daarna zelfs geliquideerd hebben. 

Voor die stelling, die een belangrijke werkhypothese zou leveren voor de toe
komst en ook voor onze toekomstige houding ten aanzien van Rusland, heeft 
Franz Borkenau, zoals men in een vorig nummer van dit tijdschrift heeft kunnen 
lezen, een aantal belangrijke en sprekende argumenten aangevoerd. Dat daarin 
een aantal elementen van speculatie en deductie zitten, kan men niet tegen 
Borkenau aanvoeren, omdat de Russische afgeslotenheid ons nu eenmaal dwingt 
tot detectivewerk op politiek gebied. Een blad als de "Economist", niet bepaald 
een orgaan van fantasten, en altijd bereid zoveel mogelijk welwillendheid ten 
aanzien van Rusland aan de dag te leggen, beoordeelde deze kwestie op dezelfde 
wijze, toen het de mogelijkheid opperde dat een toekomstig geschiedschrijver (een 
toekomstige "Gibbon" zei het blad, zinspelend op de grote historicus van een 
tijdperk van "neergang en ondergang"), wellicht zou zeggen dat de dood van 
Stalin "op een voor zijn opvolgers buitengewoon gelegen moment" was gekomen. 

En men behoeft waarlijk niet aan detectivewerk te doen, men kan de algemeen 
bekende feiten laten spreken om te bewijzen dat de opvolgers van Stalin niet van 
plan zijn hun toekomstige politiek te laten beheersen door een eredienst van de 
"geniale leider" en van zijn receptuur "het stalinisme". 

Het is toch niet zonder betekenis, zeker niet in een land als Rusland, waar de 
apparaten van een zo groot gewicht zijn, dat, direct na de dood van Stalin, die 
hele structuur van partij- en staatsorganen die men op het 19de congres in October 
1952 met zoveel zorg en zoveel publiciteit op een bepaalde wijze had opgebouwd, 
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binnen enkele dagen volkomen overhoop werd gehaald door een bijeenkomst van 
"notabelen" die, volgens de Russische wetten, Grondwet, partijstatuut en onder 
Stalin gebruikelijke regelen, geen enkele bevoegdheid bezat om al die veranderin
gen aan te brengen. 

Dat MaIenkow de kroonprins was, werd na het partijcongres wel algemeen 
aangenomen, maar die positie berustte op zijn macht in de partij en op de macht 
van de partij over de staat en over de apparaten zoals geheime politie, leger, 
industrie, kolchozen en vakbeweging. Met de oppermacht van Malenkow zou heel 
goed te verenigen zijn geweest de hoogste positie van Molotow in de staat. En 
dat zou in overeenstemming zijn geweest met de door Stalin geschapen traditie. 

De werkelijkheid was dat Molotow zeer nadrukkelijk de ereplaats in het staats
apparaat werd ontnomen en dat men hem zelfs niet de tweede plaats daar liet, 
maar als tweede man nadrukkelijk overal Beria naar voren bracht. 

MaIenkow werd nummer één in de staat~ nummer één in de partij, maar niet 
langer nummer één in het, verkleinde, partij secretariaat. Daar werd hij vervangen 
door Chroesjtsjew. En denkend aan de rol die het "secretariaat" in de dagen van 
Stalin en bij de opkomst van Stalin heeft gespeeld, is een reeks van veronderstel
lingen mogelijk, waarbij het er voor Malenkow minder gezellig zou uitzien, zeer 
zeker als men met Borkenau deze Chroesjtsjew als de "doodsvijand" van Malenkow 
ziet. 

Gaat men langs deze weg verder en ontmoet men daarop de opzienbarende 
terug draaiing van het proces tegen de Kremlinartsen, welke "Amerikaanse spion
nen, gehanteerd door de Joodse Jointorganisatie" (in alle stilte van negen tot vijf
tien aangegroeid), in alle luidruchtigheid onschuldig en vals beschuldigd werden 
verklaard, dan zou men de dikke heer Malenkow bepaald niet kunnen feliciteren 
met zijn vooruitzichten. Zijn protégé Ignatiew, beschuldigd van "politieke hlind
heid en lichtgelovigheid", is uit het vijfhoofdige secretariaat geworpen - zonder 
dat ons verteld wordt wie zijn opvolger werd - en Beria treedt bij dit alles zó 
op de voorgrond dat velen spreken van een overwinning van Beria (of van Beria
Chroesjtsjew) op Malenkow. 

Dat kan juist zijn, maar de zaken kunnen ook heel anders liggen. Het is heel 
best mogelijk dat Malenkow-Beria een samenspel hebben geleverd, in schijn 
tegen Beria en de Kremlinartsen, in werkelijkheid tegen Stalin gericht; en dat 
Stalin het kind van de rekening is geworden en Beria tot de tweede man in 
Rusland. Dat Ignatiew niet werd gearresteerd, maakt dit gevecht om de artsen te 
meer tot een schijngevecht, dat gestaakt kon worden toen het doel, de liquidatie 
van Stalin, was bereikt. 

Of men Chroesjtsjew als doodsvijand van Malenkow moet zien, wordt door 
andere deskundigen betwijfeld, door sommigen ten stelligste ontkend, maar dat is 
van nog ondergeschikter betekenis, als men het totale beeld van de veranderingen· 
ziet. Want dán komt de vraag naar voren, of we niet aan het begin staan van een 
zich langzamer of sneller wijzigen van de positie van de partij in deRussische staat. 
Een versmelten namelijk van de partij als opperste bevoorrechte groep, met de 
bevoorrechte groepen uit het staatsapparaat, uit de economie en niet te vergeten 
uit het leger. De omweg naar de heersende klasse, via de partij, zou tot een 
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directe heerschappij van al de Russische "managers" worden, een heerschappij 
waartoe men toegelaten wordt op grond van bekwaamheid en geschiktheid voor 
het handhaven en uitoefenen van het gezag, en niet langer op grond van het 
hanteren der steeds verwarder wordende marxistisch-leninistisch-stalinistische formu
les, een bezigheid waartegen Malenkow, zelfs reeds onder Stalin, zijn korzelig 
ongeloof heeft doen horen. 

Zoals Stalin de vertegenwoordiger was van een generatie van nationaal-Russische 
practici, die maling hadden aan 't getheoretiseer van Trotski, Boecharin, Zinowjew 
- en eigenlijk ook aan dat vanLenin - en die de opbouw van de macht inRusland 
(en door Rusland in de wereld), ter hand wilden nemen, met al de barbaarsheid die 
hiervoor nodig was, een generatie echter die zelf nog te veel met het leninistisch
marxistisch verleden samenhing om volkomen zakelijk te kunnen zijn, zodat ze bijv. 
over "opbouw van't socialisme in één land" moest spreken, inplaats van over macht 
voor de groep en voor het land waarover de groep heerst ... , zo is Malenkow, of 
Beria, of een ander, maar in ieder geval hun generatie, en hun groep, die van het 
verdere démasqué. Het is een generatie die opnieuw de balans wil opmaken, een 
generatie die zakelijk wil zijn zonder de omwegen van een zotte en leugenachtige 
theorie (van een leer die ieder papegaait, maar waaraan de intelligentsten der heer
sende groep niet meer geloven), te moeten bewandelen, een genetatie die boven
dien van de macht die ze bezit, van de welvaart die het land kan voortbrengen, 
wil genieten. Maar het is tevens een generatie van barbaren die in de Russische 
jungle, in de strijd van man tegen man zijn opgegroeid, voor wie leugenachtigheid 
de levenswet is geworden, en moord en verraad de omgangsvormen van het 
dagelijks verkeer, een generatie zonder enige moraal en zonder enige cultuur, 
zonder andere eredienst dan die van de macht. 

Intussen, de leiders van die generatie hebben klaarblijkelijk hun bekomst van 
Stalin en van het stalinisme . . De redevoeringen waarmee Stalin uitgeleide werd 
gedaan, bevatten het minimum van respect aan de nagedachtenis van die aardse 
god (die in de laatste jaren werkelijk als een godheid was vereerd) waarmee kon 
worden volstaan, wilde het niet ál te duidelijk blijken, dat zijn dood als een 
opluchting werd gevoeld. Alleen bij Molotow, naar algemeen oordeel de verreweg 
minst belangrijke van het driemanschap dat sprak, vond men nog iets van de oude 
eredienst. Malenkow en Beria gaven de goede verstaanders te horen, dat de toe
komst niet in de ban van Stalin zou staan. En terwijl na de dood van Lenin (die bij 
zijn leven wel nummer één was geweest maar steeds als feilbaar mens behandeld 
werd) binnen enige weken en maanden het leninisme als een onfeilbare leer en 
godsdienst over het land vloeide, een stroom, die alle oppositie tegen Stalin
Zinowjew-Kamenew moest wegvagen, is na de dood van Stalin een heel ander 

• verschijnsel merkbaar. Wie een willekeurig nummer van de Prawda, een maand 
na Stalins dood, neemt, ontdekt op de eerste pagina nog éénmaal de naam van de 
meester; wie een willekeurig nummer neemt van een maand vóór Stalins dood, vindt 
hem achttienmaal op de eerste pagina aangeroepen... Dat is geen toeval. In 
Rusland bestaan op dit gebied geen toevallen. Trouwens de eerste politieke rede 
die Malenkow hield als premier, noemt Stalin éénmaal, en dan nog slechts om te 
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zeggen, dat de veranderingen in het bestuur, die Malenkow in die eerste rede 
aankondigde, van tevoren met Stalin besproken waren - wat heel duidelijk niet 
het geval is ... Maar is het geen kostelijke ironie, dat de meester van de leugen en 
de vervalsing alleen opgeroepen werd om als kroongetuige te dienen voor de 
vervalsing van zijn laatste wil? 

Het wegvegen van het stalinisme is een van de belangrijkste verschijnselen die 
we in Rusland na de dood van Stalin hebben kunnen bespeuren. 

Maar wat komt in de plaats van dit stalinisme? Is het een proces van gezond
wording dat zich in de Russische maatschappij voltrekt? En is de vredespolitiek, 
die door Malenkow zou zijn ingeluid, een eerste uiting van die gezondwording? 

Hier komen wij op een gebied waar speculaties niet nodig zijn. De feiten spreken 
een duidelijke taal - of ze zwijgen, of ze liegen en draaien zoals ze het altijd 
deden als Stalin over vrede sprak. 

Welnu: er zijn enkele vriendelijkheden, die duidelijk van ondergeschikt belang 
zijn. Het belangrijkste uit die reeks is het goedvinden, dat Dag Hammerskjöld 
opvolger werd van Trygve Lie als secretaris-generaal van de' UNO. Meer dan een 
vriendelijk gebaar is dit niet. Dat de starre houding de Russen in geen enkel opzicht 
baat bracht is zo duidelijk, dat een pogen om het eens met een soepeler houding 
op ondergeschikte punten te proberen, voor de hand lag. Zeker bij het optreden 
van een nieuwe regering, die vanzelfsprekend twee motieven moet hebben: het 
winnen van tijd zolang de consolidatie van de opvolgers nog niet geheel voltrokken 
is en het loskomen uit een positie die sedert enige jaren de Russen geen enkel 
voordeel meer had gebracht. 

Over deze motieven is reeds zoveel gesproken, dat er nauwelijks nog iets aan toe 
te voegen valt. Men heeft er de theorie van Stalin bijgehaald, die in dat zwaar
wichtige artikel, dat aan de vooravond van het 19de partijcongres verscheen, werd 
ontwikkeld. Die theorie was, dat het Westen te zeer onderlinge tegenstellingen 
vertoonde, dan dat het in staat zou zijn, verenigd, een oorlog tegen Rusland te 
ontketenen. Oorlogen tussen de buiten-Russische staten lagen als het ware op 
uitbarsting te wachten. Zou een Russisch vredesoffensief die tegenstellingen niet 
kunnen bevorderen? Zou het verminderen der bewapening niet tot een economische 
crisis in Amerika en in de buiten-Russische wereld leiden, waardoor de maatschap
pelijke en de nationale tegenstellingen in het buiten-Russisch gebied zo toegespitst 
worden, dat de Russen als lachende derde kunnen fungeren? 

Het kinderachtige in al die Russische redeneringen en - het spijt me het te 
moeten zeggen. - in al die redeneringen te onzent, die op die Russische redenerin
gen voortbouwen, ligt in het klakkeloos aannemen dat een Russisch vredesoffen
sief zou kunnen slagen als de Russen zich tot schiinconcessies blijven beperken. 
Zeker, vriendelijke woorden en gebaren kunnen in het Westen grote blijdschap, 
grote opgewondenheid en grote geestelijke verwaning doen ontstaan. Dat is nu 
reeds gebleken, en ten slotte wijst het betrekkelijk succes van al die vredescongres
sen en in geestloosheid daaraan verwante bewegingen, dat er voor de Russen wel 
iets "in" zit. Maar uiteindelijk moet er iets op tafel komen wû het feestmaal 
kunnen doorgaan. En hoe grootser de aankondiging van het tI'\. verwachten vredes
maal, des te meer zullen de Russen aan werkelijke spijzen moeten geven, willen ze 
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zelfs niet een deel van hun stamgasten teleurstellen. En dus: blijven de Russen 
doen wat ze nu al een aantal jaren doen, dan zullen hun successen tot de zelfkant 
van de Westerse maatschappij beperkt blijven. Komen ze met werkelijke vrede, 
dan moeten ze een deel van het gebied dat ze nu beheersen, loslaten, een deel va~ 
de bewapeningskracht die ze nu bezitten, opgeven, en een deel van hun geheimen 
onthullen. 

De Westerse wereld is een wereld, waarin oorlogen mogelijk zijn, zoals het 
verleden herhaaldelijk bewezen heeft. Ze kán oorlogen voeren, en zelfs zeer goed 
voeren, maar haar essentiële toestand, haaT normale toestand, is de vrede. Heel 
anders de Russische wereld, de totalitaire wereld in het algemeen. Haar essentiële 
en normale toestand is: de "staat van beleg en oorlog". Een werkelijke vredes
toestand zou als dynamiet werken op de Russische dwanginstellingen, die het 
wezen van de dictatoriale staat vormen. En dus, in plaats van de stalinistische 
propaganda voor zoete koek te consumeren, die daar zegt, dat vrede voor het 
Westen dodelijk zou zijn en dat de Russen haar dus als wapen tegen óns kunnen 
gebruiken, moeten wij uitgaan van het feit, dat de vrede óns een aantal moeilijke 
aanpassingsproblemen zou brengen, maar uiteindelijk een versterking van ons hele 
maatschappelijke leven, terwijl de Russen niet meer vrede kunnen verdragen dan 
ze in staat zouden zijn overgangen naar de democratie te voltrekken. 

Laten we nu even nagaan hoe het met de Russische vredespolitiek staat na de 
dood van Stalin en na de vredesboodschap van Malenkow. In Korea is een uitwis
seling van zieken en gewonden, en er is dus een zeer klcine vordering, na eindeloos 
gepraat over een wapenstilstand, gepraat, dat vastgelopen was toen Stalin stierf. 
Wenst China vrede in Korea? Er waren enige tekenen die er op wezen, ook al bij 
Stalins leven. Maar de Russen waren blijkbaar in staat het Chinese streven te 
verijdelen. Na Stalins dood hebben de Chinezen blijkbaar de Russische regering 
gedwongen haar verzet tegen onderhandelingen over de Koreaanse vrede op te 
geven. 

De oorlog in Korea kost Amerika een vrij grote inspanning. Maar de redenering 
dat die oorlog voor de Chinezen en voor de Russen een buitenkansje was, heeft 
nooit met de feiten geklopt en klopt er nog niet mee. Voor China betekent die 
oorlog een mislukking van alle economische plannen, die ook zonder oorlog al 
weinig kans van slagen hebben; tegelijkertijd betekent die oorlog een groeiende 
afhankelijkheid van de Russische leverancier van wapenen en specialisten. 

Voor Rusland is de oorlog in Korea een zo grote extra-belasting van de wapen
industrie, dat de vredesindustrie er onder lijdt. En niet alleen in die zin dat het 
volk minder consumptie-artikelen krijgt, maar ook bijv., dat de productie van 
werktuigmachines, die in de jaren van 1946-1950 met 18 pct per jaar toenam, in 
1952 nog maar met 3 pct toenam. Harry Schwartz, die in de New York Times van 
12 April 1953 een te weinig bekende analyse geeft van de Russische cijfers op 
deze gebieden, laat zien, dat de hele metaalindustrie en de productie van tractoren 
een dergelijke vermindering van productie vertoont. Soms is het nog slechts een 
relatieve vermindering der productie, maar als we bijv. zien dat de Sowjetlandbouw 
in 1950 90.000 tractoren ontving en in 1952 nog slechts 65.000, en dat het aantal 
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In het Huis van de Vakbeweging te Moskou stonden vier leiders naast de baar 
van Stalin, v.l.n.r. Molotow, WOl'osiilow, Beria, Malenkow. 

trucks in dezelfde periode daalde van 82.000 tot 51.000, dan merken we, dat de 
oorlogsinspanning voor Korea de hele Russische economie gevoelig treft. 

Zowel China als Rusland heeft dus belang bij een vrede in Korea. Maar ze 
kunnen die vrede alleen krijgen op voorwaarden die de hereniging van Noord- eH 

Zuid-Korea, langs de weg van vrije verkiezingen, verzekeren. En dat wil dns 
zeggen het verlies van Noord-Korea uit de Russisch-Chinese invloedssfeer. 

Maar wat voor Korea geldt, geldt voor de hele wereld. Als Rusland vrede wi}, 
betekent dit het verlies van Oostenrijk, het uiteindelijke verlies van Duitsland, 
het wankel worden van het bezit der vazalstaten in Oost-Europa. 

Zeker, men hoopt in Moskou, dat het zwaaien met vredesvlaggetjes verwarring 
zal doen ontstaan in West-Duitsland en vooral in Frankrijk, men rekent op Bevan 
en alle andere vijanden van Amerika, en men rekent daar natuurlijk niet tevergeefs 
op. Maar de Bevanieten en de Ollenhauerianen, de Gaullisten, de neutralisten 
rondom "Le Monde" en al die anderen die Rusland "méér dan halverwege 
tegemoet willen komen", wat zouden ze méér kunnen bereiken dan dat het opnieuw 
tot een conferentie kwam van "grote vier" of "grote vijf". En daar zullen de 
Russen óf Oostenrijk moeten loslaten en voor Duitsland een oplossing geven, waar
mee ook Ollenhauer kan instemmen, d.w.z. Duitsland moeten loslaten, óf ze zullen 
zieh zelf ontmaskeren als vredesvrienden van het soort dat alleen Sartre en soort
gelijke denkers overtuigt. 
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In een redevoering, die aan belangrijkheid en aan geslotenheid en overtuigings
kracht alles overtreft wat sedert het einde van de oorlog van Amerikaanse en 
Westerse kant naar voren is gekomen, heeft Eisenhower de Russen zowef vrede 
als samenwerking aangeboden. Hij heeft de weg naar de vrede duidelijk aan
gegeven en de positieve kant van een werkelijke vredespolitiek in het volle licht 
geplaatst. Nu is het woord weer aan de Russen. Maar bij woorden kunnen zij het 
niet laten. Zij moeten thans hun vredesplan op tafel leggen. Bevat dit niets con
creets, dan weten we, dat de regering-Malenkow niet in staat is om uit de impasse 
te komen waarin Stalin de Russische politiek heeft gebracht. 

Uit die impasse kan men natuurlijk komen door een oorlog tegen het Westen_ 
Maar Malenkow en zijn generatiegenoten zijn, dat heeft de Russische politiek van 
de laatste jaren wel aangetoond, te veel realisten om dat dodelijk avontuur te 
wagen. De weg naar de oorlog en naar de wereldverovering is versperd door de 
groeiende macht van het Amerikaanse blok. 

De weg naar de vrede echter, ik wees er reeds op, heeft voor Rusland ontzag
lijke consequenties. Sedert Tito, die tot de generatie der Malenkows behoort en 
die geestelijk en moreel uit hetzelfde hout is gesneden, de weg naar de vrede 
moest inslaan, is in Joegoslavië al heel wat veranderd. De dwangcollectivisatie is 
losgelaten, om maar een heel essentieel punt te noemen. Nog is Joegoslavië niet 
op de weg naar de democratie aangekomen, maar het is op een weg, die naar die 
weg kan voeren. 

Voor Rusland, oneindig groter en sterker, oneindig meer vastgeroest in de dyvang
voorstellingen en de dwangapparaten van de dwangstaat, is de tocht naar de 
moderne wereld oneindig veel moeilijker. En toch heeft ook de generatie van 
Malenkow geen andere keus dan de ondergang in een oorlogsavontuur of de weg 
naar de moderne wereld. 

De revolte tegen Stalin en het stalinisme, waarvan we het begin hebben beleefd, 
bewijst, dat er in Rusland twijfel bestaat aan de weg, door Stalin begaan. Men wil 
uit de impasse, men wil de oorlog niet, omdat men die niet aandurft, maar men is 
natuurlijk nog lang niet zover, dat men de weg naar de vrede wil. 

Men is vastgelopen. Er is allerwegen verstarring, er is een diepgaande, ofschoon 
volkomen machteloze, ontevredenheid. Er is angst, onzekerheid, corruptie, intrige 
van groep tegen groep en van mens tegen mens. En alle vervolgingen en zuiverin
gen versterken het verrottingsproces in de vastgelopen maatschappij. Het volk is 
machteloos en alleen een revolutie van bovenaf kan de maatschappij weer in 
beweging zetten en tot leven brengen. Maar zijn Malenkow of Beria, Chroesjtsjew of 
Zjoekow bereid en in staat Rusland weer op de weg naar de normaliteit te brengen? 
Wellicht, indien ze het gevoel hebben, dat ze de contröle in handen kunnen houden 
gedurende die tocht, en dat geen volksrevolte hun groep van machthebbers zou 
vernietigen en het land in een chaos storten. Als ze die weg willen gaan, hebben ze 
vóór alles nodig: vrede met de buitenwereld. 

Indien de heersende groepen in Rusland een einde willen maken aan een toestand 
die ook voor de leden van die groepen er een is van voortdurende onzekerheid, 
omdat processen en intriges, willekeur en angst, allen bedreigen, dan is vrede met 
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dc buitenwereld een werkelijke behoefte, geen manoeuvre en geen tactiek. Maar om 
die vrede te kunnen sluiten zou men eerst moeten afrekenen met de dogmatici en 
demagogen, met de "stalinisten' in de hoogste kring der partij. Men heeft dus tijd 
nodig en rust naar buiten. Misschien moet men zelfs breken met de "revolution
nairen" rondom Mao. Of ze gelijkschakelen. 

Is een proces, zoals ik het hier aangeef, in Rusland te bespeuren? Ik meen, dat de 
eerste zwakke kentekenen er inderdaad zijn. Zo niet, dan zullen we het spoedig 
merken. En dan zal de Russische vredesmanoeuvre weldra de van ouds bekende 
karaktertrekken vertonen. Zo ja, dan zaT de verandering ook steeds duidelijker 
worden en dan zal er met Rusland overeenstemming zijn te verkrijgen, langzaam 
en moeizaam, over steeds belangrijker zaken. 
~aar één ding staat voor mij vast. Er is in Rusland iets heel belangrijks gebeurd 

en de Russen hebben, op hun manier, onze aandacht hierop willen vestigen. Ze 
kunnen moeilijk zeggen: Goddank, we zijn van Stalin af en we willen weer fatsoen
lijk worden. Zo kan men nu eenmaal in de wereldpolitiek niet spreken. Toch, en 
eerder dan ik vermoedde, zijn er sporen van een begin van liquidatie van het 
stalinisme. 

Voor het Westen is het zaak, nauwkeurig gade te slaan of dit proces zich voort
zet. Het kan dit doen zonder enig risico. Want het moet natuurlijk gewapend 
blijven en zijn zwakke bewapening versterken, totdat stevige feitelijke bewijzen 
van Russische verandering aanwezig zijn. Er is geen sprake van, dat NATO of EDG 
of wat verder nodig en mogelijk is om de Westerse wereld veiliger te maken, mag 
worden verzwakt of vertraagd. 

Maar eveneens mag er geen sprake zijn van enige politiek die Rusland militair 
of anderszins zou bedreigen. Het spreken over offensief of bevrijdingsoorlog, laat 
staan het handelen in die zin, zou onverantwoordelijk zijn. Waar de Russen of hun 
satellieten vechten, moet teruggevochten worden, en hoe harder hoe beter. Als in 
Korea opnieuw de onderhandelingen tot niets leiden, dan is daar de plaats om te 
laten merken, dat het Westen zaken wil doen, desnoods met militaire middelen. 

Maar als geheel dient onze politiek er een te zijn van vrede en afwachten, van 
krachtsvergroting en bedwinging der Russische aanvallen, van bereidheid om 
werkelijke vredesonderhandelingen te voeren. Als de Russen vrede willen en ver
anderingen in het binnenland, laat ons dan duidelijk uitspeken, dat we van hun 
interne moeilijkheden geen misbruik willen maken. 

Onze politiek van "afwachten en versterking der eigen krachten" heeft Rusland 
in een impasse gebracht en heeft in Rusland een verlangen naar een nieuwe politiek 
doen ontstaan. Dat is een geweldig succes voor het Westen. Laten wij dat succes 
vergroten, door een nieuwe Russische politiek, als ze redelijk mocht zijn, alle kansen 
te geven. Dan hebben we haar ook niet te vrezen als ze onredelijk mocht zijn of 
alleen een nieuwe manoeuvre. 

24 April 1953. 
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HET PROBLEEM CHRISTENDOM-SOCIALISME 

IN EUROPA NA DE TWEEDE 

WERELDqORLOG 1) 

M
en kan de vraag naar de verhouding Christendom en Socialisme in het 
huidige Europa onmogelijk losmaken van de historie der laatste eellw; 
de beide machten die hier in het geding zijn, zijn historische machten, 

en hebben elk op eigen wijze belangrijke wijzigingen ondergaan. Ten einde de 
huidige problematiek zo duidelijk mogelijk te zien, mogen enkele opmerkingen over 
de erfenis van het verleden voorafgaan. 

1. Tot 1914 was het sociale vraagstuk kort en bondig samen te vatten als 
het arbeidersvraagstuk, n.l. lot en situatie van de "klasse met radicale ketenen", die 
door de stem van het socialisme was gewekt tot sociale bevrijdingsstrijd. Deze 
situatie betekende, dat de socialistische beweging een proletarische beweging werd 
en zijn moest, en dus geestelijk de kenmerken van de proletarische emancipatie
strijd droeg; d.w.z. zij was op grond van de toenmalige situatie antithetisch niet 
alleen tegenover het kapitalisme, maar ook tegenover de burgerlijke ideeënwereld, zij 
was anti-nationaal, anti-koningsgezind, anti-kerkelijk, anti-godsdienstig. De enige 
uitzondering vormde in de ] ge eeuw de Engelse beweging, die sinds het midden 
der eeuw, vóór het Kommunistisch Manifest reeds, sterke invloed van Maurice en 
Kingsley onderging. Wil men de situatie op het Europese continent billijk beoor
delen, dan moet men niet alleen op de invloed van het Marxisme letten, maar 
evenzeer het karakter van het empirisch Christendom in het oog vatten; dit was 
overwegend burgerlijk (o.a. in zijn theorie over privaat eigendom) en individualis
tisch: de sociale bewogenheid, die men bijv. aan \Vichern en Stöcker in Duitsland 
niet kan ontzeggen, kwam nergens tot een kritische stellingname tegenover de 
structuur der kapitalistische productiewijze en stelde zich tegenover de socialistische 
visie en eisen. Figuren als Blumhardt en Kutter, die erkenden dat in het socialisme 
als practijk en beginsel de eis der goddelijke gerechtigheid was belichaamd, bleven 
in hun christelijke kring eenzaam en onbegrepen. De onderlinge verhoudingen van 
Christendom en socialisme was in de 1ge eeuw overwegend antithetisch: het Chris
tendom gebonden aan de burgerlijk-kapitalistische maatschappijvorm, het socialisme 
gebonden aan het uitgesproken atheïstische Marxisme. 

1) Dit artikel diende als inleiding op een door het Bureau der Internationale samen
geroepen vertrouwelijke bespreking van figuren uit socialistische partijen van verschillende 
landen. Uiteraard was dit slechts één stem, die op bepaalde punten duidelijk weersproken 
werd. Ik meen nochtans, dat het van betekenis is, dit artikel in Nederland te publiceren, 
al staat er voor onze verhoudingen niet zo bijster veel nieuws in. Maar: het probleem 
blijft aan de orde. 
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Il. De situatie wordt na de eerste wereldoorlog belangrijk anders. Het socialisme 
van Europa wordt grondig geschokt in zijn zelfvertrouwen: de vloedgolf van natio
nalistische gevoelens, de gebleken onmacht der Tweede Internationale, de inner
lijke verdeeldheid binnen de Internationale was niet alleen practisch en psycholo
gisch van enorme betekenis, maar deed tevens allerlei theoretische inzichten be
twijfelen (revisionisme en reformisme waren daarvan reeds uitingen) en sloeg 
allerlei mythologische elementen in het oude socialisme stuk. Daar kwam bij de 
diepe, onherstelbare scheur tussen Westers-democratisch en Russisch-bolsjewistisch 
socialisme, een scheur die na 1918 in het Westen hier en daar tot burgeroorlog 
heeft geleid. Als er een tiental jaren verlopen is, zet de verwoestende wereldcrisis 
met de massa-werkloosheid in, die een doffe wanhoopsstemming over het proleta
riaat werpt; het fascisme komt als nieuwe bedreiging op, het gevaar van een tweede 
wereldoorlog wordt zeer konkreet, wanneer Hitler de macht grijpt. In dit complex 
van diep teleurstellende feiten moet stellig, ook de mislukking van de Volkenbond 
worden genoemd, die wel een hoog rechtsideaal vertegenwoordigde, maar niet tot 
internationale machtsvorming ter verwerkelijking van dit recht kon komen. 

Al deze - en andere - feiten in hun onderling verband hebben ten minste twee 
radicale veranderingen in het Westers socialisme teweeggebracht: 

1. men begreep de noodzaak van verwijding van exclusief-proletarische tot brede 
volksbeweging, niet het minst omdat in de maatschappij der interbellaire periode 
ook andere dan proletarische volksgroepen in hun bestaan werden bedreigd en in 
hun mens-zijn geschonden; 

2. het Plan-socialisme ontstond èn als konkrete vormgeving van de eis der s'truc
tuurverandering èn als directe bestrijding der werkloosheid. Beide tendenzen 
hebben er, met andere, toe geleid, dat de oude atheïstische vorm van socialisme 
plaats maakte voor een zedelijk appèl, dat vooral omdat het verbonden was met 
een konkreet Plan, weerklank vond óok in Christelijke kringen. 

In oeze Christelijke kringen zelf voltrok zich eveneens diepgaande verandering, 
die zich, althans voor een deel, aldus laat omschrijven: men ontdekte aan allerlei 
konkrete verschijnselen het anti-christelijk, demonisch karakter der kapitalistische 
structuur, men ontdekte achter allerlei verschijnselen: oorlog, werkloosheid, fascis
me, maar ook ontkerkelijking, moreel verval, gezinsontbinding, maatschappelijke 
krachten als oorzaken en leerde het onvruchtbare van alle, ook van het Christelijke 
individualisme, inzien. Het is waarlijk geen toeval, dat in 1925 in Stockholm een 
internationale conferentie voor practisch Christendom bijeenkomt, die zich ernstig 
met de sociale problemen bezighoudt, terwijl in 1937 in Oxford op de Wereldcon
ferentie der Kerken gesproken wordt over de Roeping der Kerk ten opzichte van 
het rassenvraagstug, oorlog en vrede, de Staat, de economische orde; de klasse
maatschappij wordt als een slagboom voor menselijke gemeenschap "onduldbaar 
voor het christelijk geweten" genoemd, de hulpbronnen der aarde beschouwd als 
gaven van God aan het hele mensdom, en de oude theorie van privaat-eigendom 
nadrukkelijk losgelaten, en onderscheid gemaakt tussen persoonlijk bèzit voor eigen 
gebruik zoals de woning en het bezit van productiemiddelen en grond. 

De ontwikkeling der denkbeelden aan beide zijden bereidde een nieuwe bepa
ling van de verhouding Christendom-Socialisme voor. 
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lIL Het einde van de tweede oorlog luidt voor het probleem dat ons bezig
houdt, een nieuwe periode in, waarbij uiteraard allerlei tendenzen uit de vooraf
gegane periode doorwerken. Wat de socialistische beweging betreft, schijnen de 
volgende factoren belangrijk: 

a. de noodzaak om zich te ontwikkelen en te verwijden tot brede volksbeweging, 
doet zich in versterkte mate gelden. Slechts oppervlakkigheid of vijandigheid kan 
deze noodzaak aan puur opportunisme toeschrijven - al behoeft een politieke 
beweging, die het óók te doen is om het veroveren van macht, en in het bijzonder 
van regeermacht, zich er niet voor te schamen opportuniteitsoverwegingen in be
langrijke mate te laten meespr~ken. Toch is hier meer aan het werk. Psychologisch 
gezien is het van groot belang geweest, dat met name op het Europese continent, 
Christenen en socialisten elkaar in gemeenschappelijk verzet tegen het fascisme, 
in illegale arbeid tegen de nazi-overheersing hebben leren verstaan. Belangrijker, 
beslissend is echter, dat het huidige stadium der maatschappij - de overgang van 
laat-kapitalisme naar vroeg-socialisme - de factor Arbeid gecompliceerder, en over 
verschillende volksgroepen verdeeld, doet zijn. Kon men in het laissez-faire-kapi
talisme terecht stellen, dat de factor Arbeid belichaamd was in het proletill'iaat, 
thans heeft zich niet alleen in dat proletariaat een interne differentiatie voltrokken, 
maar is tevens het verschijnsel van de nieuwe middenstand belangrijk geworden, 
en handhaaft zich de oude middenstand als waardevol element in het maatschap
pelijk stelsel. Een socialistische beweging, die thans nog uitsluitend ' op het eigen
lijke proletariaat zou steunen, verstart Of tot secte, Of moet zich aan de methode der 
dictàtuur van een minderheid overgeven. Wil de socialistische beweging democra
tisch en tegelijk socialistisch blijven - d.w.z. in de strijd tussen Kapitaal en Arbeid 
aan de factor Arbeid de heerschappij verzekeren - dan moet zij steunen op die 
verschillende volksgroepen, die thans te samen de factor Arbeid vertegenwoordigen, 
en deze Arbeid willen uitoefenen als dienst aan de gemeenschap. Naar de psycho
logische en geestelijke zijde betekent het o.a., dat de beweging niet meer uitslui
tend steunen kan op de "proletarische sentimenten" en de daaruit te verklaren 
antithesen en compensatievoorstellingen. Indertijd ltad Max Adler waarlijk geen 
ongelijk, toèn hij beschreef dat en waarom het Marxisme als "proletarische Lebens
lehre" functionneerde - voor de huidige situatie past niet alleen de term niet 
meer, maar zou een zuiver proletarische levensleer het socialisme in Europa een
voudig tot onmacht doemen. 

b. Konkreet wil dit zeggen, dat in een brede socialistische volksbeweging, die 
voor het recht van de factor Arbeid oph'eedt, ruimte behoort te zijn voor ver
schillende levensovertuigingen. Echter: het socialisme berust op bepaalde zedelijke 
inzichten en oordelen, die het onmogelijk maken het met elke levensbeschouwing 
te verbinden. Het socialisme in Europa is mede door de kultuUl·traditie van dit 
werelddeel gestempeld, het ontleende en ontleent zijn kracht aan het zedelijk 
protest tegen de ontmenselijking van de mens, m.a.w. het is onverbrekelijk ver
bonden aan een hoge waardering van de mens, het blijft principieel voorstander van 
een democratische regeringsvorm en maatschappij-sh'uctuur, en moet elke aan
tasting der geestelijke vrijheid (d.i. vrijheid van geloven en denken) veroordclen. 
Met levensovertuigingen, die deze menswaardering, democratie en vrijheid ont-
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kennen, is ons socialisme onverenigbaar; een toegeven aan dit soort overtuigingen 
zou verraad en zelfvernietiging zijn. 

Dit sluit niet uit - ·integendeel in - dat een socialistische beweging bijv. in 
Azië, geworteld in een andere kultuur traditie, een eigen geestelijke vorm en gestalte 
zou kunnen en moeten aannemen. Willen wij echter elkaar als democratische socia
listen blijven erkennen en verbonden blijven in één strijd, dan zullen de genoemde 
elementen voor ons allen blijven gelden - het is juist iets van de rijkdom der 
geestelijke pluriformiteit, die in deze verbondenheid gestalte krijgt. 

c. In de periode na de tweede wereldoorlog wordt een eis van de socialistische 
beweging sinds lange jaren geleidelijk aan verwerkelijkt: aan de organisaties der 
arbeiders, in het bijzonder der vakbeweging, wordt een plaats ingeruimd in de 
leiding van productie en maatschappij. Het proces is niet in alle landen even ver 
gevorderd, men komt ook niet tot dezelfde vormen. De vraag kan gesteld worden: 
in hoever de inwilliging van deze oude eis berust op een erkenning van het zede
lijk gerechtvaardigde ervan; duidelijk is, dat een zeer sterk motief ligt in de be
hoefte aan sociale vrede met name in die landen, die door oorlog en bezetting 
stonden voor de noodzaak om een geschonden productieapparaat en een schaarste
economie zo spoedig mogelijk te herstellen. Hoewel de socialistische beweging 
sinds lang deze eis had gesteld, kan men moeilijk beweren, dat zij kant en klaar was 
met uitvoerbare plannen, waarin alle moeilijkheden onder ogcn waren gezien. 
Deze situatie dwingt er toe, dat een agressieve strijd om kwesties van levens
beschouwing - atheïstisch socialisme tegenover Christendom - op de achtergrond 
komt, te meer omdat de eis in beginsel overtuigd gesteund wordt door christelijke 
groeperingen en organisaties. Ik zou niet graag stellen, dat socialisme en christelijk 
solidarisme één en hetzelfde zijn, maar meen wel, dat in de strijd om konkrete 
oplossingen deze beide elkaar sterker naderen dan een 50 jaar geleden, toen beide 
denkwerelden van beide kanten als onverzoenlijk werden gesteld. 

d. In een aantal Europese landen zijn de socialistische partijen tot de regering 
geroepen, soms in coalitie met andere partijen, soms alleen. Het zou een studie 
op zichzelf vorderen om de invloed van dit feit na te gaan, in het bijzonder op 
de mentaliteit der aanhangers van het socialisme èn op die van de tegenstanders
op-levensbeschouwelijke-gronden. Enerzijds kan men stellen: de socialisten op 
overheidsposten hebben oog gekregen voor levende scheppende krachtcn in andere 
volksgroepen; anderzijds: de daden van socialistische regeringen of ministers op 
het terrein der sociale zekerheid voor de achtergestelde bevolkingsgroepen hebben 
ook in christelijke kringen waardering gevonden. Hetzelfde geldt van die maat
regelen der overheid, die het immanente proces van overgang van laat-kapitalisme 
naar een andere structuur, bewust stuwden in socialistische richting: te denken is 
aan nivellering van inkomens door belastingpolitiek, aan de inperking van onder
nemerswinsten ten bate der gemeenschap, aan gedeeltelijke socialisatie of nationa
lisatie, aan openstelling van onderwijs voor alle begaafden, aan sociale gezondheids
zorg, aan actieve cultuurpolitiek enz. Al deze maatregelen van konkrete en tevens 
principiële aard vinden steun bij grote groepen van verschillende levensovertui
gingen, en worden ook door Christenen principieel aanvaard - zij zijn trouwens 
niet op levensbeschouwelijke gronden, maar ter wille van de mens en gezonde 
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maatschappelijke verhoudingen genomen. Misschien mag er, althans in konkrete" 
gevallen, aan worden toegevoegd, dat Christenen wel eens oog bleken te hebben 
voor de noodzaak van decentralisatie der verantwoordelijkheid, waaraan centra
listisch denkende socialisten te gemakkelijk voorbijgingen. 

Op grond van deze ontwikkelingen is het verantwoord te stellen: terwijl in de 
eerste en tweede periode der socialistische beweging slechts door eenzame stemmen 
de verenigbaarheid van socialisme en Christendom werd bepleit, heeft de practijk 
- eerst der werkloosheidsbestrijding, later der geheel of gedeeltelijk socialistische 
regeringen - de verenigbaarheid feitelijk gedemonstreerd. 

Om het proces in zijn gehele omvang en betekenis te zien, moeten wij ook letten 
op wat zich afspeelde in de Christelijke kringen. Wat de houding der R.K. Kerk 
betreft, moge allereerst worden opgemerkt, dat zij steeds een onderscheid heeft 
gemaakt tussen het Engelse socialisme (en het Skandinavische?) en het kontinentale, 
en nimmer het lidmaatschap van de Labour Party of van Trade Unions heeft ver
boden; waar zij het socialisme in de Europese landen afwees, bedoelde zij 1 0 een 
veroordeling van het Marxisme, 2 0 een afwijzing van het dogma der socialisatie, 
3 0 een bestrijding van de practische cultuurpolitiek der socialistische partijen, in 
het bijzonder der onderwijspolitiek. In de ontwikkeling der denkbeelden binnen de 
RK. Kerk sinds 1931 (Quadragesimo Anno) kan men duidelijk een kentering waar
nemen, die uiteraard verband houdt met de kentering binnen -het socialisme, dat 
zich ook op het kontinent van het Marxisme af ontwikkelde, en het "dogma" van de 
socialisatie liet vallen. In verschillende landen aanvaarden RK. volledig - b·ou
wens: in overeenstemming met de leer der Kerk - de Welvaartstaat, een ingrijpen 
van staatswege ook in eigendomsverhoudingen; indien ik mij niet vergis, ligt de 
oorzaak van spanning en wantrouwen voornamelijk in de onderwijspolitiek, die naar 
het oordeel der RK. nog steeds beheerst wordt door een in wezen liberaal-burger
lijk neutralisme en een miskenning van het recht der ouders op de geest waarin 
hun kinderen moeten worden onderwezen en opgevoed. Een motief, dat blijkbaar 
aan kracht verliest door de veranderingen binnen de socialistische beweging, is dat 
van de zielzorg, zich uitend in het verbod van lidmaatschap van socialistische par
tijen en vakorganisaties: in enkele landen is dit verbod na 1945 niet opnieuw 
uitgevaardigd. Toch is nog niet een uitspraak van de Paus verschenen, waaruit 
een aanvaarding van het hedendaagse democratisch socialisme kan worden afgeleid. 
In Duitsland verdient bijzondere aandacht niet alleen dat goede RK. lid der S.P.D. 
zijn geworden, en dat men tot één vakorganisatie is gekomen, maar ook dat een 
invloedrijk blad als de Frankfurter Hefte, geleid door overtuigde RK., opkomt voor 
"Sozialismus aus christlicher Verantwortung", daarmee een traditie voortzettend, die 
reeds uit de eerste periode van het socialisme stamt (Von Ketteler, Hohoff) en in de 
tweede periode invloedrijk was (Steinbüchel). 

Karakteristiek schijnt mij de discussie, die zich in Duitsland heeft ontwikkeld 
over het Manifest der nieuwe Socialistische Internationale van 3 Juli 1951. In de 
preambule tot dit Manifest (punt 11) wordt gezegd: 

"Het democratische socialisme is een internationale beweging, die volsb·ekt niet 
een starre gelijkvormigheid van opvattingen vereist. Of socialisten hun socialistische 
overtuiging afleiden van een Marxistische of een andersoortige maatschappij-ana-
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lyse, of dat zij worden geïnspireerd door religieuze of humanitaire beginselen, allen 
streven zij naar het zelfde doel: een maatschappelijke orde van sociale gerechtig
heid, hoger levenspeil, geestelijke vrijheid en wereldvrede", 

De reactie van R.K. zijde op dit Manifest (o.a. van niemand minder dan Oswald 
von Nell Breuning S.J.) is merkwaardig: met vreugde begroet hij de sterk democra
tische tendens uit het stuk; hij acht de economische conceptie als tussenpositie 
tussen kapitalisme en communisme aanvaardbaar, al vreest hij een te sterke neiging 
tot dirigisme - maar konstateert een tekort op het terrein der cultuur: "an kultu
rellem Gehalt bietet es trotz mancher schönen Anläufe und ehrlich gemeinter Ver
suche nicht viel mehr als gähnende Leere" (Wörterbuch der Politik V 430). 

Wat de niet-R.K. wereld betreft (Protestantisme en Anglicanisme) moge verwezen 
worden naar het Kongres van de \Vereldraad der Kerken te Amsterdam 1948. De 
derde sectie van dit Kongres hield zich bezig met "de Kerk en de maatschappelijke 
wanorde" en deed enkele zeer belangrijke uitspraken. Ten eerste: zij veroordeelt 
principieel het kapitalisme: 

"De Kerk moet duidelijk laten zien, dat er conflictpunten zijn tussen het Christen
dom en het kapitalisme. De ontwikkeling van het kapitalisme verschilt in het ene 
land van het andere en vaak is de uitbuiting van de arbeiders, die karakteristiek 
was in het vroegere kapitalisme in belangrijke mate verdwenen onder invloed van 
de vakbonden, sociale wetgeving en een verantwoorde bedrijfsvoering. 

Maar: l. het kapitalisme heeft de neiging om datgene wat de primaire taak 
moest zijn van ieder economisch stelsel - het voorzien in de menselijke behoeften 
- ondergeschikt te maken aan de economische voordelen van diegenen, die de 
meeste macht bezitten over de economische middelen; 2. het heeft de neiging 
ernstige ongelijkheden te doen ontstaan; 3. het heeft bij de Westerse volken een 
practische vorm van materialisme in het leven geroepen in weerwil van hun 
christelijke achtergrond, want het heeft de grootste nadruk gelegd op succes in het 
verdienen van geld; 4. het heeft ook de volken van de kapitalistische landen 
onderworpen aan een soort lot, dat de vorm heeft aangenomen van een sociale ramp 
als massa-werkloosheid." 

Ten tweede: het stelt als positief begrip, als norm voor christelijk sociaal en poli
tiek handelen dat der "verantwoordelijke maatschappij"', waarvan de inhoud als 
volgt wordt omschreven: 

"In een verantwoordelijke maatschappij heerst de vrijheid van mensen, die zich 
verantwoordelijk weten voor gerechtigheid en openbare orde en zijn zij, die politiek 
gezag of economische macht bezitten, voor de uitoefening daarvan, verantwoording 
schuldig aan God en aan de mensen, wier welzijn daarvan afhangt. 

De mens mag nooit tot een instrument worden gemaakt voor politieke of econo
mische doeleinden. De mens is niet. geschapen voor de Staat, doch de Staat voor 
de mens. De mens is niet geschapen voor de productie, maar de productie voor de 
mens. Wil een samenleving in de moderne levensverhoudingen verantwoordelijk 
blijven, dan is het nodig, dat de mensen de vrijheid bezitten om op hun regering 
controle uit te oefenen, deze te becritiseren en van regering te veranderen, dat de 
macht gebonden is aan wetten en tradities en zo veel mogelijk verdeeld wordt 
over de gehele gemeenschap. Het is noodzakelijk, dat economische gerechtigheid 
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en gelijke mogelijkheden verzekerd zijn aan alle leden der maatschappij." 
Ten derde: het stelt als taak voor de Christenheid om, nadat kapitalisme en com

munisme principieel worden afgewezen, "om zodanige nieuwe creatieve oplossingen 
te vinden, waarbij het niet mogelijk is, dat gerechtigheid en vrijheid elkaar weder
zijds vernietigen". 

Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat in het begrip "verantwoordelijke maat
schappij" de wezenlijke elementen zijn gevat, waaraan het democratische socialisme 
op zijn wijze vorm geeft, en dat er tussen een aldus verstaan Christendom en ons 
socialisme meer verbindingslijnen lopen dan tegenstellingen. Men dient zich overi
gens te realiseren, dat de kerken in verschillende landen belangrijk konservatiever 
kunnen zijn dan de uitspraken van de Wereldraad; nochtans wijzen deze uitspraken 
de richting van de ontwikkeling der denkbeelden. 

IV. Wij hebben thans de vraag te overwegen, wat uit het voorafgaande volgt 
voor de politiek der socialistische partijen in hun verhouding tot de Christelijke 
kerken en groepen. Ter verheldering der discussie formuleer ik een en ander in de 
vorm van bondige stellingen. 

1. Kern der socialistische politiek blijft: een reconstructie der eigendoms- en 
sociale verhoudingen, zodanig dat de factor Arbeid in productieproces en politiek 
de beslissende plaats inneemt. Overeenkomstig het stadium der maatschappelijke 
ontwikkeling worden onder Arbeid begrepen die groepen, die een positieve functie 
in het arbeidsproces vervullen (arbeiders, oude en nieuwe middenstand) en geen 
belang hebben bij de kapitalistische orde. 

2. De socialistische politiek berust op zedeliike beginselen, waaronder de per
soonswaarde van ieder mens, de gelijkberechtiging en de geestelijke vrijheid de 
beslissende zijn. 

3. De vraag, wat een socialistische overtuiging voor socialisten persoonlijk bete
kent en betekenen kan, behoeft door de partijen - die politieke en geen levens
beschouweliïke organisaties zijn - niet te worden beantwoord. De socialistische 
partijen zullen er, voorzover zij bewust democratisch willen blijven, voor waken, 
dat zij niet als levensbeschouwelijke machten optreden. Socialisme is geen gods
dienst, evenmin anti-godsdienst; het is een beweging die vorm geeft aan maat
schappelijke krachten onder leiding van zedelijke idealen, het is konkretisering 
van ethiek, die zowel godsdienstig als niet-godsdienstig kan worden gefundeerd. 

4. De socialistische beweging behoort scherpe zelfkritiek te oefenen, waar haar 
cultuurpolitiek beheerst zou worden door resten van burgerlijk of proletarisch 
atheïsme. 

5. De zedelijke beginselen, die aan de socialistische idee en politiek ten grond
slag liggen, behoren tot de levenskrachtige elementen uit de Europese cultuur
traditie, en zijn ook in het heden nog creatief. Waar een socialistische beweging 
zich anti-thetisch stelt tegenover de machten, die in de loop der geschiedenis deze 
zedelijke beginselen hebben gèvormd en gevoed, waar zij zich vijandig keert tegen 
Christendom en Humanisme, snijdt zij voor zichzelf voedingsbronnen af. "Wo 
immer der Sozialismus heute noch das Christentum bekämpft, da gräbt er sich 
sein eigenes Grab" (Theodor Steinbüchel in 1919). De stelling geldt in versterkte 
mate, nu het hedendaags Christendom in zijn leidinggevende organen uitgesproken 
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anti-kapitalistisch en anti-dictatoriaal is, en bewust werkt in de richting der "ver
antwoordelijke maatschappij". 

6. Het in 5 gezegde sluit allerminst uit de noodzaak en het gerechtvaardigde 
van kritiek op het empirisch Christendom en de empirische kerken, wanneer zij op 
sociaal en politiek · terrein konservatief en reactionnair optreden. Er is hier echter 
scherp te onderscheiden tussen kritiek op het politiek gedrag en die op het Christe
lijk geloof. 

7. Ook al kan men oog hebben voor verschil in nationale situatie, de socialis
tische beweging als geheel zal bestrijden, dat godsdienstige overtuiging grondslag 
voor politieke partij formatie behoort te zijn. 

8. Socialistische partijen in Europa behoren thans in hun program ondubbel
zinnig te erkennen, dat Christenen op grond van hun godsdienstig geloof socialis
tische politiek noodzakelijk achten. Elke gedachte in de richting van "godsdienst 
privaatzaak" is thans bij de huidige stand der verhoudingen en inzichten verouderd.. 

9. Het zwakke punt in de practische socialistische politiek blijft voorshands de 
cultuurpolitiek, in het bijzonder het recht, dat . Christenen volgens hun levens
overtuiging moeten opeisen, van onderwijs en cultuurarbeid op godsdienstige 
grondslag. Zonder te wûlen ontkennen, dat het socialisme beginselen bevat die een 
actieve cultuurpolitiek mede ktmnen stempelen, moet toch worden ingezien, dat 
op dit terrein ruimte behoort te zijn voor verscheidenheid naar levensovertuiging. 

10. De organisatorische opbouw der socialistische beweging zal in verschil
lende landen op grond van de nationale traditie verschûlend zijn en blijven. Uit 
het inzicht, dat voor de Europese cultuurontwikkeling in dit stadium - met sterke 
immanente nihilistische en dictatoriale tendenzen - concentratie van alle krachten, 
die een politiek van sociale gerechtigheid en geestelijke vrijheid willen voeren, 
geboden is, moet worden gesteld, . dat de organisatorische opbouw der socialistische 
partijen duidelijk tot uiting behoort te brengen de volledige kameraadschappelijke 
samenwerking tussen Christenen en niet-Christenen. 

11. In dit uur der Europese geschiedenis kan de socialistische beweging alleen 
dan de concentratie van alle creatieve krachten op politiek terrein zijn, indien zij 
volledig ernst maakt met het beginsel der geestelijke pluriformiteit. Dit geldt 
uiteraard alleen voor die stromingen, die de onder 2 genoemde zedelijke beginselen 
door socialistische politiek willen verwerkelijken. 



H. VOS 

BIJ HET TROELSTRA-MONUMENT 1) 

D
oordat Vorrink, de voorzitter van de Partij van de Arbeid, die een zo 
belangrijk aandeel heeft gehad in het verstrekken van de opdracht voor dit 
monument van Troelstra, hier - helaas - niet aanwezig kan zijn, is het 

mijn taak geworden, waarde Albarda, namens de Partij van de Arbeid het resultaat 
van die opdracht te aanvaarden. 

Het is mij bekend, hoeveel werk het comité heeft moeten verrichten om wat het 
op zich genomen had, tot een goed. einde te brengen. Er wa~en eerst de zorgen 
voor het bijeenbrengen van het benodigde geld. Na de bijzonder goed geslaagde 
inzameiingsactie schenen de financiële zorgen gering, maar zij kwamen temg, toen 
gedurende de voorbereiding en uitvoering de lonen, en nog meer de materiaal
prijzen met sprongen omhooggingen. Er was een beslissing te nemen over de keuze 
van de ontwerper - terwijl daarna geregeld overleg moest plaats vinden. Er moest 
gekozen worden in welke gemeente het monument zou komen te staan, en met de 
gemeentelijke autoriteiten te zamen diende de plaats nader te worden uitgezocht. 
En er moest ook - somtijds - het ongeduld van de opdrachtgevers worden over
wonnen. 

Het zal zijn, Albarda, of met het onthullen van dit monument, met het wegvallen 
van het doek, ook een last wegvalt van uw schouders en van die van uw medeleden 
van het comité. Ik kan slechts vragen, namens de Partij van de Arbeid, om in plaats 
daarvan, de last onzer dankbaarheid te willen aanvaarden. 

Ook aan de beeldhouwer, prof. Esser, en aan degenen die hem terzijde hebben 
gestaan bij het werk, past het mij de dank der Partij uit te spreken. Te weinig 
geeft in dit land de volksgemeenschap, te weinig ook geven in dit land de samen
stellende delen er van, opdrachten van grotere omvang aan scheppende kunste
naars. En wanneer een opdracht gegeven is, laat men dikwijls de kunstenaar te 
weinig tijd om zich zijn taak innerlijk eigen te maken, om de uitvoering er van te 
overwegen en nogmaals te overwegen. 

Prof. Esser stond voor de moeilijke taak zich de mens Troelstra naar denken en 
zijn eigen te maken, en tevens het denken en zijn van de tijd en de wereld waarin 
hij leefde en werkte. 

De Partij van de Arbeid dankt prof. Esser, dat hij deze moeilijke opgave heeft 
willen aanvaarden - en heeft weten te volvoeren. 

1) Rede, gehouden bij de onthulling van het monument van Pieter Jelles Troelstra op 
13 Mei 1953. 
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Wie tracht, de figuur van Troelstra, zoals zij oprijst in onze historie, te 
benaderen, wordt allereerst getroffen door zijn grote veelzijdigheid. Zanger in het 
Fries, maar belangrijker: agitator, redenaar, volkstribuun, zo gij wilt, de man, die 
vooraan ging in optochten en demonstraties, die opriep tot begrip en verzet beide. 
De parlementariër, de staatszaken kennend en beheersend, die in het parlement 
zijn gezag ontleende aan het diep doordringen in de besproken materie, en toch 
zo wist te spreken, dat de staatszaak volkszaak werd, en het woord in het parlement 
ook buiten de muren van dat parlement werd verstaan. 

Partijleider - oprichter en aanvoerder van de S.D.A.P., haar richting bepalend 
bij nederlaag en overwinning; in tijden van oorlog en vrede de weg verkennend en 
wijzend, dikwijls in scherpe tegenstelling tot anderen, binnen en buiten die partij. 
Internationalist - geziene figuur in de socialistische internationale, bij congressen 
en belangrijke discussies vooraan. 

En dan - naast dit alles - schrijver van talloze artikelen, leidinggevende artike
len, samensteller van brochures en toelichtingen over beginsel en tactiek, redacteur 
een tijd lang van het politieke orgaan der Partij - en ná dit alles nog de schrijver 
van misschien wel de meest gelezen gedenkschriften in ons land. 

Hedenmiddag, bij de onthulling van zijn monument, wil ik trachten het licht te 
doen vallen op één facet van die veelzijdigheid: op zijn ononderbroken werkzaam
heid, gericht op de ontplooiingsmogelijkheden voor de meest geslagenen. Op de 
grondslag van een zeer sterk gevoel van recht - van gelijk recht voor alle 
bewoners dezer wereld - richtte hij zijn activiteit van meet af aan op de groei tot 
een zelfstandig denken, en op een medebeslissingsrecht, dat kennis en verantwoor
delijkheid insloot. Het democratische denken vindt in hem een eerste, en tot zijn 
einde toe, onvermoeibare kampioen. 

De eerste grote strijd die Troelstra voert - en zijn leven is vol van strijd -, is 
die in de Sociaal-Democratische Bond tegen anarchisme en syndicalisme. Een 
strijd, die zal leiden tot de oprichting van de S.D.A.P. 

Zelf agitator van grote kracht, richt hij zich bewust tegen de agitatie 6m de 
agitatie, waartoe een . deel der anarchistische leiders de arbeiders oproept. Zelf 
emotioneel tot in zijn laatste vezels, keert hij zich, bewust, tegen de sociale roman
tiek, die de opvoeding tot constructief denken verwaarloost. En het verraad
geschreeuw, dat steeds elk proces van verleugening begeleidt, laat hij over zich 
heen gaan - zijn eigen weg kiezend en volgend. 

Wie nu, na bijna 60 jaar, zich afvraagt; welke bijdrage na de oprichting van de 
S.D.A.P. het anarchistische en syndicalistische denken geleverd heeft tot de sociale 
structuur en het sociale welzijn van het Nederlandse volk, vindt geen antwoord, 
omdat zulk een bijdrage niet geleverd is; het beste bewijs voor de juistheid van 
Troelstra's opvattingen. 

En de laatste resten van wat aan het eind van de vorige eeuw nog een anarchis
tische ep syndicalistische beweging mocht heten, zijn na de tweede wereldoorlog 
roemloos ten offer gevallen aan de communistische ideologie. De romantiek die 
deze bewegingen kenmerkt, richt zich nu op het romantiseren van het communis
me, waarvan zij de bittere werkelijkheid niet willen zien .... 

De tweede grote strijd, door Troelstra aang~bonden, vond zijn hoogtepunt in 
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1909 - vijftien jaar na de oprichting van de S.D.A.P. Hij eindigde met het 
uittreden uit de Partij van wat zich eerst S.D.P. (Sociaal-Democratische Partij) 
later C.P. (Communistische Partij) en nog later C.P.N. zou noemen. In 1909 wordt 
door Troelstra de eerste strijd gevoerd tegen de voorlopers van het communisme. 
En duidelijk, om dezelfde reden: het offeren van het zelfstandig denken, ditmaal 
niet aan de romantiek, maar aan de dogmatiek. 

Van dogmatiek naar dictatuur - het is slechts één pas. En van dictatuur naar 
onderdrukking van de vrije-meningsuiting eerst, van het zelfstandig denken straks, 
is een nog kleinere afstand. 

Van het recht op zelf mede te denken, van het recht om maatschappelijk zelf 
mede te beslissen, van het recht op zelfgekozen verantwoordelijkheid is in een dic
tatuur geen sprake, en nog het allerminst in een door dogmatiek gedragen dictatuur. 

Wij mogen Troelstl'a dankbaar zijn, ook nu nog, dat hij met grote scherpte van 
blik reeds vóór de eerste wereldoorlog de consequenties van de verleugening 
terwille van de dogmatiek beeft gezien, en dat mede door zijn grote gezag deze 
eerste prae-communistische beweging van werkelijke invloed op de arbeidersklasse 
verstoken bleef. 

Feller, menselijk feller, met een in het parlement ongekende felheid, reageert dan 
Troelstra in de eerste wereldoorlog op de redevoering van het Kamerlid Nierstrasz 
- een redevoering, waarin een fascistische mentaliteit doorklinkt, nog vóór van 
een door Mussolini en Hitler gesanctionneerd fascisme sprake is. "Een verbinding 
van het grootkapitalisme met een aanval op het parlementaire systeem" noemt 
Troelstra deze rede. Wie denkt bij deze woorden niet aan de Duitse situatie van 
omstreeks 1930? Maar sterker nog dan tegen dit feit, neemt Troelstra stelling tegen 
de methode, die even grof en onbeschaamd als wij het later maar al te vaak zouden 
zien gebeuren, de leugen en de verleugening, en het verdacht maken van de 
politieke tegenstanders als wapen hanteert. Troelstra weet op dat ogenblik zijn 
levenswerk bedreigd door deze methode: bij zulk een verleugening door de dema
gogie wordt elk recht op zelf mededenken, elk recht op zelfstandig medebeslissen 
illusoir. Wij hebben het systeem in al zijn sinistere volheid in werking gezien: Rijks
dagbrand, boekenverbranding, schending van cultuurmonurnenten, massavervolging, 
rassenwaan en oorlog. . .. waarbij steeds weer de "Fübrer" denkt. ... 

Troelstra noemt in de Gedenkschriften zijn eigen optreden, bij wat als incident
.Nierstrasz in de parlementaire geschiedenis bekend is gebleven, onbeheerst .... 
Toch, misschien zouden wij dankbaar zijn geweest, als door zulk een grootheid 
gedragen in 1933 in de Rijksdag een "onbeheerste" tegen Hitler was opgestaan .... 

Ik noemde driemaal Troelstra's strijd een strijd tegen verleugening. Tegen de 
verleugening door de romantiek ging de strijd met het anarchisme, tegen de 
verleugening door de dogmatiek zijn strijd tegen de voorposten van het communis
me, tegen de verleugening door de demagogie zijn uitbarsting tegen het prae
fascisme. Ik noemde deze drie ook bewust, omdat anarchisme, communisme en 
fascisme alle drie pretendeerden anti-kapitalistisch te zijn. 

Niemand zal van Troelstra ooit zeggen, dat hij niet anti-kapitalistisch was! Maar 
zijn strijd tegen het kapitalisme ging langs de weg van de maatschappelijke recon
structie, langs de weg van het vormen en hervormen van het menselijk bewustzijn 
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in de maatschappelijke taak zelf. Scherp, onafgebroken, heeft Troelstra de kapitalis
tische maatschappijvorm aangevallen. Aangevallen om de ontrechting, om de 
sociale misstanden en de sociale nood, aangevallen om de klassescheiding, en mis
schien nog het meest om de klassehoogmoed, die de arbeider zag en behandelde 
als een tweederangs menselijk wezen en hem blijvend tot die staat wilde doen 
behoren. Maar zijn weg tot hervOlming was die van het aantasten van de sociale 
misstanden en van de nood, en van het in bewustheid doen groeien van de arbeider 
zelf - de weg van de democratische strijd en zelfopvoeding. • 

Voor Troelstra was de su·ijd voor het algemeen kiesrecht, de onafgebroken strijd 
daarvoor, de positieve uitdrukking van dit streven. Het algemeen kiesrecht was de 
uitdrukking van een staatsrechtelijke gelijkheid - een recht voor allen, dat diep in 
het volksbewustzijn diende te leven. Het was - natuurlijk ook - in de politieke 
strijd een middel tot machtsvorming, tot het vormen van die macht nl. in de 
politiek, welke sociale hervormingen tot stand zou kunnen brengen en daarmede 
nieuwe ontplooiingsmogelijkheden voor het volk zou scheppen. Maar ook - vóóral 
misschien - zag Troelstra het kiesrecht als iets, dat plichten zou opleggen: de 
plicht n1. om zich als burger de staatszaken eigen te maken, de plicht om van de 
geboden nieuwe ontplooiingsmogelijkheden gebruik te maken. In deze gedachten
gang is het algemeen kiesrecht de methode om mens en gemeenschap nauwer aan 
elkaar te binden. 

De openbare discussie in de openbare lichamen geeft evenals de openbare 
discussie in pers en vergadering, de mogelijkheid om de maatschappelijke ontwik
keling de burger naderbij te brengen. Zij bieden ook de mogelijkheid om, hetzij 
individueel, hetzij collectief, invloed uit te oefenen, beslissende invloed, op de 
gang van zaken. 

Het instruerend karakter van de openbaarheid van discussie was Troelstra lief -
om die beide elementen: het mede leren denken, het mede leren beslissen. 

Naar mijn mening kan men de houding van Troelstra in de schoolstrijd mede 
vanuit dezelfde gedachtengang verklaren. Zeker, ook hier waren partijpolitieke 
overwegingen niet vreemd aan de beslissing en werd, op het ogenblik dat Troelsu·a 
zich inzette voor de Groninger schoolmotie - die achttien jaar later door de gelijk
stelling van openbaar en bijzonder lager onderwijs zou worden gevolgd - in de 
argumentatie de partijpolitieke overweging voorop geschoven. De schoolstrijd 
beëindigen betekende immers, dat vrijwel automatisch de sociaal-economische 
problemen meer op de voorgrond zouden komen te staan. Het betekende een 
aantasten van de bestaansgrond der confessionele partijen. 

Ik wil de betekenis van deze overwegingen niet verkleinen, zeker vandaag niet, 
nu zij bezig zijn hun waarde te bewijzen in de partijpolitieke omvormingen, waar
voor wij zij gesteld. Maar evenzeer wil ik vaststellen, dat voor Troelstra het beëin
digen van de schoolstrijd door de pacificatie ook voortvloeide uit zijn opvattingen 
omtrent het recht om zelf mede te denken en mede te beslissen, uit zijn inzicht, 
dat door deze pacificatie de ontplooiingsmogelijkheden voor het gehele volk zouden 
toenemen. 

Geheel passend in het raam van dit denken, dit streven naar een plicht tot mede
denken en een recht tot medebeslissen, zijn de voorstellen van Troelstra geweest, 
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neergelegd in het zgn. "politiek systeem". Hij zag naast de politieke democratie 
de economische democratie als een werkbaar begrip. De verbinding tussen mens 
en staat vond haar neerslag in het algemeen kiesrecht, de verbinding tussen mens 
en bedrijf diende evenzeer in nieuwe vormen te worden vastgelegd. Ook hier toont 
Troelstra zich als degene die méér deed dan de aanval openen op de kapitalistische 
maatschappijvorm - zijn constructieve denken zocht meteen naar wat er voor in 
de plaats zou moeten komen - concreet en practisch, met recht en plicht. 

Troelstra heeft beleefd, dat in een periode van een vijftal jaren, tussen 1917 en 
1922, terwijl hij nog volop in het politieke leven stond, in wet en Grondwet de 
denkbeelden waarvoor hij de strijd had gestreden, werden verankerd. Het algemeen 
kiesrecht kwam tot stand - het vrouwenkiesrecht incluis. De pacificatie voor het 
lager onderwijs werd een feit - in de Grondwet van 1922 werd de mogelijkheid 
geopend van het tot stand komen van openbare lichamen voor beroep en bedrijf -
een artikel, waarop de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie berust. Samen met de 
achturendag, dóor de S.D.A.P. hardnekkig gepropageerd - vormen deze wetten 
de grondslag voor ons politieke, culturele, economische en sociale volksbestaan. 

Dit ene faèet heb ik willen belichten van dit grote leven: het zeggen van "neen" 
tegen alles wat zweemde naar verleugening van de massa en wat aan de ontplooiing 
van het zelfstandig denken en het medebeslissen in de weg stond of zou kunnen 
staan - en het zeggen van "ja" tegen alles wat de ontplooiing van dit bewuste 
maatschappelijke denken kon bevorderen. Vormgever bij uitstek van ons volks
bestaan, zonder ooit tot direct regeren te zijn geroepen. 

Ik ben mij bewust, en ik ben mij bewust gebleven, dat dit alles slechts een 
deel is van de betekenis van dit leven voor onze huidige gemeenschap. Hij had 
vele andere kwaliteiten. Geen volksb'ibuun overtrof hem in agitatorische kracht, 
geen theoreticus in scherpte van analyse. Als hij demagoog had willen zijn, voor 
eigen doeleinden zijn gaven exploiterend, dan had hij dit kunnen zijn! Maar heel 
zijn agitatorische kracht stelde hij in dienst van de constructieve maatschappelijke 
vormgeving. En toch - agitatorische kracht en constructieve vormgeving waren 
elementen van zijn wezen, die slechts ten dele zijn grootheid bepalen. Die 
grootheid ligt, meer dan in iets anders, in de diepgang van zijn emoties. Troelstra 
was zeker niet, wat men een "evenwichtig mens" noemt. Hij heeft de vreugde 
gekend, en de extase, maar ook de verwarring, de inzinking, de twijfel en de 
vertwijfeling. 

Het agitatorisch vermogen en het zich richten naar consbuctieve doeleinden 
gaven Troelstra zijn waarde voor ons volk - de diepte van zijn emoties verleent 
hem zijn grootheid. Want · door zijn ontroering slaagde hij er in anderen te 
ontroeren, in menselijke zin, in anderen revolutionnair te werken naar de geest. 
Daardoor alleen ook is te verklaren, hoe tienduizenden bij het vernemen van zijn 
dood, zonder organisatie, zonder oproep, van zich zelf uit, stroomden naar dat 
kerkhof, hier dichtbij, als door één gedachte gedreven. De diepte van zijn 
emoties, die overdracht der ontroering, deden de mogelijkheid ontstaan van een 
andere dan gewone verhouding: de menselijkheid van de leider zich terugvindend 
in de massa-mens. 

Na zijn dood is de betekenis van Troelstra voor land en volk, zijn betekenis als 
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staatsman van grote allure, ook buiten de socialistische rijen, algemeen erkend. 
Zoals in de socialistische wereld de blik op mannen als Schaepman, Kuyper en 
Nolens onbevangener is geworden. 

Mijnheer de burgemeester van Den Haag. Toen Troelsb:a zijn werk begon, vond 
hij een door de eerste slagen van een nog ongebreideld kapitalisme geteisterde 
arbeidersklasse. Hij heeft zijn werk verricht, met verziende blik. Maar ondanks 
alles - mede door zijn streven tot stand gekomen sociale vooruitgang, staan wij 
ook nu nog in een door twee wereldoorlogen en door diepgaande tegenstellingen 
geteisterde wereld. Wij staan hier in een door die oorlog geteisterde stad. De 
taken, waarvoor politieke partijen en andere maatschappelijke organisaties, lands
bestuur en stadsbestuur thans staan, zijn anders, maar niet geringer dan zestig 
jaar geleden. Zij eisen als toen een verziende blik en een nooit aflatende werk
zaamheid. Zij eisen, als in de dagen van Troelstra, een breken en een bouwen. 
Een bouwen in materiële en in culturele zin. 

De Partij van de Arbeid is vastbesloten haar "neen" en haar "ja" te laten horen. 
Zij eert met dit beeld de grote socialistische voorganger, zij wil daarmede zijn 
betekenis voor land en volk vastleggen. Maar zij wil ook trachten met dit monu
ment een bijdrage te leveren voor de betekenis van de stad, in culturele zin. 

In goed overleg, mijnheer .de burgemeester, is tussen het bestuur der gemeente 
en het comité de plaats voor dit beeld gekozen. De gemeente heeft, ook in overleg 
met de ontwerper, reeds veel werk doen verrichten om de gekozen plaats nog 
beter aan haar doel te doen beantwoorden. Ik zeg de .. gemeente daarvoor hartelijk 
dank. Het verhoogde de gerustheid, waarmede ik deze schepping van prof. Esser 
en de zorg daarvoor aan de gemeente toevertrouw. Ik moge u, mijnheer de burge
meester, verzoeken namens de Partij van de Arbeid, dit monument voor Pieter 
Jelles Troelstra wel te willen aanvaarden. 
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FRANÇOIS BONDY 

BIRMA - EEN AZIATISCH JOEGOSLAVIE 

R angoon, de hoofdstad van het Federatief Verbond van Birma, was in Januari 
het ontmoetingspunt van 14 Aziatische socialistische delegaties, zowel van 
de twee Japanse socialistische partijen als van Israëls Mapai. Belangrijk 

hierbij was de aanwezigheid van een "broederlijke gedelegeerde" van de 
Joegoslavische Communistische Partij (niemand minder dan Milovan Djilas. een 
van de vooraanstaande leiders van het regime) en van "waarnemers", afgevaardigd 
door de Tunesische Neo-Destour en door de "Convention Party" van de Goudkust. 
Dit ongewone samentreffen van socialisten, Titoïsten en exponenten van de kolo
niale strijd om onafhankelijkheid is voor de Birmaanse socialisten niets vreemds: 
zij zijn immers zelf tot op zekere hoogte sociaal-democraten en Titoïsten tegelijk, 
terwijl ze tevens een anti-imperialistisch front vormen. 

Het gevoel van verbondenheid met Joegoslavië en met andere koloniale naties, 
die voor hun onafhankelijkheid strijden, betekent meer voor de Birmaanse socia
listen dan de band met de Europese sociaal-democraten. Een regeringsvertegen
woordiger zei me: "Wij beoordelen een Westerse socialistische partij naar haar 
verzet tegen het koloniale streven in haar eigen volk", en hij voegde hieraan toe: 
"Als marxist eis ik de vrijheid voor alle onderdrukte mensen en volkeren, en -
dit laatste met een humoristische glimlach maar in volle oprechtheid - "als 
boeddhist verlang ik de vrijheid voor alle dieren." 

De Birmaanse socialisten hebben een land te besturen dat tweemaal de omvang 
heeft van Joegoslavië. In verschillende streken leveren zij nog voortdurend slag 
tegen de communistische guerrilla's, die sinds hun breuk met de AFPFL in 1948 
al hun best doen om de regering ten val te brengen. In de verderaf gelegen 
gebieden heeft deze regering nog geen gezag, wat wel duidelijk blijkt uit de 
aanwezigheid van het Chinese Kwo-min-tang-Ieger bij de noordelijke grenzen. De 
regering heeft de handen vol aan de bestrijding van de economische desintegratie 
en aan het opbouwen van een moderne "welfare state" en een omvangrijk modem 
onderwijsprogramma. Het is onvermijdelijk dat een partij als deze, die zich al 

. met succes geweerd heeft op de fronten van verdediging zowel als van weder
opbouwen die kan terugzien op de strijd tegen respectievelijk Engelse en Japanse 
bezetters, voor de socialisten van Frankrijk en Italië eerder medelijden voelt dan 
eerbied. Een toonaangevende theoreticus verontschuldigde de zwakte van die 
partijen met de goedbedoelde opmerking dat zij "slachtoffers waren van het 
Marshall-Plan en het Amerikaanse imperialisme". Voor hun Britse partijgenoten 
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hebben de Birmaanse socialisten eerbied, maar zij betreuren het dat de Britten 
zich de macht hebben laten ontnemen - zo gemakkelijk zal zoiets in Birma niet 
gebeuren I Weliswaar vinden ze dat de Labour Party geen verandering heeft ge
bracht in de bureaucratie, maar zij beklagen zich dat "er nu niemand in de Engelse 
regering is die ons begrijpt". 

Hun belangstelling voor Joegoslavië is gestadig toegenomen sinds do teleurstel
lende Russische machtspolitiek en de opstand van de Birmaanse communisten na 
de internationale Communistische Conferentie in Calcutta (Februari 1948). Hun 
critiek op de Russische en Chinese regeringen blijft echter zelfs nu nog beperkt 
tot de buitenlandse politiek van die landen en hun "internationaal-communistische" 
methoden. "Zij willen de kleine landen als pionnen gebruiken". Hun houding lijkt 
meer op de houding van de Joegoslavische pers in het eerste jaar na de breuk 
met Rusland dan op de huidige Joegoslavische houding. Een Birmaanse delegatie, 
ender leiding van de minister voor Landbouw, maakte enkele maanden geleden 
nog een rondreis door Rusland en China om landbouwmethoden te bestuderen. 
De delegatie werd door Russische journalisten begroet met vinnige vragen over 
de "Birmaanse concentratiekampen" waar de communistische patriotten zouden 
wegkwijnen. . .. een mopje dat men eerst recht waarderen kan wanneer men 
weet dat de communisten, die op het Birmaanse platteland met hun guerilla
troepen een ware terreur uitoefenen, in de steden nog steeds een legale organisatie 
hebben. 

Het "nieuwe China" is niet ongevaarlijk voor Birma: in de schoolboeken bijv. 
is een gebied van 10.000 vierkante mijl in Birma aangegeven als behorend tot 
China. De officiële verklaring is dat deze kaarten nog door de nationalisten ge
maakt waren, en de Birmanen leggen zich daar graag bij neer. Want hoewel alle 
Birmanen een ingeroeste vrees hebben voor Chinees imperialisme, weten ze te goed 
hoe gevaarlijk dichtbij de Chinese macht is om ooit openlijk uiting te geven aan 
die vrees. De Joegoslaven onthouden zich van critiek op het nieuwe China omdat 
het zo ver weg is en omdat ze hopen dat Mao op een goede dag Tito's voorbeeld 
zal volgen; in Birma doet men hetzelfde om tegenovergestelde redenen. Tevens 
speelt natuurlijk de sympathie voor alle Aziatische revoluties die de macht van 
het Westen verkleinen, een belangrijke rol. 

Een interessante overeenkomst met Joegoslavië is de groeiende neiging tot 
decentralisatie in Birma. Zij delen die overtuiging met invloedrijke Indiase socia
listen als Narain en Lohia. Hun groeiende tegenzin tegen absolute staatsmacht, 
centralisatie en gedwongen industrialisering begint tot veranderingen in het 
Birmaanse socialisme te leiden, al heet het marxisme officieel nog de toonaan
gevende ideologie te zijn - (zij het met een boeddhistische aanvulling op het 
geestelijke niveau). 

De slagzin "Azië Derde Macht" belichaamt een van de sterkste internationale 
overtuigingen van de Birmaanse socialisten. Hun positie komt ongeveer neer op: 
"geen Westers kapitalisme en geen Russisch communisme; afzijdigheid van de 
imperialistische strijd tussen Oost en West, waarin we aneen maar satellieten 
zouden kunnen zijn m.et het gevaar onze onafhankelijkheid weer te verliezen". 
Men legt in Birma een sterke nadruk op de noodzaak om een goede verdediging 
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op te bouwen en de solidariteit te versterken in een Derde-Machtblok, waarin 
India en Indonesië zouden moeten zijn inbegrepen. 

Birma, een zeer actief lid van de V.N., gelooft niet in isolatie. Het goede werk 
van commissies als de ECAFE, UNICEF en WHO - welke initialen hier een 
concrete betekenis hebben - wordt erkend en aangemoedigd. Hulpverlening door 
Amerika op grond van Trumans punt 4 wordt graag aanvaard, en de neutralistische 
houding die vele Indiase intellectuelen zo graag voorstaan, is hier niet te vinden. 
Maar wel tracht de oude ideologie deze nieuwe Westelijke daden in het vastge
stelde wereldbeeld in te passen door te verklaren dat het kapitalistische Westen 
als zodanig slecht is, ook al heeft het af en toe een prettig trekje, terwijl de 
eventuele slechte daden van communistische zijde een mysterieuze vergissing zijn 
en in geen verhouding staan tot de revolutionnaire structuur. Uiteraard dragen de 
ervaringen uit het koloniale verleden bij tot deze argwaan jegens de niet
imperialistische bedoelingen van het Westen en de lankmoedigheid jegens Ruslands 
imperialisme. 

Het Birmaanse socialisme heeft al eens eerder in zijn geschiedenis zich laten 
misleiden door emoties. De marxisten - vreemd mengelproduct van Leninisme 
en de "Left Book Club" - plachten al hun hoop te vestigen op Japan, en dertig 
hunner leiders hebben in een geheime missie Japans hulp ingeroepen voor de 
bevrijding van Birma. De Japanners gaven prompt aan deze oproep gehoor, maar 
bleken nog wredere bezetters dan de Engelsen, zodat de onafhankelijkheidsbeweging 
ten laatste een verbeten strijd voerde tegen "het Japanse fascisme". Waar Japan 
had gefaald kwam nu Rusland, en toen ook hier teleurstellingen niet uitbleven, 
vertrouwden de Birmanen geen enkele grote mogendheid meer - uitgezonderd 
Nehroe's India, dat men eigenlijk niet direct als buitenland beschouwt. Het gevolg 
van deze ontwikkeling was een herwaardering van Birma's eigen culturele tradities 
en bovenal van de morele kracht van het boeddhisme. Vriendschap met andere 
kleine naties, zoals Joegoslavië, die een soortgelijke ontwikkeling hebben doorge
maakt, en een gevoel van solidariteit met onderdrukte koloniale volkeren zijn nu 
in de plaats gekomen van bewondering voor grote mogendheden. Dit land heeft 
een groot wantrouwen jegens buitenlandse bevrijders. 

Onder de koloniale volkeren staat Tunis het dichtste bij de gedachtenwereld 
van Birma, meer nog dan Frans Indochina, waar de situatie gecompliceerd wordt 
door de complete communistische macht in Vietminh. Een communistische over
winning daar zou de communistische Birmaanse rebellen te veel kunnen aan
moedigen. De sympathie voor Tunis intussen werd versterkt door het feit, dat de 
Neo-Destour zeer bekwame afgezanten heeft, die op een rondreis door Azië overal 
met veel succes "Help-Tunis Comité's" hebben opgericht. Eén hunner, met wie 
ik een tijdlang een kamer in Rangoon deelde, maakte eerder de indruk van een 
staatsman dan van een vluchteling. 

Hoe heeft Birma de communistische aanval doorstaan? Hoe zal het zich houden 
bij de grote moeilijkheden van de wederopbouw? Zal het in staat zijn om, ondanks 
de strijd tegen de communisten en de moeilijke wederopbouw, de democratie te 
handhaven? 
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Eerste minister Thakin U Nu heeft niet alleen Karl Marx (Das Kapital) en Dale 
Carnegie (How to win friends) vertaald, maar hij heeft tevens een vrij groot 
aantal romans en toneelstukken geschreven. Kort geleden heeft hij een meer 
instructief dan artistiek-fraai toneelstuk gewijd aan de strijd tegen de communis
tische opstandelingen. In dit stuk ("Het Volk Wint"), dat volgens de voorrede is 
"goedgekeurd door het bestuur van de AFPFL en door de Ministerraad", zegt een 
vluchteling: . 

" .... Jullie mogen het onzin van me vinden, maar ik denk soms dat die opstand 
een goed ding is voor het land. Zonder de opstand zouden we misschien niet 
begrepen hebben waar ze op uit waren; ze hadden ons met een zoet lijntje kunnen 
overmeesteren voor we het wisten, en dan was het hele land er aan gegaan .... " 

Het is geen bemoedigend idee dat volgens de schrijver U Nu de communisten 
door infiltratie de macht hadden kunnen veroveren, die ze nu dom genoeg ver
speelden door hun uit buitenlandse bronnen stammende opstand. ~ant er zijn veel 
aanwijzingen dat de communisten terugkeren tot die tactiek. De huidige Birmaanse 
regering bestaat grotendeels uit berouwhebbende half-communisten. Een minister 
duidde zijn eigen rol in het verleden aan als die van "meer dan een fellow
traveller", en zeide dat hij zich zelf als verantwoordelijk beschouwde omdat een 
groot deel van de jonge communistische generatie door hem zelf gevormd was. 
Deze zelfde minister bleek echter overtuigd dat Birma zich niet nog eens zal laten 
vangen. De regering is zelfs voorbereid op een eventuele plotselinge ommekeer 
van communistische zijde: een onvoorwaardelijke overgave gevolgd door infiltratie 
in het leger, de massa-organisaties en vooral de intellectuelen. 

Het optimisme van de Birmaanse leiders wortelt m.i. in het feit dat men zich 
onvoldoende rekenschap geeft van alle gevolgen van een ideologieënstrijd tussen 
het socialisme en het totalitaire communisme, terwijl de verschillen tussen deze 
beide richtingen onvoldoende uitgewerkt zijn. Men heeft nog steeds geen pro
gramma van gerichte publicaties en lezingen over de verschillende aspecten van 
het Sowjet-Russische systeem, waarbij vooral Joegoslavische documentatie zeer 
nuttig zou kunnen zijn. Een oppositionele krant (de "Bahma Kits") heeft in de 
zomer van 1952 een serie lezingen georganiseerd waar gesproken werd door de 
Pool Gustav Herling (schrijver van "A World Apart"), en de Tsjech Vilhelm 
Bernard, beiden vroegere bewoners van Russische concentratiekampen. Zij hebben 
een groot succes geboekt, maar een dergelijk initiatief, op uitgebreider schaal, 
van socialistische zijde zou uiteraard oneindig veel meer waarde hebben. Zolang 
e.chter de socialistische leiders hun illusies over het Russische communisme niet 
loslaten, kunnen ze niet verbaasd zijn wanneer de jongere generatie zich tot het 
communisme wendt als de meer radicale exponent van hun eigen ideeën. 

Het officiële optimisme is zeker misplaatst waar het de studentenbeweging 
betreft. Bij een studentenbijeenkomst aan de enige volledige universiteit van Birma 
ter ere van de communistische "International Union of Students" heb ik niets 
anders dan communistisch-klinkende redevoeringen gehoord, allemaal voort
bordurend op het stramien van de communistische Vrede en Eenheid. Aan de 
andere kant zijn er studenten die de regering gevraagd hebben maatregelen 
te nemen tegen de communistische invloed, die de politiek binnengevoerd heeft 
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in een universiteit waar de leerhonger zo groot is dat de meerderheid voor politieke 
zaken geen belangstelling heeft. Maar de communisten schijnen de enigen te zijn 
die zich er rekenschap van geven dat studentenorganisaties nu eenmaal een 
springplank zijn naar het politieke leiderschap. Vermoedelijk zijn ook in leger en 
politiekorps heel wat meer communisten dan men in het algemeen toegeeft, en het 
is waarschijnlijk dat de communistische guerilla's op het lanq plaatselijk hulp 
krijgen, waardoor de strijd gerekt kan worden. 

Officiële berichten verklaren nu dat 80 pct van het land tot rust gebracht is, 
maar nog steeds wordt reizigers, die naar Mandalay willen, aangeraden per 
vliegtuig te gaan. In de zomer van 1952 werd de watertoevoer van Rangoon 
voor de 16e maal afgesneden doordat saboteurs de hoofdleiding opbliezen. Men 
tracht een herhaling nu te voorkomen door putten te graven. Iedere keer opnieuw 
schijnt zo'n aanval als een verrassing te komen. . .. en de kleine waterverkopers 
varen er wel bijl 

Twee jaar geleden verklaarde U Nu in een vergelijking tussen de Birmaanse 
en de Russische revolutie: "Er is nauwelijks enig verschil tussen het drie jaar 
oude Birma en het drie en dertig jaar oude Sowjet-Rusland" .. . . doelende op het 
Rusland van 1918, innerlijk verscheurd door burgeroorlogen en met hier en daar 
aparte regerinkjes. In feite heeft intussen de Birmaanse regering soms in groter gevaar 
verkeerd dan ooit de Bolsjewistische: zo werden eerste minister Aung San en het 
merendeel van zijn collega's in Juli 1947 door rechtse tegenstanders vermoord, en 
het feit dat er voldoende politiek talent en politieke leiders aanwezig waren om 
hun plaatsen onmiddellijk in te nemen, kwam als een verrassing. In de herfst van 
1948 waren de Karens in opstand gekomen in een poging om een eigen staat te 
stichten 1); Mandalay was irl communistische handen gevallen; Rangoon was totaal 
geïsoleerd en de regering was irl de helft van het land volkomen machteloos en 
had zelfs geen contróle meer over de belangrijkste waterwegen. Het blijft ver
wonderlijk, dat U Nu's regering deze crises doorstaan heeft zonder haar toevlucht 
te nemen tot totalitaire maatregelen. Hierin, irl het vasthouden aan de essentiële 
vrijheden, ligt het grootste verschilpunt tussen Birma en Joegoslavië. Het ware 
wel te wensen dat Joegoslavië evenveel irlteresse opbracht voor deze trek van 
Birma als Birma sympathie heeft voor Joegoslavië. • 

Volgens de Birmaanse grondwet is het land een "volksdemocratie" op socialis
tische grondslag. In de grondwet zijn veel trekjes ontleend aan het Joegoslavische 
voorbeeld, maar voor een vreemdeling is het criterium der vrijheid nu eenmaal 
niet altijd de grondwet, maar het wel of niet bestaan van een grote persvrijheid. 
In Rangoon worden vele kranten gedrukt die niet het regeringsstandpunt ver
tegenwoordigen. 

Tot mijn verbazing verschenen vrij vele kranten nog irl het Engels. De redacteur 
van de "Nation" zei tegen me dat de Birmaanse taal zeer bloemrijk en ceremonieel 
is, en dat het Engels beter geschikt is voor korte berichten. . .. een opinie die fel 
tegengesproken werd door een Birmaanse romanschrijver. Naar mijn menirlg hangt 
de invloed van de Engelse taal samen met de irlvloed van de Engelse gedachten-

1) Zie Woodrow Wyatt: "Southwards from China", London, Hodder & Stoughton. 1952. 
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wereld, die de Birmaanse patriotten zelfs gedurende hun strijd tegen het Britse 
imperialisme toch in vrijheidlievende zin ondergingen. 

Men kan overigens het Birmaanse systeem niet geheel idealiseren. Met een 
AFPFL-vertegenwoordiging van 80 pct in het parlement lijkt het wel bedenkelijk 
op de één-partij-staat, en ik herinner me de vraag van een socialist met wie ik 
sprak, "of het één-partijsysteem niet overeen te brengen zou zijn met democratie". 
Dat deed me toen denken aan de gesprekken die ik in 1947 had met leidende 
Tsjechische communisten (o.a. Frejka, die later opgehangen werd), .die vanuit 
hun veilig bestaan in een sociaal progressieve democratie met enige afgunst keken 
naar de zoveel "meer progressieve" communistische dictatuur. 

Vergeleken bij de verschrikking van de communistische guerilla - een bij de 
verkiezingen door regeringsvertegenwoordigers wel eens misbruikte dreiging - is 
de huidige regering de verdraagzaamheid zelve, misschien zelfs té verdraagzaam. 
De Birmanen zullen dit behoud van de politieke vrijheid hoogstwaarschijnlijk, in 
plaats van aan de Engelse invloed, toeschrijven aan de invloed van het boeddhisme. 
De waardigheid en maatschappelijke gelijkheid van het boeddhisme, nog ge
accentueerd door het kleurige nationale kostuum dat de Birmanen zo graag dragen, 
evenals door hun weinige veeleisendheid in materiële zaken en hun gerede lief
dadigheid, zijn enkele van de meest kenmerkende trekjes. Ik herinner me de 
eerbied waarmee mijn Birmaanse gezelschap een oude man groette die met blote 
voeten hurkte op de vloer van de Wereldvrede Pagoda (gebouwd door deze 
regering). Hij was rechter aan het Hoge Gerechtshof en deed 's ochtends dienst 
in de pagoda. En in de prachtige droom stad die de Shveda Cong Pagoda is, 
waren de minister van Financiën en zijn zoontje niet te onderscheiden van de 
arbeiders, boeren of zwervers die daar wandelen, picknickten, baadden of de 
klokken luidden. Al deze beelden zag ik in Rangoon, dat niettemin een tamelijk 
vormloze en traditieloze marktstad is, eerst sinds kort gebirmaniseerd. Men zou 
naar Mandalay of een andere verafgelegen plaats moeten gaan om de Birmaanse 
levenswijze volledig te ervaren. 

Het feit dat in de boeddhistische kloosters altijd gratis onderwijs gegeven werd, 
is oorzaak dat maar 50 pct van de mannelijke bevolking analphabeet is, en het 
is niet waarschijnlijk dat een (overigens zeer noodzakelijke) modernisering van het 
onderwijs de geestelijke kracht van het boeddhisme zal raken of een eind zal 
maken aan de gewoonte volgens welke iedere jongen eenmaal een Novitiaat moet 
doormaken. 

Het boeddhisme is een vreedzame religie, maar Birma is sinds lange tijd een 
oorlogvoerend en door oorlogen geteisterd land. Op een gegeven ogenblik waren 
er niet minder dan zeven legers, die allemaal slag leverden tegen elkaar; en dit 
was niet zozeer een gevolg van strijdlust (hoewel de bergstammen strijdlustig ge
noeg zijn) als wel van het feit dat de economische toestand in ontbinding verkeerde 
en talloze lieden het banditisme als beroep opnamen. Inderdaad is de economische 
toestand van het vroeger bloeiende Birma een zeer verontrustende factor. Het 
systeem waarin de pachters opgejaagd werden door woekeraars en eigenaars en 
zo veel mogelijk rijst leveren moesten om de huur te kunnen betalen, maakte van 
Birma een van de eerste rijstexporterende landen. Nu heeft de revolutie gedeeltelijk 
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een einde gemaakt aan deze uitbuiting, zonder er evenwel een andere methode 
ter handhaving van de arbeidsdiscipline en ter bereiking van de maximum
productiviteit voor in de plaats te stellen. Birma heeft het niet nodig gehad om, 
zoals andere revoluties deden, de belofte van een utopia te doen volgen door 
steeds scherpere maatregelen. Immers, Birma is niet overbevolkt en kan zeer wel 
bestaan bij een eenvoudiger agrarische economie . ... maar voor de eerzuchtige 
plannen voor vooruitgang en een "welfare state" en zelfs voor een begin van 
wederopbouw is een hogere export een eerste vereiste. Wij vinden hier de conclusie 
van de ECAFE in haar laatste rapport bevestigd: "De Aziatische boer produceert 
minder dan voor de oorlog, terwijl de bevolking toeneemt". 

In een onbewaakt ogenblik gebruikte de regering de socialistische belofte van 
landnationalisatie, wat door de boeren als een dreigement van onteigening werd 
opgevat. Enige jaren lang heeft de regering, in verwarring gebracht, hierover het 
stilzwijgen bewaard, en eerst sinds kort wordt discussie over dit probleem aan
gemoedigd. 

!iet grootste probleem voor de Birmaanse socialisten is nu - vooropgesteld 
dat geen buitenlandse interventie het beeld verandert - om binnen enkele jaren 
een combinatie tot stand te brengen van politieke vrijheid en economische 
efficiency. De huidige r~gering wil graag leren en is "vooruitstrevend" in de letter
lijke zin van het woord, omdat de leden van de regering voortdurend voorl,litgaan 
in rijpheid, ervaring en begrip. Geen van de andere politieke groeperingen zou 
in staat zijn de energie en de goede wil van de huidige leiders te evenaren en de 
zware taak over te nemen die bestaat in de handhaving van de vrijheden van 
hét Federatief Verbond van Birma. 



J. BARE NT S 

VREDE OF OORLOG 

Mr H. J. KruIs: Vrede of oorlog: De 
wereld, West-Europa en de Bene
lux onder de dreiging van onze ti;d. 
(Zuid-Hollandse Uitgevers Maat
schappij, Den Haag. Z. j.) 

Ondanks het bontgekleurde omslag en 
de uitgever is dit geen Scandinavische ro
man, want er komen wel eindeloze sneeuw
velden in voor, doch weinig nobele zielen 
die daarover uitstaren; en ondanks de re
putatie van de schrijver is het niet het 
boek van een wraakzuchtige generaal, want 
mr KruIs heeft gestudeerd en ons een za
kelijk betoog voorgezet. Men kan met hem 
van mening verschillen of vinden, dat die 
merling niet duidelijk genoeg tot uitdruk
king is gebracht, maar zijn betoog is feite
lijk en belangwekkend. Wij zijn in Neder
land niet verwend met voorlichtende lite
ratuur over militair-politieke vragen en 
"Vrede of oorlog" vult een plaats in een 
luchtledig. 

Generaal Kruls 

Amerikaanse generaals, die langs de 
min of meer gebruikelijke weg hun memoi
res te boek stellen, plegen daarbij gebruik 
te maken van een "ghostwriter", een man, 
die het redactionele gedeelte van het werk 
voor zijn rekening neemt en door wiens 
mond de krijgsman spreekt. Hier en daar 
l1ad het boek van de heer Kruls met zo 
iemand zijn voordeel kunnen doen. Het is 
juist in de politieke conclusies voor de ge
wone lezer nodeloos vaag gebleven en ont
aardt een enkele maal (bijV. op blz. 237 
en 238) in een toast. Prins Bernhard doet 
daar in een woord ter inleiding nog een 
schepje bovenop door Generaal Kruls nog 
iets meer te laten zeggen dan deze in zijn 
eigen tekst doet, namelijk "dat niet alleen 
bewapening ons kan redden, maar dat 
noodzakelijk is een gemeenschappelijk 
ideaal, gebaseerd op de Christelijke levens
leer", - een opmerking, die teleurstellend 
moet zijn voor de Turken, onze koene 
bondgenoten in de strijd tegen het Bolsje
wisme. 

De basis van mr Kruls' boek is echter 
helder en duidelijk genoeg. Hulde moet 
hem worden gebracht voor de duidelijke 
wijze, waarop hij de verschillende toen in 
gebruik zijnde wapenen kort en op een 
ook voor de on-technische lezer duidelijke 
wijze beschrijft. Het nadeel van de opzet 
van zijn boek is, dat dit technische gedeelte 
wat verstrooid is, omdat de compositie van 
het boek alles groepeert rond de tlJema's: 
de dreiging van het Bolsjewisme - en wat 
er tegen gedaan kan en moet worden. Bij 
dit laatste grijpt hij natuurlijk telkens in de 
strategische en internationaal-politieke sfeer 
en daar wordt het betoog, soms moeilijker 
te volgen, soms m.i. bepaald onjuist. Het 
laatste is slechts een enkele maal het ge
val, maar in een boek van dit niveau mag 
men een zo gebrekkig begin van een ver-
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dedigingspact voor de Stille Zuidzee als 
de ANZUS, waarvoor het Pentagon nog 
nauwelijks belangstelling heeft, waaraan 
enkele zeer belangrijke landen in het Zuid
zeegebièd niet deelnemen, en dat in zijn 
art. 4 alleen vagelijk van een "optreden" 
spreekt in tegenstelling tot de "militaire 
bijstand" van art. 5 van het NATO-verdrag, 
toch niet behandelen alsof het op één lijn 
stond met dit laatste; anderzijds kan men 
de NATO-conferentie in Lissabon, waarbij 
de aanwezige ministers voornamelijk rook
kringetjes van decisies bliezen om "iets 
mee naar huis te nemen", onmogelijk be
schouwen als een punt van weloverwogen 
zakelijke beslissingen, die alleen maar moes
ten worden "uitgevoerd". Maar dit zijn 
uitzonderingen. 

Bedenkelijker is, dunkt mij, dat de schr. 
in zijn behoefte om een sluitend betoog te 
leveren dc zaak vaak gewelddadig vereen
voudigd heeft, tegenstellingen heeft ver
zwakt of moeilijkheden met het zachte pe
daal behandeld. De behandeling van de 
mogelijkheden van de tactische atoom
bommen op blz. 182 e.v. bijvoorbeeld loopt 
achter bij de feitelijke ontwikkeling, maar 
misschien is hieraan schuld de omstandig
heid, dat het boek (zoals overigens niet 
voorin staat, maar men eerst uit de tekst 
bemerkt) reeds in het voorjaar van 1952 
werd voltooid.... en de tijd gaat snel 
wat de technische ontwikkeling der strijd
middelen betreft. Het betoog op blz. 229-
231 is onbegrijpelijk voor een gewone lezer, 
die de misschien niet zinloze maar toch wel 
lichtelijk abstracte en scholastieke betogen 
van de militaire deskundigen over "balan
ced collected forces" niet al sinds jaren 
heeft gevolgd. En als men, zoals Generaal 
Kruls op blz. 135 doet, opmerkt dat lange
afstands-bombardementen van landbases 
èn van vliegtuigmoederschepen ~f kunnen 
worden uitgevoerd, mag men zich toch niet 
onttrekken aan een bespreking van de strijd 
die in de Verenigde Staten tussen Navy 
en Air Force over deze zaak is en wordt 
gevoerd (waarbij de argeloze toeschouwer 
overigens wel eens het gevoel krijgt, dat 
het meer om "welles" en "nietes" gaat dan 
om zakelijke argumenten). 

Als men het boek goed leest, bespeurt 
men wel, dat Generaal Kruis niet ovcrdadig 
optimistisch is over de kansen, welke een 
verdediging van ''Vest-Europa op het ogen-
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blik biedt (en trouwens ook minder opti
mistisch dan zijn samenvattingen, die vóór 
het verschijnen van het boek in "Het Pa
rool" werden gepubliceerd, te verstaan ga
ven). Maar het komt allemaal weinig uit 
de verf - tè weinig als men met de schrij
ver overtuigd is van de noodzaak van 
publieke voorlichting op het gebied van de 
defensie èn van de veelheid van wat er nog 
te doen is. 

Het kan zijn, dat een natuurlijke schroom 
verband houdend met zijn positie, Gene
raal Kruis ervan heeft weerhouden zo dui
delijk over de staat van 's lands verdedi
ging (en van Europa's verdediging) te 
schrijven als men zou hebben gewenst. 
Vanuit menselijk standpunt kan men daar
voor alleen maar respect hebben. Zolang 
echter de NATO-strategie meer gebaseerd 
is op de hoop, dat het militaire potentieel 
van het Westen de Russen van een oorlog 
zal weerhouden, dan op de reële mogelijk
heid om aan een werkelijke aanval het 
hoofd te bieden als hij mocht komen; en 
zolang het overlijden van dr Colijn in Ne
derlandse politieke kringen dermate onop
gemerkt is gebleven, dat men het pro~ 
bleem "vrede of oorlog" meent te kunnen 
afdoen met de opwekking om, nu ja, niet 
"rustig te gaan slapen", maar zich toch 
vooral niet ongerust te maken omdat er 
waarschijnlijk wel geen oorlog zal komen: 
zolang is een duidelijk spreken van de wei
nigen, die als de heer Kruis verstand heb
ben van de zaken waarom het gaat, lands
belang en plicht. 

Vrede of oorlog, wat bij Tolstoi een 
nevens telling was, wordt in onze tijd, en 
niet alleen door Generaal Kruls , als een 
dilemma gesteld. Mis$chien dat ons ner
veuze geslacht de simpele waarheid, dat 
de historie uit jaren van vrede èn jaren 
van oorlog bestaat, niet meer kan verdu
ren. Daarnaast valt echter niet te ontkomen 
aan het inzicht, dat de strijdmiddelen z~ 
veel verschrikkelijker in hun uitwerking zijn 
geworden, dat ieder terzake kundige de 
consequenties van een mogelijk nieuwe 
oorlog ook in het licht der historie met on
gewone somberheid moet zien. Publieke 
voorlichting is noodzakelijk, zegt de heer 
Kruls. Het is juist - en de voorlichters 
mogen niet aarzelen hun lezers die conse
quenties voor ogen te stellen, ook al ver
richten zij er geen aangename taak mee. 



H. DAALDER 

ZELFBESCHIKKINGSRECHT EN 

NATIONALITEITENPRINCIPE 

T
alloze malen is het dogma van het nationale zelfbeschikkingsrecht bijgezet 
in het museum van overwonnen doctrines, en even talloze malen is het daar 
weer uit vandaan gehaald als inspirerende leuze. In 1919 beheerste het in 

vele opzichten zo niet de wereldpolitiek, dan toch de wereldopinie. In 1945 echter 
werd het nog slechts met schamele aandacht bejegend en in de moderne tekst- _ 
boeken op het gebied van de internationale betrekkingen, bijv. in dat van Strausz
Hupé: "International Relations in the Age of conflict between Democracy and 
Dictatorship" wordt het met een enkele passage afgedaan ... Zeven à acht jaar later 
is het een der meest omstreden geschilpunten in het Nederlands parlement, en in 
de Algemene Vergadering van de United Nations is het een politieke leus waarmee 
zo verschillende elementen als: Surinaamse en Nigeriaanse politici, Indiase en 
Pakistaanse tegenstanders, Perzische gro·otgrondeigenaren, Russische radiouitzen
dingen en om de Saar ijverende Duitsers en Fransen opereren. Het feit, dat men 
zich soms verwondert over dit revival van wat men noemt "een overwonnen stand
punt", bewijst hoezeer het Westers gezichtsbedrog de factor van nationale gistingen, 
ook in een wereld die gepolarislierd lijkt tussen twee machtsblokken, miskent. In 
Nederland komt daar dan nog de typische hebbelijkheid bij, de buitenwereld te 
zien en te beoordelen naar de letter van een volkenrecht, dat de nieren van de 
politiek niet weet te proeven: schreef niet een ingewijde als Van Vollenhoven: 
"Zeker, het hedendaagse volkenrecht, met zijn misselijke schijnheiligheid - de 
grote rechten stuktrappend en op minieme tractaatartikeltjes doodblijvend - zeker 
is dat nog ver van altruïsme af"? 1) 

Men behoeft zover nog niet te gaan om toch uit de wijze van argumenteren 
van verschillende Kamerleden in het begrotingsdebat eens te meer met ongerust
heid te concluderen, hoever men in Nederland nog van een reëel internationaal 
denken en weten af is, al prijst men zich vanouds met het tegendeel! 

Zelfs kan men zich afvragen of het überhaupt enige zin heeft te discussiëren 
over de vraag of het zelfbeschikkingsrecht nu wel of niet in het volkenrecht erkend 
is. Dr De Kort heeft in het bovengenoemde debat de telkens door publicaties op 
dit terrein aangehaalde (meestal wel door de schrijvers van elkaar overgeknipte) 
uitspraak van WiJsons staatssecretaris Lansing geciteerd: "What a calamity that 
the phrase was ever utteredl What misery it will cause". Maar voegde Lansing 
hier niet aan toe: "the phrase is loaded with dynamite" ... ? Wellicht wilden de 

1) Verspreide Geschriften, Jr, pag. 91. 
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heer Romme en de heer De Kort het inderdaad als ontploffingsmiddel gebruiken, 
zij het dan meer voor binnenlands gebruik? Hoe het ook zij, de kil juridische vorm 
van het betoog op zich zelf alsmede de vlakke dissertatie van H. J. Roethof 2) 
waaruit voor het debat leentjebuur gespeeld werd, wettigen het vermoeden dat 
men de explosieve betekenis van deze in essentie politieke leus wat veel naar de 
achtergrond heeft geschoven. Hiermede maakt men niet alleen scherven in 
Suriname, maar bewijst men tevens dat men ook de les der geschiedenis voor de 
juridische casuïstiek voorbijziet. 

a. De leus in het verleden 

De eis van zelfbeschikking immers, is op vele punten in de geschiedenis gesteld. 
Voor het eerst speelde deze een belangrijke rol in de Franse Revolutie 3) waarin 
tegelijk het beginsel van de "nation une et indivisible" en het beginsel van de 
volkssouvereiniteit werd gesteld, en zo nationaliteit en democratie tot één begrip 
werden versmolten. Het is de tijd van de eerste plebiscieten, zoals in Nice en 
Avignon, van een ongebreideld élan tot vrijmaking van de volken overal, en tege
lijk zo ook al de kiem van het tegendeel, voor zover de revolutionnaire legers de 
vreemde taak toegewezen kregen goed- of kwaadschiks in de nieuw veroverde 
gebieden de "liberté au nom de la nation française" uit te roepen: een duidelijk 
teken, dat een messianistische vrijheidsstemming evenzeer tot nationalisme in de 
slechte zin van het woord kan verkeren! Terwijl in de 18e eeuw nog een Engelsman 
naar Frankrijk en in Frankrijk reizen kon, vergetende dat er oorlog was, liet het 
product van de democratische revolutie, Napoleon, alle Engelsen interneren, wat 
de aristocraat Wellington verwonderde verontwaardiging ontlokte: "He is no 
gentleman", 

Het antagonisme tot de Fransen deed in vele opzichten het nationale bewust
zijn ontstaan in andere landen, als Spanje, Duitsland en Italië. Ook daar deed de 
eis van zelfbeschikking opgeld, zowel tegenover de Fransen, als later tegenover 
het legitimiteitsbeginsel van het congres van Wenen en de kleine vorsten in Duits
land en Italië, die daar de nationale eenheid in de weg stonden. Het was het 
hoogtepunt van de alliantie van nationalisme en liberalisme, de eis van nationale 

2) Dit oordeel in afwijking van dat van prof. Kernkamp die van "een zeer uitstekend 
proefschrift" sprak. Naar mijn mening is het boek daar te vlak en dus te oppervlakkig 
voor. Met name het laatste deel, waarin de schrijver tracht te polemiseren - anders is 
het niet te noemen - met een aantal hoogst competente schrijvers, als bijv. de later 
te noemen C. A. Macartney, stelt ernstig teleur. Even oppervlakkig is de bestrijding van 
Romein op pag. 35-36 en van Carr op pag. 48, alsmede het "even vernietigen" van de 
wereldstaat-conceptie op pag. 236 ev. Dat "autonomie wel eens het toverwoord van de 
toekomst (zou) kunnen zijn" komt dan als een klap op een mislukte vuurpijl achteraan. 
Te meer meen ik bovenstaand oordeel te moeten geven, aangezien het boek, - een disser
tatie per slot van rekening, - verschenen iS lang na een zo voortreffelijke studie als bijv. 
die van Alfred Cobban, National Selfdetermination (Royal Institute of International 
Affairs 1945). Roethof gaat deze a.h.w. in zijn dissertatie voorbij - alsof het boek niet 
geschreven was en niet impliciet vele vraagtekens achter zijn eigen dissertatie zet. Ook 
de literatuurlijst is tamelijk eenzijdig; met name Franse schrijvers ontbreken veelal. 

3) Prof. Gerretson sprak van het zelfbeschikkingsrecht als een "rotte vrucht van de 
Revolutie" - het "rot" schijnt in de mond van de Hooggeleerde in dit verband overbodig. 
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eenheid en vrijheid was de leus van alle progressieven en zelfs enige tijd naar het 
scheen ook van alle grote staatslieden: Napoleon lIl, Cavour, Lord John Russell, 
zelfs Bismarck. 

Maar met het bereiken van de nationale eenheid bleek het gewicht van nationa
lisme en machtspolitiek sterker dan de liberale gedachten van een Mazzini, die 
schreef: "De natie gaat zo ver als de taalgrens, verder heeft zij geen enkel recht". 

De annexatie van Sleeswijk, later van Elzas-Lotharingen "ondanks de plechtige 
protesten van hun vertegenwoordigers in de Vergadering van Bordeaux" zoals het 
later in het verdrag van Versailles heette, bewees het, en in een wereld-politiek 
van status quo, van allianties, van machtsevenwicht, paste toen een dynamisch, 
revolutionnair beginsel als het zelfbeschikkingsrecht evenmin als later. Het leek 
ten dode opgeschreven, een vergeeld stuk, een hoogstens theoretisch ideaal, dat 
in de wereld niet paste. 

Maar ook toen bleek de dynamiek van het nationale sentiment zoals dat opleefde 
onder de invloed van de democratisering van wat men paradoxaal wel noemde de 
"Geschichtslose Nationen" sterker dan het realisme van de status quo: Toen het 
machtsevenwicht in machtenstrijd omsloeg kregen lang opgekropte vrijheids
bewegingen een kans: de oorlog maakte politieke verhoudingen labiel, de centralen 
en de geallieerden conspireerden met de nationaliteiten binnen vijandig gebied, -
trachtten het zelfbeschikkingsrecht bij anderen te verwezenlijken - en toen na 
Brest Litowsk de Duitsers te zeer hun eigen "principes" hadden gecompromitteerd, 
en tegelijk de enige multi-nationale staat in het geallieerde kamp uitgevallen was, 
toen kwam de kaart van het nationaliteitenbeginsel de geallieerden des te beter 
van pas: Oostenrijk-Hongarije viel uiteen "langs haar zwakste lijnen" (Trotski), 
onder druk van binnen uit en van buiten af. 

De Vrede van Versailles had te kampen met het politieke gewicht van de leus 
"national self-determination", hoezeer zelfs Wilson al dit recht had geclausuleerd. 
Hele volken en volksmassa's wilden slechts dit ene: vrijheid, zelfbeschikking. En 
wat men ook ondanks alles van Versailles moge zeggen en denken 4) het was in 
vele opzichten een der meest idealistische en zeker door idealisme gedragen 
vredestractaten uit de geschiedenis, hoezeer ook het zelfbeschikkingsrecht tijdens 
de onderhandelingen als dekmantel voor machtspolitiek diende. 

Tussen de twee wereldoorlogen raakte het recht in Europa in discrediet: vanuit 
de oude, gezeteI}- naties in West-Europa zag men met superieure laatdunkendheid 
het nationalistische gekrakeel - en erger - in het ge-balkaniseerde midden-Europa 
aan. Het zelfbeschikkingsrecht leek een gevaar voor de rust van Europa - en werd 
dit ook toen onder dit ideologisch blazoen eenmaal groter machtspolitiek werd be
dreven in het raam van "Halia Irredenta" en "Heim ins Reich".. In de oorlogs
jaren, en in San Francisco, wist men er niet goed weg mee: de leus werd hoogstens 
herhaald, doch alles in de vorm van de phrase die nauwelijks inhoud had en tot 
niets verplichtte dan tot het herstel van de vrijheid der oude naties. Maar de zelfde 
krachten, die eerder de eis tot zelfbeschikking hadden doen stellen, bleven werken: 
het nationalisme en de democratisering, of althans de scholing van de onderworpen 

4) De mooiste bladzijden over de sfeer van VersailIes zijn toch nog altijd die van 
J. M. Keynes in: "The economie consequences of the Peace", 1919. 
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of in moderne terminologie "onderontwikkelde" gebieden - dreven ook hier tot de 
eis van nationale onafhankelijkheid, onder de zelfde oude ' leus: het kolonialisme 
kreeg - en krijgt - de storm te oogsten, die eigen principes zaaiden. Het zelf
beschikkingsrecht is en blijft voor velen de orde van de dag, zodra en zolang men 
zich bewust wordt in afhankelijkheid te leven. En inderdaad is het dus een zin 
met dynamiet geladen. 

Dit uitspreken is niet meer dan het probleem stellen: het ontkent allerminst dat 
het zelfbeschikkingsrecht rampen genoeg kan veroorzaken, zoals overigens elke 
niet nader genuanceerde leus. Het ontkent hoogstens, dat de probleemstelling van 
dr De Kort c.s.: "Is het een in het internationaal recht erkend recht?" relevant 
is. Terecht verwees minister Kernkamp naar de politieke factoren als de belang
rijkste. Men zal de doctrine, die men het internationaal zelfbeschikkingsrecht noemt 
dan ook op de politieke implicaties moeten toetsen. 

b. Politieke implicaties 

Wat leert zo de politieke geschiedenis van het zelfbeschikkingsrecht? Dat er 
problemen te over zijn, zowel op basis van de praemissen van het dogma zelf, als 
vanwege het feit, dat het maar al te vaak door een totalitair-nationalistische politiek 
als dekmantel werd - en wordt - gebruikt. 

Zelfs indien geen enkele natie, die zich op het zelfbeschikkingsrecht beroept op 
meer aanspraak maakt dan haar uit dat recht idealiter toekomt, zit men al met de 
volgende problemen: 

1. Vele gebieden worden bewoond door verschillende nationaliteiten, die vaak 
"als water en olie" (Renan) over elkaar liggen; men denke aan het Donaubekken, 
India, Midden-Afrika of Palestina. Hoe nauwkeurig een "ethnische optimumgrens" 
ook ~ag zijn, velen zullen komen te wonen buiten het land van eigen natie. Had 
Tsjechoslowakije, zelf een product van nationale aanspraak, niet een zeer groot 
aantal minderheden binnen de grenzen? 

2. Territoriale gebieden worden in de loop der geschiedenis door verschillcnde 
volken bewoond. Wie heeft dan het recht? De verjaagde of de nieuwkomer? In 
1919 bijv. eiste Frankrijk onverwijlde restitutie van de Elzas, zonder plebisciet, 
aangezien te veel Duitsers naar het gebied gemigreerd waren na 1870. Duitsland 
bevorderde te zelfder tijd ook doelbewust migratie naar omstreden gebieden aan 
de oostgrens. En in hoeverre maakt de Oder-Neisselijn de rechten op het eerst 
Duitse, nu Poolse gebied voor één der naties definitief? Wie heeft de meeste 
rechten in Palestina, Jood of Arabier? 

3. Hoe stelt men de grenzen vast? Wilson had een voorkeur voor een onder
zoek door deskundigen, die de nationaliteit der mensen op objectieve gronden 
dienden te determineren. Anderen geven de voorkeur aan een subjectieve uitspraak, 
als het plebisciet. Dat lijkt een democratische eis, doch wat bepaalt de beslissing 
bij een plebisciet? Nationale voorkeur? Demagogie? Vrees, bijv. voor de Russen, 
reden waarom vele "objectieve" Polen in 1920 voor Duitsland opteerden? Eco
nomische voordelen, zoals de Saar in de bekende balansbeweging veelal laat ~en? 
Nationale verbondenheid laat zich trouwens moeilijk door een eenmalig plebisciet 
vaststellen: reden waarom Denemarken overwegend Duitse gebieden in 1919 bij 
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voorbaat niet wenste te aanvaarden. Bovendien: wie bepaalt een beslissing als 
afscheiding, in feite? Men kent het instituut van een uitspraak door een vertegen
woordigend lichaam, ofschoon niet noodzakelijk, toch, juist in opkomende nationale 
emancipatiebewegingen, veelal een exclusief en oligarchisch instituut. Zo kan een 
enkele, soms zelfs in gebieden van gemengde nationaliteit, nationaal-beperkte 
minderheid een heel volk een bepaalde weg opdringen - een overweging die de 
eis van de N.R.C. van 12 November 1952 begrijpelijk maakt, dat in ruil voor een 
erkenning van het zelfbeschikkingsrecht, de heersende Creoolse minderheid de 
andere nationale groepen in Suriname meer tot recht dient te laten komen, zeker 
als het om een beslissing als secessie gaan zou. En ook t.a.v. Ambon en Nieuw
Guinea heeft dit punt zekere gelding, hoezeer door een groot deel van politiek 
Nederland - en niet alleen conservatief Nederland - hiermee een vreemd spel 
gespeeld is en wordt. 

Erger dan deze ofschoon belangrijke problemen, die niettemin in een zekere 
academische rust zouden kunnen worden afgedaan, wordt de zaak, indien 
strijdende naties met alle daaraan inherente nationalistische hartstocht en blinde 
plekken - eigenlijk een euphemisme - tegenover elkaar komen te staan: met aller
lei middelen wordt dan de eigen natie verheven en de andere geknecht. 

ad 1. In gemengde gebieden komt het tot geforceerde migraties (Bulgarije
Griekenland-Turkije; Duitsers uit Baltische gebieden; Joden-Arabieren). Of anders 
probeert men nationale minderheden met allerlei middelen te denationaliseren: van 
een ontzeggen van de taal (Russische en Duitse politiek vóór 1914; en ten dele 
ook Friesland anno heden), een formeel en materieel tweederangsburgerschap 
(Joodse minderheden, Negers door hee(Afrika) tot complete exterminatie toe: van 
het laatste is de herinnering nog te bitter zodat een noemen slechts reeds voldoen
de is - wat verder terug kan men aan de Armeniërs denken. 

ad 2. In zaken als grensvaststelling krijgt men "de eigenaardigheid" om de 
mensen bij de keel te grijpen en hun toe te voegen: "Je spreekt dezelfde taal als 
wij, dus je behoort bij ons". (Renan) een "eigenaardigheid" die men niet alleen 
in de irredentische nuance van Mussolini en HitJer kent, maar ook in de wat 
ruimere zin van Pan-Slavisme, Groot-Germanendom, e.d. waar Treitschke bijv. als 
woordvoerder fungeerde toen hij t.a.v. de Elzas schreef: "Dit land behoort aan 
ons door het recht van het zwaard, en we zullen er over beschikken op grond van 
eigen recht: het recht van de Duitse natie die haar kinderen niet zal toestaan 
vreemdelingen te blijven tegenover het eigen rijk. Wij Duitsers... weten beter 
dan deze ongelukkigen zelf wat goed is voor het volk van de Elzas ... Wij zullen 
hen terugbrengen tot hun ware persoonlijkheid tegen hun eigen wil". 

Zo krijgt men de intimidatie en, zo men nog een volksstemming houdt, het 
vervalste, of louter plebiscitaire plebisciet, waarvan de geschiedenis er zo vele kent. 
Zo ook het vaststellen van stemdistricten op een manier, die bij uitstek voordelig 
is voor één nationaliteit - een handgreep, welke men wel "Wahlgeometrie" heeft 
genoemd, en een rol schijnt gespeeld te hebben in de grensafpaling van bijv. 
Fiume en Ulster, en in heel ander kader toch eigenlijk ook steekt in de stelling, 
dat de geografische ligging van Nieuw-Guinea de doorslag moet geven - of dit 
nu van Indonesische kant of van Nederlandse kant: het hameren op het feit, dat 
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Nieuw-Guinea toch eigenlijk een "ander, een meer Polynesisch, meer Australisch(l) 
gebied" is, geschiedt, maakt principieel weinig verschil. 

Nog explosiever wordt de leus - hier kan men beter zeggen: phrase - van het 
zelfbeschikkingsrecht, wanneer het tot ideologie wordt van niet eens meer nationale 
maar wereld-machtspolitiek, zoals het bijv. gebruikt werd door Hitler, in kwesties 
als de annexatie van Oostenrijk, Tsjechoslowakije en de Corridor, en gebruikt 
wordt in de propaganda van de communisten, me het aan onze zijde van het 
ijzeren gordijn bij voorkeur hebben over "nationale onafhankelijkheid", wat echter 
aan gene zijde van dat gordijn beter past in de politieke bijbelgeschriften, dan in 
de practische politiek aldaar. En is het eigenlijk ook in de Westerse wereld niet 
zo, dat een ieder wat progressiever is in de koloniale politiek van een ander land, 
dan dat van het eigen? Is het toeval, dat de conservatieve Amerikaan de zelf
stanmgheid van Roemenië - al was het maar "Titoïstisch" - wat meer ter harte 
gaat, dan die van Tunis of Porto Rico? 

c. Natie en zelfbeschikking; de definitie van de Natie 

Het bovenstaande lijkt voldoende, om, zoals zo vaak, het zelfbeschikkingsrecht 
voor gevaarlijk, onwenselijk, en dus overwonnen te verklaren: op papier! Voordat 
men echter überhaupt tot een afwegen komen kan, is het nomg niet zozeer erva
ringsfeiten in herinnering te roepen, dan wel de theorie van het nationale zelf
beschikkingsrecht in abstracto te analyseren. Er zitten in de twee wortels van deze 
woorden "natie" en "zelfbeschikkingsrecht" nog voldoende problemen! 

Het is bekend genoeg, dat de definitie van het begrip natie zowel zuiver-theo
retisch als in het geval van een practisch-politieke uitspraak, zoals Wils on die bijv. 
van deskundigen verwachtte, bijzonder moeilijk is. Sinds de polemiek van Renan 
met bepaalde Duitse theoretici kent men de tegenstelling tussen de subiectieve en 
de obiectieve definitie van de natie. De een noemt de natie de groep van mensen, 
me uit eigen wii tezamen bijeen willen horen in natie of staat, de ander kent de 
natie aan een objectief constateerbaar feit, als: taal, ras, geloof, staatsverband, 
grondgebied, e.d. Uiteraard is in vele gevallen het verschil niet zo groot; objectieve 
kenmerken, en een objectief feit als een gezamenlijke geschiedenis doen bij een 
volk de saamhorigheid en de wil een natie te vormen - zoals in het verleden, ook 
in heden en toekomst - aanwezig zijn en geen natie kan slechts speelbal zijn 
van steeds wisselende individuele voorkeuren, van een "plebisciet van alle dag", 
een uitspraak, waarop men overigens ten onrechte Renan in elk tekstboek "even 
bestrijdt". 

De objectieve verklaring heeft het voordeel, dat zij als het ware werkt met 
objectieve historische categorieën. Als men deze tracht toe te spitsen, zit men 
echter direct met de vraag, welk objectief kenmerk beslissend is: de taal? - een 
factor me men in Duitsland maar al te zeer heeft gebruikt als dekmantel van 
annexaties I Is dan niet ook de consequentie in het binnenland dat men de heer
sende taal tot natiekenmerk propageert, en de loyaliteit t.O.V. de politieke natie 
naar het al of niet gebruik daarvan afmeet: de "Hollandse" beperktheid maakt 
daar ten aanzien van wat nu al genoemd wordt "het Friese vraagstuk" maar al 
te vaak scherven mee! Het ras dan wellicht? Het radicalisme van het n.b. raciaal 

316 



bijzonder gemC'ngde Duitsland is een te bitter commentaar, ofschoon met name 
juist het Jodendom ten dele zelf, en zeker in de ogen van de niet-Joodse mccrder
heidsgroepen, het eigenlijke kenmerk in het ras zoekt. In de typische segregerende 
koloniale landen is het rassenkenmerk, zo niet een subjectief, dan toch een 
objectief kenmerk, waarop de discriminatie wordt gefundeerd (Zuid-Afrika). En 
ook Suriname zal wellicht in de ethnische gemengdbeid nationale tegenstellingen 
te zien krijgen. 11) 

Soms ook is het kenmerk de religie, als in India en Pakistan, ten dele ook in 
Ierland, en vroeger bijv. in de uitwisseling tussen Grieken en Turken. De natie 
maakt veelal de religie tot eigen nationale godsdienst - zoals in extremum in de 
Franse Revolutie zelfs de eredienst van "La Patrie" tol religie werd. Zo gezien 
is de religie wellicht minder kenmerk als gevolg van de natie - een conclusie, die 
echter een Westers gezichtsbedrog verraadt: ligt niet elders de causaliteit veelal 
andersom? 

De these dat de natie wordt bepaald door het gemeenschappelijk samenwonen 
op één grondgebied is even Westers: voor welhaast geen ander gebied dan West
Europa gaat deze 100% op - het is slechts symbool van de onjuiste vermenging 
van politiek gezag, van staat, <.·n objectief culturele eenheid, de natie - tegelijk ook 
symbool van het stellen van natie en staat tussen mens en mC'nsheid - dat op grond 
van de aanspraak op exclusief nationaal-politiek gezag over een grondgebied 
mensen van huis en haard verjaagd worden, die objectief tot een andere natie 
behoren, maar subjectief zijn vcrbonden met de "liefde tot zijn land", een ieder 
aangeboren. 

De subjectieve verklaring van de natie, die dus het kenmerk van de natie zoekt 
in ,.het samen grote daden vcrricht hebben ('1\ dat in de toekomst willcn doen" 
heeft ondanks de eerder genoemde bezwaren, die deze toch feitelijk ongeschikt 
maken voor een vcrklaring van de duurzamer, objectieve categorieën die de naties 
zijn, niet alleen een zekere democratische bekoring, maar bovendien een belangrijke 
draagwijdte voor vandaag, en zo tegelijk een groot belang voor het helderder stellen 
van begrippen als natie, staat en nationalisme, die in het losse taalgebruik van alle 
dag door elkaar worden gehaald - of anders gezegd, die men gebruikt zonder te 
zien dat, althans zonder nader definiëren, deze termen geheel verschillende be
grippen kunnen dekken. Een "definitie" als bovengenoemd: "Samen grote daden 
verricht hebben en dat in de toekomst te willen doen" kan immers evenzeer slaan 
op politieke eenheden, zoals het Engelse Gemenebest, het Atlantisch Pact of de 
Westerse Unie, als op een meer nationaal homogene eenheid, Frankrijk bijv. Dit 
bewijst dat de politieke wilsvorming, die in de 19de eeuw in vele opzichten paral
lel liep met, ja, leefde in en door de nationale vrijheidsbewegingen, ten dele in 
andere politieke structuren beslag kan vind('O, dan in die der naties - hoczeer 
het nationale clement gewoonlijk niet alleen huiten Europa, maar ook in Europa. 
onderschat wordt. Deze grotere eenheden kunnen ook op hun beurt een bijv. 

n} Bovendien is er de hoon van Renan tegen die opvatting die de natie uit het ras 
vt·rklaart: "Het patriotisme zou afhangen van een min of meer paradoxale ethnografische 
verhandeling. De patriot zou te horen krijgen: ,.Ce vergist u; ge stortte uw hlo<.'<l voor 
die of die zaak; ge meende oen Kelt te zijn; n<X"n, ge zijt een Germaan". 
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"Europees Nationalisme" gaan vertonen - een feitelijke contradictio in terminis, 
die slechts illustreert dat krampachtige, exclusief-totalitaire verhevenheidsgevoe
lens niet alleen naties in eigenlijke zin kunnen bevangen, maar ook andere politieke 
eenheden. De toekomst zal dan ook waarschijnlijk tweeërlei "nationalisme" laten 
zien: een centrifugaal nationalisme van de eigenlijke naties binnen bepaalde blok
ken, en een politiek-nationalisme op veel groter schaal, zoals dat te zien is en zal 
zijn in de pseudo-internationalistische eenheden, die men blokken noemt. En zeker 
bewijst dit eens te meer dat politieke eenheid en politiek gezag in genen dele met 
nationale homogeniteit te vereenzelvigen is - in de toekomst minder dan ooit. 

De objectieve en subjectieve verklaringen van de natie hebben dus beide 
bestaansrecht, maar leiden niet alleen tot een verschillend natie begrip, maar ook 
tot verschillende "naties": de een wijst op objectief bestaande mensengroepen die 
door één of ander objectief criterium van andere groepen onderscheiden G) zijn, de 
ander op het bestaan van politieke loyaliteit, die niet alleen op de eigenlijke natie, 
maar ook op grotere of kleinere eenheden gericht kan zijn, op conglomeraties of 
delen van volken, die onderling grotelijks kunnen verschillen en toch politiek te 
zamen horen en willen horen 7). 

d. Zelfbeschikking en Natie 

Het nationale zelfbeschikkingsrecht is op zich zelf dus slechts een losse term, 
die pas inhoud krijgt door de nadere bepaling van de natie die dat zelfbeschik
kingsrecht opeist en dan ook wisselt met de determinant welke men aanvoert: taal, 
ras, godsdienst, grondgebied waarop historische rechten worden gegrond, subjec
tieve wil of wat ook. Het verband bovendien, dat gelegd wordt tussen natie en 
zelfbeschikking compliceert de zaak nog. Ten onrechte is men zowel in de weten
schappelijke literatuur als in het spraakgebruik het "nationaliteitenprincipe" en het 
"zelfbeschikkingsrecht" gaan identificeren. In feite is het "nationaal zelfbeschik
kingsrecht" een hybridisch product van een zeer beperkte periode in de geschie
denis, wäarin onder invloed van de democratisering het natiebewustzijn tot ontwik
keling kwam, en zo democratie en nationalisme een tijd lang samen opgingen in 
een ietwat toevallige samenwerking, die ideologisch gesteund werd door de these, 
dat als maar elke natie de vrijheid zou hebben verkregen, deze te zamen zouden 
leven in een bont maar harmonisch mozaïek van nationaliteiten (Mazzini). De feite
lijke ontwikkeling leert anders: vrijheid wil men liever voor de eigen natie dan voor 
anderen en niet alleen naar buiten, maar ook naar binnen zijn de nationale aan
spraken totalitair: de "democratische" zelfbeschikking komt slechts de natie toe, 
niet een deel daarvan, niet de individu. En met citaten van Lincoln wordt zo bijv. 
"Ierland" het recht op zelfbeschikking toegekend, Ulster niet. 

Ook kan de zelfbeschikkingseis andere inhoud hebben dan het nationaal motief: 
economisch voordeel kan sterker zijn (Saar; eenheid van Europa); men kan, als 

6) Het feit van het "onderscheiden zijn" is belangrijker dan het criterium zelf. Zei 
Wilson niet, toen hem t.a.v. het kenmerk van de natie het vuur te na aan de schenen 
kwam: ,,1 know a nation, when 1 see it"? 

7) Het is dan ook daarom dat Fr. Meinecke de onderscheiding "Staatsnation" en 
"Kulturnation" maakte. 
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Palacky, zelf Tsjech, zeggen: "Als Oostenrijk-Hongarije er niet was zou het uitge
vonden moeten worden", men kan zo een bestaand staatsverband prefereren boven 
een nationale secessie of aaneenvoeging; de individu kan zich tegen "wil" en gang 
van eigen natie verzetten, uit naam van een zelfbeschikkingsrecht. Uit dit alles 
blijkt, dat het "Nationale zelfbeschikkingsrecht" kan worden tot wat een bijzonder 
knap schrijver, C. A. Macartney, heeft genoemd: "national determinism", tot een 
dwingen van mensen tegen hun wil om "vrij te zijn", omdat de natie zo 
beschikt. . .. Hier is op z'n duidelijkst te zien, dat de zelfbeschikking van de natie 
zich stellen kan tussen mens en mensheid, zoals we eerder zagen, dat deze zelf
beschikking de menselijkheid te niet kan doen, zeker wanneer de natie zich kan 
bolsteren met alle attributen van het souvereine staatsgezag. Op basis van het 
nationaliteitenbeginsel zelf is er altijd een nationaliteitenprobleem. 

Dus eens te meer de conclusie: "Wat een ramp, dat de woorden ooit werden 
uitgesproken. Welk een ellende zullen zij veroorzaken?" Aan het begin van dit 
artikel werd stelling genomen tegen het op papier kapot redeneren van zo iets als 
een politieke leus, die voor tallozen bron en inspiratie is. Dat misk.ent immers 
kennelijk politieke krachten van de eerste orde! 

De eis van zelfbeschikking is een aan de democratie zelf ontleend dogma, het 
zijn de Westerse ideeën zelf, die in de "geschichtslose Nationen" de emancipatie
drang en het nationale sentiment gewekt hebben. Ondanks een eventuele - feitelijk 
kortzichtige - wens van het tegendeel, is het bestaan van tal van nationale 
groepen, met eigen leven en eigen cultuur een feit. Een feit, waarmee elke poging 
tot integratie niet alleen te maken heeft, maar ook te maken zal hebben. In West
Europa heeft men maar al te vaak het gevoel, dat de tijd van de naties voorbij is 
en men ziet niet, dat men zo in een soort superieur gezichtsbedrog zelf de rol 
vervult van een Heilige Alliantie, die opkomende nationaliteiten niet in haar 
schema vindt passen en tegenover de zelfbeschikkingsdrang de legitimiteit stelt 
van "Het Koninkrijk", "De Franse Unie" en zo meer; en dat in een tijd waarin 
het nationale sentiment veel sterker is en bovendien een veel bekender verschijnsel 
dan in de tijden na 1815! En bovendien een politiek tegenstander van de eerste 
orde, het nationale sentiment maar al te bekwaam exploiteert! 

Het valt niet te ontkennen, dat de strategie van de moderne wereldpolitiek het 
vormen van steeds groter eenheden nodig maakt. Op zichzelf hoeft dat echter 
geenszins te betekenen dat de objectief bestaande naties worden opgeheven: laat 
staan, dat het mogelijk zou zijn opkomende naties voor wie het natie-worden en 
natie-zijn zelfs alles betekent, te liquideren uit naam van een wereldpolitieke 
noodzaak die voor deze naties-in-opkomst niet spreekt. Ja, niet spreken kan, 
indien de essentie van haar wezen miskend wordt of zelfs geloochend, zoals 
dat tegenwoordig soms zelfs de Friezen toeschijnt. Dit is een minder ver gezocht 
voorbeeld, dan men misschien zou denken. De loyaliteit van de Friezen aan 
Nederland is geenszins een kwestie van taalgebruik; Nederlands en Fries patrio
tisme zijn geenszins onverenigbaar, evenals dat het geval is met Nederlands 
patriotisme en Europees bewustzijn. Maar evenzeer als een Nederlands nationa
lisme zal opvlammen indien de Europese gemeenschap bepaalde essenties van het 
Nederlandse leven en volksbestaan ten onrechte zal aantasten, zo is de weg bij 

319 

- -~- - -------



__ ~ , I , f _ f J! 

uitstek om het Friese besef te perverteren tot een rancuneus nationalisme, het niet 
willen erkennen van Zo simpele rechten als het gebruik van eigen taal, door hen 
die dat wensen. De schuld zal dan meer liggen bij de oppervlakkige verwatenheid 
van de "Hollander", die politieke en nationale loyaliteit als iets onsplitsbaars ziet, 
dan bij de provincialistische Fries, die van de taal een nationale kwestie maakt. 
Wat doet de Hollander immers anders, indien hij omgekeerd vanuit een (politiek) 
natiebegrip het gebruik van het Nederlands als norm van nationale trouwen een
heid beschouwen wil!? 

Al met al zijn we ver van ons uitgangspunt: Suriname en het zelfbeschikkings
recht afgedwaald. Althans, zo lijkt het. En toch? Uit het voorgaande bleek, dat aan 
de ene kant het nationaal besef een grote kracht is, te groter naarmate het op een 
of andere wijze in haar wezen miskend of gekrenkt wordt; aan de andere kant, dat 
twee overwegingen tegen het nationaal zelfbeschikkingsrecht pleiten: 1. het feit 
dat de zelfbeschikking van de natie die van het individu kan loochenen; 2. het feit 
dat groter eenheden, groter dan naties, in de huidige wereldpolitiek gewenst' zijn. 
Deze laatste overwegingen gelden met name in de "Westerse wereld", de eerste 
ten aanzien van die landen, die het "Westen" juist daarom niet winnen kan, omdat 
het de nationale dynamiek, de eis, de hartstocht van het natie-willen-zijn miskent. 

Dit is te ernstiger omdat het communisme het nationale sentiment veelal als 
potentieel dynamiet onder de voegen van het Westen weet te gebruiken. Men kan 
van hen iets leren, met name van de nationaliteitenpolitiek en -theorie van Lenin. 
Lenin immers ontmoette hetzelfde probleem: de noodzaak "de gevangenis der 
naties", Rusland, te behouden als "Vaderland van het Proletariaat", juist op het 
moment, dat de revolutie de "gevangen naties" had verlost en de chaos leidde tot 
de mogelijkheid van de naties zich tot onafhankelijke staten om te vormen. Het 
zij vooraf toegegeven dat de macht van de rode legers en de pressie van het 
communistische eenheidsbewind een hoogst voorname factor vormde in het wel
slagen van zijn poging evenals de "Groot-Russische" bekrompenheid van Denikin 
en Wrangel. Maar ondanks dat moet men niet te licht oordelen over de kracht en 
het effect van Lenins nationaliteitenpolitiek, die de paradoxale, maar juist daarom 
effectieve grondslag had, dat de beste manier om alle nationaliteiten bijeen te 
houden was: de erkenning van het recht van secessie, niet als politieke mogelijk
heid, maar als een teken van politieke gelijkwaardigheid, als een erkenning van het 
recht een zelfstandige natie te zijn. Mede daardoor werd bereikt dat de mogelijk
heid geen realiteit werd, dat, door een erkenning van het secessierecht het verlangen 
naar secessie in eerste instantie werd bevredigd. Een en ander werd bevorderd 
door de paradoxale eis van Lenin dat elke goede communist, die behoorde tot de 
heersende natie der Russen, met alle macht en overtuiging zou pleiten voor het 
recht van de onderworpen naties op zelfbeschikking, met inbegrip van secessie, met 
als pendant de eis, dat de communisten van de onderworpen naties zich daar met 
alle geweld zouden verzetten. Waardoor men op de communistische congressen in 
het begin van deze eeuw de pikante situatie te zien kon krijgen, dat een "Russisch" 
communist een "Oekraïnisch" communist beschuldigde omdat hij het recht van 
secessie niet erkende, en deze, omgekeerd, de Groot-Russen verweet daar te veel 
op te hameren. 
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Het lijkt voorlopig dat dit paradoxaal dualisme bij de katholieke as Romme
Debrot nog niet te zien zal zijn, ofschoon de situatie in het Nederlands Koninkrijk 
maar al te veel overeenkomt met de toenmalige in Rusland, en men met de methode
Lenin - mirabile dictu - eerder zou kunnen bereiken wat men wenst, dan met de 
typisch Rommiaanse vinding van een "eenmalig zelfbeschikkingsrecht". 

Wil men van Lenin niet leren? Laat men dan te rade gaan bij degeen die men 
wel de "Vader der Democratie" noemt - zou de "Grootvader" niet beter zijn? -
bij Locke, die even paradoxaal als Lenin verklaarde, dat dat systeem het minst van 
rebellie te lijden heeft, dat het recht daarop openlijk erkent. Het verzetsrecht is 
in de democratie de veiligheidsklep, die meerderheid en mi..'lderheid de tolerantie 
mogelijk maakt, waardoor het verzetsrecht zelf in feite slechts papieren recht kan 
zijn. Evenzo maakt de erkenning van het recht op secessie, dat secessie zelf wel
licht niet zal plaats vinden, terwijl het onthouden van deze formule de zekerste 
weg naar secessie schijnt: de slechtste manier immers om gevaarlijke spanning te 
bezweren is het gaan zitten op de veiligheidsklep! 

Indien men het nationale element in de huidige wereld soms vreest, dan moet 
men het niet aanwakkeren door het te loochenen, maar het bezweren door het 
volop te erkennen en recht te doen. Het zij toegegeven, dat deze formule in een 
wereld waar nationale tegenstellingen door wederzijdse verbittering maar al te 
veel zijn uitgegroeid, een nauwelijks relevante lijkt. En toch is het een minimum 
voorwaarde voor elke samenwerking dat men elkaars gevoeligheden kent en elkaars 
rechten erkent. Wil men uit de huidige negatieve eenheid, als die versus het 
bolsjewisme, die per definitie verdwijnen zal als de katalysator verdwijnt, een 
positief en dU1:;rzaam iets scheppen, dan zal men het nationale bewustzijn moeten 
bevredigen om het nationalisme te kunnen neutraliseren. 
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DE HUISVESTING VAN BEJAARDEN 

/

n enkele rapporten en publicaties vindt men uitvoerige besprekingen van de 
huisvesting der bejaarden; een speciale landelijke commissie brengt thans 
verschillende deskundigen regelmatig bijeen om algemene richtlijnen te ont

werpen. 1) Het vraagstuk van de huisvestingsvonnen en -exploitatie heeft hiermede 
de volle aandacht gevonden. De ondervolgende beschouwingen willen dit onder
werp ook eens van een andere zijde benaderen, nl. door het speciaal in het raam 
van de algemene bejaardenzorg te plaatsen en daarbij vooral de nadruk te leggen 
op de verbindingen, die er zijn met de andere gebieden. Hei: zal hierbij echter 
steeds in eerste instantie om de huisvesting blijven gaan. 

Nemen wij ons uitgangspunt in enkele algemeen heersende grondopvattingen, 
die belemmerend kunnen zijn voor juiste perspectieven: 

I. Vooreerst de statische opvatting, die er veelvuldig is over oudèrdom en oude 
mensen. In een ander verband heb ik hierover uitvoerig geschreven, 2) daarom hier 
slechts de volgende korte aanduidingen over de wijze waarop men hier denkt: 
op het moment dat de mens zijn dagelijks werk definitief gaat (moet) neerleggen 
wordt men gerekend tot een andere categorie te gaan behoren, nl. der "oude 
mensen". Aftakelingsfactoren worden nu gezien als het leven verder te bepalen. 
De nadruk komt daarmee te vallen op maatregelen, die dienen om aan het leven 
van deze mensen tijdig daar tegenover een stabiel geborgen en verzekerd karakter 
te geven. Dit houdt in, dat zij komen te staan buiten de beweging en bewogenheid 
van het gewone maatschappelijke leven. Veiligstelling en stabilisatie worden meer 
en meer de overheersende tendenzen. In dez>ê sfeer van opvattingen hoort thuis 
enerzijds, indien een oudje zich tegen een en ander gaat verzetten, dat hij toch 
maar "een lastig en eigenzinnig oudje" is, anderzijds, indien er bij hem nog 
allerlei energie tot uiting komt, dat hij toch maar een "fikse kerel" is. Me11 ziet 
aldus deze verschijnselen in de sfeer van het uitzonderlijke: dat sommige bejaarden 
reden tot recalcitrantie zouden kunnen hebben daagt onvoldoende in de geesten 
op; evenmin dat de flinke oudjes iets heel gewoons zouden kunnen zijn, indien 
gunstiger omstandigheden aanwezig zouden zijn. Voor het gewoon-normale ver
schijnsel van de tot lengte van jaren in het leven van alledag, als ieder ander 

1) Men zie voor een en ander het Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk van 5 Mei '51, 
Nr 9, Se Jaargang, en van 5 Juni 1952, Nr 11, 6e Jaargang. 

2) Zie "De Oudeliedenzorg", Publicatie No 3 van de Nederlandse Vereniging voor 
Maatschappelijk Werk, Praeadviezen-bundel voor het Congres van 9 Juni 1950, blz. 84. 
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jonger mens, voortlevende en voortwerkende mens heeft men nog niet vol
doende oog. 

In deze traditionele statische opvatting wordt men inderdaad dan ook door 
allerlei verschijnselen gestijfd, waarbij vooral opvalt de neiging van vele ons 
bekende bejaarden om het liefst in het verleden te leven en ook steeds aan te 
knopen bij prestaties, die men toen leverde, waarmede verder gepaard gaat een 
vasthouden aan gevestigde gewoonten en een kennelijk geïrriteerd-worden door 
veranderingen· 

Moeilijker wordt echter ingezien, welk aandeel de maatschappij zelf levert tot 
het ontstaan van deze "levenS" en waardoot deze afwijzende houdingen t.a.v. de 
gaande maatschappelijke ontwikkelingen zijn ontstaan. Ook hierover enkele aan
tekeningen: 

a. Et is een onevenwichtige waardering t.a.v. de betekenis van de verschillende 
levensperioden, in die zin, dat men voor plaats, karakter, structuur en betekenis 
van de ouderdom in het eenheidsverband van het menselijk leven nog onvol
doende oog heeft. Dit heeft o.m. ten gevolge, dat bijv. het grootbrengen der 
kinderen op de voorgrond wordt geplaatst en de waardering voor de bijdragen 
der ouderdom en het b·atoon van eerbied t.a.v. de bejaarden naar de achter
grond worden gedrongen. 

b. Ook op het gebied van de arbeid is er een onjuiste en daardoor oneerlijke 
houding ontstaan: de steeds voortschrijdende industrialisatie en arbeidsverdeling 
en de nadruk, die wordt gelegd op het motorische en de bewegelijkbeid 
elimineerden steeds meer en meer de arbeid der bejaarden, zodat deze niet 
meer als een kostbare zaak in zich zelf worden gezien. 

c. De urbanisering bracht atomisering van het maatschappelijke leven en ont
binding van veel van het familieleven en zette het bestaan der bejaarden 
zodanig op drift, dat een ontworteling op grote schaal het gevolg was. 

d· In toenemende mate wordt gelukkig een systeem van sociale zekerheid ont
wikkeld, dat o.m. ook beoogde aan de oude dag de zo dringend nodige be
staanszekerheid te verschaffen. Verheugend is echter, dat daarnaast, vooral 
na de laatste wereldoorlog, ook tevens geleidelijk het inzicht gaat groeien, 
dat voor een zinvol bestaan gedurende de oude dag, complementair evenZ'aer 
een systematische aanbieding van geestelijke ontwikkelingsmogelijkheden nodig 
is, die opzettelijk voorbereiden op een zinvolle tijdsbesteding. Men krijgt daarbij 
ook mear oog voor de samenhang met vragen van een diepere levensvervulling 
en vrede van de geest ("peace of mind"). 

e. De vraag naar kundigheden had echter intussen die naar de vorming der 
persoonlijkheid en naar wijsheid reeds al te zeer overtroefd. In de jaren der 
middelbare leeftijd kwam men, door gebrek aan tijd, toenemende onrust enz. , 
aan vele buiten het "gewone" leven van alledag staande zaken van vorming 
en ontplooiing van wijsheid, levenslust en scheppende ontspanning niet meer 
toe en stelde deze uit tot de oude dag . . . tot het ogenblik, dat de meerderheid 
der mensen - daarvoor niet tijdig voorbereid en geoefend - physiek · en 
geestelijk veelal niet meer voldoende in staat blijkt de scheppende mogelijk, 
heden op te brengen, die hiervoor gevraagd wm:den. 
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Bij scherper toezien blijken er voldoende feitelijkheden waarneembaar te zijn, 
die het ons vergemakkelijken om in de scheppende mogelijkheden van de oude 
dag te "geloven", ja dit creatieve als elementaire voorwaarde te zien voor een 
(geestelijk en lichamelijk) geslaagd g'zzond leven. 

Overal nemen wij immers waar, dat het onjuist is om er van uit te gaan, dat 
er alleen maar een voortschrijding der noden in dalende zin werkzaam is. In
tegendeel vindt er naast een voortgaande aftakeling van allerlei vermogens nog 
lange jaren een handhaving op gelijk niveau van andere vermogens plaats; 
anderzijds kunnen wij een klimmende rijping van geest waarnemen. 

Wanneer we scherp leren onderscheiden valt verder op, welk een groot aantal 
bejaarden nog vitaal en dynamisch blijft. 

Maar nog meer zeggend is het, wanneer wij horen en zien wat in het buiten
land de pogingen der rehabilitatie reeds hebben weten te bereiken. 

De gerontologie staat in alle opzichten nog aan het begin van een grote ont
wikkelingsgang. 

Il. Om in deze ontwikkeling op vruchtbare wijze vooruit te komen is het 
echter nodig, dat men zich gaat losmaken van een methodiek, die de oudelieden
zorg vooral als groepsvraagstuk en groepsgewijze wil aanvatten. 

Het is nl- interessant in dit verband te zien, hoe verschillende waarlijk deskun
digen op dit gebied, na eerst te zijn aangevangen met bepaalde generaliserendt' 
opvattingen, me'zr en meer er oog voor krijgen, dat de oplossingen ten slotte alleen 
gevonden kunnen worden vanuit de individualiserende benadering. Hun onder
zoekingen worden meer en meer doordrenkt van de casestudies en hun oplossingen 
maken zich meer en meer los van algemeenheden. 

Bij een scherpe analysering van de moeilijkheden, die zich bij de bejaarden 
en masse voordoen, lossen zich de:re in eerste instantie weer op in individuele 
aangelegenheden. Men moet zich losmaken van schablones ten einde goed in 
staat te zijn van de eigengeaardheid van het individuele geval uit te gaan en 
daaraan de vormen der voorzieningen zoveel mogelijk aan te passen. Hiervoor 
dienen deze vormen dan weer zo plastisch mogelijk te zijn. In deze methode 
van werken krijgt men tegelijk meer en meer oog voor de pluriformiteit die 
gewenst is. 

lIl. Het vorenstaande geldt ook bij het zoeken van de geëigende huisvestings
en verzorgingsvormen voor bejaarden. Hierbij speelt mede een rol, dat men van 
de eigen specifieke behoeften en gewoonten der bejaarden nog geen voldoende 
begrip heeft en/ of deze nog niet voldoende laat gelden. Dit laat zich voor een 
deel goed begrijpen, omdat eensdeels hierover nog niet voldoende bekend is, 
anderdeels het zeer moeilijk is binnen de bestaande algemene huisvestingsvormen, 
in het huidige ongunstige tijdsbestek, passende toepassingen te vinden. Alleen 
een vèrgaand radicalisme, dat aan de groep der bejaarden volle recht zou 
(kunnen) laten wedervaren, zou hier kunnen voldoen en dat brengt de maat
schappij thans (nog) moeilijk op. 

Over het algemeen staat - voor een groot deel onbewust - op de achtergrond 
van het denken een behuizing voor ogen, die uitgaat van de gangbare "family
unit", maar dan in verkleinde vorm. Men hanteert en groepeert nu {].Z gangbare 
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elementen uit dit bestek tot combinaties in vormen van woningen en tehuizen, 
terwijl het best mogelijk zou kunnen zijn, dat, door een geheel nieuw functioneel 
doordenken vanuit de noden en levensbehoeften der bejaarden, daarnaast nog 
andere oplossingen naar voren zullen komen. 

De specifieke behoeften, gewoonten, strevingen en wenselijkheden der bejaarden 
worden voor onderstaande beschouwingen verder als uitgangspunt genomen. 

Wat betreft de huisvesting kan wellicht wel als meest elementaire behoefte 
worden gesteld het verlangen naar een mogelijkheid van afzonder.ing in een eigen 
milieu ("privacy") waar het mogelijk is voor een wijle geheel zich zelf te zijn. 
Men onderscheide dit echter vooral van de "zelfstandigheid" van huishouding, die 
wel eens als het meest fundamentele der verlangens wordt gedacht. De laatste 
heeft een veel verdere strekking en is zeker geen algemeen verlangen: er zijn 
vele bejaarden, die in het geheel niet aan deze zelfstandigheid hechten, integendeel 
graag in het verband en/ of de verzorging van een andere huishouding leven, mits 
daarin de sfeer voor eigen afzondering aanwezig is. 

Naast deze vraag naar afzondering is bij de normale gevallen evenzeer aanwezig 
de behoefte aan associatie en contact met andere mensen: met de eigen kinderen, 
met leeftijdsgenoten e.d. Het blijkt, dat men hierbij allerlei zaken beoogt: gezellig
heid, gelding, familiezin, ontplooiing, raad en daad geven enz. 

In deze beide kanten komen bepaalde constanten tot uiting, die alle bejaarden 
gemeen zijn. 

Hiernaast dient nog uitdrukkalijk genoemd te worden de aan alle bejaarden 
gemene behoefte aan een geëigende temperatuur: al naar het lichaam door ver
zwakking temperatuur-gevoeliger wordt, dient het milieu te kunnen worden bij
gesteld. Het gaat hier om een wezenlijk bestanddeel van passende huisvesting 
voor bejaarden, niet om een aangelegenheid, die naar wij believen er af of er 
bij kan, een toegift. Deze verwarmingsmogelijkheid ligt in de sfeer der bewoon
baarheid (en bewoonbaarmaking), niet in die der sociale voorzieningen: bij een 
behuizing voor bejaarden hahoort intrinsiek een gemakkelijke verwarmingsmogelijk
heid. 

Een volgend elementair gegeven is de beknoptheid van levensruimte: die 
gemakkelijk hanteerbare en bereikbare elementen heeft; een al te kleine ruimte 
is echter ook weer niet gewenst, wanneer zij het gemak niet meer kan dienen, 
maar in de weg staat. 

Hier werden enige belangrijkste constanten opgesomd. Voor het overige zijn 
allerlei variabele elementen, die bij ieder weer anders liggen, al naar de toestand 
van elk afzonderlijk individu is. 

Toch staat achter al deze varianten weer één basis-constante, nl. dat het voor 
de bejaarden nodig wordt, dat zij in hun nabijheid in de gemeenschap een zeker 
aantal elementaire voorzieningen dicht bij de hand hebben, die kunnen aanvullen, 
waarin zij in hun afnemende krachten en mogelijkheden gaan te kort schieten. 
Zij dip.nen om hun bestaan op het niveau te houden, ~at met een normale ont
plooiing der persoonlijkheid overeenstemt. Het is het recht der maatschappij maar 
tevens de diepere begeerte der persoonlijkheid (wanneer deze zich zelf goed 
verstaat) om nog ten volle zelf te verrichten, hetgeen zij zelf nog vermag te 
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doen; maar het is tevens de plicht der maatschappij en het recht der persoonlijkheid, 
dat de oude mens in het tekortschietende niet in de steek wordt gelaten. 

Of anders uitgedrukt: er is een wederkerige verantwoordelijkheid van "oud" 
en "jong", die uiterst conscientieus van geval tot geval dient te worden gecon
cretiseerd, zonder dat, indien "jong" tekortschiet, t.a.v. "oud" met het mindere 
wordt genoegen genomen en de bejaarde mens in enigerlei opzicht wordt ge
abandonneerd. Wij laten thans voor het overige deze vragen van "bejaarden
bescherming" rusten. 

Het vorenstaande houdt in, dat er geen eenduidige oplossingen mogelijk zijn. 
Dit wordt hier nog verder gedemonstreerd op twee vitale punten, die voor de 
huisvestingsvraagstukken in het algemeen van belang zijn. 

Het hardnekkig vasthouden aan vroeger milieu en levensomstandigheden wordt 
door velen als een der grote kenmerken van het oud-worden genoemd. Toch 
komt men hiertegenover telkens gevallen tegen, die aantonen, dat bejaarden ook 
wel degelijk een grondige verandering van levensomstandigheden kunnen aan
vaarden en doorstaan. Het blijkt een al te gemakkelijke oplossing te zijn om 
een uitweg in één van beide uitersten te zoeken. Twee voorbeelden uit de roman
literatuur mogen dit illustreren, waarbij tevens in uiterst fijne analyse enige trekjes 
van de psychologie van de oude dag naar voren komen: 

In "Fame is the Spur" van Howard Spring wordt onder meer ook verteld 
over Ellen, de oude moeder van de hoofdpersoon Hamer. Hij is uit de eenvoudige 
arbeidersbuurt in duizelingwekkende carrière tot een der grote Labourleiders ge
groeid en neemt het eenvoudige arbeidersvrouwtje mee naar zijn grote woning, 
maar dan ... men hore het verhaal: 3) 

"Ellen kreeg de voorslaapkamer van het landhuisje als zit-slaapkamer. Daar 
kon zij het genoegelijk hebben met Gordon's 4) spullen om zich heen, een splinter
nieuwe gemakkelijke stoel bij het vuur en haar nieuwe eenpersoonsbed tegen de 
wand. Genoegelijk; Hamer vond dit een prettige gedachte. Maar hij vroeg zich 
in het geheel niet af, wat deze genoegelijkheid voor Ellen kon betekenen. Bitter 
kwam zij tot het besef, dat zij voor het eerst in haar leven niemand hielp, zelfs 
de nevel uit Ancoats miste zij; zij miste ook de genoegelijke gezelligheid van haar 
achterbuurt, het ochtendgeklots van de klompen langs haar raam en het geschreeuw 
van de kinderen, die 's avonds aan de gracht speelden. Hier kon zij nergens heen. 
Zij had een afkeer van de heide en wandelde er zelden. Zij had zich nog nooit 
zo nutteloos en eenzaam gevoeld en zij vroeg zich af, waarom dit geschied was, 
waarom de zoon, die altoos van haar gescheiden was gew-eest, naar het leek, nu 
zo plotseling haar leven binnengedrongen was, het met wortel en al had uitgerukt 
en weer had neergelegd op een plaats, waar het zo weinig voedsel vond" .... 

"Het was een vreemd huishouden, vond Ellen. Zij hield van een huis, waar 
overdag gewerkt en daarna 's avonds gerust werd, terwijl alle leden van het gezin 
bijeen waren. Maar Hamer had daar nooit aan gedaan, naar zij zich herinnerde; 
hij was altoos naar zijn eigen kamer verdwenen en nu k"vam Ann met hetzelfde 

3) Hollandse vertaling; "De Sabel van Peterloo", blz. 30l} e.v. 
4) Haar overleden man. 
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grapje. Zodra de maaltijd voorbij was, 's avonds zowel als 's ochtends, stopte Hamer 
een hoop paperassen in een tas en vertrok naar die hut van hem. Ann ging naar 
haar' eigen kamer en Ellen bleef niets anders over, nadat zij de afwas gedaan 
had - dit gaf haar benevens het koken van 00 maaltijden enige voldoening -
dan naar de hare te gaan". . . . 

"Zij gingen zo op in elkaar en in al dat werk, waarvan zij 'niets begreep, dat 
zij graag wilde roepen: "Ja, maar ik dan? Zeg eens wat tegen me, vertel me eens 
iets." Er kwam een avond in Februari, dat het hard regende. Hamer had zich 
tot over zijn oren in zijn jas gehuld, zijn paperassen er onder gestopt en zo de 
hut opgezocht; Ann was naar haar kamer gegaan, vanwaar weldra het staccato
getik en getinkel van de schrijfmachine klonk. Ellen begaf zich naar haar kamer 
en ging bij het vuur zitten om te luisteren naar de wind" .... 

"Zij keek naar Gordon's foto op de schoorsteenmantel en naar de tafel, die de 
zijne was ge~est; toen stond zij met een glimlachje op en ging papier, pen en 
inkt, de Bijbel en het gezangboek gereed leggen. Verder kwam zij niet. Eensklaps 
hield zij op en kwam met een schok tot het besef, waardoor haar hart pijnlijk be
gon te kloppen, dat zij dit niet had willen doen 5) en dat zij handelde onder een 
dwang, die zij niet in haar macht had. Zij was dodelijk verschrikt, met beide 
handen aan haar hoofd bleef zij midden in het vertrek staan en mompelde: "Ik 
word gek." In laaiende angst snelde zij daarna de overloop op, de trap af en Ann's 
kamer in" .. . . 

,,0 Ann, ik kan zo niet langer," riep zij. "Ik kan het niet uithouden. Zo kan 
ik niet leven. Ik word er gek van. Het vermoordt me." 

"Ga zitten," zei Ann. "Laten we eens plezierig over alles en nog wat praten. 
Maar laat mij in de eerste plaats even thee zetten'" 

Ellen riep onstuimig: "Laat mij dat doen." Ann was zo verstandig haar te laten 
begaan. Er stond altijd een ketel op het getemperde keukenvuur en na enkele 
ogenblikken was Ellen terug met thee en biscuits. 

'Ann b'egreep de behoefte van de oudere vrouw volkomen. Het was een kreet 
van volslagen eenzaamheid geweest" .... 

"Zo, dat is voor vanavond genoeg," zei ze, haar tikwerk opzij schuivend. "Een 
praatje bij wijze van afwisseling zal me goed doen. Wilt u thee schenken?" 

Dat deed Ellen en ze voelde zich toen al kalmer. Zij had nu niet meer het 
idee, dat er iets was waarvan zij gek werd en zei met een lachje: "Nu is het 
net als vroeger, toen ik 's avonds bij juffrouw Ryerson zat. Dan dronken we ook 
altijd thee, zij breide en ik las haar voor. Heb je "David Copperfield" wel eens 
gelezen? Die Heep toch!" .... 

"Is dat nou niet zoti" zei Ellen. "Jij hier beneden eenzaam en ik boven I Ik 
had nooit gedacht, dat jij ook eenzaam was, Ann, kind." 

,,0 ja, dat ben ik wel, als hij weg is. Als hij thuis is, houdt hij me aan het 
werk en dan heb ik geen tijd voor eenzaamheid." 

"Waarmee houdt hij je dan aan het werk?" 
Voor de eerste maal kon Ellen luisteren naar een geduldige, beredeneerde 

uiteenzetting van wat Hamer probeerde te bereiken, van wat zijn optreden bij 
de tussentijdse verkiezing van St Swithin voor zijn reputatie had gedaan en 
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van de wijze, waarop hij hier, ginds en overal heenging om stakingen gaande 
te houden en bij verkiezingen te spreken, waardoor hij een figuur van voort-

~) Zij verrichtte deze bezigheid steeds VIOor Cordon toen deze nog leefde. 
durend meer betekenis werd. Tot slot zei Ann ernstig: "Een dezer dagen komt 
er een echte Labour-partij, net als de Liberale en de Conservatieve partij; als 
dat gebeurt, moet de Labour-partij misschien een regering vormen. Dan zou Hamer 
daarvan deel moeten uitmaken." .... 

"Ellen werd van haar stoel gepraat door Ann's welsprekendheid, overtuiging 
en liefdevolle geestru'ift; maar toch zei re: "Zie je, één ding is er, dat mij niet 
bevalt; je moest je was niet buitenshuis laten doen." 

Ann plofte neer van haar hoogten en barstte in lachen uit. Dat was vanouds 
een teer punt voor Ellen' De verzorging van de was buitenshuis was een van de 
middelen geweest om het haar prettig te maken; thans zei ze: "Laat mij die was 
nu doen. Ik kan zijn hemden even goed krijgen als wie ook." 

Ann gaf, door dit nieuwe inzicht geleerd, hierin toe en zei: "Uitstekend, als u 
het prettig vindt." 

"Natuurlijk vind ik het prettig, zoals ik daar boven uit het raam in de leegte 
zit te kijken." ... 

Zij keerde naar haar kamer terug. Het gedruis van de schrijfmachine liet 
zich vrijwel terstond weer horen, maar het hinderde haar niet meer en gaf haar 
evenmin een geïsoleerd gevoel." 

Dit verhaal laat wel voldoende zien hoe voorzichtig men met een oordeel 
moet zijn: misschien was het toch beter geweest als Ellen in haar oude buurtje 
was gebleven, mits zij aldaar regelmatig werd bezocht door zoon en schoondochter; 
voor de zoon was intussen zo'n regelmatig bezoek aan het oude milieu wellicht 
ook een weldaad geweest. 

Dr L. Cosin resumeert in zijn "The need for emotional adjustment in tbe 
elderly" het verhaal van de grootmoeder in "The grapes of wrath" van John 
Steinbeck, die met de familie meetrekt naar Californië in de "waggelende oude 
kar", als die gedwongen wordt te emigreren. Hierbij valt op hoe zij altijd plannen 
beraamt en in de voorste gelederen medewerkt op de verre tocht, totdat haar 
man het onderweg aflegt en ook zij totaal inzinkt. Cosin haalt een en ander aan 
om te laten zien, hoe waarlijk familie gevoel en een echt deel uitmaken van de 
familie belangrijke voorwaarden zijn voor een geslaagd leven tijdens de oude 
qag, want mede daarvan hangt af, of er al dan niet de gevreesde ontworteling 
plaatsvindt, die het einde inleidt. 

Een volgend vitaal punt vormt het al dan niet afhankelijk zijn. Men kan in 
het leven der bejaarden de omstandigheid, dat er grotere economische onafhan-
1èelijkheid is gekomen niet hoog genoeg schatten. Maar toch overschatte men dit 
ook weer niet, want indien men deze vorm van onafhankelijkheid niet weet te 
plaatsen in een stramien van voorzieningen, die verdere voldoeningen geven in 
de persoonlijke, sociale en lichamelijke verlangens en noden, komt zij niet tot haar 
recht, blijft zij steriel. Het zoëven gelezen verhaal van Ellen illustreert dit ook 
hier duidelijk. 

Er moet verder zeker evenwicht zijn tussen zekerheid en onafhankelijkheid. 
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Dit komt eerst recht uit bij het steeds ouder worden, wanneer de aftakeling dieper 
gaat ingrijpen. De jongeren hebben dan gemakkelijker de neiging om het ogenblik 
aangebroken te achten voor een "afdoende" verzorging, die voor betrokken be
jaarden echter grotere afhankelijkheid kan betekenen dan nodig is. Men weet 
maar ten dele welk een leed hierdoor wordt gzleden· In Londen en Wenen zag 
ik vele in eigen woning levende bejaarden, die in vergevorderde staat van 
gebrekkigheid en gedeeltelijke becllegerigheid verkeerden, maar met zekere huis
houdelijke en andere hulp (gedmende enige men per dag) op eigen krachten 
voortleefden en grote levensvitaliteit vertoonden, grotere dan de inrichtingsgevallell 
te aanschouwen geven. Men zij daarom uiterst conscientieus bij het bepalen van 
de grens der opname-noodzaak en scheppe ook dan nog een sfeer, die een zeker 
onafhankelijkheidsgevoel doet behouden. 

Ten slotte nog enkele opmerkingen over de verschillende woonvormen dar 
bejaarden. 

Het laat zich begrijpen, dat over het algemeen de bejaarden begeren in eigen 
milieu te kunnen blijven wonen. Echter kan er door gebrek aan verzorging, een
zaamheid e.d. een zodanige apathie groeien, dat zij ten slotte toch nog liever 
verlangen in de familiekring der kinderen te worden, opgenomen, óók wanneer 
dit allerlei zorgen en verwikkelingen medesleept. Hier komt het vraagstuk wel 
zeer op zijn scherp te staan: naar buiten is schijnbaar met deze familieverzorging 
een zeer goede en "natumlijke" oplossing gevonden (de kinderen zijn immers 
de natumlijke verzorgers!); is het echter wel verantwoord de bejaarden in een 
dergelijke crisis te laten komen? Zou het toch niet eerder op zijn plaats zijn een 
apparaat van zorg om de bejaarden in eigen milieu op te bouwen, dat hen in 
staat stelt zo lang mogelijk een eigen leven te leiden? 

In soortgelijke moeilijkheden wordt ook de bejaarde geplaatst, die, bevrijd 
van een onaangenaam milieu van kinderen, in een verzorgingshuis onderdak heeft 
gevonden, waarvan hij gedeeltelijk de daaraan verbonden kosten uit de uitkering 
op grond van de Noodwet Ouderdomsvoorziening betaalt en het overige door de 
inrichting wordt bijgepast, indien door de eis van bezuinigingen het bestum zich 
genoodzaakt ziet een beroep op de kinderen te doen en deze uit financiële over
wegingen besluiten vader toch maar thuis op te nemen. Hier leeft de mens ten 
slotte niet meer in vrije omstandigheden. 

Het zou nu echter onjuist zijn in het andere uiterste te gaan en als regel de 
samenleving met kinderen te willen vermijden. Er is nl. een streven om primair 
als systeem de wenselijkh_eid van het zelfstandig wonen der bejaarden in eigen 
speciaal voor hen geschapen woonvormen te stellen, hetzij het verzorgingshuis, 
hetzij de woning. Hier wil men dus feitelijk het stadium van de samenwoning 
met de kinderen (of anderen) elimineren. Er wordt gewezen op allerlei ongunstige 
factoren, die de samenleving van oud en jong vertroebelen: gebemtenissen in het 
verl~den (waarbij vaak schuldgevoelens) blijven hun schaduwen werpen, financiële 
afhankelijkheid, prestige-kwesties, ressentimenten, bijv. omdat men niet meer mede 
kan komen, de aanwezigheid van schoon- en kleinkinderen, die de vroegere sfeer 
vertroebelen, de omstandigheid, dat het zorgen voor bejaarden zo weinig vol
doening geven kan e.d. 
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Hiertegenover staat echter weer eensdeels, dat er nog zovele voorbeelden van 
een geslaagde samenleving zijn (en welk een grote betekenis kan zij dan niet 
hebben!), anderdeels, dat er door maatschappelijke schikkingen en hulp nog vrijwel 
geen pogingen zijn gedaan om gunstiger voorwaarden in de verhoudingen van 
deze samenleving tot stand te brengen. Ook hier staan wij nog aan het begin 
van de weg der voorzieningen. 

In de aanhef van dit artikel werd reeds gesproken over de verhouding van 
oud en jong; de volgende opmerking moge hierbij nog aansluiten. Nu er voor zo
velen nog vreugde en wederzijdse lering in dit samenleven blijkt te zijn, mag 
men niet van te voren de mogelijkheden van deze levensvormen afsnijden. In
tegendeel dient het streven er op gericht te zijn de voorwaarden daarvan zo 
gunstig mogelijk te maken en dit probleem grondig daarvoor naar alle kanten 
te doordenken. Daarna kan de practijk ook zuiverder haar weg gaan: blijkt een 
samenleving een blijvende wederkerige belemmering te zijn, dan is er aanleiding 
om uiteen te gaan· Anders zijn er nog verschillende factoren denkbaar, die de 
voorwaarden kunnen scheppen om een betere samenleving te begunstigen: de 
beschikking over een ruimte, waar de bejaarden zich kunnen afzonderen, een 
hoekje waar men iets zelf kan bereiden, de beschikking over enige eigen geld
middelen, het treffen van regelingen bij gebruik van gemeenschappelijke ruimten 
en aangelegenheden (bad, maaltijd, krant, ontvangen van bezoek e.d.) en de 
inschakeling van allerlei hulp van buiten door het hierboven genoemde apparaat, 
waarop hieronder nogmaals zal worden teruggekomen. 

Dit zal uit een oogpunt van huisvesting betekenen, dat men de bouw nog 
meer dan tot nu toe moet instellen op de specifieke levensgewoonten en -verrich
tingen der verschillende groepen. Niet alleen de kinderen, maar ook de grootouders 
moeten hierbij in het oog worden gevat: bijv. komt dan in de éne rustige hoek 
van het huis het werk- of studeervertrek van de echtgenoot, in een ander dat 
waar de grootouders zich kunnen terugtrekken en dat op de gewoonten en onge
makken der bejaarden berekend is. 

Het verdient aanbeveling om het behoud van een familieverband als levensmilieu 
voor de bejaarden ook eens in andere richting door te denken, nl. hun opname 
'in een vreemd famiUeverband, dat zekere verzorging op zich wil nemen; in U.S.A. 
spreekt men van "substitute family home". Dit geldt voor bejaarden, die behoefte 
hebben aan een sfeer van intimiteit. Hier beoogt men dus door selectie, toezicht 
en bijstand een verdieping van inhoud te geven aan het thans in ruime mate 
gangbare systeem van kosthuizen. Het streven is hierbij er verder op gericht om 
in de maatschappij de personen op te roepen en de krachten te wekken, die bereid 
zijn een stuk maatschappelijke genegenheid aan de categorie der verwaarloosde 
bejaarden te wijden. Ook deze mogelijkheid moet men niet van de aanvang af 
afsnijden door in al te schablonematige, schijnbaar betere, oplossingen een uitweg 
te zoeken. Over de ongecontroleerde kosthuizen zonder meer willen wij hier niet 
verder spreken. Het zou ons brengen tot het chapiter der bedreigde bejaa~den 
en daarmede tot het vraagstuk der eerdergenoemde bejaardenbescherming. 

Indien er onoverwinnelijke spanningen tussen oud en jong blijken te bestaan, 
hun samenleving voor één of beide partijen te veel vergend wordt of de psychische 
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en physieke toestand der bejaarden speciale voorzieningen vraagt, waaraan in de 
kring van het familieleven niet langer kan worden voldaan, blijft geen andere 
uitweg dan overgang naar een nieuwe gemeenschap. 

Voor vitale bejaarden ligt dan het meest op de weg een opname in omstandig
heden, w~arin hun zelfstandigheid geheel tot haar recht kan komen. Onze tijd 
kent daarvoor de speciale woningen voor beiaarden. Deze kunnen hetzij verspreid 
liggen tussen de andere woningen der bevolking, hetzij afzonderlijk samenge
groepeerd zijn in complexen. Zij kunnen nog verder ondergebracht zijn in het 
"all-round"-systeem zoals dit reeds meermalen uitvoerig in Nederlandse publicaties 
werd besproken. 

Men kan zich deze zelfstandige huisvesting ook denken in appartementen in 
flat-verband, hetzij als op alle woonlagen verspreid liggende speciaal ontworpen 
kleinere appartementen te midden van grotere, waarin families van volwassenen 
en kinderen gehuisvest worden, hetzij speciaal beslagleggend op de onderste ver
dieping daarvan (zoals in Groningen en Londen), hetzij samengebracht in grote 
complexen uitsluitend voor bejaarden. Hier zijn vele variaties denkbaar en ook 
gewenst. 

Volstrekte voorwaarde is echter, dat diverse verzorgingsmogelijkheden in de 
naaste buurt bij de hand zijn om de tekorten, waarin de bejaarden zelf niet 
kunnen voorzien, aan te vullen: voedselverstrekking, huishoudelijke hulp, medische 
en verplegende zorg, gezelschap, tijdsbesteding, sociale bijstand, geestelijke ver
zorging en wat verder nog nodig blijkt voor een slagende levenswijze, waarvan 
hierboven onder I de elementen werden aan~duid. Hier komt uit, hoezeer de 
huisvesting, wil zij waarlijk afdoende zijn, opgenomen dient te worden in de 
totaliteit der gehele bejaardenzorg. 

Wat betreft de wijze van samenvoeging dier onderdelen is het uiteraard het 
gemakkelijkst ze in het territoir verband van het all-round-systeem samen te 
brengen. Het is echter de vraag, of dit geheel zal stroken met de innerlijke wensen 
der bejaarden. Ook hier willen deskundigen vooral de pluriformiteit dezer wensen 
in het oog houden. De ene bejaarde wil graag in het flat-complex wonen, waar 
ook de kinderen hun appartementen hebben; een tweede is ook geheel tevreden 
in het kleine woninkje in de bejaardenbuurt; een derde wil graag een uitzicht 
blijven genieten op de buurt, waar hij gewoon was te leven en waar het krioelt 
van bekenden en kinderen. Het spreekt vanzelf, dat het meermalen genoemde 
hulpverleningsapparaat beschikbaar moot zijn. Primair is hier voor de keuze weer 
de individualiserende methode. 

Er zijn grote groepen valide bejaarden, die opname in de instituten voor 
algehele verzorging begeren. Dit kan vele redenen hebben, waarvan er hier enkele 
worden genoemd: het kan zijn, dat men bevrijd wil zijn van de zorg voor de 
dagelijkse huishouding, het kan ook zijn, dat men de samenleving met andere 
bejaarden wenst, ook kan zekere gemakzucht en/ of oppervlakkigheid hiertoe 
brengen. 

Inderdaad hebben deze instituten grote voordelen boven de zelfstandige levens
wijze: een concentratie van alle voorzieningen in één milieu, bevrijd te zijn van 
veel drukkende en beslommering gevende familiebetrekkingen, het verwijderd 
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zijn van vele onzekerheden in de toekomst enz. Aan de andere kant zijn voor 
vitale mensen de nadelen toch groter: geïsoleerd raken van de maatschappij, 
het gemis van de aansporing, die er zit in het telkens weer gesteld worden voor 
de dagelijkse taak in eigen woning, in het algemeen het ontbreken van het avontuur 
in het meedoen met het leven van een buurt van jong en oud, waarin men is 
opgegroeid. Indien de verwachting juist blijkt te zijn, dat - gezien de levens
houding der huidige jongeren - de toekomstige bejaarden-generaties het "ver
zorgd zijn" gemakkelijlrer zullen nemen, dan zit hieraan zeker een facet, waarop, 
binnen hef raam der huisvestingsproblematiek, tijdig goed gelet moet worden; 
maar toch evenzeer een vraagstuk, dat bij de opvoeding thuis behoort, met name 
bij het hoofdstuk: voorbereiding voor een dynamische en zinvolle oude dag. 

Zelfs voor de groep der niet meer valide hajaarden geldt, dat een groot ge
deelte (buitenlandse gegevens spreken zelfs van 70 tot 80 % der invaliden) kan 
(ver)blijven en verzorgd worden in eigen woning, indien de vereiste geneeskundige 
verzorging en huisverpleging bij de hand zijn. Dit heeft grote voordelen boven 
een opneming in ziekeninrichtingen en verpleeghuizen. De overigen vragen een 
verpleging in inrichtingen, die een speciale zorg bieden. Plaatsruimte laat niet 
verder toe over dit onderwerp te handelen, dat ook beter door een t.a.v. de 
bejaardenzorg deskundig medicus kan worden besproken. 
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. DE PEN OP PAPIER 

"Ongeschokt voortbestaan.?" 

De in het vorig nummer van S. & D. afgedrukte rede van prof. Geyl was een feest
rede en die moet men met mûdheid tegemoet treden. Een zekere subjectiviteit is immers 
b~j zulk een gelegenheid alleszins geoorloofd. Wat hier volgt is dan ook niet zozeer een 
polemiek als wel een aanvulling met feiten. 

De leden van de Assemblée ad hoc "hebben een constitutie opgesteld voor een 
federaal Klein Europa", is Geyls uitgangspunt. Maar dat hebben ze nu juist niet gedaan: 
zij hebben een Statuut gemaakt voor een beperkte boven-nationale Gemeenschap, met 
confederale en federale trekken. Enkele van de niet-federale elementen worden door G. 
zelf genoemd; andere niet. Het zijn: 
a. beperkt competentieveld (incorporatie van twee reeds gesloten overeenkomsten; be

scheiden taak t.a.v. gezamenlijk buitenlands beleid; integratie der handelspolitiek); 
b. veto-recht tegen machtsoverschrijding, in handen van de Raad van Nationale Minis

ters; 
c. open karakter en associatie-mogelijkheid van derde-Staten als essentiale van het 

Statuut; 
d. inschakeling van twee voorname organen, Senaat en Raad van Nationale Ministers, 

in de (confederale) Raad van Europa . 
. Van een "unitarisch karakter" is dus in feite geen sprake. Dit ontstaat evenmin nu 

men, anders dan bij de 48 staten van Noord-Amerika, niet heeft willen weten van een 
paritaire Senaat (waarbij het altijd 3 : 3 zou hebben gestaan, in een verlammend even

wicht). 
Geyl schijnt sterk geporteerd te zijn voor een paritaire Senaat, en dat is zijn goed 

recht. Zijn voorstelling, alsof, toen hiervoor gepleit werd, de Nederlandse Raad van de 
Europese Beweging "vrij~e]" leegliep, is merkwaardig subjectief. 

In zijn jongste publicatie (28 April 1953), waarin deze Raad allerlei eisen formuleert 
aan de Tweede Kamer, komt hij op die pariteit niet meer terug. In de Tweede Kamer 
zelf bleek de meerderheid niet voor pariteit geporteerd. Het is dus duidelijk, welk stand
punt hier heeft gezegevierd. 

Het is niet juist, dat minister Beyen tegen de proportionele Senaat "aanstonds bezwaar 
maakte". Hoe komt G. hieraan? Tegen directe verkiezingen aanstonds, heeft vrijwel ieder 
bezwaar gemaakt; "onze wijzen in Straatsburg" zelfs vóór Beyen. Nimmer mag trouwens 
de indruk worden gevestigd, dat deze bewindsman bezwaar had tegen de federalistische 
trekken van het ontwerp; zijn grief was juist, dat deze, voor de zo diep ingrijpende 
economische activiteit, lang niet ver genoeg gingen .... 

Verder de "apathie der publieke opinie". Het Kamer-debat was een succes, ook. wat 
betreft de kansen van dit, natuurlijk steeds voor amendering vatbare, ontwerp. Meer dan 
twee-derde is m~t het beginsel (ik herhaal: evenwicht tussen federale en confederale 
kenmerken) accoord gegaan. 

Ten slotte de opinie van "de mensen zelf". Mijn ervaring is, dat die verrassend 
pOSitief is. Overal voelt men het bevrijdende van de hier geopende mogelijkheid. Over 
het Partijcongres komt, op blz. 262 en 263 van hetzelfde nummer van S. & D., een 
ongevraagde positieve getuigenis van mr H. Versloot voor. 
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Het "gezelschap plannenmakers" blijkt dus in feite helemaal niet zo in de lucht te 
hangen. 

Dreigt er, eindelijk, het 'gevaar, dat de Europese Gemeenschap "het ongeschokt voort
bestaan" van ons "afzonderlijk volksbestaan" (de stijl is van Geyl) zal aantasten? 

Natuurlijk hebben de plannenmakers, ook de Nederlandse, zich rekenschap gegeven 
van het feit, dat zelfs een beperkte gemeenschap ons bestaan diep zal kunnen beïnvloe
den. Mijns inziens was met de aanvaarding van de boven-nationale Kolen- en Staal
gemeenschap de teerling al geworpen. Was echter vóór het begin van deze integratie
pogingen ons volksbestaan zo ongeschokt? Wie, behalve dan de historicus Geyl, brengt 
de moed op, om ná 1940, van een ongeschokt voortbestaan van ons land te spreken? 
Dat deze "vurige federalisten" de aängewezen weg met zulk een hartstocht aanbeveldi, 
is mede, omdat zij Nederland zo liefhebben en niet alleen in zijn historisch verleden, 
maar ook in zijn bedreigde nu en in zijn, hopelijk van angsten bevrijde, toekomst. 

M. VAN DER GOES VAN NATERS 

HET BUITENLANDSE TIJDSCHRIFT 

Beginselen van het conservatisme 

Het Engelse tijdschrift "The Political 
Quarterly" heeft onlangs een nummer het 
licht doen zien, dat geheel gewijd is aan 
de Conservatieve Partij. 

Keith Feiling, gedurende enige jaren als 
bijzonder hoogleraar in de moderne ge
schiedenis aan de Universiteit in Oxford 
verbonden, behandelt daarin de beginselen 
van het conservatisme. 

In zijn opstel betoogt hij onder meer het 
volgende: 

"Wanneer een conservatieve philosophie 
waarden kent die verdienen bewaard te 
blijven, dan moet ze kunnen aantonen, dat 
ze een philosophie is, die steeds het ge
heel in het oog houdt. Van de kleine cel, 
door de individu gevormd, moet ze op
klimmen naar het samenleven der mensen 
in massa's. Als wij, willekeurig of voor het 
gemak, bij de menselijke persoonlijkheid 
geest en lichaam, rede en wil en begrip 
willen onderscheiden, moet het deze in
delingen durven trotseren. Het moet voor 
intuïtie en verstand een even grote plaats 
inruimen als aan het rationalisme, en aan 
sentiment en loyaliteit evenveel betekenis 
toekennen als aan begeerte en abstractie. 
Het menselijk wezen, dat gedacht wordt 
weinig voor de engelen onder te doen, is 
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tegelijkertijd een dier met primitieve be
lloeften en driften. Zijn rol wordt niet 
alleen door zijn huidige plaats in de tijd 
bepaald; de staat die "een deelgenoot
schap in alle volmaaktheid" moet zijn, is 
dit juist omdat ze een deelgenootschap is 
tussen het v.erleden, het heden en de toe
komst. 

Als hiermee iets van het wezen van het 
conservatisme is getroffen, dan volge hier
uit tevens een van de grondslagen van de 
conservatieve philosophie: denken in perio
den van meer dan één generatie. De ge
dachte van de overdracht op de opgroeien
de generatie staat bij haar voorop. Ze ziet 
alles als een proces, waarin niets onaan
tastbaar is, maar waarin alles van generatie 
op generatie wordt overgedragen: alle 
hoop, alle hartstocht, alle verrukkingen, alle 
machten en alle zedelijke idealen. Alles 
wat deze overdracht bevordert zal een 
conservatief denkende met instemming be
groeten. De grote aandacht, die aan de 
gewone kanalen, waarlangs deze over
dracht moet plaatsvinden, wordt besteed, 
behoeft daarom geen verwondering te wek
ken. Voor de conservatief denkende wekt 
bezit geen associaties aan verachtelijke 
hebzucht; neen, hij riet het als de recht
matige, ja onvermijdelijke sfeer, die een 
morele eenlleid - de menselijke persoon
lijkheid - omgeeft. 
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Hij gelooft ook, dat er een natuurlijke 
naastenliefde bestaat - een van de "na
tuurlijke energieën", zoals Burke het uit
drukt - die een mogelijkerwijs schadelijke 
bezitsbegeerte omvormt in de deugd van 
liefde voor anderen. Het conservatisme 
kan zich in het algemeen met de opvatting 
van Bagehot verenigen, dat, zoals de er
varing uitwijst, bezit als toetssteen kan 
dienen: Als het geërfd is, waarborgt het 
een goede opvoeding; wanneer het verwor
ven is, dan is bekwaamheid verzekerd". 
Het is zich net zo scherp bewust als 
Cromwell was, dat vrijheid en bezit "beide 
edele zaken zijn, die misbruikt worden 
om schehnerijen in bescherming te nemen", 
maar toch wil het niet iets vernietigen wat 
een wezenlijke kracht kan zijn alleen om
dat het wordt misbruikt. 
En aangezien vererving alleen besten
digheid kan verzekeren en de bestaans
wetten duidelijk variatie in functie aan
tonen, zal het conservatisme waarschijnlijk 
de leer van de gelijkheid enige beper
king opleggen. Het zal de mening ver
kondigen, dat de mening van een ontwik
keld iemand van hogere waarde is dan die 
van een onontwikkelde, dat geest en 
karakter en de zedelijke wil binnen één 
generatie noch hun hoogste top noch hun 
laagste punt kunnen bereiken; dat een 
star vasthouden aan de eis van gelijkheid 
bij vererving of bij beloning voor arbeid, 
juist die energie zal doen verdwijnen, die 
het de mensheid mogelijk maakt aan haar 
lagere elementen te ontsnappen. Het zal 
een woord als gelijkheid willen vervan
gen door rechtvaardigheid - een gelijkheid 
die van de potentiële geestelijke gelijkheid 
van alle menselijke wezens uitgaat en ge
lijkheid van kansen schept voor zover als 
het positieve recht dit vermag, maar het 
qualitatieve element ontziet, dat de samen
leving in stand houdt en op een hoger 
peil brengt. 

In een historisch licht bezien heeft, zo
als een gedetailleerde politieke studie on
getwijfeld zou uitwijzen, het Britse con
servatisme geen intrinsieke band met de 
aristocratie. Aanzienlijk minder in elk ge
val dan de Whigs, en niet meer dan 
logisch voortvloeiende uit de wereldbe
schouwing van elke generatie van Shake
speare tot Wordsworth. Maar als de con
clusies, waartoe we hierboven kwamen, 

juist blijken te zijn, zal aristocratie in zijn 
aanvankelijke betekenis deel moeten uit
maken van het conservatieve geloof, zelfs 
in een wereld die de geboorte-aristocratie 

• verworpen heeft. De heerschappij van de 
besten, in haar oorspronkelijke Helleense 
betekenis, moet het ideaal zijn van elke 
beschaafde regering. En in dat licht be
zien is de idee van een kIassenloze maat
schappij een contradictio in terminis. Hoe 
de besten het best op te sporen zijn, is 
hier natuurlijk het eeuwige probleem. En 
naar het schijnt gaat het conservatieve 
denken niet verder dan te stellen, dat 
karakter, bekwaamheid en moreel peil -
alle drie onmisbare criteria - erfelijk zijn 
en dat een duurzame maatschappij haar 
vrijheden niet zo moet afbakenen of haar 
economisch bestuur niet zo moet inrich
ten, dat deze beproefde trits van waarlijk 
aristocratische deugden verloren gaat." 

Klasse en stand 

Het Lagerhuislid Angus Maude, directeur 
van het Conservative Poli tic al Centre, onder
zocht in een artikel in hetzelfde nummer 
gevolgen, die de veranderde klassenstruc
tuur in Engeland voor de Conservatieve 
Partij heeft. 

Hij begint met op te merken, dat de 
zgn. upper class feitelijk verdwenen is. 
Voor de onderscheiding tussen "upper 
class" en "middle class" is de onderschei
ding tussen "upper middle" en "lower 
middle class" in de plaats gekomen. En 
vooral deze "lower middle class" heeft 
voortdurend aan betekenis gewonnen, zoals 
Maude in het onderstaande uiteenzet. 

"Van 1900 tot het uitbreken van de 
tweede wereldoorlog had de sociale struc
tuur al belangrijke veranderingen onder
gaan. Behalve in de industriële gebieden 
waar de massa-werkloosheid haar slacht
offers had gemaakt, was het levenspeil van 
de arbeiders voortdurend gestegen. De 
verbetering van de sociale voorzieningen 
en de koopkrachtoverdracht door middel 
van de belastingen deden hun uitwerking 
gevoelen. De lagere middengroepen ("de 
lower middle class") waren aanzienlijk ge
groeid als gevolg van de toeneming van 
het aantal kleine winkeliers en van het 
administratief personeel. En ook begonnen 
grote aantallen jonge vrouwen uit de 
arbeidersklasse de kenmerken van de 
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lagere middengroepen te vertonen, als ze, 
na de nieuwe scholen van voortgezet en 
middelbaar onderwijs, die krachtens de 
Onderwijswet van 1902 werden opgericht, 
doorlopen te hebben, werk op kantoren 
kregen of verpleegster, onderwijzeres of 
privé-secretaresse werden. De bungalow en 
bet goedkope half vrijstaande huis dat hct 
huis in de rij moest vervangen, vormden 
de nieuwe monumenten voor de aspiraties 
van de lagere middengroepen. 

In de oorlog vond dit proces voortgang. 
Het reële inkomen van de handarbeiders 
steeg aanzienlijk, hoewel uiteraard het 
tekort aan verbruiksgoederen een bijzon
der kunshnatige wijze van besteden ten 
gevolge had. Tegelijk deed de groei van de 
overheidsbureaucratie het aantal door per
sonen uit de middengroepen te vervullen 
betrekkingen toenemen. De grote uitbrei
ding van de sociale voorzieningen tussen 
1944 en 1948 ten slotte deed steeds nieuwe 
vormen van beroepsarbeid ontstaan, die 
veelal door personen uit arbeidersgezinnen 
werd verricht. Tegelijkertijd benaderde het 
peil van de gemeentelijke arbeiderswoning
bouw steeds meer het niveau van de voor
oorlogse woningbouw voor de middengroe
pen. In de laatste 70 jaren hebben voorts 
massaproductie en grote winkels, adver
tenties en etalages, en ten slotte ook de 
bioscoop een steeds groeiend aantal luxe
en semi-luxe artikelen aanvankelijk zicht
baar, en later ook beschikbaar gemaakt 
voor meer en meer mensen. Dit leidde 
natuurlijk tot een grotere agitatie om tot 
een meer gelijke inkomensverdeling te 
komen. 
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Al deze factoren te zamen hebben niet 
slechts ten gevolge gehad dat de midden
groepen voortdurend in grootte toenamen, 
maar ook dat een groeiend aantal hand
arbeiders en hun gezinnen zich tot de 
middengroepen wensten te zien gerekend. 
Het is daarom niet verwonderlijk, dat veel 
meer mensen zich als de middengroepen 
gaan gedragen dan daartoe worden gere
.I<end door mensen, die conventionele stan
daarden hanteren . .. " 

"Dit is natuurlijk een belangrijke ont
wikkeling. Als een bepaalde groep mensen 
tot de middengroepen wenst te behoren, 
en zich ook als de middengroepen gaat 
gedragen, dan zal ze ook werkelijk tot de 
middengroepen gaan behoren als ze in deze 
lijn blijft voortgaan. Wanneer de verdeling 
van het nationale inkomen ongeveer zo 
blijft als nu, zal dit proces zich voortzet
ten. De huidige woningbouw- en onderwijs
politiek zullen het vermoedelijk versnellen. 
We moeten natuurlijk niet denken, dat 
deze ontwikkeling in alle delen van Enge
land hetzelfde is; er zijn in werkelijkheid 
zeer sterke verschillen tussen de diverse 
delen van het land - niet alleen in sociale 
structuur maar ook in de wijze waarop de 
sociale structuur verandert. Maar hoewel 
deze ontwikkeling zich duidelijker malli· 
festeert in de voorsteden en de nieuwe 
woonwijken in de grote steden, is iets van 
dit proces overal te bespeuren - zelfs 
midden op het platteland. Het kan op den 
duur in ernstige mate de solidariteit van 
de arbeidersklasse verzwakken, die gedu
rende lange tijd de Labour Party in de 
verkiezingsstrijd zo ten goede is gekomen." 
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F. BORKEN A U 

MALENKOWS OP- EN NEERGANG 

O
p 6 Maart verscheen een officiële mededeling over de omvorming van de 

regering van Sowjet-Rusland, die sterk aanleiding gaf om te twijfelen aan 
de juistheid van de algemeen verbreide voorstelling, als zou Malenkow 

direct na Stalins dood de macht overnemen. Toch kreeg Malenkow bij die 
gelegenheid nog voldoende uiterlijke macht om het geloof aan zijn voorrang 
onder de Russische leiders vooralsnog te bestendigen. Echter niet voor lang. Sinds 
Malenkow hoofd van de ministerraad en eerste man in het partij presidium werd, 
heeft hem de ene slag na de andere getroffen, en het is niets minder dan ver
wonderlijk, hoe langzaam het begrip veld wint, dat Malenkow de strijd om de op
volging van Stalin allesbehalve gewonnen heeft. 

De tegenstromingen tegen Malenkows sb'even naar de alleenheerschappij waren 
overigens al lang voor Stalins dood merkbaar geworden, en in een vroeger artikel 
werd daar reeds uitvoerig op ingegaan. Thans willen wij het probleem van de 
binnenlandse politieke verhoudingen in de USSR uit een andere hoek bezien dan 
toen: niet meer als een voornamelijk persoonlijke machtsstrijd maar onder het 
aspect van de wederkerige verhoudingen tussen de verschillende grote machts
apparaten en maatschappelijke groeperingen. 

Jarenlang had Malenkow met Zjdanow om de oppermacht gesli·eden. Eerst na 
Zjdanows dood in 1948 bereikte Malenkow zijn doel: de feitelijke leiding over het 
partijsecretariaat onder nominaal voorzitterschap van Stalin. Met de politieke kort
zichtigheid, die hem eigen schijnt te zijn, meende Malenkow de heerschappij te 
kunnen bereiken langs dezelfde weg die Stalin indertijd gevolgd had: via het 
partij secretariaat. Sinds Stalin gedurende de oorlog door zijn werk als minister
president, hoofd van het verdedigingscomité en minister van oorlog het secreta
riaat wat verwaarloosd had, was de betekenis daarvan achter afgenomen, zodat 
Malenkow eerst de macht van de andere apparaten verminderen moest om het 
secretariaat weer zo machtig te maken dat het als springplank te gebruiken was. 

Hij bereikte dit doel door de reorganisatie van het Politburo in 1948. Het 
Westen heeft zich dit als een administratieve maab'egel laten voorspiegelen, wat 
het allesbehalve was. Tot dan toe bezetten nl. alle leden van het Politburo, uit
gezonderd Malenkow en Worosjilow, hoge staatsambten. Beria had de leiding van 
de staatspolitie, Boelganin van de strijdkrachten, Kaganowitsj van de zware in
dustrie, Mikojan van de lichte industrie en de handel, Andrejew van de land
bouw, Molotow van de buitenlandse politiek, Sjwernik van de vakbeweging. De 
reorganisatie van het Politburo deed alle leden hun staatsambten verliezen, ter-

337 



wijl Malenkow zijn partii~functie behield. Overigens behielden zij in partijverband 
indirect de contröle over de staats-aangelegenheden die vroeger rechtstreeks onder 
hen geressorteerd hadden, en de partij is nu eenmaal machtiger dan de staat. 

Tegelijk met deze formele omvorming werden echter de reusachtige machts
apparaten waarover de leden van het Politburo plachten te heersen uiteengereten. 
Beria's NKWD viel uiteen in twee delen, de MWD en de MGB, elk met een 
eigen taak, eigen personeel en eigen troepen. De vloot werd losgemaakt uit het 
legerverband, waardoor de welbekende rivaliteit van vloot en leger sterke nadruk 
verkreeg. Ook de machtige organisaties van Kaganowitsj, Mikojan en Andrejew 
spatten letterlijk in dozijnen scherven uiteen, zodat alleen het alomvattende partij
secretariaat als een machtige administratieve eenheid tegenover een troepje dwer
gen in stand bleef. 

Beetje voor beetje werden de gevolgen van deze reorganisatie duidelijk. Na een 
jarenlang verzet tegen de ondermijning van zijn bevoegdheden moest het Polit
buro het afleggen tegen het natuurlijke overwicht, dat het partij secretariaat in de 
nieuwe organisatievorm bezat. Er zijn veel details die we niet kunnen overzien, 
maar sinds de affaire-Ignatjew is de gang van zaken in het belangrijkste geval, 
dat van de staatspolitie, volkomen duidelijk geworden. 

In 1952 werd de nog altijd machtige MGB-minister, Abamukow, ten val ge
bracht. Over het hoe en wanneer weten we niets, en evenmin is bekend op welke 
gronden hij werd afgezet en gearresteerd, en mogelijk zelfs al geëxecuteerd. We 
weten slechts dat Beria, tot 1948 de onbestreden heerser van het politie-apparaat, 
in 1952 niet eens meer in staat bleek om zijn belangrijkste dienaar te bescher
men. Zijn opvolger was Ignatjew, van wie we nu weten dat hij de man was die 
de artsen van het Kremlin gevangen liet nemen. 

Beria's verlies van de macht over de politie kwam voor de buitenwereld zozeer 
als een verrassing, dat in uitgebreide kringen de mening opgeld doet, als zou ook 
Ignatjew een aanhanger van Beria en Beria's macht over de veiligheidsdienst dus 
ongebroken zijn. Hoe begrijpelijk het ook is dat men moeite heeft met zich vol
ledig opnieuw te oriënteren, toch spreken alle feiten tegen deze opvatting. Ging 
niet de arrestatie van de Kremlin-artsen gepaard met een scherpe openlijke pers
campagne tegen de veiligheidsdienst, waarvan Beria nog steeds in naam de lei
ding had? Het is karakteristiek voor de duivelse methoden van de Sowjet-staat, 
dat deze aanklacht wegens nalatigheid tegen Beria gebracht werd juist toen hij 
in feite alle invloed op zijn eigen vroegere dienst verloren had. Men ging zover 
hem te beschuldigen van nalatigheid in verband met een niet bestaand complot. 
een complot dat zijn tegenstanders eenvoudig uitgevonden hadden om hem ten 
val te brengen, en de hele beschuldiging was duidelijk bedoeld als voorspel voor 
Beria's liquidatie. Men kan toch niet aannemen dat Beria een perscampagne tegen 
zich zelf organiseren zou, zijn eigen val zou voorbereiden en het instrument voor 
deze intrige, Ignatjew, zelf in diens nieuwe functie zou aanstellen? Dergelijke 
veronderstellingen gaan te ver in hun pogingen om te verbloemen, dat Beria 
en bepaalde andere leiders in het Kremlin momenteel in een strijd op leven en 
dood gewikkeld zijn. 

In een ingezonden stuk in de New York Times brengt Boris Nikolajewski een 
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argument naar voren dat méér aandacht verdient. Volgens hem heeft Stalin, door 
middel van de man die zijn particuliere secretariaat leidde en inderdaad bij alle 
zuiveringen op hoog niveau een vinger in de pap heeft gehad, Ignatjew gesteund 
en order gegeven tot de arrestatie van zijn artsen. Deze macht-achter-de-scher
men, Poskrebysjew, zou Ignatjew gehandhaafd en tot opperste kaderleider be
noemd hebben toen in 1946 Zjdanow Malenkow uit het partij secretariaat ver
drong. De conclusie, dat Ignatjew dus alleen aan Stalin verantwoording schuldig 
was, wordt m.i. te ver doorgevoerd wanneer men daaruit concludeert dat Stalin 
zelf de artsen liet arresteren. Waarom? Dat de wantrouwige Stalin één of meer 
artsen wantrouwde was mogelijk, maar welk nut kon hij verwachten van het ver
wijderen van àl zijn vertrouwde dienaren, waarvan sommigen menig geheim 
moordbevel uitgevoerd hadden? Zou hij zich aan vreemden uitleveren om Beria 
ten val te kunnen brengen? De verwijdering van Stalins artsen gaf mij destijds 
integendeel aanleiding Stalins eigen dood te voorspellen, en zo kwam het inder
daad uit. Nikolajewsky's opvatting van Ignatjews loopbaan is hier onvolledig. Dat 
Ignatjew zich onder de wisselende leiding (Malenkow / Zjdanow / Malenkow) op 
het partij secretariaat handhaafde en zelfs carrière maakte, bewijst dat hij de kunst 
verstond zowel Stalin als Malenkow en vermoedelijk ook Beria te vriend te 
houden. 

Nikoiajewsky's vergissing berust op het feit dat hij de geschillen in de opperste 
Sowjet-leiding miskent. Ten tijde van Zjdanow vormden Stalin, Malenkow, Beria, 
Chroestjow en Boelganin een blok dat later uiteen kwam te vallen. Dit steeds 
voortgaande versplinteringsproces stelde de ondergeschikte beambten voortdurend 
voor levensgevaarlijke beslissingen, een situatie die in het Kremlin periodiek terug
keert en het gevaarlijkste aspect van het leven daar uitmaakt. Ignatjew stond in 
zijn functie als hoofd van de MGB meer dan iemand anders bloot aan dit gevaar. 
In 1946 beschermd door Poskrebysjew en in 1948 gesteund door deze en door 
Beria en Malenkow, moest hij bij zijn benoeming aan de MGB kiezen tussen zijn 
beschermers. Hij meende met Malenkow, die toen zijn grootste triomfen vierde 
met de opheffing van het Politburo, de enige veilige weg gekozen te hebben. 

Afgezien van de diep ingrijpende administratieve gevolgen betekende de ophef
fing van het Politburo ook dat het element van collectieve leiding, dat tot dan toe 
in de partij bestaan had, opzij geschoven werd. In het Politburo stond Malenkow 
tegenover zijn rivalen Beria en Molotow en tegenover de andere Sowjet-groten, 
die zich tegen de macht van één enkele man te weer stelden. Nu echter was dat 
voorbij. Het centrale comité komt ongeregeld bijeen en heeft een te groot ledental 
om tot een ware collegiale beraadslaging in staat te zijn. De leiding van de partij 
(dus van de staat) viel toe aan het enige permanente partij-instrument: Malenkows 
secretariaat. De betekenis hiervan bleek al dadelijk, immers nu eerst durfde Ma
lenkows stadhouder in Praag, Gottwald, het aan om Beria's Praagse vazal Slansky 
voor het gerecht te brengen. Tegelijkertijd ging in Moskou Ignatjew, onder dezelf
de antisemietische leuzen, over tot de arrestatie der artsen. 

Malenkow scheen aan het doel toen de partijdag van October hem een schijn
triomf bracht doch hem in werkelijkheid een spaak tussen het wiel stak. Voor Ma
lenkows éénmansleiding kwam een bestuur van 10 in principe gelijkgerechtigde 
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secretarissen in de plaats. Onder hen was zijn zwager, Chroestsjow, zijn tegenstan
der, die hij op diezelfde partijdag nog gecritiseerd had en die zich wreekte met 
felle critiek op zijn leiding. Naast Chroestsjow werden enige kleurloze figuren aan
gesteld, als Pegow, Ponomarenko en Michailow, over wie hij geen macht had. 
Malenkow had de macht over zijn eigen terrein verloren door deze listige tegenzet, 
die Stalin zelf tegen Malenkows dreigende overmacht had ondernomen. Maal' deze 
laatste zelfstandige politieke daad van Stalin betekende tevens de uitschakeling 
van het laatste nog resterende centrale machtsinstrument. a de collectieve leiding 
was nu ook de individuele leiding der partij onmogelijk, zodat het eind van 
Stalins roemrijke regering gekenmerkt wordt door een volslagen' ontbinding van de 
topleiding der partij. Malenkow en Ignatjew aarzelden geen ogenblik met hun 
tegenactie. Er zijn geen aanwijzingen dat - behalve Poskrebysjew - ook maar 
iemand ernstig trachtte Stalin te verdedigen. Ook Beria schijnt zich van Stalins 
dalende stel' afgewend te hebben. 

Malenkow en Ignatjew konden, dool' niemand gehinderd, het ongevaarlijk ge
worden roofdier in het Kremlin ter .zijde schuiven ... , maar met een al even teleur
stellend resultaat als na de opheffing van het Politburo! Toen Stalin opgebaard lag, 
vond Malenkow zich staan tegenover een vastbesloten blok van alle andere partij
leiders. De bekendmaking van 6 Maart over de omvorming van de Sowjet-regering 
betekende, dat Malenkow op de dag dat hij de regering aanvaardde, politiek reeds 

een verloren man was. 
Be.zien wij thans de positie van het leger. Reeds kort na de partijdag hadden de 

tegenstanders van Malenkow zich van de leiding verzekerd door Sokolowsky, een 
oude Zjdanowist, in plaats van Sjtemenko in de generale staf te benoemen. Van . 
Boelganin, Koeznetsow en Wasiljewski was men zeker, terwijl maarschalk Zjoekow 
een oud tegenstander van Malenkow is, zodat men de maarschalken rustig de 
concessie kon doen om Zjoekow tot tweede plaatsvervanger van Boelganin te be

noemen. 
Het nieuwe regeringssysteem dat nu tot stand kwam, was volkomen aangepast 

aan de boven beschreven machtsverhoudingen. Malenkows veranderingen werden 
grotendeels ongedaan gemaakt; het Politburo kwam onder een nieuwe naam terug, 
de door Malenkow gesplitste regeringsapparaten werden in hun oude vorm het;
steld en kwamen weer onder de leiding van de respectieve leden van het Polit
buro. De vloot kwam opnieuw onder de bitter gehate Boelganin, de MGB ver
dween, Beria werd opnieuw hoofd van een herenigd ministerie van veiligheid; 
Ignatjew werd afgezet. Verder ging de terugkeer naar het Stalinse systeem niet. 
De monarchie verdween en ervoor in de plaats trad een oligarchisch leiderschap. 
De tijd zal leren of dit niet een overgangsstadium is. 

Officieel kreeg Malenkow de rol van een "primus inter pares" toebedeeld, door
dat zijn naam bovenaan de lijst van het nieuwgekozen "presidium" (nieuwe vorm 
van het Politburo) kwam te prijken en hij minister-president werd. Maar zelfs deze 
bescheiden privileges bleven hem niet langer dan één week beschoren. 

Beria tegen wie de fictie van het zgn. artsencomplot o.m. gericht was geweest, 
liet er na de 6e Maart, toen hij dus weer in zijn oude functies hersteld was, geen 
gras over groeien om deze kwestie uit de wereld te helpen. Het kan niet moeilijk 
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geweest zijn de arme slachtoffers tot spreken te brengen. Men behoefde hUIl 
slechts aan het verstand te brengen dat ze geen angst meer voor hun pijnigers 
hoefden te hebben. Twee konden niet meer spreken: de ambtelijke lijst van ge
rehabiliteerden vermeldt 15 namen, waarvan twee (Kagan en Etinger) op de lijst 
van vrijgelatenen ontbreken. Kennelijk zijn deze twee aan de folteringen bezweken. 
De overigen echter vertelden natuurlijk wat er met hen gebeurd was, zodat dit 
heksenproces zich als een boemerang tegen Malenkow keerde. 

De chronologie der gebeurtenissen is voorlopig nog niet in alle details vast te 
stellen. Op 15 Maart was er een zitting van de opperste Sowjet, waar Malenkow 
als voornaamste spreker optrad en de omvonning van àe regering bevestigde. 
Maar op 20 Maart werd officieel meegedeeld dat Malenkow al op de 14de Maart 
zijn functie als partij secretaris had neergelegd. Op 23 Maart verdween de naam 
van Malenkow plotseling bijna geheel uit de Sowjet-pers. Tegelijkertijd werd de 
propaganda ter verheerlijking van Stalin gestaakt, om eerst om<;~reeks midden 
April in gematigde VOlm weer opgenomen te worden. Toen, op 30 Maart, ver
scheen geen enkele krant buiten de "Prawda". Omdat de Prawda de enige krant 
is die over voldoende technische hulpmiddelen beschikt om een al gedrukte pagi
na op het laatste ogenblik om te wisselen, werd velmoed dat men een reeds ge
drukt en zeer belangrijk bericht op het laatste ogenblik had teruggetrokken. Welk 
bericht dat was, bleek op 4 April, toen de rehabilitatie der artsen en de arrestatie 
van hun pijniger Rjumin bekend werd gemaakt. Op 6 April volgde het bericht van 
Ignatjews verwijdering uit het secretariaat, waar hij enige weken lang werkzaam 
was geweest sinds het verlies van zijn MGB-functie. 

De verhouding tussen het tijdstip van deze berichten en het tijdstip waarop de 
maatregelen genomen worden, is nog niet duidelijk, maar in elk geval ligt het voor 
de hand dat hier een samenhang bestaat. Het bericht van de 20ste Maart, waar
uit men moest opmaken dat Malenkow het secretariaat ook na de 6de Maart nog 
geleid had, hoewel daar op de 6de niets over gezegd was, kwam als een verrassing, 
en was mogelijk ook wel met opzet zo dubbelzinnig opgesteld. In elk -geval werd 
de politieke betekenis ervan duidelijk toen onmiddellijk erop Malenkow van het 
officiële toneel verdween. Hij is sindsdien niet meer genoemd in de Russische 
pers, hij heeft geen enkele rede meer gehouden, geen enkele politieke handeling 
van enig belang verricht. Het bericht over zijn aftreden als secretaris is dus kort
om een mededeling van zijn val geweest, en hoogstwaarschijnlijk heeft Beria hem 
tot terugtreden genoopt met behulp van het materiaal over het fictieve artsen
complot dat hij (Beria) in de week na zijn ambtsaanvaarding bijeengebracht had. 
De westelijke commentaren die over een "aftreden op eigen verzoek" spreken, zijn 
ronduit kinderachtig. De formule "op eigen verzoek" is zelfs in het democratische 
Westen niet anders dan een ' doekje voor het bloeden. Is niet zelfs Chamberlain 
destijds "op eigen verzoek" afgetreden? Het is dan ook zeer bedenkelijk dat voor
al dfl Engelse pers het nog steeds rustig heeft over een "regering-Malenkow·', 
zoals er ook geschreven werd over de "Iegergroep-Timosjenko" toen de maar
schalk al maandenlang was afgezet. 

Malenskows val betekent intussen niet dat hij zonder meer uit de Russische poli
tiek verdwijnen kan. Dat blijkt duidelijk uit de officiële berichten van 4 en 6 
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April over de artsenkwestie. Alle ervaringen uit de practijk van de grote Russische 
processen wijzen erop dat Beria nu probeert om Rjumin tot bekentenissen te bren
gen die voldoende zullen zijn om diens superieur Ignatjew te doen arresteren, (als 
deze tenminste niet reeds in het geheim gearresteerd is). Dan zal men trachten 
uit Ignatjew zoveel bekentenissen te martelen tot men genoeg materiaal heeft om 
Malenkow aan de klassiek geworden hartverlamming of hersenbloeding te laten 
sterven ... een moeite die niet nodig zou zijn als Malenkow geen gevaar meer zou 
opleveren voor zijn concurrenten. 

Het gevaar voor Beria is kennelijk gelegen in de mogelijkheid dat Malenkow bij 
bepaalde militaire kringen steun zou kunnen vinden, een steun die hem door die 
kringen ontzegd werd zolang hij nog een pretendent naar de volledige opvolging 
van Stalin was. Een dergelijke ontwikkeling is zeer waarschijnlijk in de huidige 
politiek-staatsrechtelijke toestand. Zo kOlt na de paleis-revolutie van 6 Maart kan 
in geen geval gedacht worden aan de openlijke heroprichting van de despotische 
monarchie. Beria is voorlopig overwinnaar in de strijd binnen de partij, maar hij 
dient zijn macht te verbergen achter de wat absurde figuur van de "staatspresi
dent" Worosjilow. Aan de andere kant kan aan een openlijke afschaffing van de 
partij dictatuur al evenmin gedacht worden. Daarom zou iedere stroming die zich ' 
tegen Beria en de door hem belichaamde terroristische dictatuur wendde, gebruik 
moeten maken van een figurant uit de rijen van de hoogste partijleiders. De feite
lijk machteloze Malenkow zou geknipt zijn voor een dergelijke rol. Zoals het in de 
afgelopen fase in naam om de persoon van Stalin ging, maar in werkelijkheid om 
de machtsstrijd tussen Malenkow en Beria, zo kan het in de volgende fase in naam 
om de persoon van Malenkow gaan, in werkelijkheid echter om de machtsstrijd 
tussen Beria en de maarschalken. 

Tot nu toe is deze ontwikkeling nog niet openlijk gebleken, zodat deze veronder
stellingen voorlopig uitsluitend als een prognose beschouwd moeten worden. Het 
enige wat nu vast staat, is dat een blok, bestaande uit alle overige hoge partij
leiders (Beria, Boelganin, Molotow, Chroestjow en vermoedelijk ook Kaganowitsj) 
Malenkow ten val heeft gebracht. De kracht van dit blok bestaat in het feit dat het 
de zwakk'e zijde van het vorige systeem heeft afgeschaft, t.w. de strijd tussen 
partij en staatspolitie, die de eigenlijke politieke inhoud vormde van de strijd 
tussen Malenkow en Beria. Waar de revolutie van de 6de Maart de eerste stap 
betekende ter samensmelting van de in de afgelopen twee jaar sterk gesplitste top 
der partij, daar betekent de val van Malenkow de voltooiing van dit unificatie
proces. De huidige Russische regering bestaat uit een "partij-blok", dat de eerste 
politieke schepping van de Beria-periode is. 

Dit is echter slechts één kant van de ontwikkeling. In de laatste maanden van 
Stalins regering en in de chaotische weken na zijn dood zijn niet tot de partij be
horende krachten, vooral het leger en de leiders der indusb'ie, uiterst zichtbaar in 
de coulissen verschenen. Maatregelen als de amnestie en benoemingen als die van 
maarschalk Zjoekow zijn duidelijk concessies aan deze groep, die niet zozeer be
schouwd moet worden als· een plotseling opgedoken nieuwe politieke groepering als 
wel als een door de politiek van Stalin in het leven geroepen en in de laatste 
decenniën tot rijping gekomen klasse, waarvan de maarschalken tegenwoordig wel 
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de voornaamste woordvoerders zijn. De regering-Beria ziet zich nu voor de on
miskenbare opgave gesteld om, zodra de innerlijke consolidatie van de partij een 
feit zal zijn, middelen te vinden tot de liquidatie van deze oppositie-buiten-de
partij, welker programma van economische normalisatie, herstel van onschendbare 
wetten en rechtspraak en bevrediging in de buitenlandse politiek niet verenigbaar 
is met de handhaving van de partijdicta~ur. 

De conclusie, dat dus een nieuwe "affaire-Tuchatsjewsky", een nieuwe massale 
zuivering van de legerleiding, in de lucht hangt, is dus niet uitgesloten. Het leger 
van 1953 is echter niet meer hetzelfde als het leger van 1937. Het officierencmps 
heeft nu, maatschappelijk zowel als ideologisch, vaste voet gekregen, en geniet een 
aanmerkelijk gestegen prestige in den lande. Het is niet zonder meer aan te nemen, 
dat Beria in de op handen zijnde harde strijd om de conb:ole over het leger het be
proefde middel van de massamoord te baat kan nemen. Weliswaar dient men niet 
te vergeten dat in deze strijd het Hitleriaanse voorbeeld van politieke splitsi11g in 
het officieren corps en van geleidelijke eliminering van de oppooitionele elementen, 
ook zeer nuttige methoden kan opleveren. Hoe dan ook, de volgende fase van de 
strijd binnen de partij zou wel eens op dat terrein uitgevochten kunnen worden. 

Dat zou echter betekenen dat de bewogen gebeurtenissen van het laatste jaar 
tenslotte maar een episode zijn binnen het kader van een veel belangrijker maar 
ook zeer veel langzamere ontwikkeling. De strijd om de persoon van Stalin heeft 
nauwelijks diepe sporen nagelaten in de huidige constellatie van de partij, en 
Malenkows oppermacht was eerst recht een ééndagsvlieg. Er is geen twijfel aan 
dat er nu een zeer grote kans is, dat de oude macht in een niet al te verre toe
komst in Beria's handen zal glijden, voorzover tenminste het de verhoudingen 
binnen de partij betreft. Maar er is een grondige vernieuwing te bespeuren in het 
feit dat deze verhoudingen binnen de partij niet meer alleen beslissend zijn, dat 
integendeel voor het eèrst sinds het einde der twintiger jaren nu ook krachten van 
buiten de partij gewicht in de schaal leggen. En bij de beoordeling van datgene 
wat voor ons, Europeanen, het belangrijkste is, bij de beoordeling van de Russische 
buitenlandse politiek, dient met dát feit rekening gehouden te worden. 

De buitenlandse politiek is een zó wijdvertakt probleem, dat het onmogelijk in 
het verband van dit artikel geheel onder de loupe kan worden genomen. Mogen 
wij er daarom mee volstaan als besluit van deze beschouwing alleen te wijzen op 
het belang van de strijd binnen de partij voor de buitenlandse politiek. Het nieuwe, 
fors opgezette vredesoffensief, reeds voor Stalins dood door Malenkow aangevan
gen, was duidelijk in overeenstemming met de wensen van vom'al leger en bedrijfs
leven. Het is niet duidelijk of Malenkow zelf dit offensief opvatte als een tactische 
manoeuvre om het Atlantische blok innerlijk te verdelen dan wel een voorspel 
om tot een werkelijke overeenstemming met het Westen te komen; men mag echter 
rustig aannemen dat in wijde kringen buiten de partij in de USSR een oprf'chte 
wens naar vrede leeft. Voor zover Malenkow afhankelijk was van de stemming in 
die kringen, kon men dus uitgaan van de veronderstelling dat er een mogelijkheid 
voor het Westen bestond om met voorzichtige onderhandelingen tot een werkelijke 
overeenstemming met Malenkow te geraken. 
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De val van Malenkow sloeg aan deze hoop de bodem in, en daarom juist is het 
voor het Westen nu zo ontzettend belangrijk om de toestand binnen de partij in 
de USSR op juiste waarde te schatten. Beria en Molotow zijn vijanden zowel van 
een al te koene buitenlandse koers - immers, de onberekenbare gevolgen van een 
dergelijke politiek, zoals de hereniging van Duitsland of het uiteenvallen van het 
Atlantische blok hebben, gezien de gespannen binnenlandse toestand, niets aan
lokkends voor hen,' eerder iets afschrikwekkends. Tevens zijn zij de verbitterde tegen
standers van iedere ware bevrediging. Zij zijn de voornaamste dragers van de 
koude oorlog. Nu Beria steeds duidelijker de positie van de eigenlijke heerser 
van Rusland schijnt te zullen innemen, verandert heel het tot nu toe veelbetekende 
diplomatieke spel van Rusland zeer ondubbelzinnig in een allerbanaalste propa
ganda-manoeuvre, waarachter alleen maar de wil schuitgaat om vast te houden 
aan de oude politiek van de koude oorlog. 

Het zou verkeerd zijn om de op handen zijnde terugkeer tot de koude oorlog 
met dezelfde maat te meten als het begin daarvan in de iaren 1946-1947. Toen 
was alleen de partij belangrijk, nu tellen leger en bedrijfsleven ook mee. Het 
Westen zou er goed aan doen, in zijn propaganda en politiek rekening te houden 
met het feit dat tegenover en naast elkaar een brede bovenlaag van vredelievend 
gezinden en een weer tot het ergste besloten partij staan. Tegenover het Rusland 
van Beria: uiterst koel optreden en verscherpte waakzaamheid; tegenover het 
Rusland van bijv. een Zjoekow wel is waar voorzichtigheid, maar een oprechte 
bereidheid om tot een vergelijk te komen. Deze toon, mijns inziens de enige waar
door het Westen de houding van Rusland werkelijk beïnvloeden kan, is tot nu toe 
in de politiek van het Avondland niet gehoord. 

Voorlopig echter hebben onze staatslieden niet te maken met de - historisch 
bepaald juiste - perspectieven van een ondergang van het communistische regime, 
doch met een versterking van het partijregime volgens zijn ergste tradities - zij het 
dan dat dit laatste misschien van korte duUl" zal zijn. 1 ) Toen midden April na een 
afschuwelijke plaatselijke zuivering een nieuwe president van de Georgische repu
bliek werd benoemd, maakte deze in zijn rede tot de opperste Georgische Sowjet 
met geen woord melding van Malenkow, doch sprak hij over de parij, die leven 
zou in de geest "van de tradities van Lenin en Stalin, voortgezet door onze kame
raad Beria". Niets had de situatie binnen de partij duidelijker kunnen karakterise
ren dan deze openlijke proclamatie van Beria's aanspraken op de opvolging van 
Stalin in de macht en in de geest. En zo is op de nieuwe "collectieve" Sowjet
leiding, in vergelijking tot de oude despotische leiding van Stalin, mutatis mutandis 
het venijnige liedje uit de Engelse revolutie van toepassing, dat zegt dat "new 
presbyter is but old priest writ large". 

1) Noot van de redactie. Prof. Borkenau schreef dit artikel begin Mei. Sindsdien zijn er 
tekenen, dat Malenkow weer enig terrein teruggewonnen en de "zachte koers" weer de 
overhand gekregen heeft: Mao-tse-tocng werd in Indo-China weer aan banden gelegd en 
in Oost-Duitsland ging het roer volledig om, zij het met onverwachte gevolgen. Essentieel 
is, dat de machtsstrijd in het Kremlin in zijn grote betekenis voor de buitenlandse politiek 
wordt onderkend. 
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J. M. DEN UYL 

DE DOORBRAAK BEHOUDEN 

Gemeenteraadsverkiezingen als politieke graadmeter. 

De eerste vraag die zich bij een beoordeling van de uitslag van de gemeente
raadsverkiezingen van 27 Mei voordoet is die naar de waar 'de, aan deze uitslag toe 
te kennen, als graadmeter van de politieke ontwikkeling. Er is een begrijpelijke 
neiging om deze waarde niet al te groot te achten. Men wijst dan op de vele 
bijzondere factoren, die bij gemeenteraadsverkiezingen een rol spelen: de naam en 
faam van bepaalde candidaten, het optreden van plaatselijke belangengroeperingen, 
het overheersen van plaatselijke kwesties, waarbij de fronten vaak meer door de 
plaats in het adresboek dan door het lidmaatschapsboekje van de partij worden 
bepaald. 

Toch mag de betekenis van de lokale kleur niet worden overschat. Er is ontegen
zeggelijk een ontwikkeling gaande die ertoe leidt, de verschillen in politieke 
motieven bij Kamer-, Staten en Raadsverkiezingen te verkleinen. Deze ontwikkeling 
wordt bepaald door het verminderen van de grote sociale tegenstellingen, de uit
breiding van de overheidstaak en in samenhang daarmee het toenemende tech
nische karakter van het politieke beleid. In het bijzonder waar het de gemeentelijke 
en de provinciale programs van de verschillende partijen betreft, zijn de lJrin
cipiële verschillen slechts uiterst moeizaam uit een veelheid van vrijwel gelijklui
dende formuleringen te ontwarren. De logische consequentie is, dat de keus ook 
bij gemeenteraadsverkiezingen in toenemende mate niet meer bepaald wordt 
door concrete politieke verschilpunten, maar door de algemene instelling van de 
kiezer ten opzichte van de bestaande partijen en het in de landspolitiek gevoerde 
beleid. Met andere woorden, de motieven, waardoor de kiezer zich bij Kamer-, 
Staten en Raadsverkiezingen laat leiden, vallen steeds meer samen. 

Deze ontwikkeling geldt natuurlijk in veel sterkere mate voor de grote gemeen
ten dan VOOr de kleine dorpen. Maar aangezien alleen voor de grote gemeenten een 
behoorlijke mate van vergelijkbaarheid aanwezig is, beperken wij ons automatisch 
overwegend tot de uitslagen voor gemeenten met meer dan 20.000 inwoners en 
daarmede tot die groepen van kiezers voor wie de identiteit van motieven bij ver
schillende verkiezingen geldt. Er bestaat overigens één vrij exacte maatstaf om 
de invloed van de persoonlijke factor te meten, nl. de verhouding van het totaal 
aantal voorkeurstemmen tot het aantal stemmen op de eerste candidaat van elke 
lijst uitgebracht. Naarmate de invloed van bepaalde personen een grotere rol gaat 
spelen zal het aantal voorkeurstemmen toenemen. Wij vinden dan ook, dat het 
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aantal voorkeurstemmen bij Gemeenteraadsverkiezingen groter is dan bij Staten
verkiezingen en bij Statenverkiezingen weer groter dan bij Kamerverkiezingen. De 
verschillen zijn echter niet van dien aard dat men uit dezen hoofde tot een door
slaggevende betekenis van de persoonlijke factor zou moeten concluderen. 

Het aantal uitgebrachte stemmen op de eerste candidaat van de verschillende 
lijsten bedroeg bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1949 voor het land als geheel 
86,3%, bij de Statenverkiezingen van 1950 94,0% en bij de Kamerverkiezingen van 
1952 95,6%. Het grote aantal voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen 
is voornamelijk een gevolg van de grote aantallen voorkeurstemmen in de kleine 
gemeenten. In de grote en zeer grote gemeenten ligt het percentage niet noemens
waardig boven dat bij Staten- en Kamerverkiezingen. In steden als A~sterdam, 
Rotterdam en Den Haag ligt het er zelfs onder, zodat men tot de conclusie komt, 
dat de persoonlijke factor daar bij Kamerverkiezingen een grotere rol speelt dan bij 
Gemeenteraadsverkiezingen, hetgeen overigens te denken geeft omtrent de plaats 
die de gemeenteraad in deze steden in de belangstelling van de burger inneemt! 

De conclusie kan zijn, dat in de grote gemeenten persoonlijke factoren bij ge
meenteraadsverkiezingen geen grotere rol spelen dan bij Kamerverkiezingen en 
dat de uitslagen in de 'grote gemeenten als thermometer van de politieke voor
keuren in betekenis vrijwel op één lijn gesteld kunnen worden met de uitslagen , 
van Staten- en Kamerverkiezingen. 

Uitslagen in gemeenten met meer dan 20.000 inwoners. 
Staat r. 

Totaal van 73 gemeenten met -meer dan 20.000 inwoners. 
Gemeenteraad 1949 Tweede Kamer 1952 

A.R .. . .. . . . . . . . . 
C.H.U .......... .. 
G.P.V ........... .. 
S.G.P .. . . .. ... . . . 
Prot.-Chr. lijsten .. 

Totaal 

Kath. dissid. . .... . 

Totaal ....... ... . 

P.v.d.A ......... .. 
C.P.N .. . ....... . 
Soc. Diss . .. . .. . .. 

Totaal 

% % 
7.07 
6.28 
0.25 
0.77 
7.13 

21.50 

26.38 

0.89 

27.27 

30.31 
10.59 
0.44 1 ) 

0.06 2 ) 

41.40 

10.41 
7.44 
0.58 
1.47 

19.90 

22.72 
3.17 

25.89 

33.71 
8.95 
0.45 

43.11 

Gemeenteraad 1953 
% 

6.49 
5.71 
0.55 
0.95 
6.41 

20.11 

24.36 
0.95 
1.46 

26.77 

34.30 
8.03 
0.161) 

0.08 2 ) 

42.57 

1) In 1949 Rev. Com., in 1952 Soc. Unie, in 1953 "Vrije Socialisten". 
2) Chr. Volkspartij. 
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V.V.D. .......... 9.27 9.88 10.12 
Midd. P . ....... . 0.37 -.51 0.07 
].C.V. ....... . . .. - .26 0.05 3 ) 

R. en Vr. ....... . 0.19 4 ) -.45 0.31 4 ) 

Totaal .... . ..... 9.83 11.10 10.55 

100.- 100.- 100.-

In Staat 1. zijn de partijen gegroepeerd op een wijze, die waarneming van het 
verschijnsel van de doorbraak mogelijk maakt door samenvoeging van confessionele 
lijsten. Het zo belangrijke verloop van P.v.d.A. enerzijds en C.P. . anderzijds kan 
niet uit de totalen worden afgelezen, maar vereist afzonderlijke beschouwing. Bij 
de doorbraak onderscheiden we de doorbraak ten opzichte van de prot.-chr. par
tijen; ten opzichte van het r.k. volksdeel en ten opzichte van de middengroepen. 

Op elk van deze ontwikkelingen wordt hieronder in het kort nader ingegaan. 
Voor een behoorlijke beoordeling is het echter nodig de uitslagen van 27 Mei te 
stellen tegen de achtergrond van de gehele ont",rjkkeling na de oorlog in ons land. 

Ontwikkeling na de oorlog. 

Sinds 1945 zijn in ons land achtmaal verkiezingen gehouden, driemaal VOOr de 
Kamer, driemaal voor de Raad en tweemaal voor de Staten. In deze snel opeen
volgende reeks is niettemin een duidelijke golfbeweging te onderkennen indien 
men uitgaat van de uitslagen van de Kamerverkiezingen van 1946. 

Bij deze verkiezingen trad een drietal ingrijpende verschuivingen op in het voor
oorlogse politieke beeld. In de eerste plaats was er een verdrievoudiging van de 
communistische aanhang. Het aantal communistische zetels steeg van 3 op 10. In 
de tweede plaats was er het optreden van de P. v. d. A., die ondanks de groei van 
het communisme 29 zetels behaalde, waarvan 5 à 6 ten koste van de confessionele 
partijen en de V.V.D. Dit laatste werd echter gecamoufleerd door een derde 
belangrijke wijziging in het politieke beeld, t.W. het goeddeels verdwijnen van de 
splinterpartijen en kleine belangengroeperingen, die in de periode tussen 1920 en 
1940 regelmatig 5 à 7% van de stemmen tot zich hebben getrokken. 

Door het verdwijnen van deze grotendeels conservatieve, kleine partijtjes, werd 
het doorbraakverschijnsel gemaskeerd, want de confessionele partijen konden hun 
verlies aan de P. v. d. A. ten dele compenseren uit het reservoir van de vroegere 
stemmers op kleine partijtjes. 

De periode na de Kamerverkiezingen van 1946 valt nu duidelijk uiteen in een 
eerste helft, lopende tot de Statenverkiezingen van 1950, vooral gekenmerkt door 
een neergaande tendens van de P. v. d. A. en een tweede helft, van 1950 tot nu, 
waarin de P. v. d. A. haar invloed aanzienlijk uitbreidde. 

Tussen 1946 en 1950 is er een voortgaand verlies van de P. v. d. A. aan de con
fessionele partijen en de V.V.D., dat slechts zeer ten dele gecompenseerd wordt 
door de aanwas van voormalige C.P.N.-stemmen. De verliezen voor de Provinciale 
Staten in 1950 betekenen een dieptepunt voor de P. v. d. A. in die zin, dat de 

3) Vr. Dem. Bond. 
4) " Gemeentebelangen". 
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confessionele partijen weer vrijwel tot hun voor-oorlogse omvang waren aange
groeid. De P. v. d. A. was wat haar omvang betreft teruggedrongen tot de positie 
die de partijen, waaruit zij in 1946 is samengesteld, voor de oorlog hadden inge
nomen, welke positie dan nog verder werd verzwakt, doordat de communisten 
in 1950 rond 3% van het totaal aantal stemmen meer kregen dan vóór de oorlog. 

Staat II 

Partijen en groepen van partijen 1946 - 1948 - 1950 - 1952 
Behaalde % in 

A.R.P. 
C.H.U . 
S.G.P. 
G.P.V. 

Totaal 

K.V.P. 
K.N.P. 

...................... 
.................... .. 
................... . .. 
............. . ........ 

...................... 

...................... 

...................... 

Totaal ...... . .............. . 

P. v. d. A . .... ............. . 
C.P.N ...................... . 
Soc. u .................... . . 

Totaal ...................... 

V.v.D. ...................... 

R. en Vr ................... . 
J. Con~. V .................. . 
Midd. P ... ...... ........... . 

Totaal ...................... 

Totaal Ndl. ............. . ... . 

1946 
12.9 
7.8 
2.1 
0.7 1) 

23.6 

30.8 

30.8 

28.3 
10.6 
0.2 2) 

39.1 

6.4 

0.1 3) 

6.5 

100 

1948 1950 
13.2 

9.2 
2.4 

24.8 

31.0 
1.3 

32.3 

25.6 
7.7 
0.4 2 ) 

33.7 

7.9 

0.5 
0.8 
9.2 

100 

12.2 
10.5 

2.3 
0.6 
0.1-1) 

25.7 

31.6 
0.7 
0.3;;) 

32.6 

25.7 
6.8 
0.2 

32.7 

8 .. 5 

0.5 
9.0 

100 

1952 
11.3 

8.9 
2.4 
0.7 

23.3 

28.7 
2.7 

31.4 

29.0 
6.2 
0.3 

35.5 

8.8 
0.4 
0.2 
0.5 
9.8 

100 

De Kamerverkiezingen van vorig jaar brachten een grote ommekeer. Zij zijn 
terecht aangeduid als "verkiezingen van de doorbraak", omdat tegen de algemene 
verwachting in de P. v. d. A. het op de confessionele partijen verloren terrein 

1) In 1946 Protest. Unie. 
2) In 1946 en 1948 Rev. Comm. Partij. 
3) In 1946 Groep. Lopes. 
4) Prot. Chr. groep (Limburg). 
5) Kath. Onafh. Groep 0.2 (Noord-Brabant). 
Kath. Dem. Bond 0.1 (Limburg). 
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herwon en de doorbraak in plaats van een na-oorlog se ééndagsbevlieging een politie
ke structuurwijziging van de eerste orde bleek. Uit de cijfers in Staat 2. blijkt 
duidelijk hoe de prot.-chr. partijen, vergeleken met hun hoogtepunt in 1950, niet 
minder dan 2.4%, ofwel rond 125.000 stemmen op het totaal van 1952 aan de 
P. v. d. A. verloren. De K.V.P. verloor, afgezien van het verlies aan de Welter
groepering nog 1.2% ofwel 65000 stemmen aan de P. v. d. A. 

Waar een kleine verderé vooruitgang van de liberaal-conservatieve groeperingen 
geneutraliseerd werd door een voortgaande teruggang van de C.P.N. betekenden 
deze verkiezingen een ongehoorde versterking van de positie van de P. v. d. A. 
Het onbehagen dat de uitslag in de kring van de confessionele partijen heeft ge
wekt, is genoegzaam bekend. De weinig fraaie middelen, aangewend ~m aan deze 
positie afbreuk te doen, evenzeer. Men behoeft geen rode bril op te zetten om te 
constateren, dat de positie van de P. v. d. A. de inzet vormde van deze gemeente
raadsverkiezingen. 

Ter beoordeling van het resultaat kunnen wij helaas alleen uitgaan van de resul
taten in de gemeenten met meer dan 20.000 inwoners, omdat door de grote 
variatie in ingediende lijsten de vergelijkbaarheid van kleinere gemeenten te ge
ring is. Wanneer de uitslagen van alle gemeenten bekend zijn, zal het ongetwijfeld 
mogelijk zijn nog enige nadere conclusies te trekken met betrekking tot de ontwik
keling op het platteland, maar deze zullen toch altijd met zeer veel voorbehoud 
omgeven moeten blijven. Reeds bij de uitslagen van de gemeenten met meer dan 
20.000 inwoners heeft de verkiezingsclienst van het A.N.P. terecht een zestal 
Brabantse en Limburgse gemeenten uitgezonderd, omdat de katholieke lijsten in 
deze gemeenten een zo regenboogachtig karakter droegen, dat het gehele beeld 
zou worden vertroebeld. Ook bij de thans als vergelijkingsbasis genomen 73 ge
meenten doen zich ten opzichte van de gemeenten in Brabant en Limburg nog 
grote moeilijkheden voor, zoals wij direct zullen zien. 

De doorbraak naar prot.-ch1·. partijén. 
Uit de cijfers in Staat 1. volgt, dat in de grote gemeenten de prot.-chr. pmtijen 

vrijwel op hetzelfde peil zijn gebleven als in 1952. Er is een minimale vooruitgang 
van 0.21%, maar gesteld tegenover het in 1952 geleden verlies van 1.5% ten 
opzichte van 1948 en 2.4% ten opzichte van 1950 kan zonder overdrijving worden 
gesteld, dat de P. v. d. A. haar doorbraakwinst ten opzichte van de prot.-chr. 
partijen van vorig jaar echter heeft weten te handhaven. 

Er bestaat echter reden om aan te nemen, dat de cijfers in de kleine gerrieenten 
een iets gunstiger beeld voor de prot.-chr. partijen aanwijzen. Wij zien telkens - ook 
in Nederland na de oorlog - dat belangrijke politieke verschuivingen zich het sterkst 
exponeren in de grote gemeenten, al zijn er altijd uitzonderingen op deze regel, 
Zo vinden wij bijv. thans in Oostelijk en Midden-Friesland een vrij grote verder
gaande doorbraakwinst van de P. v. d. A. ten opzichte van de prot.-chr. paltijen, 
maar eerst wanneer de resultaten van alle gemeenten kUnnen worden overzien, valt 
hierover iets meer met zekerheid te zeggen. 

De doorbraak naar de K.V.P. 
In Staat 1. is naast de cijfers voor K.V.P. en K.N.P. ook het cijfer voor de 
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dissidente katholieke lijsten uitgesplitst voor 1949 en 1953. Deze dissidente katho
lieke lijsten dragen voor een klein deel een Welteriaans, voor een overwegend deel 
een katholiek-democratisch of arbeiders-stempel. Abstraheert men van deze dissi
dente lijsten dan blijkt, dat K.V.P. en K.N.P. te zamen in de gemeenten met meer 
dan 20.000 inwoners nog 0.58% bleven beneden het cijfer van vorig jaar. Als men 
ziet dat het aantal stemmen op dissidentenlijsten aanzienlijk is gestegen, vergeleken 
met 1949, dan kan hieruit tot een verdere doorbraak ten opzichte van de K.V.P. 
worden geconcludeerd. Deze conclusie staat uiteraard onder het voorteken dat 
geen sterveling weet in welke richting de thans op dissidenten lijsten uitgebrachte 
stemmen qllen uitvallen' wanneer deze dissidentenlijsten ontbreken, naar de 
P. v. d. A., naar Welter of naar de K.V.P.? 

Men moet echter wel over een heel apart soort brutaliteit beschikken om, zoals 
in de K.V.P.-pers veelvuldig is gebeurd, uit deze cijfers te besluiten tot een herstel 
van de K.V.P. niet alleen ten opzichte van Welter - wat onmiskenbaar het geval 
is - maar ook ten opzichte van de P. v. d. A. Het klaroengeschal waarop de 
propagandadienst van de K.V.P. de goe-gemeente heeft vergast als zou de K.V.P. 
weer de grootste partij zijn, behoort tot dezelfde bluf. In de eerste plaats is het 
feitelijk onjuist omdat dank zij de veel-lijsterij in het Zuiden in tal van kleine en 
grote gemeenten de K.V.P. helemaal niet in het stuk voorkwam. In de tweede 
plaats is het theoretisch, deze verkiezingen projecterend op Kamer- en Staten
verkiezingen, onjuist omdat niemand weet hoe de stembus uitvalt wanneer Welt er 
weer overal van de partij is en de katholieke dissidentenlijsten ontbreken. 

Dit betekent niet, dat de K.V.P. het verlies ten opzichte van de P. v. d. A., dat 
zij vorig jaar leed, nergens zou hebben ingelopen. Een nadere splitsing van de 
cijfers leert, dat zij in een aantal grote gemeenten op de P. v. d. A. is ingelopen en 
in een aantal andere gemeenten nog meer stemmen aan de P. v. d. A. heeft ver
speeld dan in 1952 ~et geval was. De K.V.P. is ingelopen op de P. v. d. A. in de 
meeste grote gemeenten in het Westen van het land (Amsterdam, Rotterdam, 
Utrecht, enz.). Zij heeft daarentegen verder terrein aan de P. v. d. A. moeten 
afstaan in vrijwel alle grote gemeenten in het Noorden en Oosten van het land 
(Groningen, Leeuwarden, Enschede, Zwolle - liefst 2.3%!) In het Zuiden valt 
moeilijk te constateren in hoeverre de K.V.P. haar verlies van vorig jaar aan de 
P. v. d. A. heeft goedgemaakt, als gevolg van de sterke groei van het aantal stem
men op katholieke dissidentenlijsten. In de 18 gemeenten met meer dan 20.000 
inwoners in Brabant en Limburg steeg het P. v. d. A.-percentage van 1949 op 
1952 van 14.6 in 1949 tot 21,6% in 1952 en het liep iets terug tot 19.1% bij de 
thans gehouden verkiezingen. In verschillende gemeenten als Maasb:icht, Eindhoven 
en Oosterhout was het duidelijk, dat de P. v. d. A. haar positie ten opzichte van 
1952 nog verder versterkte. 

Maakt men een afzonderlijke berekening voor de 61 gemeenten met meer dan 
20.000 inwoners boven de Moerdijk, dan vindt men, dat het totaal van K.V.P. en 
K.N.P. daar.steeg van 22.05 in 1952 tot 22.48 in 1953, hetgeen erop kan duiden, 
dat althans boven de grote rivieren de K.V.P. per saldo iets van haar verlies aan 
de P. v. d. A. van vorig jaar heeft teruggewonnen. 
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Bij de beoordeling van het verloop van het K.V.P.-stemmenaantal doet zich 
echter de complicatie voor van de procentuele toeneming van de r.k. in het stem'
gerechtigde deel van de Nederlandse bevolking als gevolg van het hogere geboor
tecijfer van de r.k. sinds het begin van deze eeuw. Het is helaas nog onvoldoende 
bekend, dat het product van relatie~ hoge geboorte- en relatief hoge sterftecijfers 
van de r.k. bevolkingsgroep eerst gedurende de laatste jaren is gaan doorwerken 
in het kiesgerechtigde deel van onze bevolking. In de periode van 1922 tot 1946 
schommelde het aandeel van de r.k. in de kiesgerechtigde leeftijdsgroep tussen 
34.1 en 34.8, zodat in deze periode nog niet van een rechtstreekse invloed van de 
sterkere toeneming van de r.k. op het stemmencijfer kon worden gesproken. Door 
de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd in 1946 steeg het aandeel der r.k. in 
de kiesgerechtigde leeftijdsgroep echter met 0.4% tot 35.2 en op grond van de 
gegevens van de Volkstelling van 1947 kan worden berekend, dat het aandeel der 
r.k. sindsdien elk jaar met ruim 0.1% toeneemt. Dit betekent dat, indien de K.V.P. 
eenzelfde deel van de r.k. stemmen op zich blijft verenigen, zij na de oorlog elke 
4 jaar met een half procent zou moeten toenemen. 

Brengt men deze factor in rekening dan is het duidelijk, dat er niet alleen in het 
geheel geen sprake is van herstel van de K.V.P. ten opzichte van de P. v. d. A., 
maar dat ook bij de laatstgehouden verkiezingen een voortgaande doorbraak ten 
opzichte van de K.V.P. moet worden geconstateerd. 

De maatschappeliike doorbraak . . 

De V.V.D. heeft van 1949 op 1953 in de grote gemeenten een winst geboekt van 
0.85% en vergeleken met 1952 van 0.24%. Vrij algemeen is dientengevolge gecon
cludeerd tot een voortgaande versterking van de invloed van de V.V.D. Beziet men 
echter de gedetailleerde cijfers voor de conservatief liberale groep in Staat 1. dan 
blijkt, dat dit een voorbarige conclusie is. De invloed van de conservatief-liberale 
groep is sinds 1948 vrijwel gestabiliseerd en vergeleken met 1952 moet zelfs een 
niet onaanzienlijke teruggang worden geconstateerd. Het lijdt geen twijfel dat, 
indien de V.V.D. evenals vorig jaar, de concurrentie had moeten doorstaan van 
een aantal rechtse splinterpartijen, zij niet voor- maar achteruit zou zijn gegaan. 
Van een voortgaande afwending van de middengroepen van de P. v. d. A. is bij 
deze verkiezingen niet gebleken. In de vier typische nieuwe middenstandswijken, 
die in Amsterdam kunnen worden onderscheiden, met tezamen 60.000 stemmen, 
heeft de P. v. d. A. in vergelijking met 1952 een kleine vooruitgang geboekt, die 
ongeveer overeenkomt met het geringe verlies dat de C.P.N. daar leed. De eerst
volgende verkiezingen zullen aantonen of de onmiskenbare voortekenen,. dat de 
conservatief-liberale groep over haar hoogtepunt heen is, niet bedriegen. 

De pOSitie van de C.P.N. 

De Communistische Partij is op 27 Mei niet alleen in vergelijking met 1949, 
maar ook met vorig jaar, behoorlijk achteruit gedrongen. Dit, niettegenstaande de 
verkiezingsuitslagen in Denemarken en Frankrijk, waar de communisten in verge
lijking tot de laatste verkiezingen geringe winst boekten, anders deden vrezen. De 
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aandacht verdient overigens, dat het beeld van de commw1istische invloed met elke 
volgende verkiezing genuanceerder wordt. Er is een aantal plaatsen waar zij zich 
handhaafde of zelfs vooruitgegaan is. In een vijftal gemeenten met meer dan 20.000 
inwoners, t.w. Apeldoorn, Haarlemmermeer, Heerenveen, Hoogezand-Sappemeer 
en Onstwedde, behaalden zij thans een iets hoger percentage dan vorig jaar. Hoe 
beVl·edigend de teruggang van de C.P.N. als geheel mag zijn, haar betrekkelijke 
stabiliteit in belangrijke gebieden als Amsterdam, de Zaanstreek en Oostelijk 
Groningen, maakt, dat het commWlisme nog steeds als een reële en in het bijzonder 
bet socialisme verplichtende bedreiging moet worden gezien. 

Opmerkelijk is dat, terwijl in de meeste arbeiderswijken van Amsterdam een 
normale achteruitgang voor de C.P.N. viel te constateren, in verschillende buurten 
bevolkt door intellectuele middengroepen enige vooruitgang in communistische 
stemmen viel waar te nemen. Blijkbaar heeft in deze laatste buurten het Russische 
vredesoffensief zijn werking niet gemist en werd eens te meer bewezen, dat intel
lect en politiek inzicht geen vanzelfsprekende correlatie opleveren. 

Politieke aspecten. 

Overziet men het totale beeld van de uitslag, dan lijdt het geen twijfel of er is 
voor de Parlij van de Arbeid grote reden tot tevredenheid. Ze heeft een zo begrij
pelijke reactie op e~n stembusoverwinning uitstekend weten op te vangen en kan 
met een zekere gerustheid doorwerken aan haar grote taak: zuivering van de poli
tieke verhoudingen in ons land, zodat een duidelijke scheidslijn inzake de _.grote 
politieke Vl·aagstukken ontstaat en het de evenwichtskunstenaars uit het confessio
nele kamp onmogelijk wordt beslissingen te vermijden al pogende het onverzoen
lijke te verzoenen. 

Verschuivingen met fracties van procenten of incidentele verliezen in bepaalde 
streken doen aan deze algemene tendens geen afbreuk. Tenslotte blijft ons waar
nemingsapparaat zeer grof. Wij meten verschuivingen van fracties van procenten 
in een aantal grote gemeenten, terwijl wij gedwongen zijn een zoveel belangrijker 
factor als het verschil in opkomst geheel buiten beschouwing le laten. ~lijn indruk 
is dat - mede dank zij, maar niet alleen door de uitbreiding van de mogelijkheid 
tot stemmen bij volmacht de opkomst van de kiezers bij deze gemeenteraadsver
kiezingen groter geweest is dan ooit tevoren sinds de invoering van het algemeen 
kiesrecht. In Amsterdam bedweg het aantal uitgebrachte geldige stemmen van 
het totaal aantal kiesgerechtigden 89.8% tegen 87% in 1949. Dat is een stijging van 
bijna 3 procent, die uiteraard belangrijker is dan een half procent meer naar de 
ene of de andere partij. Het feit weerspreekt de oppervlakkige bewering dat er voor 
deze gemeenteraadsverkiezingen maar matige interesse bestond bij ons volk èn het 
verplicht ons de aandacht gevestigd te houden op de hoofdzaak: in 675 gemeenten. 
waarvan de uitslagen kunnen worden overzien, is er voor de P. v. d. A. een winst 
van 202 zetels, won de V.V.D. er 41, verloor de K.V.P. er 31 en de C.P.N. 58. 

De uitslag is een bevestiging van de stembusuitspraak van het vorige jaar en als 
zodanig een versteviging van de regering, die op basis van deze uitspraak tot stand 
is gekomen. Men mag hopen, dat de verliezers van vorig jaar, die ook de verliezers 
van dit jaar zijn, hrm pogingen tot het forceren van politieke crises met nieuwe 
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Kamerverkiezingen als inzet op de achtergrond, voorshands wat zullen matigen. De 
kiezers blijken vooralsnog niet bereid dit spelletje mee te spelen en hun duidelijke 
keus van vorig jaar ongedaan te maken. Dit betekent tegelijk dat de onvrede bin
nen de confessionele partijen zal voortduren. Het geschipper nu eens naar links 
en dan weer naar rechts zal voortgaan. Oude paradepaardjes van echtscheidings
wetgeving tot lijkverbranding zal men laten voortdraven en tot politieke hoofd
problemen promoveren om het confessionele partijgebouw in de ogen der kiezers 
een reden van bestaan te geven. 

Al zijn tegenslagen voor de Partij van de Arbeid niet ondenkbaar, veel succes 
voorspellen wij het confessionele tegenoffensief niet. In 1952 had men nog het 
argument bij de hand dat niet de P. v. d. A. maar Drees het vertrouwen van de 
kiezers had gekregen en de N.R.C. sprak zelfs van "een intuïtieve behoefte aan 
democratisch leiderschap in ons volk". Welnu, Of de factor "Drees" heeft vorig jaar 
geen rol gespeeld Of de doorbraak is nog verder voortgeschl·eden en zou met Drees 
als lijstaanvoerder de cijfers van vorig jaar aanzienlijk hebben overtroffen. Wij 
houden het er op dat de waarheid voor de afwisseling eens in het midden ligt, 
d.w.z. de invloed van de persoon van Drees is vorig jaar wel belangrijk geweest 
maar niet beslissend en bij verkiezingen met Drees als lijstaanvoerder zouden 
thans voor de P. v. d. A. nog iets betere resultaten zijn bereikt. 

De beslissende factor is het gestegen vertrouwen in de oprechtheid en de resul
taten van een sociaal en economisch progressief regeringsbeleid, zoals die door de 
P. v. d. A. worden voorgestaan en belichaamd. Naar de mate waarin de P. v. d. A. 
haar stempel op het regeringsbeleid weet te zetten en haar politiek aan de kiezers 
weet duidelijk te maken, zal dit vertrouwen blijven toenemen, onverschillig tot 
welke super-moderne of middeleeuwse middelen men in het confessionele kamp 
zijn toevlucht neemt. 

4 Juni 1953. 
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J. TINBERGEN 

NAAR EEN RECHTVAARDIGER 

INKOMENSVERDELING 

l. Onder de socialistische idealen is het bereiken van een rechtvaardiger inko
mensverdeling een van de meest fundamentele. Verschillende programpunten 
en dichterbij gelegen doeleinden der socialistische politiek zijn in wezen uit dit 
meer fundamentele ideaal afgeleid. De strijd voor de sociale verzekering, voor de 
socialistische belastingpolitiek en voor bepaalde delen der onderwijspolitiek, om en
kele belangrijke punten van ons programma te noemen, zijn alle afgeleid uit het 
streven naar een rechtvaardiger inkomensverdeling. Men zou zelfs kunnen zeggen, 
dat het punt der socialisatie ontsproten is aan het verlangen om, door uitschakeling 
van het arbeidsloze inkomen, datzelfde ideaal te benaderen.l) De bron van alle 
socialistisch streven is inderdaad het medegevoel, opgewekt door de zeer ongelijke 
inkomensverdeling, die aan perioden van snelle indush'ialisatie onder vrije prijs
en inkomensvorming eigen schijnt te zijn. 

2. Des te opmerkelijker mag het heten, dat aan het begrip rechtvaardige inko
mensverdeling ook door socialisten zo weinig aandacht is gegeven. Doel van dit 
artikel is om deze leemte nader te belichten en enkele pogingen te doen haar 
enigszins op te vullen. Daar alle pogingen tot theoretische verdieping echter slechts 
hun rechtvaardiging vinden in de dienst, die zij aan de verwezenlijking der idealen 
kunnen bewijzen, zal daarbij tevens op de practische politieke zijde - echter alleen 
die op lang zicht - van het vraagstuk worden ingegaan. Dat wil zeggen, dat de 
reeds afgelegde en nog af te leggen weg in de richting van een rechtvaardiger 
inkomensverdeling zo concreet mogelijk zullen worden beschreven. 

Er is tot bezinning op deze punten alle aanleiding. De socialistische beweging 
heeft in Europa een vrij grote invloed op de economische politiek. Zij heeft in de 
laatste jaren daarom veel aandacht moeten geven aan de problemen van het naakte 
bestaan van Europa: de wederopbouw na de oorlog en de versterking, interna
tionaal en strategisch - helaas - nodig in een wereld, waarin een der grote 
spelers buiten West-Europa - gevaarlijke neigingen vertoont. Vraagstukken van 
financieel evenwicht en van integratie bv. stonden daardoor op het eerste plan; aan 
deze vitale kwesties moest soms het een en ander opgeofferd worden, dat ons na 
aan 't hart ligt. Wij hebben echter steeds geweten, dat een uiterlijke versterking 
van Europa vruchteloos zou zijn, en ook weinig aantrekkelijk, als zij niet gepaard 

1) Door deze formulering - die overigens een persoonlijke opvatting is - wil ik doen 
uitkomen dat de gebruikelijke opvatting wat anders ligt: die legt er meer de nadruk op 
dat een bepaalde soort inkomen, hoe ook verdeeld, onjuist zou zijn. 
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ging met een innerlijke. Die innerlijke versterking, ' de geestelijke, kan slechts be
staan uit het levend houden en het nastreven van onze idealen. Bij alle aandacht 
voor de techniek van de hedendaagse economische politiek die wij van onze men
sen vragen, moet de aandacht der politici, die deze techniek hanteren, voor wat 
onze groep eigenlijk drijft evemnin verflauwen. Zelfs een alleen maar theoretische 
ontleding, die de samenhang der dingen doet zien, kan daarbij reeds nuttig zijn; 
zij kan perspectieven duidelijk maken aan hen, die door de bomen het bos niet 
meer zien. 

3. Het vraagstuk van de verdeling echter is, bij wijze van spreken, slechts de 
helft van het economische vraagstuk; de andere helft is de vraag van de zo groot 
mogelijke productie. Ook deze is voor het welzijn der mensen van grote betekenis. 
Zeer veel onzer verlangens zullen slechts kunnen worden verwerkelijkt, indien er 
meer geproduceerd wordt. Nu is het bekend genoeg - en we komen er zo dadelijk 
op terug - dat de eisen van de rechtvaardigheid bij de verdeling soms in strijd 
komen met de eisen van de opvoering der productiviteit. Elke reële politiek zal 
daarom een zo goed mogelijk compromis moeten zijn , tussen deze twee eisen. Deze 
gedachte mogen wij niet uit het oog verliezen, wanneer wij over rechtvaardigheid 
nadenken. 

4. Wat moeten we nu verstaan onder een zo l'echtvaardig mogelijke verdeling? 
Twee wat naïeve opvattingen uit vroeger tijden kunnen hierbij als uitgangspunt 
dienen. De n~ief-communistische opvatting - door de huidige communisten even
zeer verworpen als door anderen - dat de rechtvaardigheid zou eisen, dat alle in
komens gelijk zijn, staat aan het ene uiterste. De naief-liberale opvatting - even
zeer niet meer aanvaard door vele liberalen - dat het rechtvaardig is, wanneer 
ieders inkomen gelijk is aan wat hij aan het nationale prodt/ct toevoegt, staat aan 
het andere uiterste. 

De eis van volkomen gelijkheid van inkomens ziet elk verschil in activiteit en in 
behoeften over het hoofd, terwijl toch de mensen, zowel naar activiteit als naar 
behoeften, sterk uiteenlopen.' Gelijke inkomens voor allen is daarom, naar onze op
vatting, niet rechtvaardig te noemen. 

De stelling dat ieder moet krijgen, wat hijzelf produceert, beschouwt de mensen 
als volkomen los van elkaar en geeft ieder wat zijn economische macht hem rpoge
lijk maakt te eisen. "Macht" weliswaar met uitschakeling van monopolistische of 
geweldsfactoren - in dat opzicht is de liberale these sympathiek - doch aan de 
andere kant toch alle macht van bezit, opvoeding en aangeboren bekwaamheid, 
waarvan de verdeling niet bij voorbaat als rechtvaardig behoeft te worden gevoeld. 

Na de twee hierboven gegeven opvattingen over rechtvaardigheid is van Rooms
Katholieke zijde een inzicht geformuleerd, dat ons nader brengt tot wat ons rechts
bewustzijn aanvoelt. Het zijn de formuleringen in de bekende Encyclieken gegeven, 
die verlangen dat aan ieder - gedacht wordt in het bijzonder aan de "werkman" -
een inkomen toevalt, dat hem in staat stelt zichzelf en zijn gezin "naar zijn stand" 
te onderhouden. Wat in deze formulering opvalt is, dat er wel een minimum wordt 
gesteld, doch niets wordt gezegd over de onderlinge verhoudingen. Verder valt het 
op, dat de formulering wel zeer rekbaar is. 
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5. Er is dus wel behoefte aan een wat meer stelselmatige behandeling; en ook 
aan wat meer houvast. 

Dit kan m.i. het beste gebeuren door uit te gaan van de bestaande inkomens
verdeling en de oorzaken van de ongeliikheid daarin. Er zijn in onze maatschappij 
een zeer groot aantal "beroepen". V-Ie zullen deze term zo wijd mogelijk opvatten 
en daaronder zelfs het rentenierschap begrijpen. Doch verreweg de meeste 
beroepen zijn actieve. In elk dezer beroepen is een aantal beoefenaren nodig: in 
sommige, zoals landarbeiders en chauffeurs, veel; in andere, zoals notarissen, 
weinig. Deze beroepen worden alle gekenmerkt door de mate waarin een aantal 
verschillende eigenschappen voor de goede uitoefening aanwezig moeten zijn. 
Een landarbeiders moet bijv. een zekere graad van spierkracht bezitten, evenals 
een havenarbeider; daarnaast moeten beiden ook een zekere kennis hebben. In 
andere beroepen is de vereiste graad van spierkracht geringer, doch het nodige 
verantwoordelijkheidsbesef of de noodzakelijke intelligentie zeer sterk. Door de 
methode der werkclassificatie is tegenwoordig zeer nauwkeurig vastgelegd in 
welke mate voor elke functie de verschillende menselijke eigenschappen aanwezig 
moeten zijn. 

Tegenover de beroepen die vervuld moeten worden, elk met hun eisen, zijn er 
de mensen, die ieder een beroep moeten kiezen en die ook ieder gekenmerkt 
zijn door zekere eigenschappen. Niet alleen eigenschappen als de reeds genoemde, 
doch ook bijv. de eigenschap van gezond of ziekelijk te zijn, een groot of een 
klein gezin te hebben; zelfs de eigenschap van vermogend of onvermogend te 
zijn. Om rentenier te kunnen zijn moet men bijv. de "eigenschap" hebben ver
mogend te zijn. 

Beroepen nu, die in een zeldzame graad bepaalde eigenschappen vereisen, 
zullen een hoog inkomen opleveren: daar is het aanbod van mensen in verhouding 
tot de vraag gering. Voor sommige beroepen is een zeldzame intelligentie of 
een zeldzaam doorzettingsvermogen nodig; of ook, in de tegenwoordige maat
schappij, een bijzondere opvoeding of een bijzonder groot vermogen. Deze zullen 
de hoge inkomens hebben; beroepen waarvoor alleen zeer algemeen verspreide 
eigenschappen nodig zijn, zullen een laag inkomen opleveren. Aldus kunnen wij 
de bestaande toestand schilderen. 

6. Keren wij nu terug tot de vraag, wat onder rechtvaardigheid in de inkomens
verdeling verstaan moet worden. Ik meen dat ik ons rechtsbewustzijn te dicn 
aanzien juist weergeef, wanneer ik beweer, dat wij alle mensen, voor zover het 
de sociaal-economische zijde van het bestaan betreft, "even tevreden" zouden 
willen weten. Er is niets tegen, dat iemand die harder werkt daardoor ook een 
hoger inkomen heeft, waardoor voor hem het ongemak van het hardere werk 
wordt gecompens;erd. Waar het op aankomt is, dat ieder een even grote be
vrediging heeft van het geheel van zijn werk en zijn inkomen. Nu betwist ons 
echter de zuivere wetenschap, dat het mogelijk is de "bevredigingsgraad" van 
verschillende mensen met elkaar te vergelijken. Men kan wel zeggen of een en 
dezelfde man zich even tevreden voelt in beroep A met een inkomen van f 2000,-
als in een beroep B met een inkomen van f 2200,-. De man zelf kan dit met 
enige verbeeldingskracht of na enige ervaring wel uitmaken, voor zover men het 
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niet zou vragen voor beroepen die ver weg liggen van het zijne. Voor die ene 
man kunnen wij zeggen, dat de inkomens f 2000,- voor beroep A en f 2200,
voor beroep B ten opzichte van elkaar rechtvaardig zijn, wanneer het hem onver
schillig is of hij A dan wel B beoefent. Wij kunnen voor hem dus een rechtvaardige 
inkomensschaal ontwerpen, door hem te laten kiezen. De econoom zegt: deze 
rechtvaardige schaal valt samen met zijn "indifferentiecurve" voor inkomen in 
betrekking tot de moeilijkheid van zijn werk. 

En als alle mensen nu "in de grond" hetzelfde waren en ieder van hen in 
staat zou zijn naar keuze alle beroepen uit te oefenen, zou een rechtvaardige 
inkomensschaal ook over de gehele lengte van alle beroepen kunnen worden 
vastgesteld. 

7. De moeilijkheden komen wel in 't bijzonder voort uit de twee veronder
stellingen die wij zojuist maakten: of alle mensen "in de grond hetzelfde" zijn, is 
moeilijk uit te maken met wetenschappelijke argumenten; en zeker zijn ze niet 
allen in staat naar keuze alle beroepen uit te oefenen. Het is het beste eerst in 
te gaan op de tweede veronderstelling. Waarom kunnen niet alle mensen alle 
beroepen naar keuze uitoefenen? Omdat zij in feite verschillende eigenschappen 
hebben; alleen degenen, die door de natuur of door bezit of opvoeding zeldzame 
eigenschappen hebben, zijn in staat om de hoogbeloonde beroepen uit te oefenen. 
Om de toestand te benaderen, waarbij door een vrije keuze ieder de plaats zou 
kiezen die hem het best lijkt, zou men alle "eigenschappen", die door menselijk 
toedoen gewijzigd kunnen worden, inderdaad moeten wijzigen of daartoe althans 
de mogelijkheid openen. Wij worden hier als vanzelf gebrac!It tot het onder
scheiden van veranderbare en niet-veranderbare eigenschappen. Veranderbaar is 
alles wat met bezit verband houdt; voorts alles wat met opleiding, opvoeding en 
oefening te bereiken is. Met betrekking tot deze veranderbare eigenschappen za] 
dus de vrije toegankelijkheid tot opleiding en onderwijs moeten worden nagestreefd, 
gelijk dat in de bekende eis van "gelijke kansen"; ook door vele liberalen verdedigd, 
tot uitdrukking is gebracht. En naarmate men er in slaagt, aldus de mensen 
gedeeltelijk te veranderen, zal men tegelijkertijd ook de mogelijkheid groter maken 
de mensen als "in de grond gelijk" te beschouwen. 

Deze laatste beschouwingswijze, onze eerste onderstelling nodig om te komen 
tot het vaststellen van een rechtvaardige inkomensschaal, is een kwestie van 
levensbeschouwing. Wetenschappelijk kan men haar hoogstens op negatieve wijze 
benaderen door te stellen, dat er slechts dan reden is om van haar af te wijken, 
indien de mensen waarneembaar verschillend zijn. Voor zover 'de eigenschappen
die de waarneembare zijde vormen van de mensen - veranderd kunnen worden, 
kan men dus ook hopen nog eens te komen tot een toestand, waarin geen ver
schillen meer waargenomen kunnen worden. 

8. Nu zijn de eigenschappen echter voor een deel bepaald niet veranderbaar, 
althans niet op korte termijn. Hoe zullen wij ten aanzien van mensen, die in 
bepaalde opzichten dan wel verschillend zijn - en niet veranderd kunnen 
worden - onze gedachte van de rechtvaardigheid nog kunnen preciseren? Er zijn 
enkele eenvoudige voorbeelden te noemen, waarbij er nog een oplossing schijnt 
te zijn. Dat is in het bijzonder zo, wanneer het gaat om eigenschappen, die 
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met de vorige eigenschappen niet sterk samenhangen en waarvoor men, wanneer 
zij voor de beh'okkenen een handicap betekenen, een .objectief te bepalen 
"compensatie" kan geven. Als iemand bijv. ziek is en daardoor tijdelijk tot werken 
niet in staat, zal men met deze situatie te maken hebben: dat heeft weinig invloed 
op zijn algemene eigenschappen en er kan een compensatie in de vorm van 
ziekte-uitkering voor worden gegeven. In zekere zin zijn de meeste der sociale 
verzekeringen, waaronder ook de kinderbijslagen, ongeveer van deze aard. 

Het laat zich denken, dat deze vorm van rechtvaardigheid allengs verdere 
uitbreiding toelaat. In de eerste plaats zijn er bepaalde door iedereen als redelijk 
gevoelde voorzieningen, die nog niet volledig verwezenlijkt zijn. Men denke aan 
de oudedagvoorziening. Daarnaast laat het zich denken dat men, behalve voor 
zeer duidelijke lichamelijke gebreken, ook voor minder duidelijke gebreken van 
andere aard, die iemand tot armoede doemen, compensatie zou geven. Wil 
daarmee echter niet "het hek van de dam" zijn, d.w.z. het gevaar bestaan, dat 
gebreken worden voorgewend, dan moet dit beperkt , blijven tot gebreken, die 
onomstotelijk vast te stellen zijn. Anders moet simuleren worden gevreesd en 
daaImede een ernstige bech'eiging voor de productiviteit. 

9. Wij menen dat in het voorgaande een betekenis is gegeven aan het begrip 
rechtvaardige inkomensverdeling, die in veel opzichten goed aansluit bij wat vele 
mensen zich daarbij denken. Om het nog even kort samen te vatten, het begrip 
zou volkomen scherp kunnen worden bepaald, als alle mensen als in de grond 
gelijk mochten worden beschouwd; dan zou de rechtvaardige inkomensschaal 
samenvallen met de in de economie bekende indifferentielijnen, die men in be
ginsel kan bepalen. De mensen zijn echter niet alle gelijk; dat is eensdeels het 
geval ten aanzien van eigenschappen die beïnvloedbaar zijn, anderdeels ten aanzien 
van eigenschappen die dat niet zijn. Voor zover de mensen verschillen in eigen
schappen, die door eigen inspanning kunnen worden veranderd, hebben zij het 
in eigen hand om zich aan anderen gelijk te maken en is het rechtvaardig, wanneer 
zij bij grotere inspanning een hoger inkomen verdienen. Voor zover zij door 
oefening, opleiding of opvoeding kunnen worden veranderd, dienen zij daartoe 
de kans te hebben en desgewenst de voordelen van de verkregen eigenschappen 
te genieten. Hier komen we dus op het gehele programma van onderwijs, scholing 
en herscholing als instrument tot een grotere rechtvaardigheid. Zijn het daartegen
over "eigenschappen", zoals bezit of privileges, die min of meer willekeurig over 
de mensen verdeeld zijn, dan is een gelijkmaking mogelijk door maatregelen tot 
afschaffen van voorrechten of spreiding van bezit. Voor zover er ten slotte eigen
schappen zijn, die men niet kan veranderen, is althans ten dele een compensatie 
mogelijk. Hieruit volgen de programpunten inzake belastingen, beperking van 
erfrecht en het gehele complex der sociale verzekeringen. 

Het blijkt dus wel, dat verschillende zeer belangrijke onzer programpunten 
alle kunnen worden gezien als krachten in de richting van een meer rechtvaardige 
inkomensverdeling. Bij het verwezenlijken daarvan - een proces dat 'leer duidelijk 
voortgang maakt - worden wij dan voor de moeilijkheid gesteld, al even genoemd, 
dat sommige maatregelen in de richting van grotere rechtvaardigheid op de 
productiviteit averechts kunnen werken. Een sterke aantasting van het particuliere 
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bezit zal bij een aantal voor het productieproces belangrijke mensen de bereidheid 
tot hard werken verminderen; zij zal tot een verlaging van de besparingen leiden 
en daarmee van toekomstige productiecapaciteit. Een zeer uitgebreid stelsel van 
sociale zekerheid kan eveneens leiden tot een verslapping van energie. Het bekende 
gevaar zou zich dus kunnen voordoen, in alle toonaarden beschreven door onze 
tegenstanders, maar daarom niet afwezig, dat wij weliswaar onze maatschappelijke 
koek gelijker zouden gaan verdelen, doch dat deze koek in onze handen ineen
schrompelt. 

10. Er is daarom aanleiding om twee dingen te doen: ten eerste, vooral die 
maatregelen naar voren te brengen, waarvoor dit gevaar het minste behoeft te 
worden gevreesd; ten tweede, nauwkeuriger te onderzoeken hoe het eigenlijk met 
dat gevaar staat. 

De maatregelen, die het gevaar van een vermindering der productiviteit niet 
vertonen, zijn aan de ene kant de invoering van beloningssystemen die met de 
prestatie samenhangen - ook voor de hogere functies -; aan de andere kant 
alle maatregelen, die de mogelijkheden tot oefening, opleiding en opvoeding 
vergroten. Op deze beide gebieden is zeer vruchtbaar werk te doen en wordt ook 
zeer veel gedaan. 

Een nauwkeUl·iger onderzoek naar de mate waarin rechtvaardigheid en produc
tiviteit elkaar dwars zitten, is nog niet zo ver gevorderd. Er is hier aanleiding 
om een breed opgezette wetenschappelijke activiteit te ontplooien. Daarbij zou 
men trouwens nog iets verder kunnen gTijpen en ook de vraag aan de orde 
stellen, in welke mate de verbetering van opleiding in de ruimste zin de inkomens
verdeling kan veranderen. De tijd schijnt rijp om het vele, dat op deze wijze 
reeds gedaan is en het meerdere dat nog gedaan zou moeten worden, te coördi
neren en als een groot programma van onderzoek samen te vatten en uit te 
voeren. Het zou gaan om enquêtes in de sfeer van het economische, het sociale 
en het psychologisch-paedagogische gebied, die meer in onderling verband ge
bracht zouden kunnen worden en o.m. de antwoorden zouden moeten" leveren 
op de volgende vragen. In welke mate zullen wijzigingen in de belangrijkste 
directe belastingen - inkomens-, winst- en successiebelastingen - en in de 
relatieve beloningen de productiviteit en de besparingen beïnvloeden? In welke 
mate zullen verdere uitbreidingen van de sociale verzekeringen zulks doen? In 
welke mate kan men door uitbreiding van de mogelijkheden tot opleiding de 
kwaliteit van het arbeidsaanbod te verhogen? In welke mate zal daarbij een toe
neming in de gelijkheid in de inkomensverdeling gekocht moeten worden door 
een verlaging van de productiviteit? Waar ligt, naar de mening van verschillende 
groepen van personen, het juiste midden tussen een toeneming van de gelijkheid 
en een eventuele afneming van de productiviteit? 

leder dezer vragen vat een wereld van vraagstukken samen; zij worden hier 
zo kort samengevat om de lezer de grote lijn, die er doorheen loopt, te doen zien. 
Hun - zeer voorlopige - formulering heeft slechts tot doel om aan te duiden, 
in welke richting een coördinatie zou kunnen worden nagestreefd. Al naarmate 
men er in zou slagen deze vragen te beantwoorden, uiteraard slechts naar orde 
van grootte, zou een verdere uitwerking van een programma in meer quantitatieve 
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ziJl mogelijk worden. Een dergelijk programma zou door zijn omvang en stijl 
aanspraak mogen maken op de belangstelling en het enthousiasme van velen in 
en buiten onze beweging. 

11. Wij spreken met opzet van stijl. Want het komt, bij het ontwerpen en 
presenteren van zulke zaken, in belangrijke mate aan op de wijze waarop zij 
worden geformuleerd en gezien. Een politiek, die verbrokkeld, bij stukje en beetje, 
zonder dat de samenhang met een groter geheel duidelijk is, wordt gevoerd, trekt 
slechts de aandacht van de vaklieden. Zij wekt geen warmte. Dat geldt evenzeer 
voor het weergeven van een toekomstprogram, als voor het samenvatten van wat 
reeds bereikt is. En aangezien dit laatste meer is dan veelal wordt gedacht -
juist omdat el' niet vaak overzichten van worden beproefd - willen wij eindigen 
met zo'n samenvatting. 

Er is inderdaad op het punt van de inkomensverdeling reeds een indruk
wekkende afstand afgelegd, van de 1ge-eeuwse toestand uit gerekend. Zij die 
wel eens twijfelen of er in de maatschappij iets veranderd is, vergeten de grote 
lijn te zien. Laten we deze bezien aan de hand van de onderdelen van het 
programma, dat wij geschetst hebben. 

Op het gebied van opleidingsmogelijkheden kunnen wij het best enige cijfers 
uit de onderwijsstatistiek aanvoeren. Het aantal leerlingen is de meest voor de 
hand liggende maatstaf. 

Aantal leerlingen in 1000-tallen bij enige takken van onderwijs. 

1910 1925 1950 
Kleuteronderwijs .. . ....... . ..... 136 160 341 
Lager onderwijs . . . ..... . ....... 917 1077 1241 
Nijverheidsonderwijs ............ 36 103 259 
Middelbaar en gymnasiaal onderwijs 20 44 83 
Hoger onderwijs .. .. ............ 6 9 30 

Deze cijfers zijn niet volledig; er zijn nog andere soorten onderwijs. Er zijn 
daarnaast uiteraard nog vele andere vormen van opleiding. Bovendien is er 
qualitatief het een en ander veranderd; dit opstel is echter geen verhandeling over 
de ontwikkeling van ons onderwijs. Als illustratie zijn de cijfers niettemin duidelijk 
genoeg. De bevolking is tussèn 1910 en 1959 gegroeid van 5.9 millioen tot 
10.2 millioen; het is duidelijk dat, afgezien van het verplichte lager onderwijs, het 
aantal leerlingen veel sneller is gegroeid. 

Op het punt van inkomensverdeling en belastingen kunnen wij eveneens een 
zeer snelle ontwikkeling vaststellen. De ongelijkheid in de inkomensverdeling is 
bepaald verminderd. Een bekende maatstaf daarvoor is het "getal van Pareto"; 
hoe hoger dit getal, hoe grotere gelijkheid. Terwijl nu tussen 1919 en 1929 dit 
getal voor ons land schommelde tussen 1.57 en 1.80, zijn voor de jaren 1948 
en 1949 de cijfers 1.97 en 1.99 berekend. Oudere cijfers dan voor ongeveer 1915 
zijn voor ons land niet te berekenen. Voor Engeland heeft men cijfers uit de 
1ge eeuw, die tussen 1.3 en 1.5 lagen; in 1929 en 1932 waren zij daar resp . 
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1.61 en 1.68. In de Verenigde Staten werd in 1928 het cijfer 1.42 vastgesteld, 
voor 1944 en 1946 resp. 1.97 en 1.95. 1) 

Daarnaast staat dan nog, dat de belasting in de meeste landen tegenwoordig 
aanmerkelijk meer progressief is dan vroeger. Van de ze~r hoge inkomens worden 
tegenwoordig zowel hier als in de Verenigde Staten en Engeland zeer hoge 
belastingpercentages geheven, die omstreeks 1910 volkomen onbekend waren. De 
totale belastingopbrengsten, die in de 1ge eeuw beneden de 10 pct van het 
nationale inkomen bleven, zijn daar nu 30 pct en bevinden zich in de meeste 
Westerse landen op een peil van ca 25 pct. 

Als laatste indruJ...'Wekkend voorbeeld van de veranderingen, die onze samen
leving heeft vertoond, zij aan de omvang der sociale verzekeringen herinnerd. Deze 
worden weliswaar grotendeels door de werknemers zelf betaald; niet slechts de 
werknemers premie, doch ook de werkgeverspremie moet beschouwd worden als 
onderdeel van het loon, in economisch opzicht. Maar dan nog betekent de sociale 
verzekering, dat binnen de arbeidersklasse en de verdere groepen der werknemers 
de sterke voor de zwakke zorgt. Men becijfert de totale premiebedragen tegen
woordig ·op ongeveer 20 à 25· pct van het loon, terwijl in 1900 nog geen enkele 
zodanige verzekering bestond. Bovendien worden formeel de werkgeverspremies 
in de statistiek der inkomensverdeling niet gerekend tot het werknemersinkomen, 
zodat dit deel de conclusies over de inkomensverdeling, hierboven gegeven, nog 
versterkt. 

De maatschappelijke ontwikkeling, die we zojuist hebben geschetst, zou nog 
veel meer in het bewustzijn van ons allen leven, als niet de gevolgen van de 
Tweede Wereldoorlog voor ons land zo ongunstig waren geweest en de bevolkings
groei niet zo'n bijzonder vraagstuk voor ons land schept. Doch als wij ons door 
de cijfers objectief laten voorlichten, blijkt toch wel welk een diepgaande ver
andering al tot stand is gekomen. Dit moge ons de overtuiging geven, dat wij met 
een werk van grote stijl bezig zijn, dat de moeite waard is niet alleen met verstand, 
doch ook met geestdrift te worden voortgezet. 

1) Vgl. ook enkele cijfers, die ik over dit onderwerp heb gegeven in mijn boekje 
Redelijke Inkomensverdeling (Haarlem 1952). 
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HET KARAKTER VAN HET HUIDIGE 

SOCIALISME 

Verslag van een gesprek tussen prof. d1' W. Banning (voorzitter), ds /. /. Buskes, 
H. /. Hofstra, /. de Kadt, mI' Th. ]. A. M. van Lier, prof. dl' Frul. L. Polak, 
dr ir W. Schermerhorn en drs /. M. den Uyl. 

De Kadt: de vraag of het huidige socialisme een progessieve beweging is , 
waarin de democratische vrijheid centraal staat en de daarop volgende vraag, of 
het méér is en zo ja, wat, die twee vragen dienen afzonderlijk behandeld te worden. 
Waar ik nu in de eerste plaats de nadruk op wil leggen is op dat centraal 
staan van de democratische vrijheid. Dat zou niet iets behoeven te zijn waar men 
heel veel redeneringen voor nodig had, als het niet was dat wij juist nu in ecn 
tijd leven, waarin de aanvallen op de vrijheid en de pogingen om het vrijheids
begrip te relativeren, zeer sterk zijn. 

Wij leven in een periode, waarin de afkeer van de vrijheid en de angst voor 
de vrijheid allebei aanwezig zijn en de socialistische beweging is daardoor zelfs 
in het defensief gedrongen en heeft in plaats van dat vrijheidsbegrip centraal te 
blijven stellen, zich verontschuldigd over dat vrijheidsbegrip, of over het on vol
voldoende daarvan of het zelfs willen vervangen door iets, wat dan in de eerste 
plaats gezet zou moeten worden, bijv. het dierbare praalwoord: de "gerechtigheid". 
Maar de socialistiscbe beweging is in het verleden in de eerste plaats een vrijheids
beweging geweest. Daaruit vloeit de gehele rest van het socialisme voort. 

Als nu gevraagd wordt of ze méér is, dan zeg ik dat de socialistische beweging 
naast die vrijheidsgedachte met een plan voor de organisatie van de maatschappij 
naar voren komt. In dat opzicht is ze ongetwijfeld meer dan alleen een progres
sieve beweging. Echter, in de socialistische beweging zijn opvattingen aanwezig, 
waarbij een verwarring bestaat tussen de eigenlijke taak van het socialisme en de 
strekking van allerlei bewegingen, die zich in het verleden hebben voorgedaan 
en die op het ogenblik ook aanwezig zijn. Wat dat betreft zou ik een stelling willen 
herhalen van Georges Sore!, één van de stellingen, die minder bekend zijn, maar 
die naar mijn mening tot de weinige juiste behoren, die hij ontwikkeld heeft, n.1. 
deze, dat de strijd tussen armen en rijken, een strijd, die men vaak gelijk stelt 
aan de strijd van het socialisme, in de gehele geschiedenis nooit iets anders heeft 
opgeleverd dan het vernietigen van beschavingen en van rijken en dat het socialisme 
zich van die strijd tussen armen en rijken daardoor onderscheidt, dat het een 
beweging is van producenten en een strijd voert om de vergroting van de 
maatschappelijke rijkdommen. Als wij deze gedachte tot uitgangspunt nemen, 
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krijgen we meteen de mogelijkheid, dat de vergroting van de maatschappelijke 
rijkdommen er toe kan leiden, dat voor de mensen een zodanige mate van welvaart 
ontstaat, dat ook zonder een speciale organisatie van de maatschappij die algemene 
welvaart aanwezig kan zijn. Wanneer dat bereikt kan worden - en dat is in 
grote mate een kwestie van technische mogelijkheden, die in de maatschappij 
aanwezig zijn - dan is een socialistische beweging daarom beperkt van karakter, 
omdat het doel van die socialistische beweging is een maatschappij, waarin de 
welvaart voor het gehele volk aanwezig zou zijn en tegelijkertijd de vrijheid 
centraal staat. Als die beide doelstellingen bereikt kunnen worden zonder een 
"specifiek socialisme", zonder dus een planmatige organisatie van de maatschappij, 
dan is daarmee aan die socialistische beweging, die een planmatige beweging is, 
een groot gedeelte van haar bestaansrecht en van haar bestaansmogelijkheden 
ontnomen. 

Aan de andere kant moet men toegeven, dat wanneer een maatschappij mogelijk 
zou zijn met welvaart voor allen en vrijheid voor allen, iedere beweging en iedere 
politiek, die in die richting leidt, aanvaardbaar is. Waar ik dus in eerste instantie 
mee eindigen wil is, dat de socialistische beweging zoals wij die kennen, historisch 
ontstaan is in een bepaald Europees milieu, waarin de gedachte van algemene 
weivaart en van algemene vrijheid alleen verwezenlijkt scheen te kunnen worden 
bij een gelijktijdige planmatige organisatie van de maatschappij. In dat milieu 
heeft het socialisme ook bestaansrecht, maar wij kunnen ons andere milieu's 
voorstellen, waarin dat speciale planmatige organiseren van de maatschappij niet 
die dwingende noodzaak heeft en waarin vrijheidsbewegingen zonder meer, die 
tegelijkertijd de welvaart van de maatschappij vergroten en zodanig regelen, dat 
welvaart voor de gehele bevolkingsmassa aanwezig is, bestaan en waarin dus voor 
een socialistische beweging in de engere betekenis van het woord geen plaats 
meer zou zijn. Maar daarmee is tegelijkertijd gezegd, dat al dergelijke bewegingen 
door de socialisten gezien moeten worden als bewegiu.gen, die, in het groot gezien, 
hetzelfde doel nastreven en dus geestverwante bewegingen zijn, waarmee men 
als bondgenote!1 kan optrekken. Daarbij komt dus voor de socialisten zelf de 
vraag naar voren, of onder dergelijke omstandigheden de socialistische beweging 
zich niet moet beschouwen als een van die vele bewegingen, die het doel van 
vrijheid en welvaart nastreven en of zij een monopoliepositie moet blijven opeisen, 
die zij in het verleden kon en moest opeisen, maar die op het ogenblik in een 
gedeelte van de wereld zeer zeker niet meer voor haar aanwezig is. 

Buskes: Wanneer ik verneem wat De Kadt gezegd en geschreven heeft, heb 
ik het gevoel, dat verloren is gegaan wat voor mij - ik kan mij daarin vergissen -
het wezen van de socialistische beweging is geweest. Ik moet eerlijk zeggen, dat, 
als hij als doel stelt: welvaart voor de gehele bevolking en vrijheid daarbij als 
het centrale, naar mijn mening de taak van de socialistische beweging zou kunnen 
zijn om de grootste bezwaren tegen die maatschappij in te brengen, omdat het 
wezenlijke, waarom het voor ons gaat, daarin juist niet gerealiseerd is. 

Ik wil geen historische beschouwing geven, maar ik geloof niet, dat het juist 
is om de oorspronkelijke socialistische beweging te karakteriseren met het enkele 
woord vrijheidsbeweging. Ik dacht dat in het socialisme een protest zat tegen 
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de ontrechting en de beschadiging van de mens in de samenleving. Als ik het 
scherp mag stellen: ik kan mij voorstellen dat er een bepaalde maatschappij is met 
betrekkelijk weinig welvaart, die toch meer ons socialistische ideaal benadert dan 
een welvaartsstaat. De Kadt zal moeten toegeven, dat als wij de lijn, die hij 
aangeeft, doortrekken, het woord socialisme verdwijnt. Ik zie niet in wat dan 
nog het karakteristieke van de socialistische beweging is. Ik kan mij indenken, 
dat er een neoliberalisme is, dat op dezelfde wijze spreekt als De Kadt. Ik kan 
mij ook voorstellen, dat er heel wat A.R. zijn, die eenzelfde betoog kunnen 
houden en dat met teksten zullen voorzien. 

Ik zou graag het pleit willen voeren voor wat De Kadt een beetje cynisch 
het "dierbare praalwoord" gerechtigheid heeft genoemd. Ik wil die omschrijving 
"praalwoord" niet vastknopen aan het woord vrijheid, maar er is minstens zoveel 
reden om dat te doen als om die kwalificatie voor het woord gerechtigheid te 
gebruiken. Ik bedoel dit niet als een grapje. Het heeft mij eigenlijk diep teleur
gesteld, dat hij, wanneer er over gerechtigheid gesproken wordt, zegt: "Dan wordt 
het "dierbaar praalwoord" weer eens van stal gehaald." 

Ik meen dat in het woord gerechtigheid het meest wezenlijke tot uitdrukking is 
gebracht waarom het ging in de socialistische beweging. 

Ik wil niet het pleidooi voeren voor prioriteit van de gerechtigheid v66r de 
vrijheid. Men moet ze op elkaar betrekken. De begrippen vrijheid en democratie 
zonder meer zijn formele begrippen zonder inhoud. Zij krijgen alleen betekenis 
door de inhoud die wij ze geven. Ik dacht dat in onze kringen daarom ook 
altijd gesproken werd over sociale democratie of democratisch socialisme. 

Iets dergelijks zou ik willen zeggen over vrijheid. Banning heeft daar vorige 
keer al over gezegd: als wij over vrijheid spreken, kan dat niet zonder tegelijk 
over gebondenheid te spreken, omdat anders het begrip vrijheid in het luchtledige 
hangt. Vrijheid waarvan? Vrijheid waartoe? Ik meen dat het begrip gerechtigheid 
hier inhoud geeft. Ik kan het ook anders zeggen. Ik meen, dat het èn in de oude 
socialistische èn in de nieuwe socialistische beweging gaat om de humaniteit, de 
menselijkheid, die ik niet bedoel als formeel begrip, want natuurlijk zit mijn ge
loofsovertuiging er achter. Ik heb ze beide nodig: de vrijheid en de gerechtigheid. 
Ik geloof, dat wij datgene wat het wezenlijke is, de nek omdraaien als wij het 
woord gerechtigheid op non actief zetten en voortaan van Drees laten leven en 
alleen met het begrip vrijheid werken. Ik zou het op prijs stellen van De Kadt te 
horen, wat hij onder vrijheid verstaat. De welvaartsstaat zonder meer heeft voor 
mij niet de minste bekoring. Daarom is het het socialisme niet begonnen. Het 
heeft natuurlijk de taak om mee te werken aan de opvoering van de productie, 
maar welvaart zonder meer kan voor de mensheid ook noodlottig worden. 

Wanneer De Kadt zegt: Wij moeten niet die bewegingen hebben, die op ver
nietiging gericht zijn, met een beroep op Sorel, dan zeg ik: Goed, dat heeft 
het socialisme zeker niet bedoeld. Het heeft echter ook iets anders bedoeld dan 
alleen maar welvaart voor allen en vrijheid voor allen. Het heeft bedoeld dat een 
rechtsorde van de arbeid zou worden opgebouwd. Wij kunnen over de inhoud 
daarvan natuurlijk discussiëren; de problemen zijn verschoven en liggen anders 
dan vroeger onder het ongebreidelde kapitalisme. Heel veel van wat Marx gezegd 
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heeft is verouderd, maar het diepste is geweest het verlangen naar een samen
leving, waarin inderdaad de mensen zouden samenleven in verantwoordelijkheid 
voor elkaar en in gemeenschap met elkaar. Ik meen dat het juist de taak is van 
een socialistische beweging om, samenwerkende met alle mogelijke progressieve 
bewegingen, toch goed te laten uitkomen dat het woord gerechtigheid niet een 
"dierbaar praalwoord" is, maar dat het een woord is, dat een uitermate kostbaar 
goed aanduidt, omdat alleen door de gerechtigheid de vrijheid betekenis heeft. 
\'rijheid kan op het ogenblik betekenen: vrijheid voor allen om onder de brugg<.·n 
van de Seine te gaan slapen. Ilt•t begrip vrijheid moet inhoud krijgen. Meent 
De Kadt, dat dat practiseh mogdijk zal zijn zonder el'n planmati~c ordeniu)!? 
Misschien zijn er anderen - bekwameren in dit opzicht dan ik - die er vcrder 
op l..-unncn ingaan. Persoonlijk meen ik, dat het socialisme altijd gezegd heeft 
(kennende de maatschappe1ijke verhoudingen) en misschien in deze tijd (kennende 
de mens) meer nog dan vroeger, dat dit niet mogelijk is zonder die planmatige 
ordening. Als ik het straf mag zeggen - De Kadt begrijpt wel wat ik bedoel -
ik ben socialist om der zonde wil, omdat de mens is zoals hij is en ik geloof 
dat zonder ordening noch van democratie, noch van socialisme iets terecht komt. 

Hofstra: \Vanneer ik moet kiezen tussen deze beide wel zeer onderscheiden 
standpunten, wil ik mij wel zeer uitdrukkelijk scharen naast Buskes. Ik heb bezwaar 
tegen het relativeren van het socialisme, zoals dat in De Kadts betoog ligt of zoals 
daarvan de consequentie is. Want voor mij is niet elke beweging, die op welvaart 
en \Tijheid is gericht aanvaardbaar; in elk l!eval is niet elke zodanige bewegiug 
een socialistische beweging. Ik meen, dat zeer essentieel \'oor onze beweging is 
een bepaalde visie op de manier, w:tarop dit doel bereikt moet worden. Wij mikken 
wel degelijk op een bepaalde maatschappelijke organisatie, waarbij de onvermijde
lijke machtsconcentraties geen gevaar zijn. Ik meen, dat wij daarom ordening 
principieel moeten stellen, een democratische ordening, met toezicht daarop v.m 
de gemeenschap. 'Wij raken anders in een S}'Steem van particuliere machtsconcen
tratie, waarin van de vrijheid en van de menselijke persoonlijkheid niets terecht 
komt. Wij willen dus: maatschappelijke gebondenheid om der wille van de geesl<·
lijke vrijh<'id. 

:\lijn persoonlijke overtuiging is overigens, dat men alleen met ordening dit 
vraagstuk niet kan oplossen. Wij maken de wereld kapot, indien wij de samen
leving gaan verdelen in een groep, die gecontroleerd wordt en een groep, die 
controleert. "'ij moeten de structuur veranderen, zowel het eigenbelang als hel 
publieke belang moet naar voren komen en dat betekent voor mij als enige 
oplossing een vergemeenschappelijking van de productiemiddelen, dus een tamelijk 
ver gaande socialisatie. Ik meen, dat de ontwikkeling, zowel van de techniek als 
van ons denken, het noodzakelijk maakt, dat wij dit niet als dogma maar wel 
als \verkhypothese centraal stellen in ons denken. Daar ligt ook juist een zeer 
duidelijk onderscheid tussen andere bewegingen, die op welvaart en vrijheid 
zijn gericht, en het socialisme, dat het op een bepaalde manier wil bereiken. 

}.fijn t\veede opmerking betreft het doel. De Kadt heeft, naast de vrijheid, 
d<' wcl\'aart wel sterk op de voorgrond gebracht. Ik heb daarte~en dezelfde 
bezwaren als Buskes. Wat is welvaart? Is dat, dat \\ij morgen allemaal televisie 
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hebben? Wat doen wij met welvaart? Nodig is natuurlijk een zekere hoeveelheid 
materiële goederen, maar die zijn toch altijd maar hulpmiddelen om behoorlijk 
te kunnen leven. Ik zie veel meer essentieel in het socialisme een bepaald levens
gevoel, dan het streven naar een bepaalde hoeveelheid materiële goederen. Buskes 
heeft het genoemd gerechtigheid. Ik zou daarnaast ,villen stellen solidariteit. Ik 
geloof, dat in het socialisme zeer essentieel is de gedachte, dat wij als mensen 
in een samenleving solidair moeten zijn, dat er verbondenheid moet zijn, naast 
de welvaart. 

De derde vraag is, of het socialisme een monopolie-positie moet gaan innemen. 
Ik zie het socialisme inderdaad wel zo zeer onderscheiden van andere maat
schappelijke gedachten gangen, dat ik mij telkens toch weer vreemd voel aan de 
gedachtengangen van die anderen. Wij hebben toch iets heel eigens, een stuk 
monopolie-positie, waar de anderen niet aan raken, die de anderen eenvoudig 
niet begrijpen. Wij moeten zeker niet ons zelf zo verabsoluteren, dat wij zeggen: 
hier staan wij en verder is er niets. Ik geef Cladelijk toe, dat er om ons heen 
een vloeiende lijn is, van wat men tot socialisme zal rekenen en wat net daar 
buiten ligt en verwant is en waarmee wij samenwerking kunnen hebben, en 
datgene waarvan wij zeggen: dat is ons vreemd, daar kunnen wij niets mee be
ginnen. We moeten de eigen positie van het socialisme duidelijk voor ogen stellen, 
anders verzeilen we in de nacht, waar alle katjes grauw zijn en dan hebben 
wij helemaal geen houvast meer. 

Van Lier: Ik kan mij in hoofdzaak aansluiten bij Buskes. Wanneer wij de 
vraag stellen: wat is socialisme op het ogenblik, dan is het natuurlijk belangrijk 
om de lijn naar het verleden terug te trekken en te kijken naar wat het socialisme 
in het begin geweest is. Maar wij weten allemaal, dat dat socialisme van vroeger 
in een maatschappij is ontstaan, die intussen op zeer belangrijke punten radicaal 
veranderd is. Ik geloof, dat het element van die verandering ook in het huidige 
socialisme moet kunnen worden teruggevonden. Zo niet, dan zou het beslist niet 
zo veel te zeggen kunnen hebben. Het is natuurlijk niet zo, dat wij zouden 
moeten afspreken, dat het socialisme tot in de eeuwigheid zou moeten blijven 
bestaan, maar wij moeten het situeren in de maatschappij van vandaag. Dan 
geloof ik, dat wij met het begrip menselijkheid het verste komen en dat daarin 
allerlei facetten vervat zijn, die in het gesprek naar voren zijn gekomen, met 
name het begrip vrijheid van De Kadt en zeker ook de begrippen gerechtigheid 
en gemeenschap. Want als er een politieke beweging zou zijn op het ogenblik, 
die iets zegt tot de mensen, dan zou ze toch allereerst aandacht moeten schenken 
aan die facetten, die op het ogenblik in de verdrukking zijn en dat zijn: de 
vrijheid, de gerechtigheid en - misschien nog het meest - de gemeenschap, 
want de zwaarste schaduw over de huidige maatschappij is wel, dat er zo 
weinig gemeenschap is, die bewust ervaren en beleefd wordt en dat wat er 
aan gemeenschap is, vaak verkeerd is gericht - op eigen baat in plaats van 
op dienen. 

Wanneer wij ons de moeilijkheden, waarin wij zitten op het vlak van de 
gemeenschap, bewust worde~, wordt tegelijk duidelijk, dat er behalve de be
dreiging van de vrijheid, die doo~ De Kadt gesignaleerd is, een nieuwe bedreiging 
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van de vrijheid is gekomen, juist door de plicht, die wij hebben om in deze tijd 
door vergemeenschappelijking de gerechtigheid en de menselijkheid planmatig 
te bevorderen. Ik geloof, dat het socialisme op het ogenblik nog niet geheel 
duidelijk kan aangeven, hoe wij met een situatie, waarin de gemeenschap onge
twijfeld meer centraal zal moeten staan, de persoonlijke vrijheid zullen kunnen 
verzoenen. Daar moeten we zoeken naar steeds meer concrete vormgeving. 

Schermerhorn: lk heb altijd· de indruk, dat dit soort discussies, waarin woorden 
vallen als vrijheid, gerechtigheid, menselijkheid, eigenlijk een heilloze zaak is. 
Daar denkt iedereen bet zijne bij en ik zie best een mogelijkheid om een zodanig 
betoog op touw te zetten, dat er een vdj sterke identiteit tussen al die woorden 
bestaat. Als men over vrijheid gaat spreken, zie ik toch niet erg goed in, dat 
wij het woord vrijheid kutmen hanteren in de socialistische wereld, wanneer dat 
alleen maar betekent: mijn vrijheid. Dat sluit als het ware direct iets van 
solidariteit in. Datgene wat mij toekomt, komt ook de ander toe. Iets van het 
gemeenschappelijke, het erkennen van gelijke rechten. Strek dat een beetje uit 
tot vrijheid waartoe en van wie. Dan betreedt men direct dat gehele veld van 
menselijkheid, dat als uitgangspunt voor het poneren van de eis van vrijheid 
eigenlijk voorondersteld wordt. 

Dat is mijn eerste opmerking. Ik zie dus dit verschil niet zo fundamenteel. Ik 
geloof inderdaad dat, als je verschil gaat maken, als je dus vrijheid als een 
formeel begrip gaat stellen, dit begrip onvoldoende is. Dan geef ik er geen cent 
voor. vVanneer ik het woord vrijheid hanteer, doe ik dat vanuit de noodzaak, 
die opgelegd wordt door de eis van menselijkheid. 

Als ik luister naar Hofstra krijg ik het gevoel, dat er ook in veel sociah~tische 
redeneringen iets zit dat zeer sterk zeitgemäsz bepaald is, want als je de middelen 
een rol laat spelen, kan dat niet anders. Dan zit je vast aan de situatie van 
vandaag. Je stelt bepaalde eisen aan de samenleving vanuit dat gezichtspunt van 
menselijkheid. Daar speelt altijd de contrasnverking een rol, het verschil tussen 
wat er is en wat er wezen moet. Het beeld dat je je vormt, wordt mede bepaald 
door wat er vandaag is. Wanneer je dus leeft in een wereld, waarin ordening 
compleet is, dan zoek je nieuwe tekorten, waarop de gedachtengang zich richt. 
Wam1eer je een totaal geordende wereld krijgt, of een totaal gesocialiseerde orde, 
kan ik mij niet voorstellen, dat er niet bewegirtgen zich gaan richten op de 
tekorten, die onvermijdelijk daarvan het gevolg zullen zijn. Ik meen dus, dat 
elk maatschappijbeeld, dat op de toekomst geprojecteerd wordt, in belangrijke mate 
mee bepaald wordt door de maatschappij, die er vandaag is, waarbij dus de 
norm die men stelt aan de menselijke persoonlijkheid, als bet ware het criterium 
levert voor het ideale maatschappijbeeld. Daarom kan ik niet aanvaarden, dat 
er een wezenlijk element zit in deze hele sfeer van middelen. Je kunt wel zeggen: 
ik geloof vandaag, dat in dèze wereld met dèze middelen, met diè mensen, 
bepaalde dingen noodzakelijk zijn om dàt te bereiken, maar dan stel ik mij op het 
standpunt, dat dat een uiterst betrekkelijke zaak is. Want je moet je er reken
schap van geven, dat men tracht rechtsomkeert te maken. 

Hofstra: Dat spreekt vanzelf. 
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Schermerhorn: En dat wij dus ook in het socialistische redeneren aan een 
begrip als ordening een relatieve waarde toekennen. 

Buskes: Alles is dan relatief. 

Schermerhorn: Mijn bezwaar is, dat je het middel ook onder socialisten al te 
zeer als absoluut op de voorgrond geschoven ziet, en ook de buitenwacht doet 
daar braaf aan mee, en dan te onzen nadele. 

Buskes: Het kan toch zo zijn, dat wat in zich zelf relatief is, op dit ogenblik 
absoluut geboden is. Dat geldt van elke beslissing en ik heb er altijd bezwaar 
tegen, dat men dan alleen met het relatieve werkt. In het zedelijke vlak is alles 
relatief, maar dit neemt niet weg, dat in de concrete situatie bepaalde dingen 
absoluut geboden zijn. Ik heb er bezwaar tegen, dat het absolute weggewerkt 
wordt. Als ik over democratie spreek, dan is dat iets wat niet tot het relatieve 
behoort. Ik meen, dat wat ik met democratie bedoel iets is wat in deze wereld 
noodzakelijk is, zoals ik de overheid zie - Bijbels gesproken - als iets dat -
noodzakelijk is, al kan de vorm zich op verschillende wijzen openbaren. Ik meen, 
dat op dezelfde wijze gesproken wordt over de socialistische rechtsorde. Ik geloof 
niet, dat de mens ooit, in welke lTIaatschappij ook, het laatste bereikt zal hebben. 
Een socialistische maatschappij is niet het Koninkrijk Gods. 

Den Uyl: Wanneer De Kadt zegt, dat voor hem het socialisme historisch in 
wezen een vrijheidsbeweging is, kan ik mij daar wel in vinden, en wanneer 
Buskes daar een aantal dingen tegenover stelt, als gerechtigheid, humaniteit, ge
meenschap en ordening, dan voel ik dat voorshands meer als een inhoud geven 
aan dat begrijp vrijheid dan als iets, dat in tegenstelling zou staan tot die om
schrijving, die De Kadt geeft. Ik zie dus voorlopig niet die scherpe tegenstelling. 
Het heeft, lijkt me, weinig zin om te discussiëren over een volmaakte omschrijving 
van wat socialisme is. Daar komen wij niet uit in vijf minuten. Wel belangrijk is, 
welke kant van het socialisme moet, gegeven de huidige situatie in de wereld en 
in de maatschappij, onderstreept worden. Daar begin ik dan met De Kadt bij 
te vallen, want dan meen ik, dat het socialisme zich in de wereld in een situatie 
bevindt, waarin het, komende uit de te recht gestreden klassenstrijd in een kapita
listische maatschappij, zozeer geobsedeerd is geworden dOor de strijd om het 
maatschappelijke inkomen, dat het essentiëlere zaken uit het oog dreigt te ver
liezen. Ik zie dit o.m. hierin, dat men helaas niet kan zeggen, dat het socialisme 
vóór de oorlog de leiding had in de strijd tegen het nationaal-socialisme. Als 
oorzaak zie ik daarbij, dat het van oudsher zozeer bezeten was door de strijd voor 
"gerechtigheid" - wat dan in concreto neerkwam op strijd om een rechtvaardige 
verdeling van het inkomen -, dat het zicht op de vrijheid, die in geding was, 
belemmerd werd. Dat het socialisme daarbij gevaar loopt, spreekt nog sterker uit 
het feit, dat het socialisme na de oorlog vaak aarzelend, en in verschillende landen 
te laat, duidelijk positie heeft gekozen als vrijheidsbeweging tegen het communisme, 
opnieuw omdat het te zeer geobsedeerd was door de sociale gerechtigheid. Ik zie 
als voorbeeld de zuidelijke landen, België, Frankrijk, Italië, met als resultaat, dat 
het socialisme daar de kans om direct of indirect leiding te geven in de meest 
essentiële strijd - in dit geval de strijd voor de vrijheid - voor een belangrijk 
deel gemist heeft. 
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Bttskes: Heb je er bezwaar tegen, dat op dezelfde wijze te zeggen, zoals ik heb 
gedaan, t.o.v. de gerechtigheid. 

Den Uyl: Ik heb geen bezwaar, voor zover het woord gerechtigheid, in de zin 
waarin jij het verstaat, natuurlijk zeer wel in de plaats kan worden gezet van 
wat ik aanduid als vrijheid. 

Buskes: Ik stel het niet in de plaats van vrijheid. Vrijheid is iets anders dan 
gerechtigheid. Ik betrek beide op elkaar. Ik heb geen bezwaar tegen het poneren 
van de vrijheid. 

Den Uyl: Het socialisme is in de concrete werkelijkheid van na de oorlog 
zeker niet schriel geweest met het hanteren van het begrip gerechtigheid, maar 
ondanks het sterke accentueren van dat begrip - en alle resoluties spreken ervan -
is het in de concrete stellingname vaak achterop gekomen en is het dat ten dele 
nog en dat lijkt mij juist het kernpunt, waar De Kadt met zijn eenzijdige, 
partiële waarheid zeer ter zake is. Deze politieke werkelijkheid houdt dus ook 
voor mij het kader in, waarin wij onze vraagstelling moeten bespreken. Daarnaast 
ben ik van mening, dat socialisme noodzakelijk impliceert ordening, voortvloeiend 
uit de aard van de maatschappelijke ontwikkeling, zoals het voor mij ook im
pliceert nieuwe gemeenschapsbindingen. Maar, dit alles er bij gezegd zijnde en 
kijkende hoe het socialisme reilt en zeilt, verdient het zeker naar binnen toe voor 
de socialistische beweging alle aandacht om telkens goed in de gaten te houden 
dat de vrijheid en de strijd voor een politieke ruimte, waarin al het andere kan 
groeien, dus ook die gerechtigheid, primair is en ook dat het moet waken voor 
een zodanig geobsedeerd worden door de strijd om sociale gerechtigheid, dat het 
welvaartsvergroting, die opnieuw een voorwaarde vormt voor de verwerkelijking 
van socialistische idealen, uit het oog verliest. 

Polak: Ik vind het meest verrassende, dat in dit gezelschap zo verschillende 
opvattingen bestaan omtrent het wezen van het socialisme. Niet alleen hier, in 
alle gezelschappen en in alle discussies, die ik de laatste tijd heb meegemaakt, 
heb ik nog nooit een overeenstemming hierover kunnen ontdekken. Hier ligt het 
misschien wat fundamenteler, daar wat minder. De Kadt en Buskes staan zeer 
fundamenteel tegenover elkaar en ik ben het wat dat betreft niet eens met Den Uyl, 
dat het niet noodzakelijk zou zijn hier te streven naar overeenstemming omtrent de 
vraag: wat is socialisme? 

Het is belangrijk de positie van het socialisme principieel te bepalen. Als er niet 
iets essentieels is, dat socialisme heet in een historische ontwikkeling, dan is het 
moeilijk te bepalen wat socialisme in een toekomstige ontwikkeling moet zijn. Die 
fundamentele ondergrond mis ik volkomen, niet alleen hier, maar die mis ik in 
het algemeen, en dat is werkelijk een ontstellende lacune. Men vult deze lacune 
met verschillende namen, waaronder men soms hetzelfde, soms iets geheel anders 
verstaat. 

Misschien moet men de tegenstellingen niet overdrijven tussen vrijheid en ge
rechtigheid, menselijkheid, solidariteit enz. Ik ben het geheel eens met Buskes, 
dat het begrip gerechtigheid evenzeer een concrete inhoud zou moeten krijgen 
als het begrip vrijheid. Het zijn beide lege dozen, die een bepaalde inhoud moeten 
krijgen, die naar tijd en plaats kan verschillen. 
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Ik meen, dat als men menselijkheid tot uitgangspunt neemt, men zal moeten 
aangeven wat men daaronder verstaat. Als men inhoud gaat geven, kan ik mij 
voorstellen, dat vrijheid en gerechtigheid dichter bij elkaar zouden komen. Iets 
anders is het met de combinatie welvaart en vrijheid. Dan wordt de tegenstelling 
veel fundamenteler, dan walmeer men alleen de begrippen vrijheid en gerechtigheid 
neemt. 

Men zou kunnen zeggen, dat De Kadt een goed liberaal betoog heeft gehouden. 
Het is niet neo-liberaal, maar ouderwets liberaal. Zijn betoog is volkomen con
sequent. Als hij het niet zelf had gedaan, hadden wij het moeten zeggen, dat als 
socialisme is: welvaart en vrijheid te verenigen voor allen, dat dan het socialisme 
geen zin meer heeft. Indien men zonder planmatige ordening en in volledige 
Vl'ijheid vanzelf kon komen tot een maximum van welvaart, kon men een socialisme 
ontberen. Ik meen, dat het altijd de hoofdstelling is geweest van het oude liberalis
me, dat men vanzelf, door de vrijheid centraal te stellen, zou kunnen komen tot 
een optimum van economische doelmatigheid en van sociale gerechtigheid. 

Maar is dit mogelijk? Kuhnen wij inderdaad zonder planmatige ordening komen 
tot een harmonie van eigenbelang en algemeen belang, van vrijheid en welvaart, 
tot een automatische verwezenlijking van economische èn sociale idealen? Dan 
moet ik als mijn volledige, ook wetenschappelijke, overtuiging zeggen,' dat dit 
uitgesloten is en zelfs hoe langer hoe meer uitgesloten zal zijn. Ik meen, dat het, 
wanneer men de economische en sociale structuurverschuivingcn, de ontwikkeling 
van de techniek en de ontwikkeling van de overheidshuishouding, die daaruit nood
zakelijkerwijze moet vÇ>ortkomen, beschouwt, uitgesloten is, dat men ooit welva:1.rt 
voor allen plus vrijheid voor allen vanzelf zou kunnen bereiken zonder ingrijpende 
planning met ordening. Indien men echter dit uitgangkspunt zou aannemen, ver
andert onmiddellijk de hele positie van dit gesprek, want dan kom ik terug op wat 
ik de vorige keer gezegd heb, nl. dat men dan onmiddellijk zal stuiten op de onder
linge contradicties van die ontwikkeling, ook in het socialisme. 

Indien immers deze ingrijpende ordening noodzakelijk is om zowel gerechtigheid 
als welvaart te bereiken, vraagt men zich af, in hoever dit tegelijkertijd te verenigen 
is met een personalistisch socialisme. Hoe kan het socialisme, indien het gedwongen 
is in de richting van planmatige ordening voortdurend verder te gaan, tegelijker
tijd persoonlijkheid en menselijkheid centraal blijven stellen? 

Is het verder mogelijk, indien men door voortdurend verdergaande ordening, 
welvaart wil nastreven - en dan neem ik welvaart in socialistische zin - die te 
bereiken zonder de economische fundamenten daarvan te ondermijnen? Dat is voor 
mij het potentiële conflict, dat in deze ontwikkeling opgesloten ligt, en waar ook 
naar mijn gevoel het probleem van het socialisme in ligt opgesloten, nl. dat men 
gedwongen is in een bepaalde richting te gaan, die een deel van de vrijheid en de 
welvaart zal moeten opvorderen en dat men zich bij voortduring moet afvragen, 
hoe dit met het socialisme in een meer fundamentele zin verenigbaar blijft. Vandaar 
dat m.i. de culturele taakstelling van het socialisme welke ook en vooral het mens
beeld omvat, hoe langer hoe meer zal beslissen over zijn toekomstig bestaan en 
over zijn vermogen tot synthese van ten dele tegenstrijdige doelstellingen. 

Banning: Toen Polak begon dacht ik, dat hij een andere kant zou uitgaan. 
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Wat mij treft in het aanhoren van deze discussie is - Den Uyl maakt daarop 
misschien even een uitzondering - dat wij de discussie voeren op het wijsgerige, 
ideologische plan en dat wij te weinig duiken in de analyse van de motieven van 
de socialistische beweging. Van deze kant gezien heeft Buskes in de hoofdzaak on
weersprekelijk gelijk. Dat zal De Kadt ook moeten erkennen. Wanneer plen 
vraagt: welke motieven hebben de mensen uit de socialistische beweging, van haar 
oorsprong af, geleid om tot deze socialistische beweging toe te h·eden - met alle 
avontuur dat er aan vast zat - ik bedoel dat letterlijk, met alle offers die daarvoor 
gebracht moesten worden - dan zal dit zeker niet alleen het vrijheidsmotief 
geweest zijn, al was het socialisme natumlijk een emancipatiebeweging en dus een 
vrijheidsbeweging. Het was zonder twijfel het gerechtigheidsmotief. 

Nu ben ik toegankelijk voor de opmerking van De Kadt, dat in het huidige 
stadium ook een belangrijke accentverschuiving in de motieven noodzakelijk is, 
dat nl. op het ogenblik de bedreiging voor alle menselijkheid vooral ligt in de 
dictatuur en dus de nadruk noodwendig antithetisch komt te liggen op de vrij
heidsgedachte. Ik vraag mij af, op welke motieven wij vragen dat de tegenwoordige 
generatie socialist wordt. Dan moet ik eerlijk zeggen, dat ik mij in hoge mate 
verbaas, wanneer men meent, dat men met begrippen vrijheid en welvaart kan 
volstaan en dat men die combineert. Toegegeven overigens, dat er een ontzaglijke 
angst is voor vrijheid en dat er een zo grote vereenzaming is; dan denk ik bijv. 
aan het thema van het boek van Bouman, Revolutie der Eenzamen. De Kadt kan 
onmogelijk handhaven, dat hij deze reële psychologische bedreiging van de vrijheid 
de baas kan worden met vrijheid plus welvaart. Dat kan niet, zelfs geloof ik is het 
niet voldoende als je het begrip welzijn zou willen opnemen in plaats van welvaart. 
Maar De Kadt heeft natumlijk niet onopzettelijk het woord welvaart gebruikt. 

Daarin zit voor mijn gevoel een innerlijke inconsequentie. Ik dacht dat het 
karakteristieke van het socialisme van de oude en de nieuwe tijd hierin gelegen 
was, dat men gezegd heeft: om die innerlijke protestmotieven tegen de werkelijk
heid van toen en vandaag concrete inhoud te geven, is nodig een principiële 
structuurverandering van de maatschappij. Dat is het wezenlijke van het socialisme. 
Die structumverandering hebben wij duidelijk aangegeven. 
Ik ben toegankelijk voor de gedachte, dat het in de vorige situatie noodzakelijk 
moest gaan om een program van rechten en plichten en dat het op het ogenblik 
moet gaan langs de lijnen van de verantwoordelijkheid. Wij zijn socialisten, omdat 
wij voor degenen, die de arbeid leveren, in het maatschappelijk proces verant
woordelijkheid vragen voor de leiding van het maatschappelijk proces. Ook voor 
die accentverschuiving ben ik toegankelijk. Ik handhaaf wat Buskes heeft gesteld, 
dat ook die motieven van gerechtigheid, solidariteit, beroederschap, op het ogenblik 
net zo goed hun waarde behouden en dat we het socialisme zouden amputeren, 
wanneer wij die er uit zouden willen terugdringen. 

De Kadt: De eerste vraag, die ik wil stellen aan degenen, die mij hebben 
bestreden is: wat verstaat u eigenlijk onder een democratische beweging? Een 
democratische beweging heeft voor mij altijd de inhoud gehad, dat zij het gehele 
volk in het levensproces wilde betrekken. Zij brengt dus met zich mede dat al 
die problemen, waarover men hier gesproken heeft met de woorden gerechtigheid, 
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menselijkheid en solidariteit, niet alleen aan de orde gesteld, maar ook opgelost 
worden in die zin, dat bij de groeiende rijpheid van het gehele volk deze elemen
ten in het aandeel van dat gehele volk in het maatschappelijk bestuur in iedere 
omvang, die men daaraan hechten kan, aanwezig zijn. 

Daarbij heb ik geen behoefte om voor een dergelijke democratische beweging, 
die natuurlijk de maatschappij moet veranderen om tot de volledige ontplooiing 
van deze democratie te komen, een bijzondere naam of een bijzondere socialistische 
kleur te vragen, behalve dan voor zover in een bepaald deel van de wereld de 
socialistische beweging gedurende een heel tijdperk de voorhoede van die democra
tische beweging is geweest. Daarmee kom ik meteen op mijn uitgangspunt: ik 
voel mij verbonden met al die vrijheidsbewegingen, die in de loop van de ge
schiedenis zijn ontstaan, die hun problemen hebben gesteld, zoals dat in een 
bepaald tijdperk nu eenmaal nodig was en die op een zeker moment in de ont
wikkeling in een bepaald gedeelte van de wereld die problemen zo gesteld en hun 
ideologie zo geschapen hebben, dat men die onder het begrip socialisme is gaan 
samenvatten. Wat ik dus wil is niet de socialistische beweging laten verdwijnen of 
afschaffen of overbodig verklaren, maar de socialistische beweging laten zien de 
samenhang, die zij altijd heeft gehad - en die door de eigenaardigheid van de 
strijd vaak uit het oog verloren werd - met die algemene vrijheidsbewegingen. 

Ik leg hierop de nadruk, omdat de socialistische beweging - of men dat nu 
aangenaam vindt of niet - één van de bewegingen is, die op het ogenblik in 
die richting werken en het spijt mij het te moeten zeggen, in een groot deel 
van de wereld niet eens de sterkste en belangrijkste van die bewegingen. Wij 
verarmen het socialisme wanneer wij als het ware de leuze aanheffen: wij hebben 
de leer, die volkomen juist is en de andere bewegingen moeten zich in die leer 
voegen, willen zij eigenlijk het doel bereiken, dat deze algemene democratische 
bewegingen zich stellen. 

Banning: Wil je dit even concretiseren, aan welke bewegingen denk je dan? 

De Kadt: Ik kom daarop, als ik het probleem van de ordening, dat hier naar 

voren is gebracht, bezie. Ik wil helemaal niet beweren, dat ordening in de tegen
woordige tijd niet noodzakelijk zou zijn, integendeel, ik geloof dat een veel 
grotere ordening dan wij op het ogenblik hebben - ik denk daarbij zeker niet 
alleen nationaal, maar vooral ook internationaal - nodig is in de wereld. Maar ik 
wil er direct aan toevoegen, dat ik die ordening zie als iets volkomen pragmatisch, 
als iets wat men aanvaardt op het ogenblik dat het nodig is in die zin, dat waar 
het zonder die ordening kan, er geen enkele dwingende behoefte is om ze naar 
voren te brengen. Wij zijn ongetwijfeld een tijdperk van ordening ingegaan, maar 
die ordening op zich zelf bepaalt niet het wezen van het socialisme. Er is 11ier de 
naam van Mannheim genoemd, d.w.z. de naam van iemand, die voor een 
democratische ordening is, ook in socialistische zin, maar die zich zelf niet onder 
de socialisten zou willen rekenen en die daarmee het bewijs levert, dat men 
langs verschillende wegen in dezelfde richting kan gaan. Een democratische be
weging, progressieve beweging is voor mij het cenb'um van het streven naar 
veranderingen in de maatschappij, die blijvend noodzakelijk zullen zijn. Ook Polak 
heeft er op gewezen, dat de ordening zelf weer allerlei problemen met zich mee-
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brengt, hetgeen duidelijk maakt dat van een afgesloten systeem, wat het socialisme 
in zijn aanvangsbeweging was - en op het ogenblik nog in de hoofden van 
heel velen eigenlijk zou willen zijn - geen sprake kan zijn. 

Ik ben dus van mening, dat democratische bewegingen, zoals wij die in de 
·V.S. kennen, op het ogenblik veel belangrijker zijn voor de wijze, waarop de 
toekomst van de wereld zal worden gemaakt, dan bijv. de socialistische be
wegingen hier in het Westen. 

Van Lier: En in Europa? 

De Kadt: In Europa staat het zo, dat bijv. een beweging als de MRP in Frank
rijk, die ook allerlei ideeën van ordening e.d. aanvaardt, door mij gezien wordt 
als één van die bewegingen, die door nationale omstandigheden worden bepaald 
en voor hun eigen land althans evenveel betekenen, zo niet meer, dan bijv. de 
socialistische beweging in datzelfde land. 

Hofstra: Daar gaat het toch niet om. Er zijn op het punt van ordening principiële 
tegenstellingen tussen het neo-liberalisme en ons. Wij staan beide op het ordenings
standpunt, de neo-liberalisten om het kapitalisme te redden en wij om door middel 
van ordening tot een principieel andere structuur van de maatschappij te geraken. 
We kunnen dus wel een stuk samenwerken, maar wij staan toch in principe tegen
over elkaar. 

Schermerhorn: In neo-liberalistische kringen zijn er mensen, die hun standpunt 
verdedigen met precies dezelfde motieven van menselijkheid en gerechtigheid als 
wij dat doen voor onze structuur. 

Hofstra: Daarom meen ik, dat er nog iets bij moet komen. 

Buskes: Met het begrip vrijheid red je het nog veel minder. 

De Kadt: Dat hangt nu juist samen met de opvatting, die in vrijheid alleen 
maar iets formeels ziet. Wanneer men vrijheid niet beschouwt als een formele 
zaak, maar ziet als een toestand die onverbrekelijk verbonden is met een gehele 
maatschappelijke situatie, waarin het voor de mensen mogelijk is zo te leven 
dat al die belemmeringen en die angsten, die voor een deel door materiële 
omstandigheden worden geschapen, er niet meer zijn, dan ziet men de vrijheid 
als iets met een zeer concrete inhoud. Dan ziet men ook, dat de samenhang van 
vrijheid èn welvaart èn beschaving gegeven is. 

Tegen het gebruik van het woord gerechtigheid in dit verband heb ik bezwaar, 
omdat het zo vaak verbonden is met het begrip van kijken naar de ander, die 
wellicht in gunstiger omstandigheden leeft en met het pogen tot gelijkschakeling 
van alle maatschappelijke posities. Het bevat dus naar mijn mening rancuneuze 
gevoelens, waarbij men niet kijkt naar de mogelijkheden van ontplooiing, maar 
naar de situatie van anderen. 

Buskes: Dit betoog kun je ook houden over welvaart en vrijheid. 

De Kadt: Welvaart heeft men in deze discussie vaak naar voren gebracht als 
iets, dat een steeds toenemende mate van maatschappelijke rijkdom, ook voor de 
individu, zou vereisen, terwijl welvaart in werkelijkheid een begrip is, dat de 
bevrijding van al die noden en angsten inhoudt, die door de afwezigheid van 
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een zeker minimum aan bestaansmogelijkheden worden geschapen. Ik geloof dus, 
dat als ik een pleidooi houd voor de welvaart, ik daarbij tevens een pleidooi houd 
voor een maatschappij, waarin de geestelijke mogelijkheden voor de mens groter 
worden dan zij op het ogenblik zijn. 

De zaak waar het ten slotte op neerkomt is: hoe krijgen wij een dergelijke 
maatschappij? Het onderscheid tussen degenen, die ordening aanvaarden omdat 
zij het kapitalisme willen redden, en degenen die ordening aanvaarden omdat zij 
een socialistisch maatschappijbeeld willen verwezenlijken, gaat langs de eigenlijke 
zaak heen. Hierbij stelt men het socialisme als iets w~t eigenlijk een vanzelf
sprekende en niet meer voor discussie vatbare aangelegenheid is. Het is de fout, 
die bij deze betogen gemaakt wordt, dat wat men moet bewijzen, nl. dat de 
structurele veranderingen die wij noodzakelijk achten, tot het socialisme leiden, 
dat men dat als uitgangspunt aanneemt. Van te voren vast te stellen dat de ont
wikkeling, die wij wensen, onvermijdelijk en natuur noodwendig moet leiden tot 
socialisme, lijkt mij een zaak voorop stellen, die bewezen zou moeten worden. 
Daarom zie ik de socialistische beweging als een historisch verschijnsel, dat op 
het ogenblik in een grotere ontwikkelingsbeweging is opgenomen. Deze algemene 
ontwikkelingsbeweging te steunen en te bevorderen, lijkt mij de taak van socialisten. 

Banning: Niemand heeft gezegd, dat de ontwikkeling natuumoodwendig zal 
uitlopen op wat wij ten slotte willen en dat het socialisme dat al geponeerd heeft. 
Wanneer men ordening wil dan heeft men een norm nodig en een onderscheid 
tussen slechte en betere ordening, maar dit maakt van het socialisme geen dogma! 

Den Uyl: Het doel van het socialisme zou zijn: structuurwijziging van deze 
maatschappij. Men wil een maatschappij verwezenlijken, die men socialistisch 
noemt en die zich duidelijk zou onderscheiden van andere opvattingen en be
wegingen. Ik ben het met De Kadt eens wanneer hij vraagt: is dat niet een 
mythe? De enige kwalificatie van deze maatschappij, die ik heb gehoord, is wat 
Hofsh'a zegt, nl. dat in deze maatschappij een belangrijk deel der productie
middelen gesocialiseerd zou zijn. Dat noteer ik. Is daardoor aan "het" socialisme 
het mythologisch karakter ontnomen? Onderscheidt daardoor het maatschappij
beeld van het socialisme zich principieel van wat anderen willen? 

Polak: Dan zijn wij weer bij het uitgangspunt: wat is bet toekomstbeeld van 
het socialisme? Wij willen een socialisme, dat tot bepaalde wijzigingen in de 
maatschappij leidt. Dan moeten wij ook een beeld hebben van de wijzigingen 
in de maatschappij. Zoals De Kadt het stelt kan ik op alle partijen stemmen 
die progressief zijn, dan valt alle onderscheid weg. Wij weten niet precies meer 
wat de doeleinden zijn en wat het maatschappijbeeld is. De Kadt geeft uitdrukking 
aan deze algemene vervaging van ons begrip socialisme, zijn betoog is er de 
logische consequentie van. 

Den Uyl: Er is ten omechte gewerkt met de voorstelling van een socialistisch 
maatschappijbeeld, zonder dat duidelijk is gemaakt wat daaronder wordt verstaan. 
Daardoor is het tot een mythisch begrip geworden. 

Buskes: De zaak is wat vervaagd. De Kadt stelt daarom voor deze maar te 
liquideren: wij moeten de socialistische beweging laten opgaan in het geheel 
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van progressieve bewegingen. Wij moeten, meen ik, juist proberen van deze 
vervaging af te komen, waarbij ik het socialisme niet zie als een mythe en ook 
niet als een afgesloten systeem, maar als een voortgaan in een bepaalde richting. 
Ik heb niet een socialistisch maatschappijbeeld, maar het is wel onze taak dit 
te vormen. 

Dell Vyl: Wanneer je werkt met voorstellingen, die niet zijn te concretiseren, 
werk je met een mythe. 

Buskes: Het beeld is wel te concretiseren in die zin, dat wij er achter kunnen 
komen wat wij vandaag moeten doen. De socialistische beweging gaat in een 
bepaalde richting: wij werken van dag tot dag en stap voor stap, dat kunnen 
wij wèl concretiseren. 

Wat betreft de begrippen vrijheid en gerechtigheid, lijkt het mij niet juist, dat 
De Kadt het begrip gerechtigheid, dat in de socialistische beweging opgenomen 
was en nog is, wil elimineren omdat het in de practijk een inhoud heeft gekregen 
die niet aanvaard kan worden, omdat het verbonden is met rancuneuze gevoelens, 
het kijken naar anderen die het beter hebben, het streven naar nivellering. In 
het Beginselprogram van de Partij staat, dat zij het innig verband tussen levens
overtuiging en politiek inzicht erkent. Wanneer ik over gerechtigheid spreek dan 
laat ik dat begrip bepalen door de Bijbel. Ik meen dat je daarmede i-unt werken 
in " ' est-Europa en dat dit begrip niet verbonden is met rancuneuze gevoelens. 
Het krijgt dan een heel andere betekenis, het is niet nivelleren, maar wil zeggen, 
dat er een leven van de mensen met elkaar is, waarin gedachten van gemeenschap 
en verantwoordelijkheid gerealiseerd zijn, waarin iets van het Recht Gods af
schaduwing vindt. 

In deze zin heb ik er ook bezwaar tegen wanneer De Kadt zegt dat de kwestie 
ordening en de middelen daartoe uitsluitend een pragmatische kwestie zijn. Wan
neer het gaat om de ordening van het leven, dan wordt deze ordening in belang
rijke mate bepaald door het doel dat gesteld is. Ik aanvaard nooit, dat het kiezen 
van de middelen alleen een pragmatische kwestie is. Het betoog van De Kadt 
maakt op mij meer de indruk van pragmatisch rationalisme; hier zit een verschil 
in mensbeschouwing achter, denk ik. Ik wil graag meegaan wanneer hij het begrip 
vrijheid poneert. Mijn bezwaar gaat niet tegen het stellen van de vrijheid, I!laar 
verdient het ook geen overweging ons eens af te vragen of de bedreiging van 
de vrijheid niet daarmede samenhangt, dat het ons vaak niet gelnkt is aan het 
begrip vrijheid concrete inhoud te geven? 

Vrijheid en gerechtigheid zie ik altijd op elkaar betrokken, die kan ik niet 
van elkaar losmaken, er bestaat geen prioriteit, zij behoren bij elkaar. Er is geen 
vrijheid zonder gerechtigheid, en wanneer dé gerechtigheid concrete vorm krijgt 
betekent dit vrijheid. Ik vrees dat, wanneer wij met progressieve bewegingen 
meegaan, wij worden meegevoerd in de stroom, waarbij zelfs dat vervaagde, dat 
wij nu nog hebben, verloren gaat. De Kadt doet reeds een keuze en noemt 
bepaalde bewegingen. Met welk recht kan hij andere democratische bewegingen 
uitsluiten? 

De Kadt: Met het recht van het concrete! 
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Buskes: Waaraan ontleen je dat? Wanneer het er om gaat het samengaan met 
vrijheidsbewegingen te handhaven, accoord, dit kan misschien zelfs vrij ver gaan. 
Maar wij zullen alleen aan deze samenwerking betekenis kunnen geven wanneer 
wij daarin ons zelf zijn en duidelijk laten uitkomen wat onze bijdrage is. 

De Kadt: Meer nog, wij moeten de voorhoede zijn. 

Buskes: Dan moeten wij ook duidelijk maken wat wij onder wezenlijke demo
cratie verstaan en onder wezenlijke vrijheid. 

Schermerhorn: En onder wezenlijke welvaart! 

Buskes: Dat kan niet zonder dat als achtergrond bij ons aanwezig is het besef 
van gerechtigheid. 

Als wij pleiten voor de vrijheid, juist als wij dat doen tegenover de dictatuur, 
kunnen wij niet beter doen dan van de gerechtigheid te getuigen, ook in het 
concrete vlak van ons dagelijkse politieke werk. 

Schermerhorn: Je moet deze discussie ook zien tegen de achtergrond van wat 
er in Amerika gebeurt. Daar zijn mensen die socialistische politiek bedrijven willen, 
maar wanneer je tracht met hen over het socialisme te praten, kun je niets be
ginnen. Zij noemen dat daar "liberal". Er is in Amerika een dynamische ontwik
keling gaande. Wanneer wij gadeslaan wat daar gebeurt, kan dit ons bewaren , 
voor het absoluteren van het eigene. Misschien kan dit hier in Europa leiden 
tot de mogelijkheid van een iets dynamischer socialisme dan wij hier op het 
ogenblik hebben. 

Banning: Den Uyl heeft ons verweten dat wij zouden werken met een mythe, 
wanneer wij spreken over een socialistisch toekomstbeeld. Voor mij zelf zou ik 
willen zeggen, dat ik eigenlijk geen socialistisch toekomstbeeld heb, in de zin 
waarin wij er hier over spreken. Voor mij ligt het zo: ik heb wel een norm, die 
ik socialistisch wil noemen, het principe waarmee ik aIlerlei bewegingen en kwes
ties in het heden tracht te beoordelen. De inhoud daarvan is, dat aan de groepen, 
die de factor arbeid vertegenwoordigen, de verantwoordelijkheid moet worden 
toegewezen voor de leiding van het maatschappelijk proces. Ik zou dit niet willen 
beperken tot het economische en sociale, maar hierbij ook willen betr~kken het 
culturele. 

Dit is geen kwestie van utiliteit, er zit een norm achter. Wij moeten de 
dynamiek van de ontwikkeling zo eerlijk mogelijk volgen en wanneer wij de kans 
krijgen in de gegeven machtsverhoudingen in te grijpen, dit in een bepaalde 
richting wèl en in een andere richting niet doen. Wij moeten onderscheiden: ver
keerde plannen, aanvaardbare plannen en door ons gewenste plannen. Dat onder
scheid maak ik en ik meen dat te kunnen doen door middel van een norm. Ik 
heb geen toekomstbeeld, utopie of mythe, niets anders dan een norm. 

Maar daarmede zitten wij in de discussie over de volgende punten, die wij 
een volgende keer met elkaar zullen bespreken. 

Polak: Het meest essentiële punt van vanmorgen is, wanneer ik mij de these 
van De Kadt goed voor ogen stel - er zit nog veel in dat onopgelost is -
dat hij zegt: de oude tegenste1ling tussen het socialisme en andere bewegingen 
bestaat niet meer in die vorm. In de eerste plaats niet meer in andere werelddelen, 
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waar men soortgelijke ideeën heeft zonder dit socialisme te noemen, en ten tweede 
zijn er in Europa ook naast het socialisme bewegingen, die dergelijke denkbeelden 
huldigen. Daarmede verbreedt dus voor hem het socialisme zich tot een beweging, 
die gelijke doeleinden nastreeft als andere progressieve bewegingen. Vandaag of 
morgen zal deze situatie ook in ons land kunnen ontstaan, voorzover ze al niet 
bestaat. 

Daartegenover zou ik willen stellen, dat ik deze mening volstrekt niet kan delen. 
Ik ben het er mee eens, dat men in Amerika waarschijnlijk de meeste planning 
en ordening van de Westerse wereld vindt. Die planning is daar in concreto 
ontstaan uit soortgelijke dwingende motieven als elders. Dat wil niet zeggen, dat 
de onderliggende ideologie dezelfde is als die van het socialisme. Identificatie van 
verschillende bewegingen, omdat ze op het ogenblik op het vlak van de concrete 
politiek onder de drang van gelijksoortige omstandigheden streven naar soortgelijke 
maatregelen en voorzieningen als het socialisme, is onjuist, omdat men daarbij nit 
het oog verliest, dat grondslag en doelstelling van het socialisme geheel andere 
zijn dan men elders aantreft. 

Indien men dit oorspronkelijke fundament verlaat, is de logische consequentie 
van De Kadt, dat het socialisme nog beperkte tijd zinvol is en dan zal versmelten 
met andere bewegingen. Dit dunkt mij onjuist en ik kan mij eerder voorstellen 
een opnieuw beleefd socialisme in Éuropa, dat terug zou werken op een jonge 
staat als Amerika, waar men practisch tewerk gaat en in het algemeen niet onder
bouwt, en dat tot taak zou hebben om fundamenten onder te schuiven, zowel in 
Amerika als straks in Azië. Wij zouden verkeerd doen om uit de tijdelijke identiteit 
van middelen af te leiden dat daardoor versmelting in de toekomst zal intreden. Dat 
is het centrale punt in de gehele zaak. De Kadt zegt: wanneer wij met brede 
visie gaan naar een combinatie van welvaart en vrijheid, dan hindert het niet 
hoe wij er komen. Wij moeten echter streven naar een specifiek socialistische 
opdruk, volgens duidelijk aan te geven doeleinden, hier in Europa en deze ook 
zo mogelijk over de wereld verbreiden. 

Schermerhorn: Ik herhaal, dat in de gedachtengang van De Kadt veel te 
verklaren valt uit zijn visie op wat in Amerika gebeurt. Ik heb ook persoonlijk 
de ervaring, dat daar een beleid gevoerd wordt dat in menig opzicht grote 
verwantschap vertoont met dat wat als socialisme kan worden gekenmerkt. Bij 
bepaalde groepen daar vertonen ook de motieven zeer sterke verwantschap met 
wat wij in het socialisme vinden, zoals dat hier tot uitdrukking wordt gebracht. 
Het begrip gerechtigheid speelt daar zeer bepaald een rol. Het wordt ook wel 
zo gesteld, dat aan deze parallelle verschijnselen de stelling wordt ontleend: zie 
je wel, dat de maatschappelijke ontwikkeling eigenlijk vanzelf, gestimuleerd door 
de techniek, in de richting gaat zoals die door het socialisme geponeerd wordt? 
Het socialisme heeft dus niet alleen ideologisch maar ook qua maatschappij
ordening een gedachte gesteld, die zonder dat van een socialistisch standpunt 
a priori sprake is, zich realiseert. Maar dat is heel wat anders dan dat je zegt: 
ik zie wat daar gebeurd is, nu ga ik daar maar naast staan. Vergeet niet, dat dit 
realiseren vaak betrekking heeft op zeer bepaalde sectoren van het maatschappelijk 
leven en niet in de volle breedte, zoals we dat volgens socialistische opvattingen 
graag willen. 
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Polak: Er ontbreekt een uitgewerkt maatschappijbeeld. 

Schermerhorn: Het zijn jonge landen en jonge bewegingen. Hier geldt het 
Aziatische socialisme ook als parallel, waarbij men te maken heeft met een 
volstrekt andere structuur van de maatschappij. Men is zich in Azië bewust van 
de noodzaak van het voeren van een eigen strijd. Maar aan het feit, dat daar 
van een totaal maatschappijbeeld onder socialisten nog veel minder sprake is dan 
bij ons, terwijl uit verwante motieven, die in het zedelijke vlak liggen, in bepaalde 
sectoren parallel lopende verschijnselen zichtbaar zijn, behoeven wij niet de 
conclusie te verbinden, dat wij ons socialistische huis moeten verlaten om wat 
elders gebeurt. De enige conclusie is, dat wij deze dynamiek goed in het oog 
moeten houden, vanuit het gezichtspunt dat dit wereldpolitiek en ook verder 
leidende krachten zijn in de wereld, die je niet mag negéren. En verder dat wij 
voor ons zelf bij het doordenken van het maatschappijbeeld voor onze Europese 
omstandigheden, niet meer kunnen omgaan buiten dat wat er elders op de wereld 
gebeurt. Wij hebben er wel degelijk mee te maken. Banning zegt: kijk naar 
onze eigen partij en naar Nederland, maar dat mogen wij niet alleen doen. 

Banning: Ik bedoelde: daar ligt allereerst onze veranl:\voordelijkheid. 

Schermerhorn: Ja, maar daarbij moet men rekening houden met wat er in de 
wereld gebeurt. Er is veel dat verwant is en ook uit socialistische motieven voort
spruit, al geloof ik dat dit nog te sterk brokstuksgewijs gebeurt en vanuit een te 
weinig doordacht maatschappijbeeld om daar een overmatig grote waarde aan 
te hechten in de consequenties voor het Europese en Nederlandse socialisme. 
Zeker is het niet nodig om der wille daarvan de zedelijke motieven, die aan het 
Nederlandse socialisme op het ogenblik in veel sterker mate ten grondslag liggen, 
op de achtergrond te drukken. Wanneer ik mij afvraag waarin de eigen kenmerken 
van het socialisme zouden kunnen liggen, dan geeft in de eerste plaats al de 
uitlating van Hofstra een direct aanknopingspunt. Hij wil een mate van ordening, 
die duidelijk verschilt van de mate waarin de liberalen die willen. 

Hofstra: Het verschil ligt niet alleen in de mate, ook in het doel. In de 
Amerikaanse literatuur blijkt dat men ordening alleen wenst om op die manier het 
kapitalisme te kunnen redden. 

Van Lier: Het verschil komt toch ook duidelijk tot uiting in de mate waarin 
ordening wordt voorgesteld. Het tweede verschil zou kunnen liggen in de mate 
van gelijkheid die wij op grond van de gerechtigheid nastreven. 

Hofstra: Ook niet zo'n groot verschil. De Keynesiaanse theorie streeft naar 
nivellering van inkomsten als voorwaarde voor een stabiele economie. 

Van Lier: In Engeland neemt in de theorie der Fabians de "equality" een 
belangrijke plaats in. Dat betekent daar beslist méér, dan in Engeland of bij ons 
nu aan "nivellering" is gerealiseerd. Het belangrijkste verschil ligt echter bij de 
solidariteit en bij de functie, die aan het eigenbelang wordt toegekend. Sommige 
neo-liberalen zien de mogelijkheid de maatschappij zo te organiseren, dat als ieder 
zijn eigenbelang volgt, hij daarbij automatisch het algemeen belang dient. In 
Duitsland heet dit de theorie van de "Soziale Marktwirtschaft". Wij echter geloven 
niet in die mogelijkheid, zijn veel meer geneigd te zeggen: het eigenbelang willen 
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wij niet uitsluiten, maar het kan niet het primaire organisatiebeginsel zijn voor 
de maatschappij. Daarvoor nemen wij als grondslag gemeenschappelijke verant
woordelijkheid. Daar hangt mee samen dat wij veel sterker gaan in de richting 
van het arbeidsdenken. 

Banning: Ik ben het er mee eens, dat d~e Amerikaanse bewegingen waar 
De Kadt graag naar kijkt en die hij ons voorhoudt min of meer ter waarschuwing 
tegen onze verenging en verdogmatisering, voor een deel te herleiden zijn tot 
verwante motieven, waaruit hier het socialisme is ontstaan. Hun zwakke punt is, 
zegt Schermerhorn, dat zij geen maatschappijbeeld hebben. Voór een deel kan 
ik die gedachten gang wel meemaken, in die zin nl. dat men daar dus wel een 
ordening toepast in de economische sector, maar verzuimt om te zien dat er een 
nieuwe slavernij kan ontstaan in andere sectoren, bijv. de slavernij van de techniek 
of van de staat. Mijn vraag is - eigenlijk een tegenwerping - meent men dat 
dit inderdaad te genezen of te voorkomen is door een maatschappijbeeld? 

Schermerhom: Daarin uit zich juist het verschil tussen datgene wat er in 
Amerika zichtbaar is en schijnbaar verwant is met dat wat zij als compleet 
socialisme representeren! 

Ik zeg niet, dat dit door een maatschappijbeeld zou zijn te genezen. . 
Ik zeg wel: je kunt uit het verschil in situatie afleiden, dat het - hoewel 

het op bepaalde gebieden hetzelfde schijnt te zijn - toch in wezen niet hetzelfde 
is, maar dat wij het toch voor ons maatschappijbeeld als een dynamisch levend 
element in de gaten moeten houden. 

Banning: Ik heb geen maatschappijbeeld en verlang er ook niet naar. Datgene 
wat ik nodig heb is in eerste instantie een mensbeeld en daaruit worden afgeleid 
richtlijnen voor het leiden van het maatschappelijk proces. Wij doen de socialis
tische beweging een dienst door duidelijk te zeggen: een maatschappijbeeld 
in deze zin, dat de maatschappelijke ontwikkeling per se daarop uitloopt, geven 
wij niet en wensen wij niet te geven, maar wèl komen wij op voor de motieven 
van het socialisme, voor bepaalde elementen van het menszijn in een bepaalde 
maatschi!Ppelijke structuur. Wij keren ons tegen die machten die een mens 
tot slavernij kunnen dwingen. 

Dan opereer ik dus met de gedachte, dat essentieel voor een mensbeeld is, 
dat hij geschapen is tot vrijheid. Ik zou neiging hebben het criterium te verleggen 
naar het mensbeeld in vertrouwen dat wij de neiging tot dogmatiseren in ons zelf 
zullen weten te onderdrukken. Dat is het gevaar waarvan Den Uyl spreekt; wan
neer wij het socialisme maatschappelijk verabsoluteren maken wij een vergissing. 

Buskes: Mij is niet duidelijk dat je een mensbeeld wilt hebben en een maat
schappijbeeld afwijst. Men kan niet over de mens spreken buiten de maat
schappij om. 

Schermerhorn: Dat is een hvestie van woorden. Wanneer gezegd wordt 
"maatschappijbeeld" kan hiermee bedoeld worden de mens in de actuele situatie 
van vandaag, agerende in een bepaalde richting. 

De Kadt: Ik wil teruggrijpen op mijn artikel in S. en D. Daarvan was de 
strekk~ng, dat als wij spreken over hèt socialisme en de toekomst er van, wij 
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heel goed moeten begrijpen, dat het socialisme op het ogenblik in de practijk 
alleen is een beweging in een stuk van Europa. 

Dat feit heeft twee aspecten. De situatie in bijna alle landen van Europa is 
zodanig, dat het buitengewoon moeilijk is om te spreken van Europees socialisme. 
En in de tweede plaats is de betekenis van Europa in de wereld een zodanige 
geworden, dat wij ons moeten afvragen of, zelfs al heeft het socialisme het in alle 
opzichten bij het rechte eind, het voor de toekomst van de wereld van een der
gelijke doorslaggevende betekenis kan zijn als wij graag zouden willen. 

Dat is mijn uitgangspunt geweest en daarbij heb ik gewezen op wat er in 
andere delen van de wereld bezig is zich te voltrekken in allerlei bewegingen, die 
zich niet socialistisch noemen en ook niet willen noemen, maar die toch in heel 
veel opzichten doelen nastreven en practische maatregelen bepleiten, die van 
een zodanige aard zijn, dat wij er ons in zeer grote mate mee kunnen verenigen. 
En in dit verband heb ik gezegd, wij moeten onze socialistische beweging zien 
als iets dat historisch in Europa gegroeid is en waar wij dus hier in Europa 
ook onmogelijk van kunnen zeggen: wij maken ons er van los, of wij willen ons 
losmaken, dat zou een volkomen onhistorische en volkomen onzakelijke houding 
zijn. Aan alles wat het socialisme geweest is en tot stand heeft gebracht, zitten 
wij vast en daarmede moeten wij rekening houden. 

Banning: Zou je ook willen zeggen dat je met vreugde er aan vastzit? 

De Kadt: In mijn artikel heb ik gezegd: niet met vreugde, maar wel met de 
erkenning van het belangrijke dat deze beweging heeft gepresteerd, met aan
vaarding van de erfenis van het socialisme, zonder mij gebonden te achten aan 
een letterlijke uitvoering van een testament, gesteld dat dat er zou zijn. Wanneer 
men dus van de een of andere kant het socialisme aanvalt om zijn verleden, dan 
behoor ik tot degenen die dat verleden verdedigen, omdat dat socialisme ge
durende een gehele periode de voorhoede is geweest van de bevrijdingsbeweging 
hier in Europa en in de wereld. Maar waar het voor mij om gaat is: hoe blijven 
wij aan de top van deze vrijheidsbeweging staan? 

De voorhoede te zijn van deze wereldbeweging beschouw ik als belangrijker 
dan iets wat men in specifieke zin als socialisme zou kunnen kenmerken. 

Polak: Dat is dus niet een socialistische voorhoede. 

De Kadt: Het is een voorhoedebeweging, waarbij het voor mij van onderge
schikte betekenis is of die voorhoede zich socialistisch noemt of niet. 

Polak: De aanduiding is voor ons geen van aHen van belang, het gaat om de 
inhoud. 

Schermerhorn: Aan de inhoud blijf je immers de eisen stellen, die dezelfde 
zijn als wat wij vandaag in het socialisme zien. 

De Kadt: Het oorspronkelijke socialisme had een bepaalde visie op de alge
mene wereldontwikkeling. Heel veel daarvan is door de wereldontwikkeling 
bevestigd, in belangrijke mate omdat er in allerlei landen mensen waren die met 
deze ontwikkeling wilden meegaan. Zij kwamen daarbij tot een reeks van maat
regelen en een politiek die hen bracht in de buurt van wat het socialisme wil. 
Het is daarom in de practische politiek een zaak van overwegen, waar dit samen-
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lopen van de verschillende bewegingen zodanig is, dat wij als socialisten kunnen 
zeggen: deze bewegingen beschouwen wij niet alleen als geestverwante bewegingen, 
maar gezien hun groeiende en onze verzwakte betekenis inten':tationaal, als 
bewegingen waar wij bij moeten zijn en waar wij ons niet van moeten isoleren 
door vast te houden aan die socialistische theorieën, die isolerend werken. Het 
verkeerde in redeneringen als die van Polak zie ik daarin, dat hij zoekt naar 
datgene wat het zo moeilijk mogelijk maakt om met deze bewegingen samen te 
gaan, terwijl ik zoek naar datgene wat het ons mogelijk maakt het wel te doen 
en er met des te meer kracht naar zoek, omdat ik het gevoel heb van de zwakte 
van dat stuk beweging dat wij hier in Europa vertegenwoordigen . 

. Polak: Het socialistisch ideaal is dus samenwerking? 

De Kadt: De practijk van de socialistische beweging is vrijwel overal samen
werking en van een aard en een soort waarbij ik mij wel eens bezwaard voel. 
Dat wil zeggen dat ons socialistisch ideaal tot op grote hoogte is: samenwerking 
met geestverwante bewegingen wanneer die een heel stuk in onze richting gaan. 
En wat wij dus bij dit alles moeten doen, dat is niet ons beroepen op een of ander 
maatschappijbeeld, of op een stelsel, maar op de bewijzen die wij kunnen leveren, 
dat de dingen die wij voorstellen, beter werken dan de dingen die de anderen 
voorstellen. 

Wanneer ik dus voor ordening ben en voor verder doorgevoerde ordening 
dan de meeste andere partijen, dan gebeurt dat omdat ik van mening ben, dat 
de ordening die wij voorstellen, op de omstandigheden beter past en beter werkt. 
Het criterium van dit alles is: wat is het maatschappelijk resultaat er van? 

Buskes: Dat is zuiver pragmatisme. 

De Kadt: Wanneer wij komen te spreken over de culturele kwesties en daarbij 
ook aan de orde komt wat nu eigenlijk het mensbeeld en het culturele maat
schappijbeeld is, dat wij voor ogen hebben, zal wel nader blijken, wie de 
socialistische motieven het zwaarst laat wegen. Dat culturele beeld hangt voor 
mij ook weer samen met de vrijheid, die ik centraal gesteld heb en die ik 
voorlopig centraal blijf stellen. 

Buskes: Ik heb er geen behoefte aan nogmaals mijn overtuiging tegenover die 
van De Kadt te plaatsen. Het verschil tussen hem en mij is duidelijk genoeg 
aan het licht getreden. Het enige, waarop ik nog eens de aandacht vestig is, 
dat De Kadt telkens weer met pathos over de vrijheid spreekt. Over de ge
rechtigheid spreekt hij echter denigrerend. Dat moest hij niet doen, daar dit 
bovenmate krenkend is voor hen, voor wie de gerechtigheid het meest essentiële 
in de socialistische beweging is. Dit geldt zekér voor hen, die vanuit hrul christelijk 
geloof voor het socialisme gekozen hebben. 

Banning: Vergun mij, dat ik nog even denk aan het publiek dat ons leest. De 
tamelijk diepgaande verschilpunten die tussen ons aan de dag zijn getreden, kunnen 
tot onze vreugde in een socialistische partij rustig náar voren komen. Deze behoe
ven er helemaal niet toe te leiden, dat in de toewijding aan de concrete socialisti
sche beweging, er tussen bepaalde groepen enig onderscheid zou bestaan. Men 

. moet goed weten, dat deze tegenstellingen een uiting zijn van onze rijkdom en niet 
. van onze zwakheid. 
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S. TAS 

ZUID-AFRIKA ISOLEERT ZICHZELF 

D
e nationalisten, de Nats zoals ze in Zuid-Afrika genoemd worden, hebben 
dus de verkiezingen gewonnen. Dat kon nauwelijks verbazen. Ieder, die 
de beide groepen aan het werk gezien heeft, moest wel getroffen worden 

door het verschil in energie, dynamisme, machtswil tussen de twee tegenstanders. 
Eerst tegen het einde begonnen de Engelssprekenden en hun vrienden onder de 
Afrikaanders, die samen de Verenigde Partij vormen, hard te werken, ongewoon 
hard zelfs, want men is in die kringen niet gewend zich druk te maken voor de 
politiek. Maar wat de V.P. daardoor aan prestige cn aanhang won werd ongedaan 
gemaakt door de propaganda van haar leider Strauss. Die scheen slechts twee 
drijfveren te kennen: de behoefte iedereen te laten weten dat hij ten minste net 
zo conservatief was als de Nats en dus een veilige belegging voor allen die de 
blanke suprematie wilden handhaven. Voor het overige trachtte hij iedereen te 
winnen, door iedereen alles te beloven. Een typische "me-tooër" zouden ze in 
Amerika zeggen; de Afrikaanders noemden hem schamper "Koos promise". Het 
heeft allemaal niet geholpen; en hoe zouden ook die kostbare beloften indruk 
maken op een electoraat dat uit de "upper twee en een half millioen" bestaat 
en dat de bij zijn economische positie horende afschuw van belastingbetalen heeft 
ontwikkeld. De belastingverlaging was nu juist .het enige dat Koos promise moeilijk 
beloven kon na aankondiging van al de cadeautjes, die hij wilde uitdelen. Toen 
hij ten slotte toch ook nog met die belofte kwam, nam niemand hem meer ernstig. 

Het "me-too"-isme zou indruk gemaakt hebhen in een maatschappij die weliswaar 
behoudend, maar rustig behoudend was, een maatschappij, die zich niet bedreigd 
voelde en waarvan de leden, wars van avonturen, rustig van hun privileges wilden 
genieten. Maar de Zuidafrikaanse maatschappij is geenszins wars van avonturen; 
het is een maatschappij die tijdens en door de goldrush is groot geworden; het 
is een gemeenschap van speculanten, die nog altijd naar "openingen" zoeken in 
's lands economie en op de wereldmarkt; hun enig consolidatie-ideaal is de 
Beers consolidated. 

Consolidatie prediken in een maatschappij die zojuist de aera van het goud 
ziet aflossen door die van de uranium, en de heerschappij van de zware industrie 
door die van de verwerkingsindustrie, op het ogenblik dat de Afrikaanders het 
vastgelopen platteland verlaten om zich in de lichte industrie te storten - het 
bleek geen goede verkiezingsleus. 

De blanke in Zuid-Afrika voelt zich bovendien niet veilig; hij voelt zich bedreigd. 
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Als reactie daarop zou hij naar verzoening met de nieuwe opkomende krachten 
- de Negers, Indiërs en kleurlingen - kunnen streven, maar zoiets veronderstelt 
een verbeeldingskracht die slechts een minderheid gegeven is. De grote massa 
zoekt het in versterking van de afweer en in die geestesgesteldheid heeft hct 
natuurlijk geen enkele zin een "me tooër" te nemen. Als het op timmeren aankomt 
kan men het best bij de Nats terecht. Die doen het niet alleen uit plichtsbesef, 
maar zelfs met gusto. 

De wereld heeft met spanning naar de Zuidafrikaanse verkiezingen gekeken; 
ze heeft zich daarbij niet altijd gerealiseerd dat die verkiezingen zich in een 
kleine, bevoorrechte en sociaal stevig afgesloten groep afspeelde: de werkelijke 
tegenstander van de apartheid, de eger, was bij de verkiezingen afwezig. De 
controverse in de meningsvorming van dit zo speciale electoraat was er een 
tussen een domme of een verlichte opvatting van het eigenbelang. Het is niet zo 
wonderlijk dat de laatste verloor. 

Als men onder "apartheid" verstaat dat de Neger op zijn plaats gehouden moet 
worden, dan is de grote meerderheid van de blanke bevolking van Zuid-Afrika 
voor apartheid; het gaat er hoogstens om hoe groot de plaats mag wezen die men 
de Neger dan nog toestaat. 

Uit de Rand Daily Mail (Johannesburg): 
"Er is altijd apartheid in onze historie geweest," zei mr Mushet 1LP. van de 

Verenigde Partij op een meeting. 
Een stem uit de zaal: "Waarom zijn jullie er dan tegen?" 
MI' Mushet M.P.: "We vechten niet tegen apartheid, maar tegen de wijze 

waarop de regering haar toepast." (Tumult). 
Er zou dan ook nauwelijks sprake geweest zijn van een echte verkiezingsstrijd 

wanneer achter het rassenconflict niet een ander conflict school: dat tussen de 
Afrikaanders die van Zuid-Afrika een Afrikaanssprekend en op het Boerenideaal 
geïnspireerd land willen maken en de rest. Dat zijn allereerst de Engelsen, die 
hun culturele eigenheid willen bewaren. Daarbij voegen zich vele tweetalige 
Afrikaanders, die eenvoudig voor tolerantie zijn in het verkeer tussen de beide 
blanke volksgroepen. 

Deze strijd is begonnen als een om de politieke macht, maar ze blijft daar 
niet bij. De Afrikaanders hebben getoond dat ze het staatsapparaat uitstekend 
weten te hanteren om hun tegenstander ook op het sociale terrein te achtervolgen. 
De departementen ademen al meer en meer een nationalistische geest; in het 
onderwijs wordt het Engels met kracht achteruit gedrongen. Het zou me niet 
verbazen als zo dadelijk de staat nieuw kapitaal gaat steken in de industriële 
ondernemingen, die Afrikaanders op dit ogenblik aan het oprichten zijn, ten einde 
hun economische achterstand bij de Engelsen in te lopen. 

Hoe lang zo'n politiek van systematische vervolging door kan gaan is niet 
eenvoudig te zeggen: per saldo heeft Malan een stevige meerderheid aan zetels, 
maar slechts een minderheid aan stemmen. Men weet dat de kiesdistricten zo 
verdeeld zijn dat de plattelandsstemmen veel zwaarder wegen dan die van de 
stad, een situatie, die de ats in hoge mate ten goede komt maar die overigens 
destijds door Smuts al is voorbereid. 
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De ats beroepen er zich daarentegen op, dat de Afrikaanssprekenden de 
meerderheid vormen van de blanke bevolking: 57,3 pct spreekt als regel Afrikaans, 
39,4 pct Engels, 69 pct is tweetalig. Maar een deel van die Afrikaanssprekenden 
voelt niets voor het hardhandige nationalisme. Tot nu toe echter bleek die 
numerieke meerderheid niet opgewassen tegen de brutale minderheid. Die meer· 
derheid concentreerde zich op de handel en die is lonend in Zuid-Afrika. Het 
verging hen in de politiek een beetje als in de oorlog tussen de hongerige en de 
zatte ratten. Maar indien het ogenblik nadert dat de politieke overmacht van de 

ats de economische positie van de meerderheid gaat aantasten, kon hier wel eens 
verandering in komen. Een voorbode daarvan meende ik op te merken in de 
gestegen activiteit van de Verenigde Partij tijdens deze verkiezingen. Een ander 
symptoom van het einde ener fase zie ik in het optreden van het Torchcommando. 
Deze organisatie, speciaal geschapen om aan de politiek van tolerantie buiten
parlementaire kracht te geven, is gesticht door oud-soldaten; een op zich zelf al 
activistisch element. Want de dienst in Zuid-Afrika was vrijwillig, ook tijdens 
de oorlog. De lieden van het Torchcommando staan eerst aan het begin van hun 
ontwikkeling; ze hebben nog lang niet het dynamische van de Nats, laat staan 
de brutaliteit van de overvalcommando's der Nats voortgebracht. Maar ze realiseer
den zich ten minste dat hun hele sociale positie en aanzien in gevaar k-wam door 
de systematische vervolging waaraan alle Engelssprekenden blootgesteld werden. 
Voor velen werd duidelijk dat daling van sociaal aanzien en positie op den duur 
hun economische positie verzwakt. 

Dit conflict is zeer reëel, zoals trouwens blijkt uit het aantal stemmen dat tegen 
Malan uitgebracht is. Per saldo heeft dan toch de meerderheid van de kiezers 
zich tegen de nationalistische politiek uitgesproken, ondanks het beroep dat door 
de N ats op hun vooroordeel was gedaan; ondanks ook het feit dat ze slechts een 
partij en een leider tot hun beschikking hadden, die allesbehalve imponeerden. 
Maar ten slotte is het rassenconflict nog heel wat ernstiger en de tegenstelling 
tussen de twee blanke groepen vindt zijn limiet daar waar de Neger zich als 
gevaar manifesteert. 

Tot zolang kan de Engelssprekende groep met zijn verwanten het rassenprobleem 
als wapen tegen de Nats hanteren, wat nog niet wil zeggen dat dit van de kant 
der Engelsen alleen hypocrisie is. De Engelsen in Zuid-Afrika hebben een 
liberale tra.ditie, die door hun historie verklaard wordt. Hun opkomst valt samen 
met de liberale periode van het imperialistische Engeland. De Engelsen in Zuid
Afrika zijn bovendien in hoofdzaak stadsbewoners: handelslieden, financiers en 
industriëlen. De industrie kan zich alleen ontwikkelen indien steeds meer Negers 
als arbeiders aangetrokken kunnen worden. Als de Negerbevolking haar levenspeil 
weet te v.erhogen, kan ze een interessante afzetmarkt worden. Dat verklaart 
waarom de Zuid afrikaanse Engelsen minder reactionnair zijn dan die van Kenya. 
De Engelse leiders - agrariërs - die ik in Kenya sprak, deden me als twee 
druppels water aan de Nats denken. De Nats denken alleen minder economisch; 
in elk geval zijn ze minder gierig. 

De Engelsman in Engeland is waarschijnlijk de meest beschaafde en zeker 
de best opgevoede man van onze Westerse beschaving. De Engelsman op reis is 
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door de bank al heel wat minder aardig. De Engelsman in de kolonie vind ik 
ronduit onuitstaanbaar. De Engelse pers in Zuid-Afrika is uitmuntend; ze houdt 
de vlag van de Manchester Guardian met ere hoog; maar ze is volstrekt niet 
maatgevend voor de Engelse groep. En daar waar de Engelsman "onder ons" is, 
zoals in Natal, is hij erger dan de Nat. 

(Bij dat alles natuurlijk te bedenken, dat "de" Engelsman een journalistieke 
fictie is pour besoin de la cause, maar ik schrijf voor de goede verstaander). 

Daarom is het verschil tussen Engelsman en Nat nog niet onbelangrijk. Het 
is waar dat de Engelsman vóór laissez faire is. Die zuiver manchesteristische politiek 
heeft veel bijgedragen tot het uitkristalliseren van de huidige moeilijkheden. Noch 
Smuts, noch Strauss hebben iets gedaan om de stroom van Negers naar de steden 
te leiden of op te vangen. En tot op vandaag weigeren vele Engelssprekende 
steden, voorop Johannesburg, een hand uit te steken om aan de afschuwelijke 
shantytowns, waarin de Negers leven, een snel einde te maken. De Nats willen, 
in het systeem van hun apartheid, de Negers ten minste een menswaardig materieel 
bestaan scheppen. Ze willen, zoals men weet, de Negers in een aparte staat, 
Bantoestan, bijeen brengen, maar in die staat dan ook steden laten ontstaan, die 
aan moderne eisen voldoen. Of dat economisch mogelijk is, men mag het met 
recht betwijfelen. Maar zij die te gierig zijn om een cent voor Negerwoningen 
uit te geven, missen nu juist dat recht. Voor het overige, het is altijd gevaarlijk 
het "economisch mogelijke" uit te spreken. Ook Hitier en zijn trawanten zijn voor 
economische wildemannen uitgekreten, wat niet wegnam dat ze kans zagen de 
Duitse arbeiders sociale satisfacties te bereiden, die hun beschaafdere en verant
woordelijker tegenstanders à la Brüning voor onvervulbaar hadden gehouden. 

Maar het probleem is nu eenmaal niet alleen sociaal en er moet ten slotte 
afgewacht worden of de hele Afrikaanssprekende bevolking plus de reactionnaire 
Engelssprekenden bereid zijn de offers te brengen, die de "edel-Nats" in hun 
integraal apartheidsprogram, zoals dat door de Nederduits Hervormde Kerk ont
worpen is, verlangen. 

In afwachting daarvan moet erkend worden dat de laissez faire politiek der 
V.P.-ers tot op zekere hoogte met de belangen van de Negers samenvalt. Het staat 
de instroming van de egers toe, de ontvolking van de overbevolkte Neger
reservaten, het geeft de Negers gelegenheid zich te urbaniseren in en rondom 
de grote westerse steden van Zuid-Afiika. Ze werkt daardoor de machtsvorming, 
plus de opvoeding in moderne en politieke zin, van de Negers in de hand. 

Men kan gemakkelijk begrijpen waarom de boeren, die toch al weinig historische 
banden met de industrie hebben, fel tegen laissez faire zijn. Ze verwijten de 
Engelsen gemis aan (raciaal) verantwoordelijkheidsbesef, maar ook gemis aan 
sociaal besef. 

De Negers willen geen Bantoestan; ze willen Zuid-Afrika veroveren voor de 
Bantoes, zoals de Nats dat willen voor de Afrikaanders. En dat is niet alleen 
het uitvloeisel van hun krachtig nationaal bewustzijn; het vloeit eenvoudig al 
voort uit hun gebrekkig voorstellingsvermogen. Wat Bantoestan zou kunnen zijn, 
weten ze niet, maar uitstroming naar de westerse steden is de enige emancipatie
vorm die ze kennen en waarin ze geloven. Van de apartheidspolitiek merken ze 
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.alleen dat hen die ontrecht en remt. En hoe! Daarmee is het conflict gegeven. 
Een overwinning van de V.P. zou het conflict niet beëindigd hebben, want de 
politiek van laissez faire laat enorme sociale ongerechtigheden voortbestaan. Maar 
de machtsvorming die als tegenreactie daarop ontstaat, zou dan niet geheel 
onmogelijk gemaakt worden. Op die wijze zou een toestand ontstaan, waarbij 
voortdurend spanning voortgebracht, maar - ten dele ook weer - voortdurend 
spanning ontladen kon worden. De overwinning van de Nats stuwt het conflict 
in een korte dramatische spanne tijds naar een hoogtepunt toe. Een overwinning 
van de V.P. zou zekere wegen opengehouden hebben en dat op zich zelf heeft 
al een enorme ontladende uitwerking. De overwinning van Malan plaatst de 
Negerleiding in een situatie, die hen geen andere uitweg laat dan het gehoorzamen 
aan een door de blanken uitgewerkt plan. Indien dit plan faalt, dan kunnen de 
Nats dat wijten aan de enorme sociale pedanterie die het bevat: de pretentie dat 
men een volk, dat zijn emancipatie al begonnen is, in een te voren gegoten 
vorm kan persen. 

Dostojewski heeft gezegd dat de mens vrijwel alles kan doorstaan; hij overwint, 
in een loopgraaf, leed en ontberingen, waaraan paarden te gronde gaan. Maar 
paarden hebben dan ook geen verbeeldingskracht en kennen dus niet de hoop. 
Ongelukkigerwijs staat een groot deel van de Bantoes dichter bij het paard dan 
bij de soldaat. Hoe zouden de Negers van de reservaten de overgang naar Westerse 
urbanisatie doorstaan, indien dit proces hen wordt opgedrongen? Het zou in de 
gunstigste situatie alleen kans hebben indien het uitgevoerd werd met de grootst 
mogelijke ethnologische en sociaal-paedagogische kennis, plus de grootst mogelijke 
barmhartigheid. 

Uitgevoerd in de sfeer van de racistische hoogmoed en het nationalistische 
ongeduld kan het nauwelijks minder dan een catastrofe worden. 

En dan de anderen, die al geürbaniseerd zijn? Voor hen betekent de uitvoering 
van de apartheid een ontzaglijke vernedering. Het betekent ook dat wat ze aan 
eigen wil bezitten, gebroken wordt. Zelfs indien ze al bereid waren haar te 
ondergaan, is het gewoon de vraag of ze het kunnen. Ik heb geen enkel dorp 
bezocht, hoe afgelegen ook - en er waren er die ik slechts te paard kon bereiken -
of ik vond er mensen die gehoord hadden van het debat, dat voor de UNO over 
de apartheid gevoerd was. Ik laat daar welke voorstellingen die mensen van de 
apartheid, van de UNO en van het debat hadden. Ik constateer het feit. De 
schoolmeester van de Basutos had er met zijn dorpsgenoten over gesproken en in 
een dorp van de Kil.'Uyu's, waar de sympathie voor de Mau Mau voorzichtig 
verborgen gehouden werd, was eenmaal in het afgelopen jaar - maar dat was 
genoeg - een exemplaar van een in hun taal gedrukt krantje verdwaald, dat 
in een alinea - maar ook dat was weer genoeg - een toespeling op datzelfde 
debat bevatte. Er is een verwantschap tussen de Negers van geheel Afrika 
groeiende, oppervlakkig te vergelijken met het panislamisme, naar mijn mening 
solider en potentieel sterker. 

Panafrikanisme 
Het probleem van Zuid-Mrika moet in het licht van dat panafrikanisme be

keken worden. De blanken van Zuid-Mrika sluiten er hun ogen voor. Ze verwijten 
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Vorig jaar kwamen negers en Indiërs in actie tegen 
"Slegs blankes - Europeans only" 

ons dat we hen voor het forum van de UNO gedaagd hebben, alsof verzwijgen 
van de apartheid het bestaan van die honderdvijftig millioen Negers en hun 
mening uit de wereld helpt. De Zuid-Afrikaan is nu eenmaal ongelooflijk provin
ciaals. Dat is de indruk die zich onmiddellijk opdringt indien u hun parlement 
in Kaapstad bezichtigt. Aan de ene kant zit de oppositie, een tweederangs 
provinciaalse imitatie van Westminster. Aan de overkant zit een stuk boeren
parlement, dat eigenlijk slechts op zijn plaats zou zijn in het historische raadhuis 
van Bloemfontein. Maar het heeft in ieder geval op zijn bijna folkloristische wijze 
een volstrekt eigen karakter! 

De Negers die de rest van Afrika bevolken, ontberen voor de Zuid-Afrikaan 
iedere politieke zin; zij zien hen ongeveer als wij over de Eskimo's denken; 
politiek gesproken denken we niet over ze. Die Negers bestaan niettemin; we 
kunnen die Negers niet tegen het wereldbolsjewisme verdedigen en we kunnen 
evenmin de Zuid-Afrikanen tegen de Negers beschermen. Dat bepaalt onze strate
gische positie en onze verantwoordelijkheid. Natuurlijk, het probleem is nog niet 
acuut. Het kan acuut worden, indien een oorlog bijvoorbeeld uitbrak. Want op 
dat ogenblik worden onze krachten dermate in beslag genomen, dat zelfs zwakke 
groepen die dan buiten ons bereik vallen, de gelegenheid krijgen hun gang te 
gaan en hun slag te slaan. De Nederlanders hebben dat met Indonesië ondervonden. 
Maar zelfs indien een oorlog uitblijft en Afrika in zijn eigen langzaam tempo 
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de weg van de emancipatie aflegt, komen we binnen niet al te lange tijd voor 
problemen te staan, die met de koloniale geestesgesteldheid niet op te lossen zijn. 

In Kenya ontmoette ik een Engelse imperialistische dromer; hij had Spengler 
gelezen en van hem geleerd politieke problemen in literaire toga's te hullen. Hij 
wilde van Afrika het voornaamste werelddeel maken door er honderdvijftig millioen 
Europeanen naar toe te brengen. 

Ik wil niet zeggen dat zoiets onmogelijk is, of zelfs dat het voor zoiets al te 
laat is, maar ik zie het toch niet gebeuren. De Westerse wereld heeft niet meer 
het daarvoor nodige soort zelfvertrouwen; en de kapitalen die hiervoor benodigd 
zijn, kunnen niet meer bijeengebracht worden op een dermate brutaal anti
gekleurd program. Het gestegen politieke bewustzijn van de niet-blanke heeft iets 
gewijzigd in ons eigen zelfbewustzijn en/of vice versa. 

We zijn h'ouwens nog niet aan de gigantische sociologische experimenten-in
vrijheid toe. Het woord is nog altijd aan de ontwikkelingen op eigen kracht. En 
er is één zo'n kracht, die tot oplettendheid noopt. De uitbarsting van animistisch
barbaars geweld die in Kenya heeft plaats gevonden onder het vaandel van de 
Mau Mau, heeft een precedent geschapen dat niet gemakkelijk uitgewist wordt. 
In Zuid-Afrika - het kan nooit genoeg onderstreept worden - is voorlopig een 
Mau Mau-uitbarsting onmogelijk. De blanke gemeenschap is daar te sterk en te 
agressief, om zoiets ook maar een ogenblik te dulden. De Negergemeenschap is 
er veel en veel kwetsbaarder dan in Kenya. 

Maar in geheel Afrika heeft die uitbarsting opzien geweJ...1:. En de nederlagen, 
die de Engelse politie eerst, het Engelse leger daarna, op locale schaal, het is 
waar, ondergaan heeft, had in geheel Afrika iets van de uitwerking die aan het 
begin van onze eeuw de overwinning van de Japanners op de Russen moet 
hebben gehad. Voor het eerst werd de Westerse beschaving in zijn hart - zijn 
gewapende kracht en overmacht - getroffen. 

Missie en zending verrichten in Afrika grandioze beschavingsarbeid; ik heb er 
niet enkele, maar vele Albert Schweitzers aangetroffen, die zich van de grote 
Albert Schweitzer alleen onderscheidde~ doordat ze gespeend waren van diens zin 
voor publiciteit. Maar we moeten ons geen illusies maken: hun succes berust voor 
een niet te verwaarlozen deel op het snobisme van de Neger: hij laat zich vaak 
dopen om zich met het prestige van het \~Testen te kunnen vereenzelvigen. Men 
moet zien met hoeveel trots ze de Westerse jurken dragen, afscheid van de 
communistische "naaktheid". En het prestige van het Westen berust voor een 
niet te verwaarlozen deel op het succes, op de onoverwinnelijkheid van zijn 
wapenen. 

De ban van het Westen gebroken 

De locale successen van de Mau Mau hebben de ban van het Westen gebroken. 1) 
Voor het eerst heeft een politieke beweging zich vrijwel openlijk gegrond op 
zijn eigen animistisch-barbaarse .... wat moet ik zeggen: religie? De Neger begint 

1) In Basutoland zag "ik een paar kinderen gillend elkaar nahollen. "Wat spelen ze", 
vroeg ik een dorpsbewoner. "Mau Mau", antwoordde hij, met een grinnik. Is het over
dreven dat het lachen mij verging? 
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te menen dat die religie niet achterlijk, niet onder-geciviliseerd, niet verwerpelijk is. 
Dit is de betekenis van Kenyatta's loopbaan: de Neger te hebben gesüggereerd 
dat zijn barbarisme gelijkwaardig is aan het Westen. Het is een short cut naar 
het besef van gelijkwaardigheid: de Neger hoeft niet meer, met de enorme moeit<; 
die daarbij hoort, zich de Westerse normen eigen te maken. Hij kan vanuit zijn 
eigen kraal direct in de gelijkheid stappen. De '",eg naar nationale waardigheid 
passeert niet meer het station van de menselijke waardigheid; de nationale wam'
digheid vervangt de menselijke wam·digheid. De Mau Mau heeft dit gemeen ' 
met het fascisme en het stalinisme, maar het is veel en veel erger dan beide. 
Ten slotte hebben de Nazi's en de Gépéoeknechten hun slachtoffers niet levend 
opgegeten. Het stalinisme had al bewezen dat de moderne Westerse techniek 
verenigd kan worden met een volstrekt on-Westerse moraal en traditie. Die tech
niek wordt daardoor alleen maar veel gevaarlijker. Diezelfde verbinding kan de 
tecJmiek aangaan met de animistische cultuur. De Engelsen hebben tijdens de 
tweede wereldoorlog Basuto's gemobiliseerd. Ze hebben in Italië gediend. Een 
missionaris van Basutoland vertelde .me daarvan de volgende anecdote. Een 
aantal van deze Basuto's hebben, na afloop van de veldslagen, de slagvelden 
afgestroopt om van de organen der stervenden - ze moesten nog leven! -
stukken te snijden, die de Basuto-soldaten prepareerden nam' de voorschriften 
van hun witchdoctor thuis, en vervolgens, in flesjes verpakt, naar hun venvanten 
in hun dorp stuurden. Wat die flesjes bevatten waren in hun ogen talismannen, 
waardevolle geschenken dus. De Zuidafrikaanse post - in alle onsèhuld - heeft 
die pakketjes met de zorg van een Westerse administratie daarginds thuisbezorgd. 

Het is een verhaal dat ons aan het denken kan zetten. Het is duidelijk dat de 
animistische Neger in staat is de technische zijde van onze cultuur over te nemen 
zonder dat dit enigermate inwerkt op andere bewustzijnslagen. De basis daarvoor 
is bij millioenen Negers aanwezig; en dat zal nog lang zo blijven zo lang als onze 
Westerse cultuur slechts oppervlakkig op de Negers heeft ingewerkt. 

Kenyatta's boek "Facing Mount Kenya" levert daarvoor de rationalistische 
grondslag. Het is een ethnologische studie, maar tegelijk een apologie van het 
animistische Kikuyu-barbarisme. Het is in zekere zin "het animistische manifest" 
- en het zou voorbarig zijn de carrière van dit manifest te willen voorspellen. 
De redeneertrant van het boek doet denken aan de stalinistische "wetenschap". 
Het is een "dialectisch" denkgebouw - maar dit quasi-rationalisme verraadt een 
niet geringe drift, die een kolossaal vooroordeel in schijnbaar objectieve termen 
en beschrijvingen vertolkt. Hij hoeft dat volstrekt niet in Moskou geleerd te 
hebben; veeleer zal hij in Moskou een redeneermethode gevonden hebben die 
hem toch al lag. Hij hoefde slechts de Sowjet-mythologie te vervangen door die 
van de Kikuyu. Wat bleef, was de verbinding van mythe en feit, van redenering 
en propaganda, van "wetenschap" en politiek - d.w.z. de poging om met weten
schappelijke formules een brutale politieke slag te leveren. Hij is geen communist, 
maar een broeder, zoals de nazi's broeders waren. 

Communisme in Afrika 
. Deze velwantschap verklaart ook waarom het communisme zo gemakkelijk 

in Afrika kan postvatten. Het is Zuid-Afrika binnengedrongen vanuit India en 

389 



_ __ ____ _ __ ' , '"Ilo 'r) I 

heeft al het South African Indian Congress veroverd. Voor zover mij bekend heeft 
de communistische beweging daarbij in India geen enkele tegenwerking onder
vonden. De politiek van Nehru heeft trouwens door zijn critiekloze steun aan 
alle bewegingen van gekleurden het veroveren van dat Indische congres aanzienlijk 
vergemakkelijkt. Waarom zou de Indiër van Zuid-Afrika zich distanciëren van 
een mantelorganisatie voor rassenkwesties als de grote voorganger van Delhi on
ophoudelijk zijn verbondenheid, via de kleur, betuigt met Mao en zijn mantel
staat. (Ik moet trouwens zeggen dat ik nog geen enkel element in Nehrus politiek 
heb kunnen aantreffen dat van enige waarde is in de strijd tegen het wereld
communisme). 

Het communisme profiteert natuurlijk enorm van de armoede en de jalouzie. 
Het profiteert nog meer van de rancune; want zijn grootste succes in Zuid-Afrika 
tot nu toe heeft het geboekt onder de kleine Indische middenstanders. 

Maar het communisme doet ook een greep naar de Negers en dat is natuurlijk 
honderdmaal belangrijker. De Indiërs vormen een kleine minderheid die hoogstens 
als loodsvisje kan dienen; een functie die het S.A.I.C. tot nu toe met talent heeft 
vervuld. 

Het succes van het communisme wordt vergemakkelijkt door zijn psychologisch 
simplisme. ;Het is modern en het brengt dus als het ware op eenvoudige en snelle 
wijze de gelijkwaardigheid met de Westerse wereld. Het clu-istendom kan daar 
niet tegen op. Het communisme bevredigt alle massa-instincten, alle hartstochten, 
in formules die Westers aandoen. Het verschaft de Negers de moderne organisa
torische en politieke techniek, zonder van hen te verlangen, dat ze zich cultureel 
aanpassen aan de Westerse cultuur (waaruit per saldo de bona fide arbeiders
beweging bij ons leeft). En het communisme past zich aan alle vooroordelen van 
de Negers met gemak aan. In Zuid-Mrika hebben de communisten de Negers 
gestijfd in hun verzet tegen de regeringsmaatregelen die op verbetering van de 
landbouw gericht waren. "Anders kun je nooit het vertrouwen van de massa 
winnen, laat staan behouden," zei me Kahn, de (blanke) chef van het Zuid
afrikaanse communisme. 

Dat de leider van het Bantoecongres, Lethuli, zelf een christen, dit gevaar 
inziet, is een geluk, maar is nog geen garantie. Zeker niet voor wat de rest van 
Mrika betreft. 

Dit is het potentiële gevaar; het kan alleen opgeheven worden indien we de 
Neger verwestersen; we kunnen hem alleen verwestersen indien we zijn vertrouwen 
winnen; we kunnen alleen zijn vertrouwen winnen indien we onze belangen met 
de zijne harmoniseren. 

Verwestersen betekent opvoeden. Ik kan niet geloven in een wederzijdse toe
nadering van de betrokken culturen. Waarom ook zouden we bevreesd zijn voor 
de superioriteit van onze cultuur uit te komen. De Bantoe dient zich aan ons 
aan te passen. Op zijn best kan men zeggen dat hij - zijnde prae-industIieel 
(zoal niet prae-geciviliseerd) - de ondeugden van de Westerse cultuur mist. 
Dat geeft vaak sympathieke associaties. Maar ik heb niets kunnen ontdekken dat 
me bruikbaar leek als antidotum tegen deze onze ondeugden, waarmee hij dus net 
als wij besmet wordt vanaf het ogenblik dat hij met onze beschaving kennismaakt. 
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Ons probleem is: de eenvoudigste, minst schokkende, weg naar ónze beschaving 
voor hem te vinden; dat is al ingewikkeld genoeg. Laat ons geen nieuwe zorgen 
er bij halen. Dat het proces geleidelijk moet zijn, lijkt mij boven iedere twijfel 
te staan. Macht kan alleen toegekend worden in zover de ontwikkeling er is om die 
macht te hanteren. Elke revolutionnaire maatregel zou de beschaving van Zuid
Afrika dodelijk bedreigen. Maar juist in de aanwezigheid van die beschaving 
ligt de voornaamste kans voor de Neger van Zuid-Mrika om boven het Mrikaanse 
peil van vandaag uit te komen. 

1 odig is, allereerst, een volstrekte nederlaag van de Mau Mau. Maar dat is 
niet voldoende. We moeten verhoeden dat de Westerse cultuur tot de Neger in 
tegenstelling komt te staan. Zolang de Negers niet diepgaand verwestert zijn 
blijft het gevaar bestaan van een "nieuwe Mrikaanse orde", analoog aan de 
"nieuwe Aziatische orde", die de Samoerais van Japan in 1940 trachtten te 
vestigen. En hier komen onze belangen in diepgaande strijd met de apartheids
politiek van Malan. 

Ze zouden dat trouwens ook zonder dat komen. De UNO is niet meer weg te 
denken; het gekleurde blok, dat zich voortdurend sterker in de wereld gelden 
laat, evenmin. Eens zal de Mrikaanders toch duidelijk gemaakt moeten worden 
dat de wereld niet opzij gedrongen kan worden door een handvol eigenwijze 
blanken aan de zuidpunt van het zwarte continent. Dat ogenblik komt steeds 
sneller naderbij. 

De Westerse wereld begint zijn geduld te verliezen. De reacties die de oorlog 
in Indochina bij de angelsaksische landen veroorzaakt heeft, wijzen al op groeiend 
ongeduld. 

In een zekere situatie zou een interventie van de UNO, een gedwongen 
arbitrage, en misschien zelfs een gedwongen mandaat door de V.N. over Zuid
Mrika uitgeoefend, noàdzakelijk kunnen worden. 

Het is moeilijk de toekomst te voorspellen. En dit artikel wil niet die pretentie 
hebben. Ik wilde slechts enkele naar mijn mening belangrijke tendenzen uit
graven. Het kan zijn dat Malan, wanneer het hem niet gelukt - door het overlopen 
van een paar Engelsen - een tweederde meerderheid te kweken, zreh bij de 
juridische situatie neerlegt. Het kan zijn dat de halfslachtige apartheid net zoveel 
gaten overlaat dat de spanning tussen de rassen binnen het dragelijke blijft. Het 
kan zijn dat de Negers de weg van de sociale strijd worden opgedrongen, wijl 
de politieke hen geen uitweg biedt. Maar één ding is zeker, want ze ontsnapt aan 
Malan en iedere blanke, reactionnair of progressief: de ontwaking van Mrika 
zal doorgaan, want ze speelt zich af buiten het bereik van Malan. Als die 
emancipatie technisch ver genoeg is gevorderd om tot een spanning te leiden 
tussen Zuid-Mrika en de rest van Afrika, zijn we een nieuwe fase binnen ge
treden, een die zoveel gevaren herbergt dat de situatie van vandaag er onschuldig 
naast lijkt. 
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M. V A N DER ST 0 E L 

DE CONFERENTIE VAN RANGOON 1) 

I
n Januari van cUt jaar kwamen op uitnodiging van de socialistische partijen 
van India, Binna en Indonesië vertegenwcordigers van een tiental Aziatische 
socialistische partijen te Rangoon bijeen. Uit Japan waren er vertegenwoor

digers zowel van de linkse als van de rechtse socialisten. India had een grote delegatie 
gezonden met Jayaprakash Narayan en Asuka Mehta aan het hoofd. De Indonesi
sche Partai Socialis werd vertegenwoordigd door Sjahrir, terwijl de Mapai-delegatie 
uit Israël werd geleid door Moshe Sharett, de minister van Buitenlandse Zaken van 
dat land. De aanwezigheid van deze delegatie uit Israël bracht de afgevaardigde 
van de Egyptische socialistische paxtij, wiens nationalisme blijkbaar sterker was dan 
zijn socialisme, er helaas toe om kwaad uit de conferentie weg te lopen - een 
voorbeeld, door zijn collega uit de Libanon gevolgd. Uiteraard was ook de Birmese 
socialistische partij, die als gastvrouw optrad, met een sterke delegatie vertegen
woordigd onder leiding van U Kyan Nuein en U Ba Swe. De laatstgenoemde, cUe 
in het door opstanden en burgeroorlog verscheurde Birma de moeilijke taak van 
minister van Oorlog vervult, trad op als voorzitter van de conferentie. Tenslotte zij 
nog vèrmeld, dat ook de socialistische partij van Pakistan en de nauw met de 
Engelse Labourparty contact houdende Labourparty in Malakka, afgevaardigden 

zonden. 
Van al deze partijen zijn alleen de Mapai uit Israël en de Japanse rechtssocialis-

tische partij bij de Socialistische Internationale aangesloten. Vrijwel in alle Aziati
sche landen behoren de socialisten tot de oppositie; alleen in Birma en Israël spelen 
ze een belangrijke rol in het bepalen van het regeringsbeleid. 

Een opvallende rol speelde de door de Joegoslavische communisten gezonden 
afvaardiging, bestaande uit de bekwame partijpropagancUst Milovan Djilas, de 
onder-minister van Buit~nlandse Zaken, Bebler, en de Joegoslavische ambassadeur 
in Rangoon. De titoïsten doen in htm streven naar ideologische expansie al het 
mogelijke om nauwe contacten te leggen met het Aziatische socialisme. "Ge hoort 
bij ons", schijnen ze de Aziatische socialisten te willen suggereren. "Beiden keren 
we ons tegen het Russische communisme; beiden beseffen we, dat we voor de opbouw 
van onze landen op de hulp van het Westen aangewezen zijn. Maar beiden wensen 
we ook te vermijden, dat met de Westerse hulp de Westerse voogdij terugkeert. 

~) De schr. heeft in dit artikel een aantal beschikbare gegevens over de conferentie van 
Rangoon, w.o. de verslagen van de afgevaardigden der Socialistische Internationale, 

san1engevat. Redactie. 
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Waarom zouden we ons niet aaneensluiten? Wij hebben dezelfde problemen." 
Zoals ook al uit de uitnodiging tot bijwoning van de conferentie te Rangoon 

blijkt, zijn de Aziatische socialisten voor deze titoïstische toenaderingspogingen 
niet ongevoelig gebleven. Weinigen van hen zullen ook bij een bezoek aan Emopa 
een bezoek aan Joegoslavië overslaan. Aan de andere kant bestaan er echter belang
rijke ideologische verschillen; zo zullen bijv. de marxistische uitgangspunten in het 
titoïsme voor de Indiase socialisten onaanvaardbaar zijn. 

Anderzijds blijft het nog steeds voortbestaande koloniale probleem een barrière 
vormen bij alle pogingen om de banden tussen het Westemopese en het Aziatische 
socialisme nader aan te halen. Dit bleek wel uit de ontvangst die de delegatie van 
de Socialistische Internationale, bestaande uit Attlee, de Fransman Bidet en de 
Zweed Björk, ten deel viel. Men was vriendelijk, maar gereserveerd. Men realiseert 
zich natumlijk wel, dat het de Britse Labomregering onder leiding van Attlee was, 
die aan India en Pakistan, aan Birma en Ceylon de vrijheid gaf, maar men vraagt 
zich nu toch af of dc;lze houding niet meer werd ingegeven door een realistisch 
besef van de onmogelijkheid om deze landen blijvend de onafhankelijkheid te 
ontzeggen dan door een principiële afkeer van het kolonialisme. Bleef onder Labour 
het kolonialisme in het Midden-Oosten niet voorbestaan? En toonde de affaJe
Seretse-Khama niet aan, dat Labom de vriendSChap met Malan verkoos boven 
een principiële strijd tegen rassendiscriminatie? En is de Franse socialistische partij 
niet mede verantwoordelijk voor de kortzichtige Franse koloniale politiek in Indo
China, die de communisten de wind in de zeûen gaf en het land in een eindeloze 
bmgeroorlog stortte? Heeft ook de Nederlandse Partij van de Arbeid zich niet in 
grote meerderheid achter de twee politionele acties in Indonesië gesteld? Zo 
redeneren de Aziatische socialisten; en de waarheid gebied te zeggen, dat in hun 
argumenten maar al te veel waarheid schuût. 

Het behoeft daarom geen al te grote verbazing te wekken, dat de Aziatische 
socialisten aan het stichten van een eigen organisatie de voorkem gaven boven 
het opgaan in de Socialistische Internationale, zij het ook, dat ze zich voor een 
geregeld contact met dit lichaam uitsprak. 

De ontwerp-resolutie, door de Indische partij ingediend, die dit besluit inhield, 
heeft op de conferentie tot levendige discussies aanleiding gegeven. De Japanse 
rechts-socialistische partij diende een amendement in, waarin een volkomen samen
smelting van beide organisaties als uiteindelijk doel werd aangegeven. Maar daaren
tegen stelde de Pakistanse delegatie schrapping voor van de passage over het 
contact met de Socialistische Internationale. Uiteindelijk werden echter alle amen
dementen ingetrokken, waarop de door de Indische partij voorgestelde en door de 
Birmese en Indonesische socialisten gesteunde resolutie ongev,:ijzigd werd aanvaard. 

Ze luidt als volgt: 
1. De eerste conferentie van Aziatische socialistische partijen besluit, ten einde 

de taak van samenwerking tussen de socialisten van Azië te kunnen vervullen, 
tot de oprichting van een organisatie van Aziatische socialistische partijen. 

2. De conferentie besluit verder: 
1. De organisatie van Aziatische socialistische partijen zal een democratische 

en vrijwillige aaneensluiting zijn van socialistische partijen, die het socia-
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lisme trachten te verwezenlijken, zoals omschreven in de "Beginselen en 
Doelstellingen van het socialisme". 

Il. Het doel van de organisatie zal zijn: 
a. het versterken van de banden tussen de Aziatische socialistische 

partijen. 
b. het door onderling overleg coördineren van hun politieke houding; 
c. het tot stand brengen van nauwere betrekkingen met socialistische 

partijen over de gehele wereld, en 
d. het tot stand brengen van cont.:'lct met de Socialistische Internationale. 

lIl. De organisatie zal de volgende organen hebben: 
a. De conferentie, 
b. Het bureau van de conferentie, 
c. Het secretariaat van de conferentie. 

Zal nu in de toekomst een vruchtbare samenwerking tot stand komen tussen de 
organisatie van Aziatische socialisten en de Socialistische Internationale? Er vallen 
ongetwijfeld talloze organisatorische maatregelen te noemen, die een ideale samen
werking mogelijk maken. Op papier ten minste. Maar zolang de wil tot samen
werking ontbreekt, zullen deze papieren schema's nooit werkelijkheid worden. 

En of er van voldoende wil tot samenwerking aan de Aziatische zijde sprake zal 
zijn, hangt af van onze houding ten aanzien van twee grote problemen: de hulp aan 
de onderontwikkelde gebieden en de opruiming van de restanten van het 
kolonialisme. 

Ten aanzien van het eerste punt heeft de Socialistische Internationale reeds een 
belangrijke stap gedaan door op haar congres te Milaan in October 1952 een 
uitvoerige verklaring betreffende de socialistische politiek voor de onderontwikkelde 
gebieden aan te nemen. Maar men zal voortdurend aandacht moeten blijven 
schenken aan dit probleem en vooral ook duidelijk moeten maken, dat men het 
in deze verklaring gestelde ook in daden wil omzetten. De hulp aan de onontwik
kelde gebieden moet een plaats krijgen in het urgentieprogram van de socialis
tische partijen. 

Men zal ook terdege dienen te beseffen, dat de Aziatische volken een bijna 
pathologische angst hebben, dat met de buitenlandse hulp de koloniale bevoogding 
in nieuwe gedaante zal terugkeren. De hulpplannen zullen nooit kunnen slagen, 
wanneer met deze historisch en psychologisch zeer wel te verklaren gevoeligheid 
geen rekening wordt gehouden. In dit verband verdient het de aandacht, dat de 
conferentie in Rangoon zich in één van haar resoluties "in verband met de gevaren 
aan een dergelijke hulpverlening verbonden" voor hulpverlening via een speciaal 
voor dit doel te creëren orgaan van de Verenigde Naties uitspreekt. 

Nog meer beslissend voor de mogelijkheid van samenwerking tussen Oosters en 
Westers socialis~e is onze houding ten aanzien van het tweede punt: de liquidai"ie 
van het kolonialisme. In een te Rangoon aangenomen resolutie over de vrijheids
beweging in de koloniale landen wordt gezegd: 

"Gezien de ernstige gebeurtenissen, die de laatste tijd in enkele koloniale landen 
plaats vonden, dringen wij er bij de Socialistische Internationale en de Internatio
nale Unie van Socialistische Jeugd op aan, om duidelijk en moedig stelling te 
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nemen ten opzichte van het vraagstuk van het kolonialisme. In het bijzonder vragen 
wij hun duidelijk hun afkeer te doen blijken van de campagne van onderdrukking 
en geweld, die door sommige landen tegen de binnenlandse bevrijdingsbewegingen 
in Afrika en Azië wordt gevoerd." 

Ook hier geldt weer, dat de Aziaten met een aantal resoluties, waarin het 
koloniale stelsel wordt veroordeeld, niet tevreden zijn. Men let in de eerste plaats 
op de daden van de socialistische partijen. Dat deed men in het verleden, dat zal 
men ook doen in de toekomst. Wat zal de houding zijn én van de Belgische én van 
de Franse socialisten, wanneer in de komende jaren het vraagstuk van de emancipa
tie van Afrika in steeds toenemende mate onze aandacht zal vragen? Wat is de 
houding van het socialisme tegenover Malan, die niet alleen de tekenen ,des tijds 
slecht verstaat, maar zelfs de klok terug wil zetten? Welke houding zal het socia
lisme aannemen ten aanzien van Nkrumah - de ene dag nog gevangene van het 
Britse koloniale bestuur, de andere dag hoofd van de voorlopige regering van de 
Goudkust - die nu binnenkort een conferentie van Afrikaanse leiders zal bijeen
roepen om de vrijmaking van Afrika te bespreken? Zal het socialisme een duidelijke 
lijn uitstippelen ten aanzien van dit Afrikaanse emancipatieproces, of zal het blijven 
weifelen, blijven aarzelen en naar compromissen blijven zoeken, tot de onvermijde
lijke gang van de gebeurtenissen het geen keus meer laat? Van het antwoord op 
deze vragen hangt de bereidheid tot samenwerking van de Aziatische socialisten 
goeddeels af. 

Onze conclusie is dus, dat bij de Aziatische socialisten eigenlijk alleen maar van 
een voorwaardelijke bereidheid tot nauwe samenwerking met de socialisten uit het 
Westen sprake is. Maar laten we nu de zaak eens van de andere kant bekijken. 
Is voor de Europese socialisten samenwerking met het Oosterse socialisme aan
vaardbaar? 

Allereerst rijst de vraag of er wel van een gemeenschappelijke ideologische 
grondslag sprake is. Hierop kan het antwoord zonder meer bevestigend luiden. In 
de verklaring over de principes en doeleinden van het socialisme, die door de 
conferentie van Rangoon werd aanvaard, komen dezelfde ideeën naar voren als in 
de Verklaring over de doeleinden en taken van het democratische socialisme, die 
de Socialistische Internationale in Frankfurt opstelde. Natuurlijk, er zijn accent
verschillen. Zeer veel aandacht wordt besteed aan de rol van de koloniën bij de 
ontwikkeling van het kapitalisme in het moederland en aan de mogelijkheid om de 
vrijheidsbeweging in de koloniale landen van een socialistische geest te doordringen. 
En aaI! het boerenvraagstuk wordt - volkomen begrijpelijk, gezien de nog geringe 
omvang van de industrie in Azië - bijzonder veel aandacht besteed. Maar de 
centrale gedachten van het Oosterse en het Westerse socialisme stemmen overeen. 
Van veel belang is het ook, dat de Verklaring van Rangoon zich ondubbelzinnig 
uitspreekt v66r de democratie, zoals uit onderstaand citaat blijkt. Alleen de passages 
over de vreedzame methode van de massastrijd klinkt ons wat vreemd in de oren. 
Vermoedelijk is ze bedoeld als een eerbewijs aan de zozeer door Gandhi gepropa
geerde methode van geweldloos verzet. 

"Socialisme kan alleen bloeien in vrijheid. In een democratische maatschappij 
kan het alleen worden verwezenlijkt op een democratische wijze, waaronder ook 
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de vreedzame methoden van de massastrijd dienen te worden gerekend. Anderzijds 
is een levenskrachtige en bloeiende democratie alleen mogelijk in een socialistische 
maatschappij. Het socialisme spreekt zich uit v66r de democratische rechten van 
het volk: de vrijheid van spreken, de vrijheid van vereniging en vergadering, de 
vrijheid van geloof en geweten en de vrijheid om vertegenwoordigende lichamen 
te kiezen. Deze rechten moeten aan allen worden toegestaan. Ze impliceren 
ook het recht om oppositiepartijen op te richten en om het regeringsbeleid te 
bestrijden. Maar de socialistiscbe staat, evenals de socialistische partijen, hebben 
ook bet recht, ja de plicht, om de democratie te verdedigen. Het socialisme staat 
volkomen gelijkheid van rechten voor van alle mannen en vrouwen, ongeacht ras 
of geloof. Het verzet zich tegen iedere vorm van kastenstructuur. Het socialisme 
zal er zorg voor moeten dragen dat de vrouw volkomen gelijkheid van rechten en 
een gereserveerde plaats in de samenleving zal krijgen." 

De verklaring wijst het Russische communisme uitdrukkelijk af, waarbij het 
accent op het mensonwaardige van het Sowjet-systeem valt. 

"Het socialisme beschouwt het als haar meest wezenlijke taak te su·even naar 
meer rechtvaardigheid en menselijk geluk. Het wil, dat meer aandacht zal worden 
besteed aan de menselijke waardigheid en dat het individu de grootst mogelijke 
kansen tot zelfontplooiing worden geboden. In haar streven om aan de uitbuiting 
van klasse door klasse en van de mens door zijn medemens een einde te makcn, 
brengt het de erkenning van de mens tot uiting als lid van een klasse of groep, 
maar ook als individu. Het vermijdt daarvoor de totalitaire regeringsvorm en 
methode van massadwang. 

Daarentegen is het communisme, zoals dit heden ten dagen in zijn totalitaire 
vorm door de Sowjet-Unie en haar satellieten in practijk wordt gebracht, verworden 
tot een regime, dat de volledige onderwerping van individuen en groepen eist aan 
de geconcentreerde macht van de leiding der regerende partij. Onder het Sowjet
systeem dwingt de allesoverheersende staatsmacht tot blinde gehoorzaamheid. Van 
ieder mens wordt verwacht, dat hij zijn vrijheid en zijn individualiteit opgeeft Pil 

zich zelf alleen nog maar beschouwt als een abstract onderdeel van een almachtige 
staat. Het communisme su·ijdt dus met alle begrippen van vrijheid, van spreiding 
van verantwoordelijkheid en individuele zelfontplooiing, welke bij het democratische 
socialisme op de voorgrond staan." 

Hoe over China wordt gedacht laat men in het midden. De veroordeling strekt 
zich uit tot de Sowjet-Unie en haar satellieten; en het is niet erg waarschijnlijk, 
dat men in Rangoon de Chinezen tot deze laatste categorie zou willen rekenen. 
Wilde men Peking niet prikkelen of hoopt men nog op een ontwikkeling in tito
istische richting? Wellicht is ook de aanwezigheid van de Joegoslavische gasten er 
niet geheel vreemd aan, dat aan de veroordeling van het communisme de beperken
de bijzin wordt toegevoegd: "zoals dit heden ten dage in zijn totalitaire vorm 
door de Sowjet-Unie en haar satellieten in practijk wordt gebracht". Men schijnt 
onder de Aziatische socialisten wel enig geloof te hechten aan Tito's bewering, dat 
hij de methode heeft gevonden om democratie en communisme te doen samengaan! 
Aan de onverzoenlijkheid van de tegenstelling tussen het Sowjet-stelsel en de 
socialistische idealen laat men overigens geen twijfel bestaan! 
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Maar ook al is er dan geen grote ideologische kloof aanwezig tussen Westers en 
Oosters socialisme en ook al kan men elkaar vinden in gemeenschappelijke liefde 
voor de democratie en gemeenschappelijke afkeer van de Sowjet-dictatuur, toch 
blijft er op één terrein een grote kloof bestaan tussen Europese en Aziatische 
socialisten: op het gebied van de buitenlandse politiek. . 

De Europese partijen zijn tot de conclusie gekomen, dat alleen de opbouw van 
een sterke militaire defensie in nauwe onderlinge samenwerking de opmars van het 
communisme kan stuiten. Ze hebben zich vóór samenwerking uitgesproken met 
Ruslands tegenpool: de Verenigde Staten. 

De Aziatische partijen zien echter nog heil in een vaag neutralisme. Dat blijkt 
duidelijk uit de resolutie die in Rangoon werd aangenomen over de buitenlandse 
politiek. Nadat eerbied is betuigd voor de beginselen van de Verenigde Naties, 

gaat de resolutie verder: 
"Daarnaast zal het de voorkeur verdienen, dat internationaal onafhankelijke 

staten zowel binnen als buiten de Verenigde Naties hun politiek coördineren en 
een eensgezinde gedragslijn vaststellen, en er gemeenschappelijk naar streven hun 
positie ten opzichte van de gevaren van agressie te versterken. Op deze wijze zal 
het voor de Aziatische landen mogelijk zijn om zich de bewegingsvrijheid te ver
schaffen, die zij behoeven om hun bijdrage te leveren tot het handhaven van de 
vrede in Azië en in de wereld. De bijdrage die de Aziatische landen zouden kunnen 
leveren tot de handhaving van de wereldvrede bestaat dus niet in het zich aan
sluiten bij de zogenaamde wereld vredesbewegingen, die werktuigen in de koude 
oorlog geworden zijn, noch noodzakelijkerwijs in het zich aansluiten bij enig 
militair veiligheidssysteem, maar vooral in haar pogingen om de eigen kracht te 
versterken ... " 

Het ontbreekt de Aziatische socialisten zeker niet aan inzicht in de gevaren van het 
Sowjet-systeem. Maar hun angst voor het communistische gevaar wordt geëvenaard 
door hun vrees, dat aansluiting bij de door Amerika aangevoerde anti-communis
tische alliantie tot herleving van de voogdij van het Westen zou leiden, waaraan 
hun landen zich juist met zoveel moeite hebben ontworsteld. En het ziet er niet 
naar uit, dat deze houding spoedig zal veranderen. Daarvoor zit dit wantrouwen 
te diep. . 
. Het Westen zal zo realistisch moeten zijn om te beseffen, .dat de belangrijkste 
Aziatische landen er in de nabije toekomst niet toe zullen zijn te krijgen om aan 
het Westerse afweerfront tegen het communisme deel te nemen. Het moet ook niet 
trachten de hulpverlening aan Azië te koppelen aan politieke voorwaarden die het 
wantrouwen alleen maar vergroten. Het zal moeten beseffen, dat ook zonder 
dergelijke voorwaarden deze steun aan de onderontwikkelde gebieden zijn vruchten 
wel afwerpt. Voor de afweer van het communisme in Azië is de verhoging van het 
levenspeil van meer belang dan het tot stand komen van een defensieve alliantie. 
Het Westerse socialisme dient hier voortdurend op te wijzen. Door dit te doen en 
door zich tevens krachtig in te zetten voor de algehele afschaffing van het kolonia
lisme kan het een bijdrage leveren tot de vermindering van het tussen het Westen 
en Azië bestaande wantrouwen, waaruit het neutralisme van de Aziatische landen 
en de Aziatische socialistische partijen is voortgekomen. 
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DE PEN OP PAPIER 

De Europese Federatie 

Dat D.ijn stuk in het vorige nummer verzet zou uitlokken, was te voorzien, en een 
gedachtcnwisseling zou nuttig kunnen zijn. De inleidende opmerking van mr Van der 
Goes in zijn kritiek op mijn beschouwing, dat het maar een "feestrede" was, en dus 
"subjectief", en, blijkbaar, niet serieus te nemen, belooft echter weinig VTuchtbaars. 
Inderdaad kan hij uit zijn eigen gedachtengang niet loskomen om, ik verlang natuurlijk 
niet die van een ander bij te vallen, maar zelfs maar om er notitie van te nemen. 

Op zichzelf zijn zeker zijn technische feiten niet onbelangrijk, maar zij gaan langs mijn 
betoog heen. Voor de meeste had ik daarin trouwens, zij het in algemene termen, uit
drukkelijk lUin1te gelaten. 

Ik bepaal mij dus tot enkele zakelijke rechtzettingen, en een erkentenis. 
Van der Goes schrijft: "Geyl schijnt sterk geporteerd voor een paritaire Senaat, en dat is 

zijn goed recht. Zijn voorstelling alsof, toen hiervoor gepleit werd, de Nederlandse Raad 
voor de Europese Beweging "vrijwel" leegliep, is merkwaardig subjectief". Hij houdt 
ervan mij "subjectiviteit" ten laste te leggen. Hier echter gaf ik niet eens mijn eigen 
"voorstelling", maar volgde (zoals ik ook meedeelde) die van een krantenverslag. In 
Het Vl·i;e Volk van 3 Maart stond het volgende te lezen: 

"Nadat het Tweede Kamerlid mej. dr M. Klompé was begonnen aan haar toelichting op 
(een resolutie ten gunste van federatie), toonde de vergadering een ontstellend verloop . .. 
Jhr v. d. G. v. N. bestreed de opvatting (dat de Senaat paritair moest worden samenge
steld) als onfederalistisch.. . Er ontspon zich een uiterst belangwekkende discussie, 
waarnaar overigens een steeds kleiner aantal leden van de Raad luisterde, tussen de heer 
v. d. G. en mej. Kl." - Had de verslaggever het mis? Laat Van der Goes hèm dan 
ter verantwoording roepen. 

Hij merkt dan op, dat de Raad die gedachte van pariteit heeft laten vallen. Dat wil 
vermoedelijk zeggen dat hij in het binnenste kringetje zijn slag heeft thuisgehaald. Het 
gebrek aan belangstelling voor de eigenlijke problemen, zelfs bij de leden van de Europese 
Beweging, om van de Nederlandse publieke opinie maar niet te reppen, schijnt intussen 
mijn uiting over "een in de lucht hangend gezelschap plannenmakers" te bevestigen. 

Vervolgens schrijft Van der Goes: "Het is niet juist, dat minister Beyen tegen de 
proportionele Senaat aanstonds bezwaar maakte. Hoe komt Geyl hieraan?" Hoe ik daar
aan kom? Op 10 Maart gaf het Handelsblad verslag van een persconferentie, waarop 
minister Beyen verklaarde dat de Nederlandse regering tegen twee Kamers was. "Indien 
er al een Senaat komt", vervolgde hij, "dan zou elk land daarin evenveel stemmen moeten 
hebben, om de gelijkwaardigheid der naties in het licht te stellen". Ik kan mij niet onthou
den van een uiting van verwondering over de lichtvaardigheid, waarmee Van der Goes 
de gegrondheid van feitelijke beweringen in twijfel durft trekken. 

Maar behalve een zeer duidelijke verwerping van de proportionele Senaat bevatte 
Beyen's verklaring in weinig woorden een rake aanduiding van de unitarische strekking 
van althans deze (niet uitsluitend deze) bepaling van het constitutie-ontwerp. Tegen die 
strekking was mijn betoog gericht en met het "beperkte competentie-veld" en de andere 
ptmten die Van der Goes aanvoert (en waarop ik reeds gezinspeeld had), laat zich die 
strekking niet loochenen. 

Mijn term "ongeschokt voortbestaan", ik erken het, was niet gelukkig en gaf mijn 
bedoeling onjuist weer. Niet dat één welwillend lezer die bedoeling daarom zal hebben 
misverstaan. P. GEYL. 
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De waarheid over een geweigerd artikel. 

In De Waarheid van 27 Mei verscheen een artikel onder de volgende koppen "PvdA
blad weigerde artikel van prof. Kleerekoper". "Plannen tot belastingbetalers voor bezitters 
onthuld". "Grepen Drees en v. d. Kieft zelf in?" en met de volgende inhoud: 

"Het maandblad van de P. v. d. A., Socialisme en Democratie, heeft geweigerd het 
slot van een artikel van de hand van prof. S. Kleerekoper op te nemen, waarvan de eerste 
aflevering in Februari jl. verschenen was. Dit wordt bekend gemaakt in het Mei-nummer 
van De Nieuwe Stem, waarin tevens het geweigerde slot is afgedrukt. 

Uit de inhoud van het artikel blijkt, dat het door het P. v. d. A.-orgaan geweigerd 
werd, omdat prof. Kleerekoper waarschuwde tegen de plannen tot verlaging van zekere 
belastingt:n die door de bezitters betaald worden!" 

"Prof. Kleerekoper vreest, dat deze gang van zaken een ernstige terugslag voor de 
P. v. d. A.-Ieiders tot gevolg zal hebben en dat de C.P.N. er van zal profiteren. Kennelijk 
is prof. Kleerekoper er van op de hoogte dat de plannen tot de belastingverlaging voor de 
bezitters op het ministerie van v. d. Kieft (P. v. d. A.) zich reeqs in een vergevorderd 
stadium van voorbereiding bevinden. Hij pleit met het oog op genoemde gevolgen er 
voor, dat de P. v. d. A. in de oppositie zal gaan, zodat zij voor deze plannen niet verant
woordelijk kan worden gesteld. 

Het feit dat liet artikel geweigerd werd, is dus waarschijnlijk aan het persoonlijk ingrij
pen van de heren Vorrink, Drees en v. d. · Kieft te danken, die het onthullende karakter 
van de aanklacht van prof. Kleerekoper vrezen en bovendien niet van plan zijn uit de 
regering te treden." 

We kunnen geïnteresseerden meedelen, dat De Waarheid voor deze ene keer in de 
roos heeft geschoten. Hoewel de redactie zich geweerd heeft als een leeuw, heeft ze na 
lichte handtastelijkheden gemeend - in 's lands belang - in het persoonlijk ingrijpen van 
de heren Vorrink, Drees en v. d. Kieft te moeten berusten. 

Trouwens voor degenen, die "Socialisme en Democratie" enigszins nauwkeurig plegen 
te volgen, zal het volkomen duidelijk zijn dat de redactie beschouwingen, waarin openlijk 
of bedekt critiek wordt geoefend hetzij op de P. v. d. A. en haar leiding, hetzij op de 
regering, hoe voorzichtig dan ook, onvoorwaardelijk naar de prullenmand verwijst. (Men 
zie de afgelopen jaargangen, waarin men vergeefs naar een spoor van critiek op genoemde 
instanties zal zoeken). 

Voorts mag bekend worden geacht dat de redactie zodanig uit rechtse en verburgerlijkte 
sociaal-democraten is samengesteld, dat een betoog voor het in de oppositie-gaan van de 
P. v. d. A. bij voorbaat geen schijn van kans bij haar maakt. 

En ten slotte - ter vermijding van elk misverstand - wordt de redactie in haar verbur
gerlijkte staat zo geïnlponeerd door titels en functies, dat zij elk betoog van een hoog
leraar, hoezeer ook beneden de maat, ten allen tijde zal plaatsen. d. U. 

BOEKBESPREKING 
RusseIl W. Davenport e.a.: Zo is Amerika, Servire, Den Haag. 

De oorspronkelijke titel: "U.S.A. - De permanente revolutie" past veel beter bij dit 
boek dan de wel erg vrije vertaling. Immers het gaat de schrijvers er juist om, duide
lijk te doen uitkomen, dat de V.S. in een voortdurende staat van ontwikkeling en ver
andering verkeren. De kracht, waardoor dit "proces" op gang wordt gehouden, zjjn 
de drie "Natuurlijke Rechten", die in de Onafhankelijkheidsverklaring worden ge
noemd: het Recht op Leven, het Recht op Vrijheid en 't Recht op 't Streven naar Geluk. 

De ideeën van de Franse Revolutie, die dan ook verregaand beïnvloed waren door 
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de voorafgaande Amerikaanse Revolutie, worden dus onvoorwaardelijk aanvaard. Voor 
vele Emopeanen is dit geloof in de Natumlijke Rechten enigszins geschokt. Voor de 
Amerikanen is het nog steeds opnieuw de stelling van 'Yaamit zij de problemen van deze 
tijd trachten te benaderen. 

Het Recht op Vrijheid is het politieke recht. Het Recht op 't Streven naar het Geluk 
betekent, dat "de enkeling de gelegenheid wordt gewaarborgd op zijn eigen wijze tot 
zelfverheffing te komen." Echter het grote probleem van onze tijd draait rond het Recht 
op Leven. "Aangezien vlees, melk en groenten niet in de straten van Pittsburgh, het 
centrum van de staalindustrie, groeien, kan een arbeider, wanneer hij zonder werk komt, 
niet eten - dat wil zeggen, hij kan niet leven. Indien de Amerikaanse gedachte nog 
enige betekenis zal hebben in Pittsbmgh, zal er daarom een economisch Recht moeten 
worden vastgesteld. En dat is niets minder dan het achttien-eeuwse Recht op Leven." 

Dit is volgens de schrijver ook het uitgangspunt van het staats-socialisme. Maar 
Amerika wil dit Recht op Leven in zijn hedendaagse betekenis doen zegevieren in een 
maatschappij waar de Staat niet oppermachtig is. In dat geval zal moeten worden aan
getoond, dat particuliere personen (- ook indien zij handelen als ondernemers! -) niet 
ontbloot zijn van sociaal verantwoordelijkheidsgevoel. 

Vandaar dat het "Recht op Leven in Amerika met particttliere middelen op twee 
belangrijke manieren bewerkstelligd wordt: 1. door industriële planning met als doel het 
algemeen welzijn van de samenleving en 2. door radicale verbeteringen in de arbeids
verhoudingen in de industrie." 

Het is een hoopvol teken, dat men uit de kringen van "Fortune", het maandblad van 
en voor "big business" deze geluiden kan vernemen; ook al is het verstandig zo nu en 
dan een korreltje zout bij deze smakelijke maaltijd te voegen. Wij menen te moeten 
betwijfelen, dat "de socialisten, waar ze zich ook bevinden, verlangend uitzien naar een 
mate van sociale zekerheid, die (de V.S.) thans bezitten". 

De belangstellende lezer zal in dit boek veel vinden, wat hem zal boeien of tot na
denken zal brengen. Dat de Amerikaanse cultum bijvoorbeeld, afgezien van de aesthe
tische kant, voor alles een proclamatie aan de wereld is van de culturele vrijmaking van 
de gewone man, en daarom zo "besmettelijk" is, is zeker voor een groot gedeelte juist. 
Het waren immers Europeanen, die het Concertgebouw bijna afbraken toen Louis Arm
strong met zijn jazz-band in Amsterdam optrad! - Ook de beschrijving van de manier 
hoe men in de V.S. door zelf-doen en door samenwerking in vrijwillig verband vele 
problemen tracht op te lossen, is bijzonder belangwekkend. 

Hoewel de vertaling over het algemeen niets te wensen overlaat, zijn er enkele leem
ten, die het lezen voor menigeen moeilijk kunnen maken. Wie weet de betekenis van 
T.R., N.L.R.B. of P.T.A.? Waarom niet tussen haakjes vermelden, dat men met respec
tievelijk Theodore Roosevelt, de "National Labor Relations Board" (Hof voor Arbeids
geschillen) en de Parent-Teachers Association (Ouders-Onderwijzers Vereniging) te maken 
heeft? Doch ontoelaatbaar lijkt het ons, om van "de heksenjachtachtige kant van het 
anti-communisme" te maken "de heksenjacht van het anti-communisme". S. en D. is 
zeker anti-communistisch en toch staat het pal tegen elk soort van heksenjacht. Komt in 
deze slip of the pen van de vertaler niet juist een van de vooroordelen tot uitdrukking, 
die de schrijvers wensten te bestrijden? En geldt dit ook niet, indien in de Nederlandse 
tekst het Recht op 't "Streven" naar Geluk gedegradeerd wordt tot het Recht op het 
"Najagen" van het Geluk? 

Dr. H. UMRATH 
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W. BANNING 

BIJ DE DOOD VAN HENDRIK DE MAN 

G
een ogenblik wil ik verdoezelen, dat ook persoonlijke dankbaarheid mij 
er toe dringt, om een kort In Memoriam aan Hendrik de Man te wijden, 
nu hij enkele weken geleden bij een auto-ongeluk in Zwitserland om het 

leven kwam. Evenmin wil ik verdoezelen, dat de zeer ernstige politieke fouten, 
die hij gemaakt heeft bij de overval der Duitse legers in 1940 en verder tijdens 
de bezettingsjaren, mij diep hebben geraakt: na Mei 1940 was De Man voor mij 
een verloren vriend; een eventuele ontmoeting en een gesprek later zou wel 
uiterst pijnlijk zijn geweest, omdat hij tot het laatst, althans in zijn openbare 
uitingen, overtuigd is geweest niet alleen van de zuiverheid van zijn motieven, 
maar ook van de juistheid van zijn politiek handelen, terwijl ik het eerste be
twijfel en het tweede ontken. 

Deze persoonlijke gevoelens echter rechtvaardigen op zich zelf nog niet een 
artikel in het wetenschappelijk maandblad der Partij. Daartoe zouden mij zelfs 
niet kunnen nopen een paar stukjes in dag- en weekblad, die mij hinderden en 
ergerden; ik heb bij een dode geen behoefte aan gepolemiseer, waaruit mijn voor
treffelijkheid moet blijken. Ik ga dus trachten, zo objectief en zakelijk mogelijk, 
maar bewust van het meespreken van persoonlijke gevoelens en inzichten, De 
Man en zijn werk te gedenken in de socialistische beweging gedurende de periode 
tussen de beide wereldoorlogen 1). 

Aan dat werk onderscheid ik drie aspecten. In de eerste plaats het paedagogisch
vormende. Zó is De Man eigenlijk begonnen na de romantische leerjaren: als leider 
van het ontwikkelingswerk der Belgische partij. Zo hebben wij hem later ontmoet 
in ons eigen land: als spreker op allerlei conferenties, in het bijzonder voor kader 
van de A.J.C. en de toenmalige religieus-socialisten. Zo blijft ook zijn figuur het 
meest levend voor mij staan: boeiend, geïnspireerd spreker, die wist wakker te 
maken en tot bewust meedenken te leiden. Intussen: meer dan één aspect was 
dit niet, zijn wezenlijke hartstocht bleef gericht op' politieke vormgeving. 

Daarmee is dan het tweede aspect genoemd. Voor zover ik thans zie, ligt hier 
ook de tragiek van zijn leven. Aan de ene kant: hij was in de dertiger jaren meer 
dan iemand anders, in West-Europa de man van het Plan-socialisme. Men mag 
meen ik thans zonder tegenspraak zeggen, dat het Westerse socialisme aanvan-

1) Vgl. het artikel van F. de Jong in jg '52 van S. en D., blz. 187 v.: Het hedendaags 
socialisme en de gedachtenwereld van Hendrik de Man. 
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kelijk vrij hulpeloos tegenover de wereldcrisis, die in 1929 inzette, heeft gestaan, 
en geen weg zag om de economische malaise, verbonden met een geestelijke, ook 
in socialistische kring, te overwinnen - met name de oude marxisten lieten bij het 
vinden van een positieve uitweg, verstek gaan. Toen is De Man gekomen met het 
Plan-socialisme, dat enerzijds een uitweg zou bieden aan de concrete nood der 
werkloosheid, anderzijds gericht was op economische en politieke shuctuurher
vormingen in de richting van sócialisme en dus evenzeer een principiële zijde had. 
Bovendien: De Man stelde het Plan op nationale basis, deed daarmee ecn appèl 
op ieder volk afzonderlijk, om in eigen concrete situatie aan te pakken - zonder 
overigens de samenhang in internationaal verband te ontkennen. Het is voor ons 
in 1953 alles wat oude koek, wat vanzelfsprekend geworden - 20 jaar geleden 
was het dat allemlinst. Ik meen dus te mogen stellen, dat de Plangedachte, waar
van Hendrik de Man de vader was, een politiek vruchtbare gedachte is gebleken. 
Of daarmee nu bewezen is, dat De Man inderdaad in de historie staat als een 

politiek leider van groot formaat? 
Hier komt de andere kant onverbiddelijk naar voren, en blijkt een innerlijke 

h·agiek. Ook wanneer ik persoonlijk overtuiga ben, dat er na verloop van jaren 
een ander beeld van hem zal ontstaan, dan zich tijdens en na de bezetting heeft 
gevomld, de geschiedenis heeft haar uitspraak gedaan: De Man als politiek leider 
van de beweging, waarin hij wortelde en die hem haar vertrouwen had geschon
ken, heeft gefaald en is van deze beweging innerlijk vervreemd. Dit behoeft geen 
oordeel over de mens te zijn, is het echter wel over de politicus. 

Vandaar dat naar mijn mening het derde aspect van zijn lèven en werk het 
belangrijkste is: de arbeid aan de vernieuwing van de socialistische theorie. Ook 
hier kom ik op dingen, die voor de huidige socialist in Nederland moeten klinken 
als uit een ver verleden, waaraan hij geen heugenis meer heeft. En toch is het 
onvoorwaardelijk nodig, zich althans één feit diep bewust te zijn - een feit, dat 
een deel der oudere generatie eenvoudig uit het bewustzijn heeft verdrongen, 
omdat het alleen eerlijk aanvaard kan worden, indien er consequenties van radicaal 
"umlernen" aan verbonden werden - het feit nl. dat het socialisme van vóór 
1914 in en na de eerste wereldoorlog niet alleen een diepe nederlaag heeft geleden, 
maar aan innerlijke onmacht dreigde te bezwijken - en onder "bezwijken" versta 
ik ook, dat het zich de leiding van het maatschappelijk en politieke leven ziet 
ontglijden, ziet overnemen door anderen. Ook pu, anno 1953, is het in bepaalde 
kringen - o.a. in de Internationale - nog alles behalve duidelijk, waarop de 
innerlijke onmacht van het oude socialisme berustte. 

Om de problematiek te laten zien in zijn actualiteit ook nog van heden, wijs ik 
op Duitsland en Frankrijk. Vóór 1914 gaf de Duitse sociaal-democratie, beheerst 
door het marxisme, de toon aan in de Europese wereld en zagen de andere partijen 
(de Engelse Labour Party uitgezonderd) met bewondering tegen de Duitse partij 
op - maar geen partij bleek later zo zeer verstard in isolement en bureaucratie, in 
cultus van eigen steriele ideologie, geen partij leed tegenover het nazi-dom smar
telijker nederlaag. Als ik aan Frankrijk denk, kan ik mij moeilijk los maken van 
de nobele figuur van J aurès, met een grote invloed op zijn volk ook ver buiten 
de eigen partij - zie ik nu de onmacht van de Franse politiek in het algemeen, en 
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DI' Hendrik de Man, zoals velen hem nog zullen herinneren. Sprekend op het 
congres van de Bond van Sociaal-Democratische Studentenclubs op 20 Maart 1932 

te Doorn 

de geringe betekenis van de oude partij van J aurès, dan móét de vraag worden 
gesteld: waaraan ligt de onmacht dier partij? 

Het blijft naar mijn mening de verdienste van Hendrik de Man deze vraag -
die hij in zijn persoonlijk lot na 1914 existentieel heeft doorleefd - in radicale 
ernst te hebben gesteld en een positief vruchtbaar gebleken antwoord te hebben 
gegeven. Om dit antwoord zo eerlijk mogelijk te verstaan, moet men mede in 
rekening brengen de ontwikkeling van het bolsjewistisch Rusland, waar het marx
isme onverbrekelijk met dictatuur en geweld werd verbonden. Het antwoord, 
dat De Man gaf op de problematiek van na 1914, kan men dunkt mij het een
voudigst aldus omschrijven: wil het socialisme in Europa niet formeel maar 
wezenlijk naar zijn inhoud democratisch blijven, dan moet het 

a. zich radicaal bevrijden uit de ban van het marxisme, èn omdat de marxistische 
prognose der maatschafJpelijke ontwikkeling onjuist is gebleken, èn omdat het 
marxisme als proletarische levensbeschouwing de beweging dwingt in een on-
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vruchtbaar isolement; met name de klassenstrijd-ideologie mo€t worden over
WOlmen; 

b. zich zonder aarzeling baseren op de zedelijke waarden, met name in zijn 
beschouwing van de mens, die de rijkdom der Europese cultuurtraditie uitmaken, 
en ruinlte maken voor verschillende godsdienstige en wijsgerige fundering (chris
tendom, humanisme), ook binnen de eigen beweging. ZÓ alleen is het mogelijk 
het isolement te doorbreken, maar ook: zo alleen komt het socialisme als idee 
wezenlijk tot uitgroei in het volksleven; 

c. het socialisme moet komen tot een concreet Plan, waarin verbonden zijn 
vruchtbare oplossingen voor concrete noden. eIli principiële structuurwijzingen 
in maatschappij en staat. 

Ik herhaal: deze opvattingen bevatten voor ons thans weinig nieuws - 'in de 
jaren na 1918 waren zij althans in Duitsland, Frankrijk, België zeer im-populair en 
moest er hardnekkig voor worden gestreden.. tegen de oude leiders generatie, 
maar ook tegen de massa. De Man heeft voor deze strijd het wetenschappelijk 
wapentuig gesmeed - dat blijft zijn historische betekenis. 

Overzie ik het Europese socialisme dier jaren tussen de beide oorlogen, dan is 
wellicht in Engeland een parallel verschijnsel . aan te wijzen in de beweging van 
het Gildensocialisme: daar niet zozeer een verzet tegen het marxisme (dat in 
Engeland weinig betekende) als wel tegen een orthodox parlementarisme. Dit 
Gildensocialisme richtte zich, óók op zedelijke motieven, vooral op de structuur
verandering van de maatschappij en wilde een zo breed mogelijke spreiding van 
macht en verantwoordelijkheid over het arbeidende volk. Vrijheid, zo redeneerden 
de Gildensocialisten, zou niet reëel en concreet worden voor de arbeidende massa, 
tenzij de organisatie van het economische leven, dus van de bedrijven, berustte 
op zelfbestuur der werkers, die men daartoe in moderne vormen van gilden wilde 
organiseren en opvoeden. Deze Gildensocialisten zagen op hun wijze een probleem, 
dat de politici wel eens voorbijgingen: dat een vrije maatschappij van het socialisme 
niet zou kunnen bestaan, zolang de productie werd beheerst door de moderne 
machtsconcentraties met hun autocratie-probleem, dat op het continent aan het 
einde van de 1ge eeuw reeds werd gezien door de niet-socialist Jacob Burckhardt. 
Hendrik de Man heeft gedurende zijn jaren van zwerven, ook door Engeland, 
enkele van de leiders van het Gildensocialisme persoonlijk leren kennen; zij waren 
zijn leeftijdgenoten, en hij deelde hun motieven. Op hetE1:lfopese continent lagen 
de problemen nu eenmaal anders, bestond ook niet een groep intellectuele werkers, 
die verbonden met en toch in eigen vrijheid van de socialistische beweging, ge
zamenlijk aan de wetenschappelijke problematiek werkte. 

Nu ik mij bij de dood van Hendrik de Man opnieuw van allerlei rekenschap 
geef, zou het meen ik een grove onrechtvaardigheid zijn, hem de eer te willen 
onthouden: dat hij gedurende de periode tussen de beide wereldoorlogen de 
belangrijkste denker is geweest, die aan de problematiek van de vernieuwing van 
het socialisme heeft gewerkt, en vruchtbaar is gebleken. Voor de politieke fout 
in zijn leven heeft hij zwaar genoeg moeten boeten met vervreemding van de 
volksbeweging, die hij liefhad, met vereenzaming en verbittering. Politieke fouten 
worden nu eenmaal heel duur betaald .. 

404 



H. VOS 

ECONOMISCHE BESCHOUWINGEN 

H
et jaar 1952 ligt thans ver genoeg achter ons enerzijds en nog voldoende 
dichtbij anderzijds om aan de gang van zaken op economisch gebied in 
dat jaar een beschouwing te wijden. Doordat het jaar ver genoeg achter 

ons ligt, zijn vrijwel alle ter zake dienende gegevens bekend geworden, en kan er 
dus een lering uit het verloop worden getrokken. Doordat het nog dicht genoeg 
bij ligt, kan deze lering voor de in de naaste toekomst te voeren politiek van bete
kenis zijn. 

Het zal geen verwondering baren, wanneer ik bij deze beschouwing het verloop 
van de werkgelegenheid als eerste behandel. De regering stelde in haar verklaring 
van Sept. '52 de werkgelegenheid centraal, en de omvang der werkloosheid ge
dUl'ende de volgende jaren zal een toetsteen zijn dus voor het regeringsbeleid. Maar 
de werkloosheidscijfers betekenen veel meer. Zij zijn een uitspraak over de houd
baarheid van de economische grondslagen der gemeenschap, en diepere nog, ook 
een uitspraak over de houdbaarheid van haar politieke . grondslagen. Het nastreven 
van een zo groot mogelijke werkgelegenheid in nationaal en internationaal verband 
is, ik aarzel niet het te zeggen, van veel groter betekenis dan de beide andere -
eveneens duidelijk te stellen vraagstukken - van betalingsbalansevenwicht en 
industrialisatie. Wanneer bijv. het Nederlandse bedrijfsleven door het aantrekken 
van buitenlandse kapitalen voor investering, laat ons zeggen tot een omvang van 
5 milliard gulden in 5 jaar een verhoging van de productiviteit zou kunnen 
bewerkstelligen, en een vergroting van de omvang van de productie, waardoor uit 
de meer-opbrengst rente en aflossing van de aangetrokken bedragen zouden kun
nen worden voldaan, dan is er technisch-economisch geen enkel bezwaar tegen 
zodanig introduceren van buitenlands kapitaal. En toch zou zulk een aantrekken 
een deficit in onze betalingsbalans veroorzaken van 1 milliard gulden per jaar, 
nationaal gezien. Op zich zelf behoeft noch kapitaalexport noch kapitaalimport te 
worden afgewezen. In beide gevallen gaat het er om of de aanwending van het 
kapitaal voor de gekozen doeleinden bijdraagt tot een productievermeerdering, die, 
gesteld tegenover de aangewende middelen, van voldoende omvang is. 

Men kan dus principieel niet stellen, dat het nationale inkomen groot genoeg 
moet zijn om alle consumptie en alle nationaal noodzakelijke investeringen te be
kostigen. Het is in de ene situatie volkomen toelaatbaar om tot kapitaalexport over 
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te gaan, terwijl in een andere situatie kapitaalimport nodig kan worden. Het is 
ook beslist niet zo, dat het steeds de voorkeur zou verdienen om, indien mogelijk, 
de nationale investeringen uit de nationale middelen te dekken, eventueel door 
een beperking van de consumptie. Immers, indien men, in een bepaalde situatie, 
bijv. voor het inhalen van een achterstand in productiviteit, gedurende een reeks 
van jaren zeer veel moet investeren, en dat bewust alleen uit eigen middelen tracht 
te doen, kan men bij het einde van die tijdelijke situatie een verdeling van de 
productie over consumptie- en investeringsgoederen hebben vastgelegd, welke tot 
ernstige moeilijkheden leidt voor de arbeidsmarkt. Een voorbeeld moge dit ver
duidelijken. Wij bouwen nu 60.000 à 70.000 woningèn per jaar. Als de "inhaal
vraag" is afgelopen, is voor de aanwas van de bevolking een bouwen van 40.000 
à 50.000 woningen voldoende. Ik ga er - voor mij zelf en de sociale verhoudingen 
in ons land - volkomen mee accoord, dat wij trachten tegen die tijd een program 
te ontwerpen voor het vervangen van ± 20.000 krotten of slechte woningen. Ik 
meen ook, dat daarvoor ruimte is. Maar ik stel uitdrukkelijk, dat wij hierdoor de 
zaken op de kop zetten. Het program wordt niet ontwikkeld vanuit de reële vraag, 
wat ons op dit gebied te doen staat - misschien zou dit zelfs leiden tot een groter 
program! - maar vanuit de toestand van een arbeidsmarkt, die door een inhaalvraag 
intrinsiek overspannen is. 

Een zelfde opmerking als t.a.v. de betalingsbalans dient ook te worden gemaakt 
over de industrialisatie. Ik wens de betekenis daarvan, en van wat de regering op 
die gebied doet, niet te laag te schatten. Maar er blijve een waarschuwing: het 
gezicht keren naar een scheppen van toekomstige arbeidsplaatsen zonder alles te 
zetten op het verkleinen van de bestaande werkloosheid is het paard achter de 
wagen spannen. Mijn indruk is, dat men ten deze een hele serie vergissingen begaat. 
De eerste: de industrialisatie zal voor een deel moeten berusten op een investerings
~ereidheid van de bestaande industrieën. Deze bereidheid is veel groter bij een 
kleine dan bij een grote werkloosheid. De bereidheid tot investeren hangt niet alleen 
af van de te maken winsten en de te dragen risico's, maar ook - en wel in directe 
verhouding, van de algemene bezettingsgraad in de bedrijven. Nog altijd is er een 
niet te ontkennen verband tussen een hoge bezettingsgraad èn een hoog rendement. 
Van de zijde der ondernemers I-°Tijgt men dus de medewerking aan een industriali
satieprogram aanmerkelijk vlotter bij geringe werkloosheid .... 

Een tweede vergissing t.a.v. de industrialisatie maakt men, indien men de directe 
werkloosheidsbestrijding niet primair stelt, naar de kant van de arbeiders. Wij vragen 
in ons land besparingen van zodanige omvang in de bedrijven en anderszins, dat 
daaruit de nodige investeringsbedragen kunnen worden gefourneerd. Wij vragen 
telkens opnieuw beperking van de loon- en andere eisen, ter wille van de bespa
ringen. Wanneer dan - desondanks - de werkloosheid toeneemt, valt voor het 
normale begrip van de normale arbeider - en volkomen terecht! - de noodzaak 
van die besparing weg. Ook naar de kant van de arbeiders kan slechts een 
industrialisatiepolitiek een krachtige - en hoognodige - steun vinden, als de voor
waarden daartoe, door een directe werkloosheidsbestrijding worden geschapen. 

En een derde vergissing vrees ik ook te moeten constateren. Eén van technische 

406 



'. I I' " - __ 

aard. Ik acht nl. de stelling in de laatste industrialisatie;nota, dat er op dit 
ogenblik nog ruimte zou zijn in de industrie voor 40.000 arbeiders, zonder dat 
nieuwe arbeidsplaatsen worden gecreëerd, volkomen een slag in de lucht. Hoe 
men dat cijfer te voorschijn getoverd heeft is mij een raadsel. Het aantal arbeiders 
in de industriële bedrijven (zelfstandige inbegrepen) ligt niet meer ver beneden 
de 2 millioen, verdeeld over ettelijke tienduizenden eenheden. Niemand maakt mij 
wijs, dat de expansiecapaciteit van deze apparatuur slechts ongeveer 2 % zou 
bedragen. Zij is veel groter. Er zijn - inderdaad - vele zichtbare ledige arbeids
plaatsen, doch er zijn ook duizenden mogelijkheden voor het opnemen van arbei
ders, zonder dat direct grote investeringen daartoe nodig zijn. 

Een geregelde stroom van besparingen en investeringen blijft natuurlijk voor . 
en in de nationale economie noodzakelijk. Waar ik met het bovenstaande voor 
wilde waarschuwen is het overtrekken van de betekenis daarvan, en gelijktijdig 
daarmede het onderschatten van de betekenis van de consumptie in het nationale 
bestel. 

Uit de gegevens over 1952 volgt voor mij als eerste, en voor de toekomstige 
politiek meest belangwekkende conclusie, dat wij te lang het consumptieniveau 
laag hebben gehouden. De betalingsbalans wijst over 1952 een overschot aan van 
1,8 milliard gld. En ook, wanneer men de intering op voorraden, geschat op 
600 millioen in 1952, daarvan aftrekt, in de veronderstelling, dat bij niet-interen 
deze voorraden geheel door buitenlandse aankopen hadden moeten worden aan
gevuld - wat overdreven is - dan nog wijst deze balans een overschot van 
f 1,2 milliard. Een vermindering van het tempo van de aanwas door een hoger 
consumptieniveau zou zeker geen ontwrichtende werking hebben gehad. Wat de 
betalingsbalans betreft, was deze verhoging dus mogelijk geweest. 

En evenzo kan men stellen, dat t.a.v. het totaal der netto-investeringen in bedrij
ven het bedrag (rond 2 milliard gulden) evenals in 1950 en 1951 een peil bereikt is, 
waarmede de volkshuishouding normaal toe kan. Zeker, in 1952 zou voor de 
woningbouw een hoger peil wenselijk zijn geweest. Het aantal van ± 55.000 
woningen, door nieuwbouw aan de woningvoorraad toegevoegd zou ± 10.000 
hoger hebben kunnen liggen. Met deze verhoging zou ± 100 millioen gulden 
investeringen zijn gemoeid. Men kan ook nog andere projecten opnoemen, waar 
een versterkte activiteit mogelijk was geweest. Doch ook dan zou de conclusie, 
dat consumptieve~ruiming voor 1952 mogelijk - en voor de werkloosheidsbestrijding 
nodig - geweest zou zijn, niet zijn te ontgaan. De consumptie-index is nl. de enige 
belangrijke index die per hoofd der bevolking niet is gestegen. Hij staat in 1952 
onveranderd op 94 t.a.v. het basisjaar 1948, bij een consumptieomvang in de gezins
huishoudingen van in totaal 13,6 milliard. 

Een verhoging van het consumptieniveau met ± 3 % zou 400 millioen gulden 
hebben ge eist. Deze verhoging van koopkracht betekent, volgens de berekeningen 
van het Centraal Plan Bureau een inschakeling van 40.000 arbeiders, mits de wijze 
waarop de koopkrachtverhoging tot stand wordt gebracht aan bepaalde eisen 
voldoet. 

In de eerste helft van 1953 is de ontwikkeling van de werkgelegenheid relatief 
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gunstig geweest. Eind Mei 1953 was het aantal werklozen in totaal ± 20.000 
geringer dan een jaar tevoren - zij het nog altijd 20.000 hoger dan twee jaar 
tevoren. Ook het aantal D.U.W.-arbeiders was ± 15.000 lager dan in 1952 en 
zelfs ± 5000 lager dan in 1950 en 1951 op hetzelfde tijdstip - een bijzonder 
verheugende ontwikkeling. . 

Men mag echter niet vergeten, dat het werk na de stormramp in het Z.W. van 
het land veel arbeiders extra vraagt, zodat hiermede bij het waarderen del' cijfers 
rekening moet worden gehouden. De rest van het · verschil (men moet ook steeds 
weer beseffen, dat per jaar ± 40.000 mensen meel' arbeid vragen) kan worden 
toegeschreven aan de verhoogde overheidsactiviteit in de sector van de open
bare werken, aan de gestegen omvang van de woningbouw, en - gelukkig ook -
aan een stijging van de algemene omvang der bedrijvigheid. 

In tegenstelling tot de verbetering der betalingsbalans in 1952 stond nl. niet 
slechts de grotere werkloosheid - goud werd gekocht met misère - maar ook de 
aarzeling in de toeneming van de omvang der industriële productie. Nadat (1938 
op 100 gesteld) de index der industriële productie in 1948-'49-'50 de markante 
reeks ll3, 126, 139 te zien had gegeven, was in 1951 een - overigens te verwachten 
- kleinere vooruitgang van 6 punten, tot 145 geboekt. In 1952 bedroeg de stijging 
t.a.v. 1951 slechts 2 punten - een stijging, die relatief weinig uitging boven de 
toeneming der bevolking! 

Bij nadere analyse blijkt, dat men een verschil moet maken tussen de eerste en 
de tweede helft van 1952 . .In de eerste helft ligt - als gevolg van de doorwerking 
van consumptiebeperking en teruggang van de woningbouwinvesteringen, de 
industriële productie-index lager dan in 1951. In de tweede helft van 1952 ligt 
hij ongeveer 7 punten hoger. In de eerste 4 maanden van 1953 blijft het niveau 
hoog, en bereikt een gemiddelde van 157. De correlatie met de gedaalde werk
loosheid is duidelijk. 

De consumptie-index blijft ook nu nog te laag. Er is ruimte, zowel ter wille 
van het levenspeil der bevolking als ter wille van de verdere bestrijding van de 
werkloosheid voor een verhoging, welke zonder bezwaar voor de betalingsbalans 
en de vooruitzichten daarvoor, op rond 3 % mag worden gesteld. 

Het is steeds moeilijk uit de dil'ect beschikbare gegevens de vooruitzichten voor 
de betalingsbalans af te leiden. De gepubliceerde gegevens over de stand van de 
deviezenvoorraad (vanaf II Mei boven 4 milliard stijgend) staan nl. onder invloed 
dikwijls van toevallige verrekeningen. Naar mijn oordeel is het juister de betalings
balansproblemen te blijven benaderen vanuit de verhouding tussen invoer en uitvoer. 
De algemene omvang van de invoer was in 1950/52 ruim 8 milliard gulden. Stelt 
men het percentage val). de invoer gedekt door uitvoer (resp. 68, 77 en 94) naast 
de uiteindelijke resultaten van de betalingsbalans, tekort 1950 en 1951 resp. ± llOO 
en 200 mill. gulden, overschot 1952 ± 1800 millioen, dan krijgt men de indruk, dat 
voor ons land het dekkingspercentage opgeveer op 80 à 85 % moet liggen, om geen 
moeilijkheden te krijgen met de betalingsbalans. Voor 1940 lag dit percentage 
op rond 70 %. De zonder gevaren te accepteren afstand tot de 100 % van volledige 
dekking is dus ongeveer van 30 % op 15 % gedaald als gevolg van de gebeurtenissen 
tussen 1940 en 1950. De afwikkeling van het Indonesische conflict mede inbegrepen. 
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Het gemiddelde dekkingspercentage over de eerste 5 maanden van 1953 is hoog 
gebleven (92 %), zodat ook voor het eerste halfjaar van 1953 een aanmerkelijk 
overschot op de betalingsbalans kan worden verwacht. En z~lfs een zeer sterke 
terugval in de 2e helft van 1953 zal het evenwicht over het gehele jaar nog niet 
in gevaar brengen. 

In verband met het betalingsbalansprobleem is het van betekenis ook iets te 
zeggen over de ruilvoet. Het dekkingspercentage is nl. afhankelijk van twee factoren: 
de wijziging in de kwantitatieve omvang van in- en uitvoer, en de wijzigingen in de 
prijsverhoudingen. Deze twee factoren nu hebben voor de nationale welvaart een 
zeer verschillende betekenis. Stijgende omvang van in- en uitvoer bij ongeveer 
gelijkblijvend dekkingspercentage is meestal een verheugend verschijnsel, en een 
aanduiding van een zich ontwikkelende welvaart. Een wijziging in de ruilvoet 
betekent een verbetering of een verarming. Wanneer bijv. de gemiddelde prijs der 
door ons uitgevoerde goederen t.o.v. de ingevoerde goederen daalt, betekent dit, 
dat wij ons een grotere inspanning zullen moeten getroosten, of bij dezelfde bedrij
vigheid een teruggang van het levenspeil, .om door grotere uitvoer de hogere kosten 
van de invoer op te vangen. Anders trekt de betalingsbalans scheef door daling 
van het dekkingspercentage. 

Nu in ons land in- en uitvoer t.O.V. het nationale inkomen belangrijk in betekenis 
zijn. toegenomen, worden de wijzigingen in de ruilvoet van veel groter belang voor 
de welvaart. Onze gestegen afhankelijkheid van het buitenland komt ook hierin 
tot uitdrukking. 

De ruilvoet kan men aangeven als te zijn de verhouding tussen de prijsindex 
van invoer en uitvoer, een bepaald jaar als basisjaar nemende. Aanvaardt men 
voor dit laatste het jaar 1948, dan is het verloop van de ruilvoet als volgt:, 

1948 
1949 
1950 

Ruilvoet voor Nederlandse producten: 
100 1951 
98 1952 
91 (Korea) 1953 

88 (Korea) 
89 
94 (Ie kwart.) 

Men ziet uit deze eenvoudige reeks, van hoe grote betekenis het uitbreken 
van de oorlog in Korea voor onze nationale welvaart is geweest. Men kan nl. 
ongeveer berekenen, dat - ruw geschat - 10 punten achteruitgang in ruilvoet 
5 punten achteruitgang in welvaart betekent. De verbetering in het eerste kwartaal 
van 1953 is verheugend. Ze is ontstaan door een daling van de prijsindex voor 
de invoer. Afgewacht zal dienen te worden of deze verbetering blijvend is. 

Er is n1. een belangrijk element, dat - ook zonder een Korea-effect - moeilijk
heden kan veroorzaken. De Nederlandse uitvoer is nl. ' zo sterk gestegen, dat een 
prijseffect door afzetmoeilijkheden welhaast niet kan uitblijven, waardoor dus de 
index van de ruilvoet daalt. De waarde van de Nederlandse uitvoer bedroeg in 
1949/,52 resp. 3,8 - 5,4 - 7,5 en 8,1 milliard gulden. De toeneming van de uitvoer 
is dus zeer groot - en blijft groot, ook als men rekening houdt met de stijging van 
de prijzen en met de groei der bevolking. 
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In verband met de betekenis van de ruilvoet voor de welvaart is daarom een 
ongedifferentieerde export-drive (en soms lijkt het alsof de regering aan elke 
stijging van de uitvoer dezelfde waarde toekent, en slechts differentieert naar 
valuta's) een onding. Een voor elk product afzonderlijk ingesteld onderzoek naar 
de ruilvoetverhoudingen - die ons bovendien direct op het spoor zetten van wense
lijke kwaliteitsverbeteringen - is dringend noodzakelijk. In ander verband (artikelen
reeks "Werk en Welvaart" in Ec. Statistische Berichten) leidde ik deze conclusie 
reeds af uit de gegevens in het Centraal Plan 1952. 

Uit de voorgaande beschouwingen volgt reeds een oordeel over de te volgen 
politiek in de actuele vraagstukken van lastenverlaging en huurverhoging. Het 
totaal-resultaat van deze politiek dient een vergroting van de consumptie te zijn, 
omdat daaraan in het huidige bestel van de nationale economie het eerst beboefte 
is. De eis van het doen verdwijnen van de rest van de consumptiebeperking is 
daarom naar mijn mening niet slechts een eis van sociale rechtvaardigheid, doch 
minstens zozeer een eis van economische orde. Mijn indruk is, dat de gevolgen 
van een loonsverhoging ernstig worden overschat naar de negatieve kant. Inflatie
gevaar is op dit ogenblik - ondanks de extra-werkzaamheden in het rampgebied -
niet aanwezig. Daarentegen is het deflatiegevaar acuut - de ruime geld- en kapitaal
markt tonen dit aan. Dat een loonsverhoging tot enige prijsverhoging zou leiden -
waartegenover mogelijkheden van prijsverlaging staan door vergrote afzet - is op 
dit ogenblik, om diezelfde reden, geen al te groot bezwaar. En - ook dit is niet 
onbelangrijk - de verhouding in de Benelux zou er door verbeteren. 

Een laatste argument, tegen vergrote consumptie aangevoerd, wil ik niet voorbij
gaan: het geringer worden van de besparingen. Ook te dien opzichte redenere men 
niet al te eenvoudig. Indien door de toegenomen consumptie ook de werkgelegenheid 
en dus de productie stijgt, behoeft het totaal der besparing niet per se af te 
nemen. Doch zelfs indien dit het geval zou zijn, acht ik een dergelijke afneming 
eerder gezond dan gevaarlijk. Ons bedreigt nl. - het moge hier uitgesproken zijn - \ 
eerder een te grote dan een te kleine omvang der besparingen; althans zo lang 
wij niet bereid zijn een deel der besparingen, bijv. langs de weg van belasting
heffing, om te zetten in aan achtergebleven gebieden te schenken of te lenen 
kapitaal .... 

Waar in het hiervoor geschrevene consumptievergroting als economische wense
lijkheid wordt gesteld, behoeft men niet enkel te denken aan een verhoging van 
het materiële welvaartspeil door een loonsverhoging, al zal dit een der middelen 
kunnen - en moeten zijn. Een deel der consumptievergroting kan ook bewust 
worden gezocht in de sfeer van de culturele diensten en verrichtingen. Met enkele 
tientallen millioenen kan men in deze sfeer relatief veel bereiken - en een deel van 
de onvrijwillige werkloosheid, die ook daar heerst, terugdringen. Al voeg ik hier 
aan toe, dat de culturele doelstelling ver boven dit laatste uitgaat. En dan moge er 
- in deze samenhang - ook op worden gewezen, dat werktijdverkorting, met name 
bijv. door een verplichte vacantie van drie weken - eerst voor de jongeren, en 
daarna voor de ouderen door te voeJ;'en - een middel kan zijn om de gestegen 
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welvaartsmogelijkheden over materiële welvaart, cultuur, en vrije-tijdvergroting te 
verdelen. 

De economische situatie in ons land vertoont - voor het eerst na de oorlog! -
geen directe knelpunten meer, wanneer het werkloosheidscijfer nog met enige 
tienduizenden terugloopt. Natuurlijk blijven er zorgen - met name t.a.v. de intel'
nationale ontwikkelingen. Maar van uit het evenwicht, dat thans is bereikt, ten 
aanzien van betalingsbalans, investeringsomvang en besparingen, mag en moet een 
politiek ter vergroting van · het welvaartspeil naar de voorgrond van het politieke en 
economische denken worden geschoven, gepaard aan een naar het internationale 
leven gerichte integratiepolitiek op economisch gebied, en aan een bewust gediffe
rentieerde exportpolitiek. 

Het denken in termen van nood - als in 1945 en '46 bij de eerste heropbouw, 
als in 1947-'50 bij de graag aanvaarde Marshall-hulp, als in 1951 en '52 bij de 
gevolgen van de oorlog in Korea en de noodzaak tot grote defensieuitgaven, kan 
worden verlaten. De "normale" - in internationaal verband althans normale 
expansieve economie herneme haar rechten. 
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J. BARENTS 

5 MAART EN 17 JUNI 

r. 

D
e wereldgebeurtenissen wisselen snel. De laatste maanden hebben de 
gebeurtenissen niet alleen gewisseld, maar als wij het goed zien hun koers 
vel:anderd. De dood van Stalin, bekendgemaakt op 5 Maart, en de opstand 

van de arbeiders van Oost-Berlijn, die op 17 Juni uitbrak, zijn tekenen van een 
min of meer overrompelende wijziging in de omstandigheden, die OP een koers
wijziging kUIlDen duiden. 

Welke koers hebben de wereldgebeurtenissen dus genomen? En welke politiek 
zullen de Westelijke mogendheden in de komende maanden hebben in te slaan? Het 
antwoord op de eerste vraag valt nog slechts met voorbehoud te geven al is het 
duidelijk, dat er in de machine van het Sowjet-machtsapparaat schroeven zijn 
losgeraakt. Het antwoord op de tweede vraag is nog moeilijker te geven en zou 
waarschijnlijk, ook als wij op de vraag naar de feiten een volledig en klaar antwoord 
konden geven, niet in één alomvattende formulering te geven zijn. De cliché's der 
politiek kraken en storten in, en het is gemakkelijker daarover te lachen of ergernis 
te tonen dan gegronde en vruchtdragende nieuwe denkbeelden naar voren te 
brengen. 

De politici, transpirerend van solidariteit met de arbeiders van Oost-Berlijn, 
hebben zich in een traag tempo beijverd om krachteloze sympathiebetuigingen af te 
geven, een "Seid umschlungen, Millionen", dat waarschijnlijk meer een psycho
logische troost voor de omhelzers is dan een reële steun voor de omhelsden. 
Borkenauende journalisten hebben de politici verontwaardigd verweten, dat deze 
hun eigen cliché's bezigden in plaats van de cliché's van de hoofdredacteuren, en 
eraan herinnerd hoe zij reeds maanden geleden voorspeld hadden, dat het enerzijds 
kon vriezen doch anderzijds zonder twijfel ook kon dooien. Veel wijzer zijn wij 
er allemaal niet van geworden, omdat aard en afmetingen van dat gedeelte van de 
Russische ijsberg, dat zich onder de wateroppervlakte van onze waarnemingen 
bevindt, voor het grootste deel onbekend zijn. Wij benaderen de reële situatie nog 
met gedachtenconstructies, die cliché's blijken en uiteenvallen op het ogenblik, 
dat de werkelijke situatie zich anders aan ons vertoont dan wij ons haar jarenlang 
hadden voorgesteld. 

Wat is er overgebleven van "de monolithische structuur" van het Sowjetbewind? 
Tal van hoogleraren en journalisten hebben zich in de afgelopen jaren een be-
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scheiden stuk brood verdiend door de politieke verschijnselen van de Sowjet-Unie, 
zoals die voor ons waarneembaar waren, samen te vatten in een formule als deze. Na 
de dood van Stalin is er een en ander in Moskou veranderd, al weten wij nog 
niet nauwkeurig hoe en wat. Het is echter op grond van wat wij daar zien duidelijk, 
dat de strijd om de opvolging blijkbaar nog niet beslecht is, dat personen en 
groepen nog strijden om de laatste en hoogste autoriteit. Of Malenkow, Beria 1), 
of Chroestsjew als dictator uit de strijd te voorschijn zal komen, Of een oligarchie 
van personen van min of meer gelijke rang en invloed Stalins macht zal overnemen, 
dan wel de buiten het kleine partijapparaat staande groepen van de industriële 
machthebbers aan invloed zullen winnen - het zijn alle nog vragen. Voorlopig 
komen wij niet verder dan tot enkele negatieve conclusies: De nieuwe machthebbers 
in Rusland geven minder vijandige verklaringen af dan zij de laatste jaren in 
overwegende mate gedaan hebben; zij hebben daarbij weinig of geen reële concessies 
gedaan of in het uitzicht gesteld; en, overgaande van de waarschijnlijkheden naar 
de speculaties, lijkt het aannemelijk en voorzichtig om voorlopig te veronderstellen, 
dat hun doel, een communistische wereldheerschappij, niet is gewijzigd, maar dat 
zij in verband met de problemen van Stalins opvolging en in verband met de 
zakelijke moeilijkheden, waarmee het Sowjetbewind in verschillende delen van de 
wereld te kampen heeft, streven naar een adempauze, waarin zij (hoe kan het 
anders?) zullen trachten voor zo gering mogelijke concessies hunnerzijds zo groot 
mogelijke concessies van de andere zijde te verkrijgen. 

Het lijkt waarschijnlijk, dat de vraag, die de huidige situatie beheerst, de 
volgende is: Hoever kunnen wij de Russen in de huidige situatie krijgen? Het 
antwoord daarop is reeds daarom niet in één zin te geven, omdat het mede afhangt 
van de wijze, waarop het diplomatieke spel van de Westelijke kant wordt gespeeld. 

Il. 

De situatie in Korea is misschien het meest dramatische voorbeeld van de kansen 
en de moeilijkheden van de huidige wereldsituatie. Toen de communisten anderhalf 
jaar geleden bereid bleken te onderhandelen over een wapenstilstand bedoelden zij, 
dat is nu wel duidelijk geworden, niet méér dan het verkrijgen van een rust voor 
hun eigen wapens, - en tevens het binden van een zo groot mogelijke krijgsmacht 
van het Westen, in het bijzonder van Amerika, op deze ongelegen plek in het 
Verre Oosten. Hun bereidheid tot een zekere toegeeflijkheid, die wordt afgeleid 
uit het laten vallen van hun aanvankelijke eis tot een gedwongen terugkeer van alle 
krijgsgevangenen naar het land van oorsprong, lijkt een teken te zijn van een 
reële bereidheid om nu niet alleen onderhandelingen te voeren, maar ook werkelijk 
tot een wapenstilstand te komen; het blijft nog de vraag in hoeverre zij bij de 
verdere politieke regeling van de situatie ter plaatse en in het gehele Verre Oosten 
geïnteresseerd zijn. 

De wapenstilstand leek dichtbij te zijn en een gemengde commissie zou gedurende 
een overgangsperiode van drie maanden toezicht houden op de krijgsgevangenen, 

1) Dit artikel werd geschreven vóór de val van Beria. Red. 
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waarna deze vrij zouden zijn om hetzij naar hun land terug te keren hetzij te 
blijven in het land, dat hen krijgsgevangen hield. Een zekere concessie van de 
communisten was ongetwijfeld in dit voorstel tot vrijheid besloten. Ook het Westen 
echter had veel water in de wijn gedaan. De communisten zouden namelijk in de 
gelegenheid worden gesteld om hun soldaten, die krijgsgevangen waren in Zuid
Korea, ideologisch te bewerken om naar de communistische kant terug te keren en 
dit zou geschieden onder toezicht van een commissie, waarin naties als Zweden, 
Zwitserland en Italië, altijd al doodnerveus om voor "anti-communistisch" te 
worden aangezien, zouden samenzitten met Polen en Tsjechoslowakije, wier "neutra
liteit" niet eens meer dubieus is, omdat zij kennelijk in het communistische kamp 
thuishoren. 

Toen de onderhandelingen een werkelijke wapenstilstand leken te naderen, 
liet Syngman Rhee zijn bom ontploffen: Hij liet op eigen gezag de krijgsgevangenen, 
die onder Zuidkoreaanse bewaking stonden, vrij en kondigde aan, dat hij, indien 
de Verenigde Naties op soortgelijke, voor hem onaannemelijke condities, een wapen
stilstand zouden sluiten, zo nodig alleen zou doorvechten. Men kan hierin een 
brutale poging tot prijsverhoging in het diplomatieke spel zien of een hardnekkige 
uiting van hypernationalisme bij een oud man; vanuit bondgenootschappelijk stand
punt viel zijn stap en de wijze, waarop deze werd gedaan niet te waarderen, maar 
toen Sir Winston Churchill en Dag Hammerskj",ld als secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties zich over Rhee's gruwelijke misstap met het air van Zondags
schooljuffrouwen uitlieten, gingen zij toch voorbij aan twee terzake dienende vragen, 
namelijk: (1) heeft hij gelijk? en (2) verondersteld, dat hij zijn bezwaren op "nette" 
manier te kennen had gegeven, zou hij dan ook maar de flauwste kans hebben 
gehad dat men daarmede rekening had gehouden? 

Alleen gezien van Koreaans standpunt uit heeft Rhee zeker gelijk. Hij (en naar 
men mag aannemen de meeste Koreanen, ook die het met zijn politiek oneens zijn) 
verlangen een onafhankelijk en vrij Korea, herenigd onder een eigen bestuur. Een 
situatie, waarbij de Noordelijke helft van het land onder communistische heer
schappij zou blijven, is voor hen als eindtoestand onaanvaardbaar en de gedachte, 
dat niet met het communisme sympathiserende krijgsgevangenen in Zuidkoreaanse 
kampen niet simpelweg zouden worden vrijgelaten, maar eerst enkele maanden 
aan ideologische druk van de communisten zouden moeten worden onderworpen, 
is van dat gezichtspunt uit op zijn minst genomen niet logisch. 

Ook van breder standpunt uit is er echter v,0or het optreden van Syngman Rhee 
of althans voor de motieven, die daaraan ten grondslag liggen, een en ander te 
zeggen. Men kan zich op het standpunt stellen, dat de Verenigde Naties met het 
terugslaan van de communistisch agressie tot achter de 38ste breedtegraad de taak 
hebben volbracht, waarvoor zij drie jaar geleden zijn uitgetrokken en dat het niet 
op hun weg ligt om met opoffering van vele duizenden mensenlevens zich verder 
vast te bijten in een militair avontuur, dat daarmede misschien niet op de ware 
plaats en misschien ook niet op de ware tijd zou worden voortgezet. Uit een oog
punt van een politiek, die zich niet meer voorstelt dan het inperken van het 
communisme binnen de thans geldende demarcatielijnen, is dat juist en verdedig
baar, maar het is nauwelijks een troost voor de Koreanen. En voor de andere vrije 
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Eisenhower op bezoek bij de conferentie der Grote Drie, Foster Dulles, Bidault 
en de Markies van Salisbury, in het Witte Huis te Washington 

volken en voor de Verenigde Naties dringt de vraag zich op of hiermede een 
afdoend antwoord aan de communistische agressoren is gegeven. 

Elke politiek hangt af van de beschikbare mogelijkheden en van het doel dat 
men zich stelt. In eerste instantie was het doel van de Verenigde Naties inderdaad 
niet meer dan het terugdringen van de agressoren achter de 38ste breedtegraad. 
De vraag is echter of uit de huidige situatie niet méér zou zijn te halen, nu de 
communisten naar men aanneemt happig zijn op een wapenstilstand. Waarom zijn 
zij dat? Verschillende mogelijkheden zijn denkbaar: De interne onzekerheden 
binnen het Sowjet-gebied na de dood van Stalin, die in het algemeen zo niet tot 
vriendelijke daden dan toch tot vriendelijker woorden aanleiding hebben gegeven, 
zouden ook in Korea de onderhandelingen over een wapenstilstand beter op gang 
kunnen hebben gebracht; waarschijnlijker is echter, dat de Chinezen en de Russen 
door meer reële factoren zijn beïnvloed, te weten door de grote verliezen, die de 
Chinese legers in Korea hebben geleden en door de dreiging van versterkte Ameri
kaanse luchtaanvallen, misschien ook met atoombommen, in Noord-Korea of over 
de Yaloe heen in Noord-Mandsjoerije. 

Alweer weet niemand precies welke de motieven van de tegenspelers zijn, maar 
als het juist is, dat zij door een reële vrees niet "geneigd zijn" tot een wapenstil
stand, maar zich daartoe genoopt voelen, dan is het de vraag of het Westen geen 
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hogere prijs had kunnen eisen en niet had moeten blijven staan op een wapenstil
stand, die bevredigender zou zijn voor de aspiraties van de Zuid-Koreanen (waarvan 
men kan aannemen, dat de meeste Noord-Koreanen er in algemeenheid mee instem
men) ... èn voor de pretenties van de Verenigde Naties, die zich vaak in gloedvolle 
verklaringen over de vrijheid van mensen en volken uitspreken - en hier misschien 
de kans hebben gehad er in een concreet geval iets van waar te maken. 

III. 

Nu Duitsland. De opstand in Oost-Berlijn was de doodsteek aan een ander cliché 
van de politieke rommelzolder, namelijk dat naties, die onder een politieterreur 
leven, nooit in opstand kunnen komen tegen hun onderdrukkers. Zeker, de opstand 
begon juist in Oost-Berlijn, "het venster op het Westen" van Oost-Duitsland, en was 
begonnen als een georganiseerde demonstratie, die de communistische organisatoren 
uit de hand liep. Ook zij, die "het altijd al gezegd hadden" hebben echter aanlei
ding genoeg gehad om zich te verbazen over de spontaneïteit en omvang van de 
opstandige beweging en de veelvuldigheid en duur van soortgelijke bewegingen tot 
in alle uithoeken van Oost-Duitsland en in verscheidene satellietstaten toe. 

Het behoort tot de vaste gewopnten van de beroepspolitici die-het-altijd-wel-ge
zegd-hebben om nieuwe gebeurtenissen te beschouwen als niet meer dan het 
verlengde van wat zij in hun voorafgaande politieke beschouwingen als de "trend" 
hadden aangegeven. In Duitsland hebben dan ook de C.D. U. en de S.P.D. zich 
beijverd om de gebeurtenissen in Oost-Berlijn uit te leggen als een bevestiging (op 
zijn hoogst een onverwachte bevestiging) van hun politiek. Adenauer (want hij IS 
de G.D.U.-politiek) heeft en niet ten onrechte geconstateerd, dat het schamele 
karakter van een opgelegd geweldregime, dat aan de Oosteuropese regeringen eigen 
is, nu voor ieders ogen is getoond en dat zijn politiek van het insisteren op vrije ver
kiezingen en terugtrekken van de Russen uit Oost-Duitsland v66r men over een 
hereniging van het land gaat spreken, dus ten volle gerechtvaardigd was. De S.P.D., 
die in de afgelopen jaren Adenauers oriëntatie op het Westen zowel uit een specu
latie op Duits nationalisme had aangemoedigd als uit een wat komische neiging om 
de regeringspartij op alle, maar dan ook op alle onderdelen van haar beleid tegen te 
spreken, vierde de opstandige beweging van de Oostduitse arbeiders als een 
bevestiging van haar streven,naar Duitse eenheid, als een bevestiging ook van haar 
overtuiging, dat er in zake een hereniging van het land "zaken te doen" moesten 
zijn. 

Geen van beide partijen heeft ten volle ongelijk. Integendeel, zij hebben elk voor 
een stukje gelijk, al falen zij door gezichtsbedrog als zij menen dat de nieuwe situatie 
slechts een bevestiging is van hun eigen respectieve beleid. De gehele discussie 
herinnert op onbehaaglijke wijze aan de verwijten, die in het Engeland van 1939 
de Conservatieven en de Arbeiderspartij elkaar plachten te maken over het gebrek 
aan voorbereiding voor de strijd tegen Hitler. De Conservatieven verdachten de 
Arbeiderspartij ervan, dat deze te lang op haar standpunt van ontwapening was 
blijven staan, en de Arbeiderspartij verweet een groot aantal Conservatieven, dat zij 
het politieke gevaar van Hitler niet in zijn ware gedaante hadden herkend v66r het 
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te laat was. Maar hoe gerechtvaardigd de klachten over en weer ook waren, zij 
gaven bitter weinig troost voor de gewone man, die zijn land op een schoen en een 
slof de oorlog zag instappen - niet zonder schuld van de leidende politici, die in 
meerderheid blind waren geweest. 

Appeasement - containment - liberation: in deze drie termen vindt men de 
voornaamste recepten voor het "behandelen" van het wereldcommunisme ongeveer 
uitgedrukt. "Appeasement" is de afkeurende betiteling voor Neville Chaimberlains 
München-politiek: het afkopen van de dictator terwijl men "wist of redelijkerwijze 
had moeten vermoeden" dat de belangrijke concessies, deze keer aan de dictato: 
gegund, hem de volgende keer alleen maar brutaler en veeleisender zouden maken, 
terwijl de democratieën slechts een klein beetje tijd wonnen - en veel aanzien 
verspeelden. Laat ons, terzijde gezegd, niet vergeten dat er naast veel zachtheid 
en halfzachtheid één hard argument in Chamberlains gedachtengang stak, de 
overweging namelijk dat Engeland in het najaar van 1938 in militair opzicht geens
zins was voorbereid op de oorlog. Indien hij alleen op dit argument had gehandeld 
en indien hij de militaire achterstand op datzelfde ogenblik met kracht was gaan 
inhalen, zou de beslissing van München misschien een verkeerde beslissing zijn 
gebleven, maar geen irreële of onzedelijke beslissing hebben hoeven te zijn. De 
passages uit Chamberlains dagboek, in Keith Feilings levensbeschrijving gepubli
ceerd, hebben overigens duidelijk gemaakt, dat de Engelsman ook door andere 
motieven werd bezield: door een goedkope ijdelheid, die hem inderdaad deed 
hopen en geloven dat hij "de vrede voor onze tijd" bracht; en door een schandalige 
onkunde van de feiten van de wereldpolitiek, die hem vertrouwen deed stellen in 
Hitiers woorden en deed uitvaren als beter ingelichte journalisten hem pijnlijke 
waarheden voorhielden over de werkelijke toestand in Tsjechoslowakije. Er zit in 
deze "verzoeningspolitiek" van 1938 inderdaad een les voor 1953. Niet alleen de 
les dat men dictatoren, door hen tegemoet te komen, kan versterken en tot verdere 
agressie uitlokken in plaats van hen te temmen, maar bij een oud en ijdel man als 
Churchill misschien ook de les, dat zijn pogingen om tot een bespreking "op hoog 
niveau" te komen evengoed door ijdelheid als door een reëel inzicht in de wereld
politiek kan zijn ingegeven. 

De "containment", de leer dat men er voorlopig mee kan volstaan met het 
communisme te houden binnen de grenzen tot welke het zich thans heeft uitgebreid, 
is afkomstig van George Kennan en de rode draad geweest in de Amerikaanse 
politiek van het Truman-Acheson-bewind. Het voordeel van de "containment"
politiek is dat men althans van het Westen uit geen militair conflict forceert zolang 
men daarvoor niet sterk genoeg is. Het nadeel ervan is, dat men ten slotte niets 
"oplost" en de thans door het Kremlin onderdrukte volken onderdrukt láát, op zijn 
hoogst een wissel trekt op een ontbinding-van-binnen-uit van het Sowjetbewind 
(welke tot voor kort overigens onwaarschijnlijker leek dan zij de laatste maanden 
geworden is). 

Eisenhower en Foster Dulles hebben hun ambtsperiode ingezet met de erfenis 
van een verkiezingscampagne, waarin zij het Amerikaanse volk een politiek hadden 
beloofd die (a) anders en (b) krachtiger zou zijn dan die van Truman en Acheson. 
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"Liberation" dus? Bevrijding van de bijv. onder het Russische juk zuchtende volken 
van Oost-Europa? De heren hebben zich begrijpelijkerwijze gehaast alle uitleggingen 
van hun woorden, die een door het Westen tot dat doel geriskeerd militair conflict 
wilden, af te wijzen. Als er een zich voortslepend militair conflict is zoals in Korea, 
kan men er redelijkerwijze over praten of het éénmaal doorzetten ervan (met op 
korte termijn misschien veel offers) niet verkieslijker is boven een langer rekken 
van de oorlog, waarbij men het initiatief aan de tegenstander laat, op de lange duur 
evenveel mensenlevens verspeelt - en zich de overwinning vrijwel zeker ziet ont
gaan. (Het laatste is uiteraard mede afhankelijk van de verhouding tussen de groei 
van de Westerse strijdkrachten en die van de communisten - een verhouding die 
tot voor kort niet zo gunstig voor het Westen was als men wel gaarne wilde 
geloven). Maar als het erom zou gaan van het Westen uit een oorlog te beginnen 
alleen ter bevrijding van de onderdrukte volken van Oost-Europa zou daarvoor 
geen Westers politicus en geen Westerse openbare mening te vinden zijn; te dien 
aanzien moet men de verklaringen van solidariteit met deze volken met een korreltje 
zout nemen. Over de betrekkelijke holheid van de "bevrijdings"-leuze zie men 
overigens de goed-geformuleerde beschouwing van Norman -Thomas over James 
Burnham, die elders in dit nummer is opgenomen. Neen, de discussie die in het 
Westen over de te volgen politiek gaande is, beweegt zich meer om wat men wel 
de keuze tussen "koude oorlog" en "koude vrede" genoemd heeft. Dat is eigenlijk 
geen keuze, geen dilemma, omdat beide termen betrekking hebben op een inter
nationale situatie waarin nog geen wereldoorlog is ontbrand, maar grote spanningen 
heersen, die zich hier in een "burger"oorlog, ginds in een openlijke, maar plaatselijke 
oorlog hebben ontladen. De vraag is welke prijs men bereid is te betalen voor wèlke 
vermindering van die spanningen. Of men, concreet gezegd, voor het op dit ogen
blik stopzetten van de oorlog in Korea het prijsgeven van een aantal Koreaanse 
krijgsgevangenen en van het ideaal van een herenigd en vrij Korea overheeft. Of 
men, voor het weer als een min of meer volledige wereldorganisatie functionneren 
van de Verenigde Naties en de kans, dat men Mao door hem vriendelijk te behan
delen tot een soort van Aziatische Tito zou kunnen maken, als prijs wil betalen 
dat men Rood China, de door de V.N. als aanvaller gebrandmerkte natie, als lid 
toelaat - en eventueel daarvoor Tsjang Kai Tsjek, de onwelriekende bondgenoot, 
maar met een zo nuttig strategisch bezit als Formosa, voor de wolven gooit. Om de 
precieze en koele afweging van dit soort alternatieven gaat het; zowel aan de 
nauwkeurigheid als aan de koelheid hapert nogal eens iets. 

V 

Dit brengt ons op Bermuda, de voorgenomen conferentie tussen de grote Wes
telijke mogendheden, waar men - op het eerste gezicht noch een onaardig noch 
een overbodig idee - wil trachten tot een gezamenlijk Westelijk standpunt te komen 
voordat men (eventueel, zeggen de Amerikanen, die het terughoudendst zijn, erbij) 
met de Russen gaat praten. De gedachtenwisseling zal dan wel in de eerste 
plaats gaan tussen de gezichtspunten, die men als "het Engelse" en "het Ameri
kaanse standpunt" aanduidt. 
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Maar wat zijn dat voor standpunten? Verschillen van inzicht in de feiten, waar
voor het dus goed zou zijn volledigheid te verkrijgen en het relatieve belang van de 
verschillende factoren vast te stellen? Of verschillen omtrent datgene wat men als 
doel wil? Dan zou overeenstemming moeilijker te bereiken zijn. Het staat te vrezen 
dat de situatie niet zo eenvoudig ligt, omdat zowel "het Engelse" als "het Ameri
kaanse" standpunt elk een combinatie vormen van feit en mythe, binnenlands
politieke noodzaak en internationaal-politieke wenselijkheid. 

Nemen wij eerst het standpunt, dat in de huidige Amerikaanse buitenlandse 
politiek lijkt te overheersen: de behoefte aan een krachtiger optreden tegenover de 
communisten, opdat meer klaarheid in de wereldpolitiek wordt geschapen. Een 
ganse reeks van onderling zeer verschillende motieven spreekt hier mee. Er is de 
begrijpelijke wrevel over Achesons neiging om ten aanzien van het Verre Oosten 
alleen maar te wachten tot "het stof zou neerslaan". Er is de eveneens begrijpelijke 
tegenzin tegen de grote offers, die Korea heeft geëist, waarbij echter de mogelijk 
veel grotere offers, die een wereldconflict zou kunnen vragen, wel eens vergeten 
worden. Maar er is ook een typisch-Amerikaans ongeduld, dat de wereldpolitiek als 
een ingenieursprobleem beziet, waarbij men van zijn "investering" (te weten 90 
procent van de oorlogsinspanning in Korea) nu zo langzamerhand toch de dividen
den eens wil zien. En er is de activiteit van de "China Lobby", een groep van 
enkele idealisten, die het vrije China beminnen, en vele louche elementen, die door 
zilveren koorden aan Tsjangs veregenwoordigers in Washington gebonden zijn. Met 
het nuchter afwegen van de militaire en politieke risico's, die een koenere politiek in 
het Verre Oosten (en elders) zou meebrengen, heeft dit alles niet veel te maken. 

En het Engelse standpunt? Het appelleert aan het algemeen-menselijke verlangen 
naar vrede - en spreekt daardoor aan bij vele Europeanen, die weten dat een 
mogelijke derde wereldoorlog, met een waarschijnlijke bezetting van West-Europa, 
althans voor hun persoon geen zonnige uitzichten op een latere bevrijding meer 
opent. Het wint ook een goedkope propagandaslag door de kinderachtige en heet
gebakerde elementen in de Amerikaanse politiek (van de pak-aan-geest tot Joe 
McCarthy) te bespotten, maar trekt daarbij een niet gehonoreerde wissel op het 
algemene vertrouwen in de diplomatieke ervaring en wijsheid van de Britten. Zij 
staan een erkenning van Mao Tse Toeng voor, omdat deze nu eenmaal het vasteland 
van China in handen heeft en, zeggen zij, omdat men hem op die manier misschien 
op Titoïstische wegen kan krijgen - de sinaasappelmethode van Jan Ligthart dus, 
toegepast op de boefjes van de internationale politiek, waarbij voorts aantekening 
verdient, dat Tito niet van de Kominform is afgevallen omdat het Westen hem 
zulke coulante voorwaarden aanbood, maar omdat Stalin hem zo on-coulant be
handelde. Achter deze Britse argumenten gaan echter motieven schuil. In de eerste 
plaats het onwankelbare vertrouwen in het doorzicht en de handigheid van de "old 
China hands", die hun leven lang met de Chinezen zaken hebben gedaan en het 
"dus" ook ditmaal wel zullen klaren; het is een verwachting, die in de afgelopen 
jaren zowel ten aanzien van de' Engelse diplomatieke en consulaire vertegenwoor
digers als ten aanzien van de Engelse zakenlieden volstrekt te niet is gedaan - be
halve voor zover het handelsbetrekkingen betrof, die door communistisch China 
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voor zich zelf van essentieel belang werden geacht. (Hetzelfde is, ten aanzien van 
de gehele Oost-West-handel, onlangs door het Engelse vakverenigingscongres nog 
eens duidelijk vastgesteld: een dwaas die daarvan méér verwacht dan met de com
munistische belangen overeenstemt.) En Hongkong, de Britse kroonkolonie, leidt 
een moeizaam en kunstmatig bestaan op een rest handel van de vrije wereld met 
het communistisch gebied, die in belangrijke mate door deze haven gaat. Wie zal 
het de Engelsen kwalijk nemen, dat zij deze levensader niet lichtvaardig afsnijden? 
Maar ook: wordt hier werkelijk een belang van de vrije wereld gediend? 

Het is mogelijk van deze personalia en emotionalia te abstraheren en de Engels
Amerikaanse tegenstelling principieel te stellen. Dan wordt het veel meer een 
verschil in nadruk: de Amerikanen leggen, begrijpelijk bij een natie die weet grote, 
haast ongekende invloed op de wereldpolitiek te kunnen uitoefenen, de nadruk op 
wat men doen kan en doen moet. De Engelsen leggen de nadruk op overleg, op 
het pogen elkaar met wederzijdse concessies te vinden, op de wenselijkheid om 
zolang het gaat te pogen vreedzaam naast het communistische wereldblok te leven. 
Beide visies zijn begrijpelijk en tot op zekere hoogte juist. De Amerikaanse faalt, 
als zij 700 millioen mensen en één-derde van de aardbol met één klap van buitenaf 
van het Sowjetbewind zou willen verlossen, in plaats van zorgvuldig naar gaten en 
kieren te speuren. De Engelse, waar zij de bewuste of onbewuste illusie heeft dat 
de Sowjets op den duur aan de mogelijkheid van vreedzame coëxistentie van het 
Sowjetblok en de vrije wereld zouden geloven; Stalin deed dat niet, en het is ook 
niet waarschijnlijk dat zijn eerstaanwezende erfgenamen het geloven. 

Dus is de reële vraag, welke kieren en scheuren er in het Sowjetblok zijn, en 
wat men wil riskeren in het militaire, opofferen in het diplomatieke vlak om de 
openingen te verwijden, de vrijheid te bevorderen en (wie weet?) de op zich zelf 
onvermijdelijke val van ook déze tirannie dichterbij te brengen. Van achter de 
schrijftafel is dat gemakkelijker in een algemene formule uit te drukken dan het 
in de diplomatie af te wegen is. Daarvan een enkel voorbeeld. 

VI 

Er zijn twee factoren die tot grote voorzichtigheid nopen - die gelukkig ook de 
algemene aandacht hebben (misschien heeft de mensheid sinds 1938 toch iets ge
leerd). De eerste is, dat de meeste Russische gebaren niet veel meer dan gebaren 
zijn. De buitenlandse diplomaten mogen zich iets vrijer in Rusland bewegen, 
maar niet volkomen vrij. Enkele buitenlandse bezoekers krijgen wat gemakkelijker 
een visum, maar het zijn nog uitzonderingen. Door Russische "bemiddeling" worden 
enkele Westelijke civiel-geïnterneerden uit Noord-Korea vrijgelaten, maar dat is 
ten aanzien van het gehele Koreaanse probleem niet eens een gebaar, maar op 
zijn hoogst een gebaartje. De sociaal-economische schroef wordt in de satelliet
landen enkele slagen losser gedraaid, maar knelt nog steeds - terwijl het losser
draaien waarschijnlijk niet zozeer voor de mooie ogen van de bevolking geschiedt 
als wel omdat de onrust anders niet meer houdbaar is. Zo kunnen we doorgaan ... 
maar zolang niet aannemelijk is dat de Russische productie van atoombommen of 
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straaljagers wordt verminderd, zal men voorzichtig moeten zijn en zelfs rekening 
moeten houden met de mogelijkheid (ook al houdt men die voor onwaarschijnlijk) 
dat alle vredesgebaren slechts een valstrik zijn om de militaire waakzaamheid van 
het Westen te laten verslappen - en dan toe te slaan. 

Daarmede komen we op de tweede factor: de gelukkig algemeen erkende wense
lijkheid om, wat men ook op politiek gebied zou willen overwegen, in. ieder geval de 
bewapeningsinspanning van het Westen niet te verminderen zolang daarvoor geen 
tastbare redenen zijn aan te voeren. Maar dit is toch ook een van die factoren, 
die niet uitsluitend aan Amerika ter beslissing staan, zelfs niet aan Amerika, ver
sterkt met Frankrijk en Engeland, als die drie tot overeenstemming gekomen moch
ten zijn. Bij de herbewapening van het Westen in Europa is Duitsland betrokken 
en da~r is de neiging om naar een hereniging-op-condities te streven groot, zó groot 
zelfs dat sommige Duitsers wel eens bereid zouden kunnen zijn om de oriëntatie 
op het Westen en de inschakeling in het verdedigingsstelsel van West-Europa op 
te geven ter wille van een politieke hereniging van geheel Duitsland, verondersteld 
dat de Russen bereid zouden zijn hun strijdkrachten uit Oost-Duitsland terug te 
trekken en vrije verkiezingen toe te laten. De S.P.D. bijv. heeft door haar pogingen 
om de politiek van Adenauer vooral op zoveel mogelijk punten in de wielen te 
rijden, zich zelf nagenoeg in deze positie gemanoeuvreerd. Daarmede komt de 
Europese Defensie-Gemeenschap nog wankeler te staan dan zij al stond; daarmede 
is voor de Russen de mogelijkheid geopend om te trachten door het spierinkje van 
voor hen betrekkelijk onbelangrijke concessies de kabeljauw van een splitsing in 
de Westelijke gelederen te vangen. Zijn zij daar al niet angstig dicht bij? Men zou 
het haast gaan vrezen. 

Het is ook op dit punt een kwestie van zakelijk afwegen. Is het terugtrekken van 
de Russische strijdkrachten uit Oost-Duitsland en het opgeven van de bolsjewise
ringspolitiek daar een werkelijk belangrijke concessie voor de Russen? Het is 
moeilijk te beoordelen, maar ik waag eraan te twijfelen: het terugtrekken van hun 
troepen betekent slechts een terugtrekken over korte afstand en zou zeker in het 
niet vallen, als men er een stukje militaire terugtocht van het Westen mee kon 
kopen. En er is reden om aan te nemen, dat de Russen ook vóór de opstand van 
17 Juni allang tot de conclusie waren gekomen, dat het door hen opgelegde bewind 
van de Socialistische Eenheidspartij in de Oostzone zo weinig wortel had geschoten 
dat het dit gebied voor het Kremlin bepaald niet hanteerbaarder maakte; ergo: het 
kan worden gemist, zeker nu het in het oog van de bevolking en de gehele wereld 
zijn gezicht verloren heeft. De Westelijke Grote Drie zullen dus in Bermuda - als 
er een Bermuda komt - terdege hebben na te gaan, of de door de Russen eventueel 
aangeboden concessies, ook al lijken zij zo veelomvattend als een ontruiming van 
Oost-Duitsland, méér betekenen dan het erkennen van een bestaande toestand, en 
dus of zij belangrijk genoeg zijn om daardoor de thans opgezette verdedigings
organisatie van het Westen ook maar enigszins aan te tasten. 

Naar analogie geldt hetzelfde in Korea, zoals we zagen. Is de vijand inderdaad 
gedwongen om naar een wapenstilstand te streven, dan is het waarschijnlijk dat 
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hij tot een verdere terugtocht te bewegen moet zijn dan tot deze, vrij miserabele 
wapenstilstand - ook al kan men als eerste concessie van de communisten het los
laten van de eis tot gedwongen repatriëring van de krijgsgevangenen dankbaar 
begroeten. De dankbaarheid moet echter goed geadresseerd zijn: geen dank aan de 
communisten, van wie de laatste jaren onomstotelijk hebben geleerd, dat zij derge
lijke aanbiedingen niet uit menselijkheid doen, maar dank voor de geboden kans -
om het spel verder te spelen en misschien de tegenstander tot een terugtrekken op 
wezenlijker punten te dwingen. Nog eens: men behoeft daarvoor niet, zoals sommi
gen in Europa menen, een "oorlogzuchtige Amerikaan" te zijn, maar het is een 
kwestie van koel afwegen, waarbij voorts risico's, die men nu zou nemen, wel eens 
slachtoffers in de toekomst zouden kunnen sparen. 

Ten aanzien van Mao Tse Toeng blijft het geboden na te gaan, of de diploma
tieke erkenning plus toelating tot de V.N. die men hem zou kunnen bieden, en het 
handelsverkeer dat het Westen met hem zou willen onderhouden, of wel voor hem 
redenen zouden kunnen zijn om zijn politieke oriëntatie van het Kremlin naar het 
Westen te verschuiven (wat bij orthodoxe communisten, die meestal weinig onder 
de invloed komen van sympathiepetuigingen, onwaarschijnlijk is), of wel het nood
zakelijke openhouden-van-de-deur vormen voor het geval hij zich later eens mocht 
bedenken (wat dus vrijwel pure speculatie is, en de ijzeren handschoen voorbarig 
door de fluwelen vervangt). 

Ja, een conferentie tussen de Westelijke Grote Drie is wel noodzakelijk, als men 
het ventiel van de opgeblazen cliché's wil losdraaien en tot een zakelijke waardering 
van de toestand wil komen. Het zou prettig zijn om deze beschouwing te eindigen 
met de rustgevende noot, dat de staatslieden van de grote mogendheden alle kwali
teiten bezitten die voor hard en zakelijk onderhandelen nodig zijn, en alle ijdelheid, 
alle frase en alle jacht op kleine binnenlands-politieke winstpunten hebben af
gelegd. Helaas, ook op dit punt stemt de ervaring van de vooroorlogse jaren tot 
voorzichtigheid. 

Hierboven werd verwezen naar de op zich zelf niet onjuiste, maar ten slotte 
weinig ter zake dienende verwijten, die de Engelse Conservatieven en de Arbeiders
partij elkaar over het gebrek aan oorlogsvoorbereiding plachten te maken. Een 
docent van de London School of Economics, R. Bassett, heeft het vorig jaar een boek 
laten verschijnen "Democracy and Foreign Policy", waarin hij voor de periode van 
het Chinees-Japanse geschil van 1931-'33 nauwkeurig onderzoekt, wat van dag tot 
dag de Engelse politici hebben gezegd en wat de journalisten hebben geschreven. 
Veel blijft er niet van heel. Ook zij, die later gaarne het air aannemen van het-altijd
wel-gezegd-te-hebben, blijken op de beslissende ogenblikken vaag te zijn geweest, 
allerminst continu in hun oordeel (ook Churchill niet, tussen haakjes gezegd) en 
elkander bestrijdend niet op de wezenlijke punten, maar op de extreemste uit
latingen van de andere partij. Het is uiterst leerzame, maar geen opwekkende 
lectuur. Zouden de staatslieden in Bermuda het niet onder hun hoofdkussen kunnen 
leggen? 

Amsterdam, 8 Juli 1953. 
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E. BRONGERSMA 

OVERHEID EN HUMANISME 

H
et is misschien uit een oogpunt van voorzichtigheid gewenst hier voorop 
te stellen, dat ik mij in dit artikel, in het kader van de gegeven vraag
stelling, moet beperken tot de politieke zijde van het probleem, opgeworpen 

door de eisen van het Humanistisch Verbond. Niet aan de orde is de vraag, hoe de 
katholiek staat of staan moet tegenover het humanisme als levensbeschouwing, en 
op welke gronden hij zijn houding bepaalt. Het gaat er hier alleen om, vast te 
stellen, welke positie iemand, die de katholieke geloofsleer als de enig ware aan
vaardt, en die op politiek terrein voor het democratisch socialisme kiest, zal 
innemen waar het betreft de verhouding tussen overheid en hu.manisme. 

Door katholieken van verschillende politieke schakering of zonder uitgesproken 
politieke voorkeur is daar in zeer uiteenlopende toonaard over geschreven. Een 
enkel punt, dat naar mijn mening van essentiële betekenis is, miste ik tot dusver 
nog steeds in de niet altijd met de nodige zelfbeheersing en voorzichtigheid op
gestelde artikelen. En ik ben er mij wel van bewust, dat de volgende beschouwingen 
noch bij al mijn geloofsgenoten, noch bij alle humanisten in de smaak zullen vallen. 
Dat is niet mogelijk, niet nodig en ook niet erg. Zij willen niet meer zijn dan een 
bijdrage tot een nog allerminst afgesloten discussie, en blijven uiteraard geheel voor 
de persoonlijke verantwoordelijkheid van de schrijver. 

Allereerst dan de vraag of de overheid humanistische organisaties moet ver
bieden. Ook de meest innige overtuiging omtrent de onjuistheid van de humanis
tische levensbeschouwing zou mij niet tot een bevestigend antwoord kunnen 

. bewegen. Principieel is het recht op het hebben van een eigen levensbeschouwing 
voor ieder aards gezag onaantastbaar. Het recht om zich aaneen te sluiten met 
gelijkgezinden volgt dwingend uit de sociale natuur van de mens. En het zou ook 
een schending van de menselijke waardigheid zijn, iemand wel het recht op een 
eigen overtuiging toe te kennen, maar hem de verkondiging daarvan, het getuigen 
daarvoor, te beletten. Deze verdraagzaamheid is dus principieel, en berust niet op 
een onverschilligheid voor waar of onwaar, maar op het inzicht, dat de strijd daar
over niet met politieke middelen gevoerd en beslecht kan worden. In een nog niet 
in druk verschenen rede, door prof. Pompe voor het Thymgenootschap gehouden, 
wijst hij op de valsheid van de pathetische uitroep, dat waarheid en onwaarheid toch 
nooit gelijke rechten kunnen hebben. Waarheid en onwaarheid hebben geen van 
beide rechten. Rechten heeft slechts de mens. In de staat vinden wij tegenover 
elkaar mensen, die een waarheid aanhangen - een waarheid, dat betekent nog niet 
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de waarheid op elk levensterrein! - en mensen die een dwaling aanhangen - een 
dwaling, dat betekent nog niet dat zij het altijd en overal mis hebben! Beide 
groepen hebben voor de staat onvervreemdbare rechten. 

De staat heeft het algemeen welzijn van al zijn burgers te dienen. Ook voor een 
minderheid zal het vaderland toch altijd een vaderland moeten zijn, waarin men 
zich thuis en gelukkig kan voelen, en waarin men zich op menswaardige wijze kan 
ontplooien. De staat met gemengde bevolking dient het algemeen welzijn zeker 
niet door zich geheel te richten naar de inzichten van een bepaalde groep, zelfs 
al heeft die de meerderheid. 

Maar even nadrukkelijk dient gesteld, dat dit geen pleidooi is voor de neutrale 
staat. Een aanval op zijn grondslagen en een aantasting van zijn wetten kunnen 
en mogen de staat niet onverschillig zijn. Of de overheid een dergelijke aanval en 
aantasting moet keren met verbodsbepalingen is een kwestie van politieke 
opportuniteit. Verbieden is niet steeds de beste bestrijding, maar kan zeker ge-

. oorloofd zijn, en is zelfs noodzakelijk, als de propaganda gevaarlijke of voor de 
grote meerderheid stuitende vormen aanneemt. 

Ik zou dus kunnen instemmen met het verbod van een (denkbeeldige) humanis
tische organisatie, die tot zelfmoord aanspoort, die aanbeveelt gebrekkige kinderen 
bij de geboorte te wurgen of die aanraadt nudisme te beoefenen op openbare 
straten en pleinen. Zoals ik zou kunnen instemmen met het verbod van een 
(denkbeeldige) protestantse organisatie, die jongelingen ophitst om processies te 
verstoren, of van een (denkbeeldige) katholieke organisatie, die processies wil 
organiseren op verboden plaatsen, die rechters maant de echtscheidingswetten te 
saboteren, of die andersdenkenden op de brandstapel wil slepen. Het is duidelijk, 
dat zulke organisaties ontoelaatbaar geacht moeten worden, geenszins omdat ze 
humanistisch, protestants of katholiek zijn of heten, doch uitsluitend om hun 
particuliere onwettige strekking. Het is ook duidelijk, dat de grenzen geheel anders 
te trekken zijn wanneer het gaat om propaganda, met wettige middelen, voor 
wetswijziging of om gedragingen van afzonderlijke burgers, die geen inbreuk 
vormen op bepaalde wetten ofschoon ze door vele medeburgers scherp worden 
veroordeeld. 

Zo acht ik het niet geoorloofd een verbod van de Staatkundig Gereformeerde 
Partij door te drijven, ook al zijn de doelstellingen daarvan ten aanzien van de 
rechten der katholieke Nederlanders revolutionnair. En ik ben het met Pompe eens, 
waar hij op principiële gronden stelt: "Daarom zal, zolang zovele Nederlanders in 
echtscheiding en in kunstmatige kinderbeperking niet alleen hun voordeel, maar 
onder omstandigheden ook hun plicht zien, de overheid geen algemene wet mogen 
voorschrijven, waarbij echtscheiding en kunstmatige kinderbeperking verboden 
zijn." 

Vloeit hier nu uit voort, dat, zoals men het wel aanbeveelt, de kérken met 
"andere levensbeschouwelijke genootschappen", zoals het Humanistisch Verbond, 
op één lijn moeten worden gesteld?' Het komt mij voor, dat dit een ver;warrende 
probleemstelling is, en zelfs een strikvraag. 

De kerk is namelijk niet louter, zelfs niet in de eerste plaats een "levensbe-
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schouwelijk genootschap". Zou zij dit wel zijn, dan 'was inderdaad de zaak heel 
eenvoudig, want a priori valt niet uit te maken, of aan het ene levensbeschouwelijke 
genootschap een voorrang toekomt boven het andere. De staat heeft geen orgaan 
om een verantwoorde keus te maken tussen uiteenlopende menselijke levensbe
schouwingen, en kan ze dus het beste als gelijkwaardig behandelen. De verschillen 
tussen Spinoza en Hegel moeten niet door regering of door het parlement worden 
beslecht. 

Voor de humanist is nu het katholicisme een levensbeschouwing, zoals het 
reformatisch christendom er een is, het boeddhisme en het humanisme. Als hij 
echter van de staat gelijkschakeling van deze stromingen, althans gelijke behande
ling eist, doet hij niet meer of minder dan van de staat eisen, dat deze zich zal 
gedragen naar zijn humanistische inzichten. Hij verwaarloost, dat voor veel grotere 
aantallen landgenoten de kerk iets absoluut anders is dan een "levensbeschouwelijk 
genootschap". Zij is voor hen de gemeenschap der gelovigen, een heilsinstiuut, door 
God zelve ingesteld, met beloften van verlossing; het mystieke Lichaam van 
Christus, primair gericht op de eeuwigheid en het absolute, niet op het aardse leven. 
Noodzakelijk brengt het aanhangen van deze gedachten een kijk op het aardse 
leven, een levensbeschouwing mee. Maar in eerste instantie gaat het niet daarom, 
niet om de wereld, maar om God. 

Doch dit zijn slechts woorden, verzucht de humanist, menselijke illusies in een 
door mensen ontworpen bovenmenselijk kleed. Hier inderdaad staan christen en 
humanist lijnrecht tegenover elkaar, is er geen raakpunt voor hun beider over
tuiging. De strijd daartussen kan niet op deze bladzijden geleverd worden. In feite 
wordt hij nooit op bladzijden uitgevochten, doch enkel in het diepst van de mense
lijke ziel. Maar de humanist zal, juist als humanist en als democraat, moeten 
erkennen dat de overtuiging omtrent de bovenaardse roeping en instelling van de 
kerk, hoe dwaas en ergerlijk zij hem ook moge lijken, leeft en heerst in de geest 
van een grote meerderheid van zijn landgenoten. Als hij hun vraagt, hun pretentie 
niet hoger te stellen dan de zijne, dus op zuiver menselijk vlak, dan vraagt hij ,hwl 
humanist te worden. Als hij eist, dat kerken en humanistisch levensbeschouwelijk 
verband voor de staat gelijk zullen zijn, eist hij dat de staat zich op humanistisch 
standpunt zal stellen. 

Dit is in strijd met het wezen van de ! staat, die, wij zagen het reeds, het 
algemeen welzijn moet dienen en zich dus, als de bevolking gemengd is, niet geheel 
mag richten naar de inzichten van een bepaalde groep. Te meer klemt dit, als deze 
groep een kleine minderheid vormt. 

In het Nederlandse volk nemen de kerken, naar inzicht van de grote meerder
heid, een aparte plaats in. Het lijkt mij, dat de staat dit inzicht niet kan verwaar
lozen -zonder het volkskarakter geweld aan te doen. 

Intussen zijn er gebieden waar georganiseerd christendom en georganiseerd 
humanisme op overeenkomstige wijze optreden en dus ook op overeenkomstige 
wijze behandeld moeten worden. Als ik een gelijkenis mag maken, met alle gevaren 
daaraan verbonden, zou ik de Kerk kunnen vergelijken met een appel, het Huma
nistisch Verbond met een bal. De appel is direct een schepsel Gods, dat door 
menselijke cultuur zijn tegenwoordige kleur en smaak verworven heeft. De bal 
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is direct een menselijk product. Niemand zal ze gelijkstellen. Oorsprong en doel 
zijn anders. Maar ze komen hierin overeen dat ze rond zijn en rollen kunnen. 

Nu ontmoeten wij in ons maatschappelijk leven het verschijnsel dat de staat 
op zeer bepaalde en intense wijze belast is met de verantwoordelijkheid voor 
bepaalde burgers, te weten gevangenen, militairen en D.U.W.-arbeiders. De om
standigheden waaronder zijn onderling afwijkend, maar de positie van de leden van 
deze drie groepen is hierin gelijk, dat zij behoefte hebben aan contact met en hulp 
van personen, die zij kunnen erkennen als leidslieden, gedragen door hun eigen 
overtuiging. Het hoort tot de verworvenheden van de Nederlandse volksgemeen
schap, deze behoefte hoog aan te slaan en hieraan tegemoet te komen, waar 
mogelijk. 

Aan de andere kant zien wij georganiseerde gemeenschappen, welke personen 
aanbieden die zij geschikt achten als zodanige leidslieden op te treden. Sommigen 
van hen zeggen hiertoe door God geroepen te zijn, anderen beroepen zich uit
sluitend op hun medemenselijke bewogenheid. De staat kan hier geen onderscheid 
maken; hij mist immers het orgaan om echtheid en gehalte van de roeping te 
toetsen. Hij zal dus waar de vraag er is en het aanbod, beide gelegenheid moeten 
geven tot elkander te komen. 

Gelegenheid geven en tegelijk de middelen onthouden, die nodig zijn om de 
gelegenheid te benutten is een misselijk, onwaardig formalisme. En ik ben het dus 
met pater Stokman eens, dat als de overheid aalmoezeniers en legerpredikanten 
subsidieert, dan ook de geestelijke verzorgers van het Humanistisch Verbond recht 
op subsidie hebben, naar rato van hun verrichtingen. 

De enige vOorwaarde, die de staat aan deze geestelijke verzorging kan stellen, 
is dat hierbij niet zijn grondslagen worden aangevallen en zijn wetten worden aan
getast. En nu zijn er mensen, die stellen dat de Nederlandse staat een God
belijdende staat is, of behoort te zijn, en dat dus het principieel a-religieuze 
Humanistisch Verbond per se deze grondslag aantast. 

Het is wellicht een ontstellend getuigenis van armoede, wanneer degeen, die 
het heeft aangedurfd dit artikel te schrijven, moet erkennen, dat hij met de term 
"godbelijdende staat" nooit raad geweten heeft. Hij heeft namelijk nog nooit een 
staat iets horen belijden. Hij heeft wel belijdenissen gehoord van personen, die 
terecht of ten onrechte optraden als vertegenwoordigers van de staat. 

Wanneer nu zo'n persoon zelf niet gelooft in God, zou het een geestelijke ver
krachting en een stuitende farce zijn, hem God te laten aanroepen in plechtige 
ogenblikken. Wanneer zo'n persoon zelf wel gelooft in God, zou het een geestelijke 
verkrachting en onduldbare dwang zijn, hem het recht te ontzeggen God aan te 
roepen in plechtige ogenblikken. Het Nederlandse volk, dat krachtens zijn wetten 
godsgeloof niet als voorwaarde stelt voor de vervulling van enige lands bediening, 
heeft in beide gevallen de persoonlijke houding van zijn vertegenwoordigers te 
eerbiedigen. Maar aan de andere zijde dient erkend, dat dit Nederlandse volk in 
grote meerderheid wel godgelovig is en aan geloof en godsdienst een bijzondere 
plaats wil zien toegekend indien dit kan zonder het individuele geweten te 
schenden. Zolang dit zo is, lijkt het mij zuiver democratisch dat de overheid 
specialé regelingen schept voor de Zondag en de christelijke feestdagen, dat zij 

426 



, .; ( >" I ______ ~~ 

een voorkeur toont voor de eed boven de belofte, zonder overigens tot de eed te 
dwingen, en dergelijke meer. Zoals het juist is, dat op de U.N.O.-vergaderingen 
een minuut stilte in acht genomen wordt om hen, die dit wensen, gelegenheid te 
geven tot gebed. Zoals de Duitse socialisten juist deden, door hun stem te geven 
aan de inleiding van de nieuwe grondwet met de woorden "lm Bewusstsein seiner 
Verantwortung vor Gott und den Menschen .... hat das deutsche Volk .... 
beschlossen. " 

Ik meen dat men van zuiver politiek democratisch standpunt (en dit is het enig 
standpunt dat in dit artikel ter sprake komt) deze door de grote meerderheid 
begeerde uitdrukkingen van de traditionele grondslagen van onze beschaving moet 
handhaven, ook al weet ik, dat God beter gediend is met de rechtvaardigheid 
van een verdrag dan met de aanroeping van Zijn naam in de preambule, en al 
lijkt het mij voornamer dat een rechtvaardig loon wordt uitbetaald dan dat "God 
zij met ons" staat op de rand van de wederrechtelijk aan de arbeider onthouden 
gulden. 

Er is al te vaak misbruik gemaakt van Gods naam om gruwelen te dekken. 
Maar de Nederlandse overheid, die tot taak heeft het algemeen welzijn te 
behartigen in Nederlandse zin, zal het respect voor het godsgeloof en de "goede 
zeden" hebben te verdedigen, zoals die in de gegeven tijd in dit volk, of tenminste 
in de grote meerderheid daarvan leven. Voor de katholiek zijn de grondslagen 
van de zedenwet absoluut en onveranderlijk. Hij kent geen evolutie van de moraal 
in de zin, waarin deze door anderen vaak wordt voorgesteld. Evenwel, hoe dit 
hem ook moge spijten, hij heeft te aanvaarden, dat voor het Nederlandse volk 
als geheel de inhoud van het begrip "goede zeden" aan wezenlijker wijzigingen 
onderworpen is, dan de katholiek voor zich zelve kan accepteren. Terecht acht hij 
het daarom zijn taak zich met geestelijke wapenen tegen datgene te keren, wat in 
zijn oog een afglijden is. Anderzijds staat het vast, dat dit afglijden nog niet zo'n 
omvang heeft aangenomen, dat een groot aantal àan het christendom ontleende 
zedelijke beginselen zou hebben opgehouden gemeengoed van ons volk te zijn. 
Ook de niet-christen, de a-religeuze, de humanist, leeft in hoofdzaak op dit 
traditionele erfgoed van onze beschaving. Men kan dit niet ontkennen zonder de 
historie geweld aan te doen. En zolang dit zo is, is het aan de staat deze grond
slagen van ons volksbestaan te verdedigen. 

Betekent dit dan toch wering van het Humanistisch Verbond, althans uit de 
"geestelijke verzorging" van aan de staat toevertrouwde personen? A-religieus 
noemt de humanist zich. Dat betekent anti-religieus, godloochenend zeggen 
sommige bestrijders. De humanist verweert zich woedend hiertegen; hij wil dat 
men zijn eerlijk gemeende verklaring op haar inhoud accepteert 

Ik moet bekennen, zelf ook daartoe niet bereid te zijn, op gevaar eveneens over 
mij de toorn van het Humanistisch Verbond af te roepen. Maar ik deel niet het 
oordeel van hen, die in vele, vaak zeer ongelukkig gestelde artikelen, de humanis
ten als godsbestrijders afschilderen. Ik verwijl liever bij de humanistische 
erkenning van een waardebesef, dat niet afhankelijk is van menselijke willekeur, 
en kan mij slechts verbazen, hoe weinig van katholieke zijde aandacht is besteed 
aan de daaruit te trekken conclusies. Degenen, die zich hierin willen verdiepen 
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zou ik met nadruk willen verwijzen naar dat voortreffelijke werk "Ethica" van de 
katholieke hoogleraar De Bruyne, in het bijzonder naar het hoofdstuk "Moraal 
en atheïsme" (deel lIl, blz. 353-401). Ik moet mij hier beperken tot enige citaten. 

"Van 't ogenblik immers, dat de mens zich volstrekt en werkelijk verplicht voelt 
het Goed te verwezenlijken, komt hij tot een zekere ofschoon niet uitdrukkelijke 
kennis van de Godheid" (364). 

"Geeft men, bijvoorbeeld, toe dat het absoluut en uiteraard en werkelijk be
taamt dat de proletariër voor de "Zaak" van de sociale rechtvaardigheid (en Diet 
uit wraakzucht tegen andere mensen) zijn leven veil dient te hebben en dat hij in 
de mens, in een vrouw, in een kind de persoon dient t~ eerbiedigen, omdat het zo 
objectief en absoluut "vereist" is, dan neemt men impliciet het bestaan (doch 
misschien niet de naam) van de Godheid aan en logisch kan men zich geen 
werkelijke atheïst meer noemen" (383). "Wie met persoonlijk inzicht en niet alleen 
verbaal schouwt dat er een wezensverschil ligt tussen het behoorlijke en het 
onbehoorlijke en intuïtief-critisch, al zij het niet-wetenschappelijk, ziet dat het 
volstrekt en werkelijk behoort, dat hij, zelfs ten prijze van zijn gemakzucht, van 
zijn wellust, van zijn leven, het behoorlijke verwezenlijke, naar waarheid streve, 
waarheid bevestige, waarheid in zijn handelen verheerlijke, kiest reeds partij in 
zijn vrije beslissing voor God of tegen hem. Men kan dus... Hem boven al 
beminnen, wanneer men tegen Hem of juister tegen een valse voorstelling van 
het opperste Goed te velde trekt. In deze zin verklaren wij de uitdrukking van 
pater P. Claeys-Bouuaert: "On pourrait croire en Dieu comme sans Ie savoir, en 
s'imaginant même Ie contraire" (394-395). "Ons schijnt het evident dat het expliciet 
atheïsme gepaard kan gaan met een authentieke kennis van God, niet in het on
bewuste noch in het onderbewustzijn doch in het denken zelf" (396). 

Het verbaast mij altijd, dat men van katholieke zijde zoveel gereder staat te 
leren dat godloosheid moet voeren tot moreel verval dan dat moreel normbesef 
een onuitgesproken godsgeloof insluit. Dat men zoveel makkelijker het Evangelie
woord citeert "Wie niet met Mij is, is tegen Mij" dan dat andere, even echt
Evangelische "Wie niet tegen u is, is VOor u". Ik geloof, op grond van het 
vorenstaande, niet in het a-religieuze karakter van het Humanistisch Verbond, 
ook al bevestigt het Verbond dit met de grootste nadruk. En wat de geestelijke 
verzorging door dit Verbond aangaat, erken ik met prof. De Bruyne "dat de 
echte zedelijkheid kan samengaan niet alleen met het expliciet theïsme doch ook 
met verscheiden vormen van uitgesproken atheïsme" (394). Het lijkt mij gunstig, 
dat de humanisten een aantal buitenkerkelijken opvangen, die naar nihilisme dreigen 
af te glijden, een gevaarlijke toestand, voor een groot deel door de schuld der 
kerken, althans der kerkelijken ontstaan. 

Dat het Humanistisch Verbond daarbij zich heeft te beperken tot de buiten
kerkelijken, die van dit optreden gediend zijn, lijkt mij in een democratie onweer
spreekbaar. Het aan te dienen als de vertegenwoordiger of de alomvattende 
eenheid van alle buitenkerkelijken of het hun als zodanig op te dringen is een 
onduldbaar machtsmisbruik tegenover de talloze buitenkerkelijken, die Of veel 
dichter bij de kerken Of veel verder er van af staan dan de humanisten. Voor hen 
is er geen gemeenschappelijke noemer, gelukkig niet, zou ik zeggen. Ik weet, 
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dat er humanisten zijn, die dromen van een toekomst, waarin het Humanistisch 
Verbond wel deze plaats zou kunnen verwerven. Ik waag me niet aan een 
profetie, maar kan slechts bevestigen, dat dit mij vooralsnog onwaarschijnlijk, zelfs 
onmogelijk lijkt. Zeker ben ik er van, dat dit een ramp voor de Nederlandse 
volksgemeenschap zou zijn. We zitten hier met een vrij sterk verzuild protestan
tisme, met een katholicisme, dat naar de mening van bevoegde buitenlandse (en 
ook enig Nederlandse) katholieke waarnemers geleidelijk aan doodgesmoord wordt 
in zijn organisaties. Wat een zegen, dat nog ergens een deel van ons volk niet 
verzuild is en, al dan niet in Gods naam gelovend, zich verheugt in de vrijheid 
die toekomt aan de kinderen Gods. 

Durven de katholieken nog kortweg met Augustinus te zeggen "Am a et fac 
quod vis": Heb lief en doe wat ge wilt? Of voegen zij er de clausule aan toe: 
op voorwaarde natuurlijk dat ge lid zijt van de K.V.P.? Is niet de verzuiling, of 
liever de mentaliteit, die achter de verzuiling steekt, hoofdschuldig aan geloofsafval 
en nihilisme? Dan past een wat bescheidener toon dan het "handen af van de 
buitenkerkelijken"! dat klonk door menig artikel in de katholieke pers over het 
humanisme. Is het niet mede de . schuld van de kerkelijken, als thans een aantal 
buitenkerkelijken zich eerder door het humanisme wil laten afhouden van nihilisme 
dan door de woordvoerders van Hem, die woorden heeft van het eeuwig leven? 

Ook al komt de hulp ons in menig opzicht gebrekelijk voor en zelve wat 
zwevend, toch lijkt het mij te getuigen van gebrek aan zin voor het goede - waar 
en hoe het zich ook voordoet - en aan een tekort in godsvertrouwen, wanneer 
men de hulp van het humanisme in de strijd tegen het nihilisme zou versmaden 
of zelfs onmogelijk zou willen maken. Zelve opgegroeid in een humanistische 
omgeving, zou ik mijn afkomst en mijn vreugde over de vriendschap van voor· 
treffelijke humanisten verloochenen, wanneer ik de hoop verwierp dat het zaad, 
door de humanist uitgeworpen, goede oogst zal mogen dragen, en zal opschieten in 
takken en bloesems, hoog boven de zaaier uit, en dichter ten hemel reikend dan 
diens handen en diens hoofd. 
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H. B. J. WASLANDER 

OVERHEID EN HUMANISME 

D e redactie van dit maandblad heeft aan mij de vraag ter beantwoording 
voorgelegd wat naar democratische en socialistische overtuigmg de houding 
van de overheid behoort te zijn tegenover geestelijke verzorging van mili

tairen, gevangenen, DUW-arbeiders en dergelijke, vanwege humanistische organi
saties. Zij heeft die vraag echter niet alleen aan mij voorgelegd, maar ook aan een 
rooms-katholiek en een protestants-christelijk partijgenoot. Ongetwijfeld is aan haar 
tot mij gerichte uitnodiging niet vreemd geweest de omstandigheid, dat ik humanist 
ben en lid van het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond. 

Wat zou de redactie hebben gedacht toen zij haar uitnodigingen aan de verschil
lende schrijvers verzond? Wat zullen de lezers denken als zij deze artikelen-reeks 
gaan lezen? Zullen zij misschien hebben gehoopt op pikante - voor wat in ieder 
geval de redactie betreft: anderzijds niet ál te pikante - tegenstellingen tussen de 
schrijvers? Met de publicatie der artikelen zal blijken of en in hoeverre die hoop 
gegrond is geweest. Maar in ieder geval zou ik nu, om te beginnen, er op willen 
wijzen, dat de redactie haar kansen op pikante schermutselingen niet heeft vergroot 
door haar formulering ' van de vraagstelling. Had zij die willen uitlokken, dan had 
zij beter aan de drie schrijvers bijv. de vraag kunnen voorleggen: hoe staat gij, 
resp. als rooms-katholiek, protestant, en humanist tegenover de geestelijke verzor
ging vanwege humanisten en Humanistisch Verbond? Tenminste ... als ik rekening 
houd met de ervaringen, in andere kring opgedaan. Een dergelijke vraagstelling 
althans schijnt enerzijds rooms-katholieken en protestanten alle gelegenheid te 
geven hun vele bedenkingen tegen het humanisme te berde te brengen, anderzijds 
humanisten aan te moedigen hun afwending van het christendom te motiveren. 

Maar de redactie heeft gevraagd: wat dient naar democratische en socialistische 
overtuiging de houding van de overheid in deze kwestie van de geestelijke verzor
ging vanwege humanisten te zijn? En ik meen er aan te mogen toevoegen dat de 
redactie zo al niet uitsluitend, dan toch zeker in hoofdzaak bedoeld heeft te vragen, 
welke in de huidige Nederlandse verhoudingen de houding van de Nederlandse 
overh,eid behoort te zijn. Daarmee heeft de redactie zich echter goeddeels het uit
zicht op een prikkelende - en "geprikkelde"! - discussie ontnomen. Te recht? 

Ja, Te recht. Ik wil zelfs wel uitdrukkelijk zeggen dat ik aanneem dat het opzet 
van de redactie daarop gericht is geweest. Zij heeft heel goed geweten wat zij deed. 
Zij zou, denk ik, een geanimeerde en wat felle discussie zeer wel hebben kunnen 
waarderen, maar zij heeft ingezien dat daarmee het belang van de zaak niet gediend 
zou zijn. 
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Natuurlijk lag het op zichzelf reeds voor een redactie van een democratisch
socialistisch tijdschrift voor de hand om de vraag te stellen: wat kan er vanuit 
democratisch en socialistisch standpunt over dit zo brandende en de gemoederen 
van velen ernstig bezighoudende vraagstuk worden gezegd? 

Maar er is meer: de redactie is er terecht - stilzwijgend - van uitgegaan, dat 
wanneer in Nederland het probleem aan de orde wordt gesteld, welke de houding 
van de overheid zal zijn tegenover het Humanistisch Verbond en geestelijke verzor
ging vanwege dat Verbond, dat dan een politiek-staatsrechtelijk probleem is aange
sneden, waarin het antwoord in hoofdzaak moet worden gegeven vanuit het 
gezichtspunt der democratie, die grondslag heet te zijn van onze huidige staats
organisatie. Het is dus zo, dat de redactie door haar vraagstelling reeds de discussie 
in juiste, zakelijk-verantwoorde banen heeft geleid. Dat is zozeer het geval, dat men 
ook in andere milieu's waarin men wel is uitgegaan van de vraag, hoe respectievelijk 
vanuit rooms-katholiek, protestants-christelijk en humanistisch standpunt over huma
nistische geestelijke verzorging wordt gedacht, tot het inzicht is moeten komen 
dat niet, zoals het aanvankelijk zou kunnen schijnen, in de eerste plaats een levens
beschouwelijk, maar een politiek vraagstuk aan de orde is gesteld. 

Het is waarlijk niet voor het eerst dat dit van humanistische zijde wordt betoogd. 
Dat is integendeel reeds zo vaak gebeurd dat even de vraag mag worden gesteld 
of dit alles misschien reeds op zichzelf een typisch-humanistische redenering in
houdt? Met andere woorden: zou het misschien de zwakheid van de redactie en 
haar vraagstelling uitmaken, dat zij, onbewust en onwetend, eigenlijk reeds de 
vraag vanuit humanistisch gezichtspunt heeft geformuleerd? Dat zij eigenlijk in 
de vraag reeds, althans ten dele, een keuze heeft gedaan? 

Ik meen dat de redactie dit verwijt niet kan worden gemaakt. Voorzover over dit 
onderwerp tot dusver ernstig is gediscussieerd, hebben alle partners zich op het 
standpunt van de democratie geplaatst. Dat ook de democratie wel iets met levens
beschouwing heeft te maken, dat iedere democraat zijn democratische opvatting 
in laatste instantie zelfs vanuit ziin levensbeschouwing zal motiveren, en dat dus 
de motivering van christenen en humanisten niet gelijkluidend zal zijn, dat behoeft 
thans geen nadere toelichting of verklaring. Waar het echter in het onderhavige 
verband op aan komt, dat is, dat geen der partners tot dusver heeft betoogd dat 
hij op grond van zijn levensbescnouwing het met betrekking tot de kwestie van de 
geestelijke verzorging vanwege humanisten met de democratie minder ernstig zou 
moeten nemen. 

Het zou ook wel heel vreemd zijn als het anders was. Als christenen en humanis
ten zich samen kunnen vinden in een omschrijving van de democratie als "het 
beginsel, dat bij erkenning van de waarde van de gemeenschap, de mens als 
enkeling en in gemeenschap eigen leven te leven en eigen verantwoordelijkheid te 
dragen heeft"; wanneer zij het er vervolgens over eens kunnen zijn, dat de 
democratie een bestuursstelsel en bestuursbeleid medebrengt, waarin "door rechts
vorming en bestuur de vrijheden en initiatieven van minderheden en enkelingen niet 
meer worden beperkt dan de rechtsorde nodig maakt, en met hun behoeften en 
overtuigingen, voorzover zij het stempel der achtbaarheid niet missen, te allen 
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tijde zoveel mogelijk rekening wordt gehouden" 1); wanneer zij tezamen de ver
draagzaamheid vereren en die willen omschTijven als "zedelijke eerbiediging van de 
ander in zijn eerlijke overtuiging" 2); en wanneer tenslotte christenen zeggen de 
democratie vooral te waarderen met betrekking tot geestelijke zaken, dan zou het 
wel heel vreemd zijn, als die democratie en die verdraagzaamheid naar christelijke 
overtuiging halt zouden moeten maken vlak vóór de plaats waarop moet worden 
beslist, hoever de buiten-kerkelijke en de humanist de mogelijkheid zal worden 
gegeven, eigen leven en eigen verantwoordelijkheid te dragen, in hoeverre hij in 
zijn overtuiging zal worden geëerbiedigd. 

"Ieder belijdt zijn godsdienstige meningen met volkomen vrijheid, behoudens de 
bescherming der maatschappij en harer leden tegen de overtreding der strafwet", 
zegt art. 174 van onze Grondwet. Alle staatsrechtbeoefenaars zijn het er over eens 
dat de woorden van het artikel niet geheel gelukkig zijn. Met name moet men het 
niet zo lezen alsof alleen de vrijheid van belijdenis, niet óók die van propaganda en 
verbreiding bijv., zou zijn gegarandeerd. Maar met even veel stelligheid mag worden 
gezegd, dat een uitlegging, van grondwettelijke bepalingen, betreffende de vrijheid 
van godsdienst enz., volgens welke daarin slechts aan godsdienstige en niet aan 
andere levensovertuigingen bepaalde garanties worden gegeven, onaanvaardbaar is, 
in strijd met Nederlandse historie en traditie, en vijandig aan het bestaan en de 
bevestiging van een waarachtige Nederlandse volksgemeenschap. 

De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging mag niet beperkt blijven ~ot het 
recht, een godsdienst of levensovertuiging aan te hangen en te belijden; zij moeten 
ook in gemeenschap met gelijkgezinden beleefd kunnen worden; er moet in vrijheid 
van getuigd kunnen worden, en zij moeten vrijelijk kunnen worden verdedigd, ver
breid en overgedragen. Eventuele beperking van die vrijheid - bijv. ten aanzien 
van gevangenen of militairen - kan uit democratisch oogpunt in geen geval verder 
worden aanvaard dan voorzover die beperking ten aanzien van álle overtuigingen 
gelijkelijk geldt. In zoverre treft het, dat bijv. met betrekking tot de gevangenen 
tot dusver bijna uitsluitend de vraag aan de orde is geweest, of individuele ge
vangenen, die daarop prijs stellen, in hun persoonlijke nood humanistische bijstand 
zullen kunnen krijgen. Aan het verlangen, dat gevangenen zo goed een humanis
tisch woord in gemeenschap zullen kunnen te horen krijgen als dat voor hen gods
dienstige bijeenkomsten worden belegd, is nog maar weinig aandacht gegeven. 
Hetzelfde geldt voor militairen. Ook is het duidelijk dat wanneer ingevolge de 
nieuwe Beginselenwet op het gevangeniswezen en de in voorbereiding zijnde 
Gevangenismaatregel voor de gevangenen gedurende de eerste maanden van hun 
gevangenschap wel de weg naar dominee of pastoor zal open staan, maar niet die 
naar de humanistische raadsman, dat door humanisten als discriminerend moet 
worden aangevoeld, ook al kunnen zij bij de kennisneming van deze regeling mis
schien even glimlachen. En niet alleen ten aanzien van humanisten discriminerend, 

1) Aanhalingen uit een rapport van een commissie van het Nederlands Gesprekcentrum, 
te vinden in de brochure "Wat wil het N.G.C.?", verkrijgbaar bij het secretariaat van het 
N.G.C., Mathenesserlaan 446, Rotterdam. 

2) Aanhalingen uit een verhandeling in dezelfde brochure "Wat wil het N.G.C.?". 
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maar ook als on-Nederlands en in sU'ijd met het beginsel der gelijkgerechtigheid, 
dat een Nederlandse overheid tegenover elke levensovertuiging behoort in acht te 
nemen. 

Humanisten hebben reden minister Donker - en zelfs ook: diens voorganger 
minister Mulderijel - erkentelijk te zijn voor wat zij hebben gedaan, tegen veel 
weerstand in, om aan verlangens van humanisten en buiten-kerkelijken tegemoet 
te komen. Dit mag echter niet doen voorbij-zien, dat nog altijd hun bij lange niet 
recht is gedaan! 

Elke daad van de overheid die principieel of feitelijk op enige wijze de mens 
belemmert in zijn vrijheid, de waarheid te zoeken, of - anders gezegd - in zijn 
vrijheid om geestelijke steun te zoeken dáár waar hij meent die te kunnen vinden, 
is verwerpelijk. Zij is des te meer verwerpelijk wanneer de overheid haar verricht 
met betrekking tot omstandigheden, waarin het kan gaan om hoogst-persoonlijke 
beslissingen; beslissingen, waarbij de mens met zijn gehele persoon is betrokken; 
beslissingen, die eventueel ook alleen voor de mens hun bevrijdende werking kunnen 
hebben of op andere wijze voor hem vruchtbaar kunnen zijn, wanneer zij met volle 
inzet van de eigen persoonlijkheid, dat is in vrijheid genoemd worden. 

Wanneer een overheid de gelijkgerechtigdheid van verschillende levensovertui
gingen, voor zover zij niet het kenmerk der achtbaarheid missen, erkent, betekent 
dat geenszins dat zij daarmee de gelijkwaardigheid dier overtuigingen erkent of 
uitspreekt. 

Van christenen is niet te verwachten dat zij de gelijkwaardigheid van het 
humanisme met het christendom zouden erkennen. Evenmin kan de humanist het 
christendom gelijkwaardig achten aan het humanisme. Ieder meent vanzelf
sprekend in zijn eerlijke overtuiging dat hij de waarheid beter benadert dan de 
ander. Hoe zou dan de overheid uitspraak kunnen doen? Welke zin zou aan haar 
uitspraak kunnen worden gehecht? Hoe zou zij daartoe competent zijn te achten? 
In een gemengde staat als de onze is het volkomen duidelijk dat zij daartoe niet 
bevoegd is; zelfs in een andere staat kan het alleen maar anders schijnen. 

Van christelijke zijde wordt vaak het argument aangevoerd dat een godsdienst -
als het christendom - niet op een lijn mag worden geplaatst - niet in één vlak ligt 
- met het humanisme, dat "slechts" levens- en wereldbeschouwing zou kunnen en 
willen zijn. Het christendom zou méér dan dat zijn, omdat het een geloof is, een 
geloof, waarin de mens door God wordt aangesproken. Nu moet men oppassen en 
ook het "beschouwelijke" karakter van het humanisme niet eenzijdig accentueren; 
beter zou het wellicht zijn te spreken van een levensovertuiging, - een overtuiging, 
van waaruit wordt geleefd, van waaruit ook de mens eisen worden gesteld. Maar 
wat hiervan ook moge zijn, voor een overheid in een gemengde staat in ieder geval 
is het reeds ruim voldoende om vast te stellen dat christenen en humanisten over 
en weer hun levensovertuigingen niet aan elkaar gelijkwaardig kunnen achten, 
maar dat kennelijk het humanisme en het christendom in de verschillende levens 
een gelijke functie vervullen. Voor dit laatste is ook de omstandigheid dat humanis
me - dat is in dit artikel: autonoom humanisme - en christendom elkaar weder
kerig uitsluiten, een duidelijke aanwijzing. Dit alles zo zijnde, is het ook niet alleen 
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discriminerend of onnodig differentiërend, maar bepaaldelijk onjuist om ten aanzien 
van humanistische activiteiten als waarom het gaat, te willen spreken over "ethische 
welzijnsverzorging" en de tenn "geestelijke verzorging" te reserveren voor gelijk
soortige activiteit op godsdienstige grondslag. 

Ook het feit dat het christendom naar zijn gehalte, volgens de christen, 
de mens in nood zoveel meer geven kan dan het humanisme, kan voor de overheid 
geen grond opleveren niet-christenen te onthouden wat voor hen naar eigen oordeel 
het meest waardevol is. Democratie is juist ten aanzien van geestelijke zaken zo 
hoog te schatten, omdat ze de mens vergunt in geestelijke aangelegenheden het 
eigen oordeel tot gelding te bengen, "eigen leven te leven". "Neutraliteit' van de 
overheid betekent hier niet onverschilligheid, maar bevordering van het geestelijk 
leven in het algemeen en van de vrije ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid. 

Het is onjuist deze "neutraliteit" te kenschetsen als een humanistische en daarmee 
te suggereren dat de overheid door haar neutraliteit een keuze zou doen vóór het 
humanisme. Neutraliteit van de overheid in geestelijke zaken zou slechts dan 
verdienen humanistisch te worden genoemd, wanneer die overheid zelve er behoefte 
aan zou hebben haar neutraliteit humanistisch - dit is vanuit een humanistische 
overtuiging - te motiveren. Dat is echter voorlopig van een Nederlandse overheid 
niet te verwachten. Zij kan haar neutraliteit slechts motiveren met een beroep op de 
feitelijk bestaande verscheidenheid in het Nederlandse volk en met een beroep op 
haar plaats en taak in een democratisch geordende staatsgemeenschap. 

Toegegeven kan worden dat ook laatstbedoelde overwegingen zeer wel in een 
humanistische opvatting passen. Daarvan kan echter het humanisme moeilijk een 
verwijt worden gemaakt. Veeleer zouden ook christenen juist uit de omstandigheid, 
dat de democratie in het humanisme onvoorwaardelijke bevestiging vindt, het ver
trouwen kunnen putten, dat ook wanneer humanisten de meerderheid in ons volk 
zouden komen uit te maken, zij krachtens hun beginsel anders-denkenden voluit 
zullen vergunnen naar hun overtuiging te leven, en dat het een "humanistische 
overheid" geen moeite zal kosten de gelijkgerechtigdheid van alle levensovertuigin
gen, die het kenmerk der achtbaarheid niet missen, te erkennen. 

Tenslotte worde in dit verband nog opgemerkt dat een in vorenstaande zin 
begrepen "neutraliteit" geen richtsnoer kan zijn voor de vraag in hoeverre de over
heid, ook in een gemengde staat als de onze, een taak heeft ten aanzien van de 
handhaving en versterking van zedelijke beginselen. Dat die vraag geheel anders 
ligt dan de vraag, welke ons thans bezighoudt, kan reeds wordt gedemonstreerd 
aan het feit dat het ook bij humanisten principieel allenninst bezwaar ontmoet 
wanneer het beroemde art. 42 der Lager-onderwijswet 1920 ook het openbaar 
onderwijs dienstbaar maakt aan de opleiding van kinderen tot "alle christelijke en 
maatschappelijke deugden". Wel heeft het Humanistisch Verbond uitdrukking ge
geven aan zijn wens, dat de laatste clausule zal komen te luiden "alle christelijke en 
maatschappelijke deugden, hoe ook gefundeerd", maar het merkwaardige van het 
geval is juist, dat daannee aan het artikel naar zijn strekking en bedoeling niets zal 
worden veranderd; wat altijd is bedoeld, zal alleen duidelijker en beter worden 
gezegd, - beter: omdat tot uitdrukking wordt gebracht, dat bedoelde deugden niet 
alleen aan het christendom maar ook aan het humanisme zijn ontleend. "Neutrali-
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teit" in vorenbedoelde zin betekent derhalve slechts dat de overheid neutraal zal 
staan tegenover funderingen, als in godsdienst en levensbeschouwing worden gege
ven, ook met betrekking tot zedelijke beginselen en opvattingen. 

Soms lijkt het er op alsof in christelijke kring de neiging bestaat de neuzen te 
tellen en de aanspraken van humanisten als niet belangrijk terzijde te stellen omdat 
zij gering in aantal zijn, die van het Humanistisch Verbond af te wijzen omdat zijn 
ledental nog niet zeer indrukwekkend is. Na het voorgaande is wel duidelijk, dat ik 
deze redenering principieel onhoudbaar acht. 

Bovendien zal men goed doen zich wel voor ogen te stellen, dat een Humanistisch 
Verbond generlei reden heeft om zijn activiteit te beperken tot de eigen leden of 
zelfs maar tot hen, die zich humanist noemen, maar dat het uiteraard en vanzelf
sprekend zijn diensten zal willen bewijzen aan allen, die daarvan gediend zijn. In 
de hitte der discussie zijn van christelijke zijde wel eens uitlatingen gedaan alsof 
het Verbond de buiten-kerkelijken "voor zich" zou "opeisen". Een andere keer 
weer werd gedaan alsof het Humanistisch Verbond zich zou aanmatigen de buiten
kerkelijken te willen vertegenwoordigen. Het waren uitingen, die van weinig ernst 
getuigden, van weinig bereidheid om zich in te denken in de gedachtengang van 
"de tegenstander", Is het nu werkelijk zo moeilijk humanisten te zien als mensen, 
die enerzijds er geenszins op uit zijn hun, die bij godsdienst en christendom rust en 
vrede hebben gevonden, die rust en vrede te ontnemen, maar die anderzijds 
menen buiten-kerkelijken, en eventueel ook: twijfelaars, iets te zeggen te hebben, 
hun hulp en steun te kunnen bieden, hun een geestelijke grondslag te kunnen ver
schaffen, van waaruit zij leven kunnen? Het Humanistisch Verbond verlangt niet 
anders dan dat degenen, die in enigerlei vorm toegang tot het humanisme begeren, 
die toegang zullen kunnen verkrijgen op - voor zover zulks van de overheid afhangt 
- pr«:cies dezelfde voorwaarden als waarop anderen - mogen zij buiten-kerkelijk 
of zelfs humanist zijn - toegang tot het christendom en tot de kerken kunnen 
krijgen. Bereidheid tot bezinning op geestelijke waarden maakt de mens eerst 
waarlijk tot mens .. Waarachtige geestesvrijheid bestaat niet wanneer niet ook de 
vrijheid bestaat tot verandering van levensovertuiging. Het behoort niet tot de taak 
van de overheid principieel of feitelijk zodanige verandering te bemoeilijken. 

Reeds vaak is gezegd dat het Humanistisch Verbond zich naast de kerken plaatst 
in zoverre het tegenwicht wil zijn tegen nihilisme en allerlei vormen van geestelijke 
vervlakking, ook tegen kwasi-levensbeschouwelijke stromingen. Met de kerken is 
het van oordeel, gelijk reeds gezegd, dat bereidheid tot bezinning op geestelijke 
waarden de mens eerst waarlijk tot mens maakt. Vaak is reeds niet weinig gewonnen 
als geestelijke vragen en geestelijke waarden weer worden gezien, als men het 
tenminste weer de moeite waard gaat vinden zich met geestelijke vragen bezig te 
houden, hoe aarzelend wellicht ook het antwoord, dat men voorlopig - of misschien: 
voorgoed - op die vragen geeft, moge zijn. Omdat de humanist elke aansporing tot 
bezinning op diepste vragen omtrent leven en wereld in hoge mate waarderen kan, 
daarom belet ook zijn visie, volgens welke een kerk een vereniging van personen is, 
hem niet te erkennen dat voor de gelovigen de kerk een zeer bijzondere betekenis 
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heeft en dat de kerk in het gemeenschapsleven een belangrijke functie en plaats 
vervult. Dit waarschijnlijk vooral kan het verklaren, dat het zelfs nauwelijks enig 
verzet van de humanist oproept als, mede ten gevolge van bepaalde historische 
ontwikkelingen, in sommig formeel opzicht - men denke aan de kwestie der rechts
persoonlijkheid der kerken - kerken in ons huidig staatsverband ingevolge wet en 
jmisprudentie een ietwat uitzonderlijke positie innemen. Maar zo gemakkelijk als 
hij dat verdragen kan, zo moeilijk kan de humanist het verdragen wanneer hij door 
de overheid wordt belemmerd en bij anderen tenachtergesteld in datgene, wat hij 
tegenover zichzelf en tegenover medemensen als zijn wezenlijke taak en roepins 
ziet. 
Uitgaande van het beginsel der gelijkgerechtigdheid van alle serieuze levens
overtuigingen, zal de overheid van een democratische staat bijzondere rzchten, aan 
kerken of verenigingen op levensbeschouwelijke grondslag toegekend, ook als zij 
van meer materiële betekenis zijn, in stand kunnen houden, of zelfs nieuwe zodanige 
rechten kunnen toekennen, wanneer aannemelijk is dat enerzijds door de erkenning 
van die rechten voor bmgers van bepaalde overtuiging de mogelijkheid aanmerke
lijk wordt vergroot om naar e;gen overtuiging te leven, anderzijds daardoor aan 
evenwaardige opvattingen en verlangens van andere staatsbmgers niet wordt tekort 
gedaan. Ook een kwestie als die van de processievrijheid verdient naar dit gezichts
punt te worden bezien. Waarmee ik intussen geenszins bedoel te zeggen dat het 
vanuit dit gezichtspunt een heel eenvoudige vraag is om de kwestie tot een oplossing 
te brengen. 

Het is duidelijk dat ik in het voorgaande zoveel meer over democratie heb 
gesproken dan over socialisme, mijn opvattingen zoveel meer heb gemotiveerd met 
een beroep op de democratie dan met een beroep op de socialistische idee. Dlar
voor was reeds in zoverre veel aanleiding als thans katholieken, protestant~n en 
humanisten in Nederland gelijkelijk verklaren zich op democratische grondslag te 
willen plaatsen; over de idee van het socialisme bestaat veel meer strijd, ook tussen 
humanisten onderling. Maar als de idee van het socialisme iets met de gedachte van 
gemeenschap heeft te maken - en zij heeft dat ongetwijfeld - dan is het toch 
ook uit het voorgaande wel duidelijk dat veel van wat is gezegd vanuit de idee van 
het socialisme alleen maar versterking kan vinden. 

Hoe zal er iets van een gemeenschap kunnen zijn als bmgers van een staat niet 
op z'n minst elkaar vergunnen naar eigen opvattingen, - vooral: naar eigen levens
overtuiging - het leven in te richten en te leiden, als we elkaar niet eerbiedigen in 
onze eerlijke overhliging, als we menen diepste levensvragen voor elkaar te moeten 
beantwoorden, in stede van toe te geven, dat die vragen naar hun aard slechts door 
ieder persoonlijk voor zich kunnen worden beantwoord? Hoe kunnen we op het 
sociale terrein voor medezeggenschap opkomen terwille van de gemeenschapsidee, 
als we niet op het geestelijke terrein ook een ieder voluit medezeggenschap gunnen? 
Discriminatie tussen verschillende geestelijke stromingen hebben wij hierboven on
Nederlands genoemd en een gevaar voor de Nederlandse volksgemeenschap. 'Vij 
brandmerken haar ook als een gevaar voor élke gemeenschapsgedachte, juist door
dien zij ook de zuiver-menselijke relaties aantast. 
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SOCIALISME EN UTOPIE 

Verslag van een gesprek tussen prof. dr W. Banning, prof. dr Fred. L. Polak, prof. 
il' W. Schermerhorn, H. J. Hofstra, drs J. M. den VIJL, J. de Kadt, ds J. J. Buskes en 

m1' Th.]. A. M. van Lier. 

Polak: Ten aanzien van het toekomstbeeld en de toekomst van het socialisme 
meen ik, dat het meningsverschil in onze kring in hoofdzaak loopt tussen de twee 
volgende richtingen: de ene, welke ik aanhang, wijst op de gevaren in het bijzon
der voor de toekomst van een socialistische beweging zonder toekomstbeeld, de 
andere op de gevaren, die optreden voor de socialistische beweging met een 
toekomstbeeld in deze tijd. Zelf ben ik dus van mening, dat wanneer de socialis
tische beweging niet meer heeft een toekomstbeeld waarvoor het algemene geest
drift en bezieling kan wekken, ernstige gevaren dreigen voor de toekomst van de 
socialistische beweging. Terwijl degenen, die van tegengestelde opinie zijn, 
menen, dat er juist bijzonder grote gevaren zouden zijn verbonden aan het opstel
len en propageren van een dergelijk toekomstb.eeld. De utopie vonnde m.i. de 
hoofdbron, de voedende wortel van het socialisme. Ik heb persoonlijk de over
tuiging, dat de grote kracht van de socialistische beweging steeds gelegen was in 
de stuwkracht van haar toekomstbeelden, terwijl die stuwkracht niet kon worden 
gehandhaafd wanneer men niet over een toekomstbeeld beschikte. 

Geen enkele beweging of stroming is in de menselijke beschavingsgeschiedenis 
ooit van blijvende invloed geweest zonder het appèl van een positief toekomstbeeld. 
In de utopische elementen schuilt het geheim van de levensbron, de levenskern 
en de beweegkracht dezer bewegingen. De geestelijke invloed van een beweging 
kan worden gemeten aan de intensiteit van de stuwkracht, uitstralend van dit 
toekomstbeeld. Omgekeerd zijn het veelal positieve toekomstbeelden, die de ge
schiedenis in beweging gezet en aldus de toekomst mede bepaald hebben. Het 
socialisme was in die zin tegelijkertijd toekomst-bepalend en zelf toekomst-geladen, 
zolang het een positief-appellerend toekomstbeeld van utopische strekking bezat, 
d.w.z. zolang het een antwoord gaf op de vraag "waarhéén" en zolang het van die 
toekomst een beeld droeg en uitdroeg als het gans andere: revolutionnair en 
radicaal verschillend van het tegenwoordige, een "Umwertung aller Werte", heer
schappij der slaven en geknechten, onteigening der onteigenaars, de mensen als 
broeders i.p.v. wolven, als gelijkwaardige mede-arbeiders i.p.v. klasse-vertegen
woordigers enz .... De ontwikkeling van het moderne socialisme tot "progressieve" 
partij gaat gepaard met: zowel een verflauwing resp. verbmgerlijking van de 
socialistische idee, als met een verbleking of zelfs bewuste verdringing van het 
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toekomstbeeld. Voor mij bestaat er een onmiskenbare samenhang tussen de ver
bleking der toekomstbeelden en de algemene crisis der cultuur, waarvan de crisis 
del' socialistische idee slechts een, onderdeel vormt. 

De mij bekende gronden, die men heeft om benauwd te zijn voor een toekomst
beeld zijn, meen ik, herleidbaar tot verschillende typen van "angst", want indien 
men dieper toeziet zijn de weerstanden tegen het toekomstbeeld terug te voeren 
tot een of andere vorm van angst voor de consequenties daarvan. Angst voor de 
historische associaties van de term "utopie", voor de onzekere en tot mislukking 
voorbeschikte toekomstprognose, voor een statisch toekomstbeeld in een bij uitstek 
dynamische maatschappij of ook wel angst voor het revolutionnaire en radicale 
element van het toekomstbeeld, dan wel voor de vermeende onmogelijkheid van 
latere verwezenlijking. Ten slotte bespeur ik bij sommige groepen ook angst voor de 
concurrentie van het utopistisch (wereldlijk) met het eschatologisch (bovenwereld
lijk) toekomstbeeld. 

Ook mijn zorg om een toekomstbeeld berust in zekere zin op angst, nl. dat de 
stuw- en stootkracht verloren zal gaan. Wat dat betreft ontlopen de angsten elkaar 
niet, maar ik meen vanzelfsprekend dat de mijne gegrond is en de andere niet, 
terwijl de tegenstanders het precies omgekeerd aanvoelen. Wat het voor mij be
langrijkste tegen-argument betreft - de tegenstelling tussen de utopistische en de 
eschatologische toekomstbeelden - meen ik, dat een tegenstelling tussen deze 
beide in het sociale vlak niet houdbaar is. Zij moeten elkaar aanvullen, anders gaan 
ze beide ten onder. Samen moeten zij leven, of samen zulleq zij sterven. Wat men 
op het ogenblik te weinig inziet, is dat beide toekomstbeelden in verval zijn in 
verband met het gehele verval van onze cultuur en dat beider herstel juist tot 
behoud van onze Westerse cultuur absoluut vereist is, wel verre van dat beide 
beelden elkaar antithetisch zouden moeten uitsluiten. 

Ten slotte, daalmede samenhangend, nog slechts een laatste punt (voor het 
overige moge ik naar mijn artikelen in S. en D. verwijzen). Met betrekking tot de 
toekomstbeelden kan niet blijvend een vacuum bestaan. Ook het fascisme had en 
het communisme heeft een toekomstbeeld, dat slechts onze leegte compenseert, 
vooral daaraan zijn verbreiding over de aarde dankt. Altijd zal de open plaats 
worden ingenomen, door leiders of door mis-leiders. Het is geen keuze van vpor 
of tegen, maar tussen goede en verkeerde toekomstbeelden. 

Banning: Ik heb er b,ehoefte aan voor mijzelf om verduidelijking te vragen. Ik 
zal mijn eigen mening nog achterwege laten, maar ik zou aan Polak willen vragen, 
het begrip toekomstbeeld te verduidelijken, omdat wij anders langs elkaar heen 
praten. Polak zegt elders "dat aan de menselijke geestesstructuur is ingeplant dit 
tegelijk kinderlijke èn eeuwige verlangen naar een andere en betere toekomst, naar 
vervulling en volkomenheid, ook en juist sociaal, voor zover de aardse samenleving 
betreft. Laat het socialisme dit toekomstbeeld vallen, dan zal een andere beweging 
gretig de open plaats innemen", dan stelt hij daarmede het verlangen naar een 
betere toekomst gelijk met een toekomstbeeld. Dat behoeft verduidelijking. Ik heb 
aan dat verlangen wèl deel en nochtans wijs ik een toekomstbeeld, in de zin als 
Polak bedoelt, af. Wij hebben hier gelegenheid om kostelijk langs elkaar heen te 
praten. 
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Polak: Het woord "dit" bij toekomstbeeld is hier fout. 'Hier zou moeten staan 
"een daaraan beantwoordend en positief toekomstbeeld". Er is een groot 
verschil tussen verlangen of verwachting en een concreet toekomstbeeld. Het 
gaat mij om het geconcretiseerde verlangen, om een positief toekomstbeeld, zoals 
men het in het marxisme ten volle aantreft, misschien niet geheel uitgewerkt, maar 
zeker wel als een positief beeld van een nieuwe maatschappij. Ik durf dat wel 
een toekomstbeeld te noemen; het gaat verder dan een niet-omschreven verwach
ting. Dit positieve toekomstbeeld behoeft niet in details beschreven te zijn, zoals 
bijvoorbeeld Bellamy of WelIs het doen. Het moet wel bij de ontvanger een beeld 
oproepen van de nieuwe en andere maatschappij en niet alleen het ingeboren 
verlangen zijn. 

Van Lier: Mij dunkt, dat de vraag ook als volgt gesteld zou kunnen worden: 
beoogt het socialisme alleen een politieke vormgeving, of beoogt het méér, namelijk 
ook maatschappelijke vormgeving. Wanneer het socialisme alleen het eerste wil, 
zou het alleen maar een politieke partij zijn. Wanneer het ook het tweede wil, 
zou men het een beweging kunnen noemen. Zegt men: ik heb genoeg aan het 
socialisme als politieke partij, dan zou men af zijn van de vraag: "verdwijnt het 
socialisme op den duur, of zal het blijven bestaan?" als dat politieke socialisme 
niet meer is dan progressiviteit. Want daar is altijd plaats voor. Maar ik geloof 
dat Polak gelijk heeft, wanneer hij zegt dat wij er met socialisme-als-alleen-maar
politieke partij in de tegenwoordige cultuurcrisis niet uit komen en dat wij wel 
degelijk een toekomstbeeld nodig hebben. Dat "wij" zijn de volkeren in West
Europa en speciaal in Nederland. Daarom ben ik geneigd het met Polak eens te 
zijn. Maar dan rijst direct de vraag: in welke zin moet het een specifiek socialistisch 
toekomstbeeld wezen? Ik geloof, dat we een ander toekomstbeeld nodig hebben 
als dat van het oude, overgeleverde socialisme, hoewel daarin zeker veel bestand
delen zijn te vinde_n voor wat wij thans als toekomstbeeld wenselijk achten. In 
Nederland heeft het socialisme zich zodanig ontwikkeld, dat het de meeste kansen 
biedt van alle maatschappelijke stromingen om inderdaad met een goed toekomst
beeld voor de dag te komen. In andere landen, zoals Frankrijk en Italië daaren
tegen zijn de kansen voor het socialisme practisch wel verkeken. 

Hoewel ik dus positief sta tegenover een toekomstbeeld, zou ik toch een paar 
voorwaarden willen stellen. In de eerste plaats: het toekomstbeeld mag niet al
omvattend zijn, want dan zou het in feite alleen maar secularistisch kunnen wezen 
en dat moet ik afwijzen. 

Buskes: Wat bedoel je daarmee? 
Van Lier: Dat er dan een tegenstelling ontstaat tot de eschatologische verwach

ting van het Christendom. Het beeld moet dus beperkt zijn. Het toekomstbeeld 
kan geen antwoord geven op de diepste vragen en zou ook geen eigen principe 
van waarde-ordening kunnen bevatten. Ik ben echter niet zo bang, dat dit in de 
practijk grote bezwaren zal opleveren. De tweede voorwaarde is, dat het toekomst
beeld verenigbaar zou moeten zijn met de Christelijke levensbeschouwing en de 
Christelijke geloofsopvattingen en gezien moet kunnen worden als een goede 
projectie daarvan in onze tijd. Ik geloof met Polak, dat dit in principe mogelijk is, 
omdat het Christelijke geloof nu eenmaal niet uit zichzelf tot die concretisering 
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op sociaal gebied leidt, waar het ons om te doen is. In de practijk zijn er ook 
duidelijke aanwijzingen dat dit mogelijk is, omdat men bijvoorbeeld in het Clu'isten
dom thans meer oog gaat krijgen voor de sociale aspecten van het geloof en de 
geloofsleer. 

Laatste voorwaarde is, dat dit toekomstbeeld moet aanspreken en verstaanbaar 
moet zijn, d .w.z. dat het geconcretiseerd moet kunnen worden. Daarmee kom ik 
eigenlijk op de marxistische gedachte: de utopie moet ook tot wetenschap worden. 

Den Uyl: Ik ben het met Polak diametraal oneens. Ik geloof, dat de schets van 
de historische werkelijkheid en van de rol van de utopie daarin, die Polak geeft. 
niet juist is. Ik geloof niet, dat de aanwezigheiçl van een toekomstbeeld in het 
marxistische socialisme de stuwende en bewegende kracht is geweest. Dit toekomst
beeld was 'Zeer rudimentair aanwezig, zeer onvolledig; het bestond op zijn best in 
enkele zeer algemene normatieve voorstellingen, die trouwens in de ontwikkelings· 
gang vàn het socialisme nooit een behoorlijke concretisering hebben gekregen. 
Vandaar de problematiek, waarmee wii thans zitten. 

Wat dan wél de stuwkracht is geweest van de socialistische beweging? Ik geloof 
dat dit is aangeduid in ons vorig gesprek over de motieven tot het socialisme, nI. 
het verzet tegen het onrecht in de bestaande maatschappelijke toestanden. Vrijwel 
alle maatschappelijke hervormingsbewegingen, meestal vrijheidsbewegingen, die 
in de maatschappij hebben gewerkt, ontleenden telkens hun élan aan het protest 
tegen de maatschappelijke ontrechting en de verminking van de mens in de be
staande maatschappelijke verhoudingen. 

Daarnaast hebben de eeuwen door, zeer vage voorstellingen bestaan van ver
anderingen die in de maatschappij zouden kunnen worden aangebracht. Voorstel
lingen, die, zoals in de utopistische romans, ook stellig een rol hebben gespeeld, 
maar zeker niet die dominerende rol, die Polak ze zou willen toekennen. De massa's 
zijn steeds in beweging gekomen onder de druk van zeer concrete misstanden en 
de grote strijd is steeds ontbrand om zeer concrete eisen. 

Een verschijnsel van geheel andere orde is het vage verlangen naar een betere 
toekomst, dat in bepaalde historische situaties telkens een mythische vorm aan
neemt. Dan slaat het eschatologische verlangen, zoals dat hier in West-Emopa 
heel sterk door het Christendom is gebracht, over in politiek ongeduld, dat in 
de maatschappelijke realiteit bepaalde zaken wil veranderen met gebruik van 
geweld. Ik zie zowel de groei van het fascisme als van het communisme, in be
langrijke mate bepaald door dat ongeduld. Of misschien is het juister te zeggen, 
dat bepaalde leiders het verlangen naar een betere toekomst, naar een radicaal 
andere wereld hebben geëxploiteerd door met geweld veranderingen, die tegelijk 
nieuw onrecht en een ontmenselijking van de maatschappij betekenden, te bewerk
stelligen. 

Een toekomstbeeld, dat niet geconcretiseerd is in overzienbare, maatschappelijke 
doelstellingen, houdt een typisch mythische trek. Het apelleert hoofdzakelijk, zo 
niet uitsluitend, aan irrationele factoren. Het impliceert - historisch gezien -
altijd het gebruik van geweld, omdat wanneer een beweging gaat werken met een 
voorstelling, die niet kan worden waar gemaakt, de mensen, die deze voorstelling 
is voorgehouden en waarbij grote verwachtingen zijn gewekt, de rekening indienen. 

440 



! .• , - - --- - - - ------ -

Zij voelen zich om het beloofde heil bedrogen, zij vragen: waar blijft die heilstaat, 
dat duizendjarig rijk? Dat vind ik het immense gevaar van het hanteren van een 
toekomstbeeld, zoals Polak dat voorstelt. Of er dan geen vacuum ontstaat, wanneer 
wij een dergelijk toekomstbeeld niet hebben? Dat vacuurn zie ik terdege aanwezig, 
dat is een reëel probleem. Er is een verlangen naar een totaal andere wereld, naar 
ontvluchting van de huidige werkelijkheid. Maar moet het socialisme daaraan 
tegemoet komen door met mythische voorstellingen van een toekomst, die ook 
Polak niet concretiseert, te gaan werken? Dit lijkt mij het gevaarlijkste wat het 
socialisme kan doen. Het socialisme moet de mensen opvoeden - dat is de taak 
van de politiek - tot het ·inzicht, gebaseerd op onze kennis van de geschiedenis 
en de menselijke natuur - en hier komt de mensbeschouwing in het geding -
dat er veel mogelijk is, maar niet alles in deze wereld, dat wij de maatschappelijke 
ontwikkeling l"mnen bevorderen, maar dat dit zijn beperkingen heeft. Dat vind 
ik ontzaglijk belangrijk en één van de hoofdtaken van een politieke beweging. Mij 
gaat het voor de toekomst er vooral om of wij hier in Europa erin slagen de 
mensen tot deze rijpheid op te voeden. Als dat mislukt zie ik allerlei gevaren, die 
Polak ook aanduidt, maar dat gevaar ontlopen wij niet door te gaan concuneren 
met de handelaars in toekomstbeelden, die telkens opnieuw naar voren komen: 
de Mussolini's, de Hitlers, de Stalins, die ons zullen overbieden wanneer het gaat 
om een mythologisch toekomstbeeld. 

Polak zegt ook, dat het gaat om normatieve doelstellingen. Daar kan ik mij 
wél in vinden. Historisch' gezien is de bezieling van het socialisme geweest, hét 
protest tegen maatschappelijke misstanden, tegen ontrechting van de mens. Voor 
dat protest is, gezien de toestanden in de wereld, ook nu alle aanleiding. Ik zie 
helemaal niet in waarom, door de mensen te confronteren met de werkelijkheid 
van de wereld, het niet mogelijk is ze tegelijkertijd te bezielen tot verandering 
en verbetering van deze wereld. Daarom is het belangrijk zo concreet mogelijk 
aan te geven, hoe het onrecht kan worden verholpen en de misstanden opgeheven. 
Daarin zit een stuk werk voor een betere wereld. Dan komt ' het accent anders 
te liggen dan Polak heeft gedaan. Dan moeten wij in onze werkelijkheid de kracht 
vinden om de wereld te veranderen. Wat Polak wil, kan ik voorlopig niet anders 
zien dan lils een ontvluchten van deze werkelijkheid. 

De Kadt: Met wat Den Uyl heeft gezegd ben ik het volkomen eens. Het is 
niet uit angst, maar uit afkeer, dat ik tegenover deze nieuwe poging tot een "mythe 
van de 20ste eeuw" sta. Naar mijn mening laat de gehele geschiedenis ons zien, 
dat in het demonische landschap van de historie er maar enkele verb .... ikkende 
oasen zijn, die ontstaan op die ogenblikken, waarop de rede en de zakelijkheid 
een enigszins belangrijke invloed op het gebeuren gaan uitoefenen. Het grote gevaar 
van het pogen met alle geweld en met een romantische overspanning een mythe 
te scheppen, die bezieling kan geven, is juist dat daardoor die elementen van rede 
en zakelijkheid, die toch al zo buitengewoon moeilijk te verwezenlijken zijn in 
de historie en in de politiek, een aanval te verduren krijgen, zó sterk, dat zij die 
niet zouden kunnen weerstaan. Ik zie de visie van Polak als één van de vele, op 
zichzelf begrijpelijke, romantische visies, die oprijzen om te compenseren wat in 
het tegenwoordige socialisme niet bevredigt. Op zichzelf is het onbevredigende 
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van de socialistische beweging, zoals zij is, volkomen begrijpelijk en voor zover wij 
de werkelijkheid bekijken hebben wij allemaal, geloof ik, de plicht om te zeggen, 
dat wat ons geboden wordt in vele opzichten onbevredigend is en te kort schiet. De 
zaak waarom het gaat is: hoe zullen wij dat tekort aanvullen? Nu kan men niet op 
kunstmatige en gewilde wijze dat tekort aanvullen met geestelijke en gevoelswaar
den, die men als het ware wil scheppen voor deze gelegenheid. Wij moeten een
voudig uitgaan van het feit, dat in de mensen zelf altijd zoveel aanwezig is aan 
verlangens en behoeften; dat dit een nooit opdrogende bron is. Dat is het vaste 
uitgangspunt. Als dat er niet was, zou er eenvoudig geen socialisme, maar ook 
geen andere politiek mogelijk zijn. Het gevoelsleven van de mensen is een gegeven 
dat in voldoende rijkdom aanwezig is en helemaal niet de behoefte wekt aan nog 
meer daarvan. 

De speciale taak van het socialisme is de concretisering van de dingen, het 
wijzen van de wegen waarlangs deze verlangens en gevoelens tot iets constructiefs 
kunnen komen, en in dat opzicht heeft het marxisme een geweldig tekort gehad. 
Het marxisme ontleent zijn kracht daaraan, dat het een prospectus was voor het 
beloofde land, waarin alleen stond wat in andere landen niet deugde, maar niet 
hoe het beloofde land eruit zou ;zien, zoals Schwarzschild het uitdrukt. Dat is een 
heel juiste aanduiding van het tekort in het marxisme, een tekort dat werd ge
compenseerd, doordat de socialistische beweging eromheen wemelde van utopieën, 
zodat de mensen altijd wel iets voor het grijpen hadden. Het speciale van het 
marxisme bestond veeleer daarin, dat het als het ware de koele hand legde op 
vele brandende voorhoofden en zei: kinderen, zo gemakkelijk gaat het niet, wij 
hebben rekening te houden met die en die tegenwerkende factoren. Aan de andere 
kant had het marxisme de ontwikkeling van de gehele maatschappij mee. Nu is 
voor het tegenwoordige socialisme in zoverre van dat marxisme te Ieren, dat de 
wetten van de maatschappij ons zouden kunnen helpen, in ieder geval dat wij 
deze zouden moeten opsporen. Deze opvatting van Marx in zijn algemeenheid 
lijkt mij nog altijd de juiste opvatting, wanneer men zich niet verbeeldt, dat men 
deze wetten al ontdekt heeft. Aan de ene kant is er het intellectuele werk, om te 
zien wat er aan krachten in de maatschappij is, aan de andere kant de positieve 
en constructieve kant om aan te geven wat er in het heden gedaan kan worden, 
waarbij ik er geen enkel bezwaar tegen heb, dat men probeert zover mogelijk 
vooruit te zien. 

Wanneer men onder toekomstbeeld verstaat, dat wij zoveel mogelijk moeten 
proberen te zien, waar dit alles ons toe leidt en wat de volgende fase zou kunnen 
zijn, dan kan men daar met veel twijfel tegenover staan, maar dan moet dit werk 
gedaan worden. 

Ten slotte de inspiratie, die nodig is voor een socialistische beweging; waar 
halen wij die vandaan? Aan de ene kant, en het meest, uit al die gevoelens, die 
er nu eenmaal zijn, die de mens dus heeft. En in dit opzicht ben ik het met Polak 
eens, voor zover hij opmerkt, dat er allerlei verlangens leven. Dat is de voort
durende stroom, die onze schepen draagt. Maar daarnaast moeten wij de inspiratie 
van het socialisme verkrijgen uit de constructieve gedachte en uit het beeld, dat 
wij geven van een wereld met al zijn problemen, waarin wij de weg vinden. Het 
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is voor degenen, die dus de zaak van het socialisme zien als een tocht en een 
worsteling op zichzelf een voortdurende inspiratie, dat wij alle gevaren op die weg 
aandurven en dat wij die door ons inzicht en onze kracht te boven komen. 

Schermerhorn: Op een vergadering van "Nieuwe Koers" zat onlangs tussen 
die jonge mensen een heel oud partijgenoot van in de zeventig, een oude socialis
tische strijder. In een gesprek met hem werd het mij veel duidelijker, waarom het 
gaat. Ik heb de overtuiging, dat de motorische kracht, waarover Den Uyl gesproken 
heeft, voor een groot gedeelte ontstaan is uit het zeer bewuste "neen" -zeggen, 
de critiek op het bestaande, het radicaal afwijzen van allerlei feiten en verschijn
selen uit die tijd. Voor zover er van een reëel of toekomstbeeld sprake was in die 
oude maatschappij, is dat voor een groot stuk gegaan om zeer grijpbare dingen. 
Daar was geen sprake van dat daar maakwerk aan te pas kwam, dat hele beeld 
lag in de kern van de feitelijke situatie van dat ogenblik. Ik zou even, ter illustratie 
van het verschil tussen een vroegere politieke periode en de bestaande, tegenover 
elkaar willen zetten de figuren van Troelstra en Drees, en de wijze waarop 
Troelstra "neen" kon zeggen tegen de wereld, wat voor Drees kennelijk een on
mogelijkheid is. 

In een periode, waarin het socialisme een positieve functie gaat vervullen in de 
maatschappij, zien wij dat dit "neen"-zeggen kennelijk wel heel moeilijk gaat wor
den. Dan verheugt het mij bijv. in "Tijd en Taak" klanken te beluisteren, die mij 
daar weer aan herinneren. Wanneer Banning en Buskes ook op andere plaatsen 
waarschuwen tegen de vermilitarisering van de geesten, dan is dat een klank die 
noodzakelijk is. In de' socialistische beweging zit de teneur om het verlangen, 
dat in de richting zou gaan van de geweldloze wereld, op dit moment te onder
drukken uit utiliteitsoverwegingen. Maar dit terzijde. 

Voor mij rijst de grote vraag: hoe staat het reëel gezien met de verlangens in 
de brede lagen van het socialisme? Zijn er wezenlijk die verlangens waarover wij 
hier spreken? In welke richting gaan die, welke eisen stelt men aan de maat
schappij? Dat is verbrokkeld en daarom is er geen kracht. 

Wij leven in een periode waarin het "neen" zich in sterke mate heeft gecon
centreerd op allerlei maatschappelijke wantoestanden en waarin de wezenlijke 
concretisering van wat Banning noemt "het primaat van de geest" in onze samen
leving niet aanvaard wordt, zodat vanuit die stelling niet die critiek o~ de huidige 
samenleving wordt uitgeoefend, die noodzakelijk en mogelijk is. De inspiratie 
waarover wij het hebben krijg je niet, zonder inderdaad diepgefundeerde wezenlijke 
critiek, die ontstaat uit een behoefte, die wij niet onszelf aanpraten. Wij hebben 
nodig een beeld van het land van de toekomst, omdat wij het idee hebben: daar 
kom je verder mee. Wezenlijk nodig is een diep wantrouwen en sterk geestelijk 
gefundeerde gevoelens van onbehagen tegenover de wijze waarop de mens in de 
huidige wereld nog altijd getracteerd wordt! 

Er moet zijn een hard en radicaal "neen" tegen de situatie, waarin de mens 
verkeert. Daarom was ik zo giftig, dat de partij in 1946 een minister als Van der 
Leeuw het bos in heeft gestuurd. De mensen begrijpen, op de punten waar dit 
moest, niet waar het om gaat. Het mij benauwende is, dat ik niet geloof, dat op 
dit ogenblik deze verlangens in dezelfde mate bestaan als ze in die oude socialis-
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tische generaties geleefd hebben, toen ze zich konden richten op wat toen grote 
wantoestanden waren. 

Den Vvl: Dat is nu veel moeilijker. 
Schel'merhorn: Ja, maar de taak van het socialisme om niet "ja" maar " neen" 

te zeggen tegen de wereld, blijft. Wij zeggen te veel "ja". 
Hofstra: Na enkelen, die het oneens met hem zijn, ben ik het in beginsel radicaal 

eens met Polak. Hij spreekt over de antithese tussen mensen met en zonder toe
komstbeeld en heeft zich afgevraagd, of deze antithese wel zo sterk is als hij had 
gesteld. Ik meen, dat deze antithese zeer essentieel is. 

Schermerhom: Ik glip tussen die antithese uit! 

Hofstra: De meest reële antithese is tussen de mensen, die leven in het heden 
en daarmede tevreden zijn of terugkijken naar het verleden, en mensen die kijken 
naar de toekomst en die, zoals Polak stelt, de radicale breuk wensen met datgene 
wat er is. 

Ik geef toe, dat in het verleden de rol van de utopie misschien niet zo groot 
is geweest als Polak heeft verondersteld. In het verleden was het meer het "neen"
zeggen tegen dat wat bestond dan het "ja" -zeggen tegenover het concrete toekomst
beeld. Dat was verklaarbaar uit de situatie van de maatschappij en ook uit een 
gebrek aan samenhang tussen de inhoud van de utopieën, die werden opgesteld, 
en het heden dat er was, tussen welke men eigenlijk geen weg had gelegd. Op het 
ogenblik liggen de verhoudingen toch heel anders. Wij hebben de vorige maal 
gesproken over het "dierbaar praalwoord gerechtigheid". Ik wens gerechtigheid 
niet een "dierbaar praalwoord" te noemen; het is het meest wezenlijke dat mij 
tot mijn socialistische overtuiging gevoerd heeft. Dat neemt niet weg, dat op het 
ogenblik je alleen met het woord gerechtigheid er niet meer komt. Wel is waar kan 
men over deze begrippen wel een goede redevoering houden, maar niettemin zijn 
wij langzamerhand in een stadium van de maatschappelijke ontwikkeling gekomen, 
waarin wij de opbouw van een betere samenleving planmatig ter hand hebben 
genomen, en waarin ons heel precies wordt gevraagd hoe wij dat willen doen. 
Bovendien hebben wij een periode in de geschiedenis achter ons, waarin de mensen 
zo vergeven zijn met grote .woorden, dat zij het eenvoudig niet meer geloven. 

Wanneer je dus op het ogenblik de socialistische visie alleen zou verdedigen 
met woorden als: waarde van de menselijke persoonlijkheid, solidariteit, gerechtig
heid enz., dan vraagt degene tot wie je spreekt: "Waarover heb je het nu eigenlijk 
precies en wat ben je van plan?" Je kunt bijvoorbéeld over de middengroepen een 
mooi verhaal houden, maar zij zeggen: "Ben je voor of tegen salarisverhoging?" 
Wanneer je vandaag de dag over socialisme praat, dan moet je concretiseren. Op 
het ogenblik, in de constructieve fase van de socialistische opbouw, kunnen wij 
een toekomstbeeld niet meer missen. Wij kunnen niet meer blijven staan bij het 
radicale "neen" tegen wat er is, hoewel dat misschien de meest wezenlijke grond 
is voor onze socialistische overtuiging, maar dat is te negatief en onvoldoende. 

Banning heeft gezegd, dat hij een toekomstbeeld afwees. Ik ben van mening, 
dat men op het ogenblik een krachtige propaganda en ook een krachtig standpunt 
voor zichzelf alleen maar kan verkrijgen, wanneer men zijn toekomstbeeld concre
tiseert en wanneer men voert een politiek met een toekomstbeeld. 
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Banning: Ik wil er zelfs wel twee. 
Hofstra: Je kunt wel bezieling geven met een concreet toekomstbeeld, maar niet 

met verhalen over de betalingsbalans en dergelijke technische aangelegenheden. 
De mensen horen dit wel aan en ze geloven het wel, maar bezieling geeft het 
hun niet. 

Toch ken ik wel alle gevaren van het toekomstbeeld. Wij maken ons toekomst
beelden, maar één ding is er maar zeker van, nl. dat de werkelijke toekomst anders 
zal zijn. Toch is dit geen reële tegenwerping, omdat het toekomstbeeld niet statisch 
is, het ontwikkelt zichzelf mét de ontwikkeling van de maatschappelijke verhou
ding. Wij moeten oppassen, dat ons toekomstbeeld deze band met de realiteit en 
de feitelijke mogelijkheden vasthoudt. Je moet niet zeggen: Of een toekomstbeeld 
Of geen toekomstbeeld. Je moet stellen: een toekomstbeeld? Ja, maar dan met een 
stuk realisme erbij, met begrip voor de relativiteit van het beeld, dat werd op
gesteld. 

Schermerhorn: Wat is realisme? Voor vele mensen betekent realisme "ja"-zeggen 
tegen wat je vandaag hebt. 

Hofstra: Daarom stel ik het toekomstbeeld primair, dat is de radicale breuk met het 
heden. Men moet een beeld van de toekomst hebben, dat radicaal anders is dan nu. 

Banning: Zou je even willen doorgaan op de opmerking, dat het woord "rea
lisme" op zichzelf niet duidelijk is. Het betekent bij jou een analyse op weten
schappelijke wijze van de wereld en van de tendenzen, die daarin aanwezig zijn, 
maar je kunt ook zeggen: het is kop buigen voor het moment van vandaag. 

Hofstra: Ik bedoel het in de eerste zin . 
Ik zou dan nog iets willen zeggen over het woord "utopie". Ik houd niet van 

dat woord. De utopieën van het verleden waren de droombeelden van hoe het 
misschien zou kunnen zijn als de wereld de wereld niet was. Daar zat een onvol
doende band in met het heden van de maatschappij waarin de utopieën ontstonden 
en met de ontwikkelingsmogelijkheden. Ik zou liever het woord "toekomstbeeld" 
willen gebruiken, of het woord ideaal. 

Den Vyl: Is dat meer dan een uitgewerkt program? 
Hofstra: Ja, een ideaal is datgene wat men hoopt te kunnen bereiken, terwijl een 

program op veel korter termijn is. 
Banning: Elk program h'anseendeert zichzelf steeds in de richting van een 

ideaal. Daarom is ideaal meeromvattend dan program. 
Den Vyl: Ik zie twee mogelijkheden. Of je gaat uit van de concrete situatie en 

tracht de richting waarheen je wilt gaan te ontlenen aan bepaalde normen, dat is 
een program voor korter of langer termijn, Of je kunt uitgaan van een toekomst
beeld - je losmakend van de huidige situatie - van een conceptie in de toekomst 
geprojecteerd en je laat dan deze conceptie als de wolkkolom in de woestijn voor 
je uitdrijven. 

Hofstra: Ik zou nog een vraag willen stellen aan Polak. Uit zijn artikelen heb 
ik de indruk van een tamelijk vergaand pessimisme. Ik vind dat in het betoog 
van vandaag niet terug. Ik vind nu in zijn betoog de noodzaak van een toekomst
beeld en de mogelijkheid van een toekomstbeeld, waardoor de zaak wordt gered. 
Ik zou willen vragen in hoeverre hier een accentverschuiving ligt. 
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Buskes: Ik zou de vraag willen stellen, of er ten opzichte van de begrippen. 
waarmede wij werken, misschien verwarring bestaat. Den Uyl heeft bijvoorbeeld 
het woord utopie vervangen door het woord mythe. Dit lijkt mij onjuist. Ik geloof, 
dat wij scherp moeten onderscheiden tussen wat Polak - al is ook bij hem de 
verwarring niet geheel opgelost - utopie noemt en Den Uyl mythe. 

Als wij over mythe spreken, dan zitten wij helemaal in de eschatologie; dan gaat 
het niet om iets dat wij tot stand willen brengen binnen de grenzen van deze 
wereld, maar over een gans nieuwe tijd, die komt door ingrijpen van de andere 
kant. Eschatologie is eigenlijk de voltooiing van de schepping, zij heeft kosmische 
aspecten. Wanneer wij over utopie spreken, dan werken wij binnen de grenzen 
van de schepping, dan gaat het niet om de komst van een gans nieuwe tijd of 
om het realiseren van een gans nieuwe maatschappij , maar eenvoudig om iets dat 
niet door ingrijpen van buitenaf, maar om iets dat wij moeten doen. Ik dacht, 
dat de verwarring vergroot is, doordat bij de oude socialistische beweging deze 
dingen eigenlijk altijd door elkaar lagen. Ik heb altijd de indruk, dat in de oude 
socialistische beweging wel van mythe en van eschatologie sprake was. Uit de oude 
socialistische liederen blijkt wel, dat de verwachting een mythisch karakter droeg 
en dat daar eschatologie was. Ik ben het met Den Uyl eens, dat wij dat moeten 
afwijzen. 

Den Uyl: Polak wil daarheen terug. 
Buskes: Dat weet ik nog niet, maar van deze tegenstelling moeten wij afkomen. 

Ik heb niet de indruk, dat Polak een mythe bedoelt. Daar zullen wij af moeten, 
omdat men dan krijgt de geseculariseerde eschatologie, waarover Van Lier ge
sproken heeft. Dan komt de vraag van de teleurgestelde, die zegt: "Waar blijft 
de heilstaat?" Wanneer ik onder utopie iets anders versta, een beeld van wat er 
moet zijn en waarvan wij wensen dat het gerealiseerd zal worden, dan beweeg ik 
mij binnen de grenzen van de schepping: de geschiedenis. Dan kan voldaan worden 
aan wat Hofstra zegt, dat de band met de realiteit bewaard blijft. Dan komen wij 
af van mythen en ideologieën. Het verzet tegen wat Polak met utopie bedoelt, 
komt voort uit verzet tegen wat in de oude socialistische beweging leefde. 

Ik zou een tweede opmerking willen maken over het marxisme, waarvan De Kadt 
gezegd heeft, dat het een onduidelijk beeld had van wat komen zou. Buber heeft 
gezegd: het marxisme legde uit hoe de maatschappij zich ontwikkelen zou, maar 
wat er na de dag van de revolutie zou komen dat was iets gans anders. Buber zei: 
dat was iets apocalyptisch, dat ~as het afsterven van de staat en dat had geen 
verbinding meer met de realiteit. Voor mij is het de kwestie als het socialisme 
- hierin verschil ik met De Kadt - meer is dan een zaak van redelijkheid en 
zakelijkheid, dan is er nog een ander element (men mag dat de norm noemen, ik 
ben ook bereid te zeggen, dat het de wil is), dat op een ander vlak ligt. Ik citeer 
Buber, die gezegd heeft: elk voluntaristisch socialisme - dat is iets anders dan 
marxistisch socialisme, want dit laatste ziet het socialisme wetmatig komen - kan 
niet anders dan utopisch zijn en moet een toekomstbeeld hebben. Dat lijkt mij 
juist, omdat ik mij afvraag: waar blijft het "neen", waarover wij gesproken hebben? 
Daf vindt ergens zijn oorsprong in. De Kadt werkt met gevoelens, die in de mensen 
aanwezig zijn, maar ik wil weten waar die gevoelens vandaan komen en of wij 
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die zonder meer kunnen accepteren. Het betekent, dat ons "neen" gefundeerd is 
in een "ja" en dat betekent voor mij een toekomstbeeld. Ik dacht dat wij bij onze 
strijd voor het socialisme inspiratie ontleenden aan een mensbeeld, maar het mens
beeld kan ik niet losmaken van een maatschappijbeeld en een toekomstbeeld, dat 
verbonden is met de concrete politiek die wij voeren. Dit doen wij toch vanuit 
een toekomstbeeld, dat voor ons leeft, zonder dat wij het in een systeem kunnen 
onderbrengen. Dan zeg ik vanuit mijn geloofsovertuiging: zo wil God dat wij met 
elkaar samenleven. Als humanist kan men het anders zeggen: het is een tocht en 
een worsteling ergens heen. Het waardevolle van Polak is, dat hij zegt: wij kunnen 
die tocht niet volbrengen als wij niet een toekomstbeeld hebben. Als het gaat om 
eschatologie, dan moet ik bereid zijn te leven als Abraham, niet wetende waar ik 
kom, maar als 'socialist wil ik weten waar ik komen zal. 

Hofstra: Vroeger toen de situatie zo slecht was, was het voldoende te zeggen: 
wij trekken uit. Nu wij zoveel verder zijn gekomen moeten wij positief weten 
waarheen wij gaan. 

Buskes: Ik wil radicaal af van de geseculariseerde eschatologie. Ik wil af van 
iedere mythe. Maar ik ga naast Polak staan, wanneer hij pleit voor een toekomst
beeld en dat op niet al te korte termijn. 

Schermerhorn: Het "Ja" en het "Neen" zwakken blijkbaar gelijktijdig af. Zowel 
het "neen" vermindert, alsook het "ja", ook het beeld waarheen. 

Buskes: Er zijn twee namen genoemd, die vàn Troelstra en Drees, als aanduiding 
van het verschil tussen bepaalde perioden. Ik zou geneigd zijn het zo te stellen, 
dat ik bij Drees iets vind, dat ik bij Troelstra mis, en omgekeerd. Toch zou ik graag 
willen, dat ik het waardevolle van Troelstra één kon maken met het wa:trdevolle 
van Drees. Troelstra was visionnair (dat is iets anders dan mythisch of ideologisch) . 
Dat visionnaire mis ik in de huidige beweging, bij alle waardering voor wat ik 
er vind. 

De Kadt: Vergeet je niet, dat Troelstra ook "neen" zei tegen Domela Nieuwen
huis en dat de S.D.A.P. in die beginperiode door de anarchisten beschouwd werd 
als een verburgerlijkte beweging? 

Buskes: Dat breng ik in rekening, anders zou ik geen lid van de Partij van de 
Arbeid zijn. 

Den Vyl: Troelstra was geen utopist! 
Buskes: Het hangt er maar van af wat je onder utopie verstaat. Ik wil het woord 

utopie niet prijsgeven, zolang ik de vrees heb, dat men hiermede iets wegwerkt 
wat ik niet weggewerkt wil hebben. Wij moeten niet doen alsof het alleen maar 
een strijd om woorden is. Bij Troelstra vind ik het begrip utopie terug, daarom 
wil ik dat woord handhaven. Ik zou nooit socialist zijn geworden door Drees, maar 
wél door Troelstra. Maar omdat ik door Troelstra socialist geworden ben, sta ik 
naast Drees! 

Wij moeten ook meer zijn dan een zuiver zakelijke socialistische beweging, anders 
gaat onze werfkracht onherroepelijk verloren; anders kunnen wij niet werken voor 
de toekomst van Europa. Ik geloof in de komst van het Koninkrijk Gods, dat is 
heel iets anders dan een socialistische maatschappij, maar omdat ik daarin geloof, 
werk ik met alle ijver voor een Verenigd Europa en voor het socialisme. Wij moeten 
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bezieling hebben. Ik vind het best om over "idealen" te spreken. Uitkomend boven 
het enkel zakelijke, zullen wij steen voor steen moeten bouwen. Ons streven zal 
moeten worden gezet in een groot verband, want anders verstarren wij en gaat 
realisme betekenen, dat wij "ja" zeggen tegen de werkelijkheid van het heden. 
Het "neen" tegen deze werkelijkheid moet gegrond zijn in ons "ja" tegen het 
toekomstbeeld, dat wii hebben. 

Banning: Ik bevind mij in een niet-gewenste positie. Wanneer er gezegd wordt. 
dat één groep het radicaal met Polak eens is en een andere groep het radicaal 
oneens is, dan is de gemakkelijkste rol als voorzitter die van de synthese, een rol 
die ik in dit geval niet zou begeren. Ik zal mijn best doen van mijn kant ook iets 
te zeggen. Het eerste is, dat ik mij niet kan vinden 'in het schema waarin Polak 
ons dringen wil. Hij zegt, dat het diameb'ale meningsverschil in onze kringen gaat 
tussen de richting, die wijst op de gevaren van een socialistische beweging met 
een toekomstbeeld en de richting, die wijst op de gevaren zonder dit beeld. Ik 
moet dan dus kiezen in welk vakje ik hoor, maar ik kies geen van beide. Het kan 
misschien van betekenis zijn, dat ik probeer duidelijk te maken hoe ik mijn eigen 
positie zie. 

Ik ga daarbij uit, ongeveer op dezelfde wijze als Den Uyl heeft gedaan, van 
het besef, dat in wezen mijn socialisme normatief bepaald is, dat wat ik heb ge
noemd mijn mensbeeld. Ik heb bepaalde opvattingen over de wijze waarop mensen 
met elkaar behoren om te gaan, waarop zij in het arbeidsproces, in de sociale 
verhoudingen en in de politieke omstandigheden, ook in groepsverbanden, met 
elkaar behoren te leven. Deze opvattingen volgen uit mijn christelijk geloof. Blijf 
ik daarbij staan? Ik heb daarbij twee toekomstbeelden nodig: ik heb nodig voor 
de socialistische beweging een program op korte termijn, maar ook een program, 
zoals ik het onlangs op de Landdag van Nieuwe Koers heb gezegd: een program 
voor het jaar 1975. Ik moet mij een voorstelling maken: waar willen wij met de 
beweging naar toe, kunnen wij niet denken vanuit 1975 naar vandaag toe? Ik 
bedoel dat nuchter en concreet, ik stel mij in de plaats van enige van onze minis
ters, die bijvoorbeeld moeten weten hoe het staat met de volkshüisvesting in 1975. 
Vlij kunnen niet alleen zeggen: er is nu woningnood, maar wij moeten ook weten 
dat er in de ontwikkeling van ons program e~n kritieke situatie komt, die krot
opruiming en andere maatregelen vraagt. Ik verwacht hetzelfde voor de mensen 
die zich met de industrialisatie bezighouden. Ook hier moeten wij verder denken 
dan de noodzaak van vandaag en weten dat wij heen willen naar een bepaalde 
toekomst. 

Ik maak mij dus een toekomstbeeld, maar het is geen utopisch toekomstbeeld. Ik 
wil het niet wetenschappelijk noemen, dat zou een te eng begrip zijn, maar het 
moet wel steunen op een analyse van de bestaande maatschappelijke krachten en 
gericht zijn door een norm, wil men door een ideaal. 

Wanneer ik deze drie dingen heb: een uitgangspunt in mijn mensbeeld, een 
norm en een concreet program, en ik probeer dan te denken vanuit 1975, daIJ 
kunnen wij als socialistische beweging werken. Daarin zit inspiratie genoeg om 
de mensen in de concrete socialistische beweging van vandaag bezieling bij te 
brengen. 

448 



n. 

.1 
t 

t 

t 

t 

f ... {,Ilil • _______ _ 

\Vat mij drijft is niet alleen angst, ook niet zonder meer afkeer, waarvan De 
Kadt heeft gesproken, maar nuchter inzicht in concrete gevaren. Ik meen dat dat 
in Polaks analyse ontbreekt. Hij heeft wel terecht getracht de gevaren te tekenen 
van een situatie, die zonder toekomstbeeld zou moeten werken, maar hij heeft 
verzuimd de nadelen op te sommen van een beweging, die aan een cultus van 
een toekomstbeeld gaat doen. Ik zou willen vragen of hij mogelijkheden ziet om 
te voorkomen, dat men het toekomstbeeld gaat cultiveren. We zijn daarmee in de 
lijn van de mythe terechtgekomen en ik zie zeer duidelijk gevaren. In de eerste 
plaats het gevaar van het zich bedrogen voelen, waarmee ik niet wil zeggen dat 
degenen, die in oprechtheid de utopie hebben verkozen, bedriegers zijn. Subjectief 
zijn zij het niet, objectief functionneren zij vaak zo. Dan krijg je een brede groep 
die teleurgesteld is, die eventueel de partij niet verlaat, maar die niet meer 
meedoet. 

In de tweede plaats zie ik als concreet gevaar dat de utopie de blik op de 
mogelijkheden vertroebelt. Het zijn ten slotte slechts enkelen, die het intellectuele 
werk opbrengen van zakelijk en critisch te overwegen wat kan in het heden en 
zich tegelijkertijd in een toekomstbeeld kunnen verdiepen. De meesten gaan aan 
deze gespletenheid kapot. Dan krijg ik dus een vulgair realisme, wat wij geen van 
allen willen. 

Wat ik wil is geen maakwerk, maar iets dat zeer reëel aansluit op het normatieve 
element, dat ik primair acht. Ik stel voorop, dat ik het veranderende heden en 
de veranderende toekomst, zoals ik die probeer in zijn tendens te onderscheiden, 
voortdurend blijf begeleiden vanuit de mensopvatting. Dat is het primaat van 
de geest. 

Buskes: Versta je onder utopisch toekomstbeeld een beeld van de toekomst 
waarbij geen verband gelegd kan worden tussen het heden en die toekomst? 

Banning: Ik versta onder een utopisch toekomstbeeld, dat men bepaalde elemen
ten, die waarschijnlijk uit het mensbeeld worden afgeleid, omzet in een intellec
tuele constructie, die niet berust op een zakelijke analyse van de werkelijkheid. 
Wat ik bedoel met het beeld van 1975 kan men in zekere mate een utopie 
noemen - ik noem het een toekomstbeeld - maar dat berust op een gebrekkige 
en voorzichtige en dus te herziene analyse van de werkelijke krachten van het 
moment. Ik moet dus zien wat de situatie is van vandaag en welke tendenzen 
daarin aan het werk zijn. Ik kan niet voorspellen of in 1975 niet een uitvinding tot 
stand komt, waardoor ik het beeld moet herzien. Ik meen dat een dergelijk beeld, 
mits het gecombineerd blijft met het mensbeeld, met het primaat van de geest, 
inderdaad de inspiratieve kracht voor de beweging oplevert. 

Hofstm: Dat beeld van 1975 moet weer gericht worden door iets wat daar weer 
achter komt. Wij hebben hier bewust eerst de vraag besproken: met of zonder 
toekomstbeeld, zonder op de inhoud in te gaan. Maar ik geloof, dat er toch wel 
enkele elementen van de inhoud zijn te noemen op het culturele vlak. Ik denk 
aan de gelijk gerechtigheid, de grotere mogelijkheid voor iedereen om aan de 
cultuur deel te hebben. Als je kijkt naar het jaar X of naar het jaar 1975 is het 
te veel bepaald door de situatie van het moment. Wij willen een mogelijke ont
wikkeling, maar we weten niet het jaar, waarin deze tot stand zal komen. 
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Banning: Ik noem zeer bewust het jaar 1975. Je mag ook 1980 noemen, maar 
niet het jaar X. 

Schermerhorn: Als je denkt aan de noodzakelijkheid van zelfordening van elke 
arbeidsgemeenschap, dan heb je een heel ander beeld, dat op het ogenblik beslist 
niet bestaat en dat voor mij bepaald een veel sterker en socialistisch ideaal is. 
Socialisatie bijv. beoordeel ik met het oog op de vraag of ik dan meer mogelijk
heden heb op deze zelfordenende arbeidsgemeenschap, ja of neen. 

De Kadt: Dat is het normatieve. 
Schermerhorn: Dat moge het normatieve zijn, maar het is een verstrekkende 

eis die realiseerbaar is. Het is een punt waarop men zijn gedachten ook vandaag, 
zowel voor een program op korte termijn als op lange termijn heeft te richten. 
Het is geen program, dat wij met alle politieke partijen gemeen hebben, zoals bijv. 
wanneer geijverd wordt voor zwembaden. Dit is een punt, waar de normatieve 
mensbeschouwing naar voren komt en dat tegelijkertijd uitermate versu'ekkende 
sociale consequenties heeft. 

De Kaclt: Bij de grote visie komt het zwembad vanzelf. 
Schel'merhorn: Ik stel eisen, die bepaald buiten de orde liggen van wat je 

normaal in programma's vindt. 
Banning: Je mag iemand niet ophangen aan een voorbeeld. Ik denk aan de 

sector van onderwijs. Ik stel als socialist de eis: gelijke kansen voor ieder mens 
naar zijn begaafdheid. Ik weet dat ik die eis in 1953 voor een regeringsperiode 
misschien moet formuleren in een bepaald programmapunt van bescheiden omvang, 
maar ik zeg erbij: 1975 moet het zo zijn, dat er niet meer gediscussieerd wordt 
over het toeke~nen van beurzen voor Hoger Onderwijs. 

Ik stel dus: in 1975 moet het er zo uitzien. Dat is een toekomstbeeld, waarin 
de organisatorische financiële norm is gegeven. Uit mijn socialistische norm volgt, 
dat ik zowel in arbeids- en sociale verhoudingen als in het onderwijs, de grootst 
mogelijke verantwoordelijkheid voor mensen en groepen wil verwerkelijken. Dat 
voert dus tot een inhoudelijk program van onderwijsvernieuwing. Dat wil ik voor 
1975 en dat zet ik voor 1953 in een concreet programmapunt ter discussie. Ik 
ontleen daaraan genoeg inspiratie om ervoor te vechten. 

De verzameling van die concrete punten wordt een socialistisch toekomstbeeld 
voor het jaar 1975, maar niet voor het jaar X. 

Ik wil het in de sfeer van de politieke uitwerking houden en niet utopisch 
maken en geen mensbeeld construeren, dat men niet voortdurend onder de critiek 
van de wetenschappelijke analyse stelt, noch onder de zedelijke normen in zijn 
toepasbaarheid. 

Schermerhorn: Naar mijn gevoel hebben wij het hier bij de kop. Als je spreekt 
over zelfordening van arbeidsgemeenschap, opvoedingsgemeenschap, stellen wij dat 
als volstrekte eis, maar wij weten dat de mensen, waarmee je dit moet uitvoeren, 
aan de eisen die voor een ideale oplOSSing in dit opzicht nodig zijn, niet beant
woorden. Dan is er de tegenwerping: ja, dat kun je wel zeggen, maar er is gezag 
en autoriteit nodig om een dergelijke organisatie te laten draaien. Ons probleem is: 
gaan wij daarvoor uit de weg, aanvaarden wij dat ons ideaal een utopie is zonder 
verband met de werkelijkheid, Of zeggen wij: het is een probleem van socialistische 
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opvoeding om de mensen ertoe te brengen, dat zij in dergelijke gemeenschappen 
inderdaad wel werken en leven, zoals het naar onze idealen van mensopvatting 
behoort te zijn. Dan zeg ik volstrekt het laatste. Ik geloof dat dit een punt is, 
waarop wij de nadruk moeten leggen. Dan ben ik bereid erbij te zeggen, dat ik 
daarbij wel degelijk resultaat van de psychologie incalculeer in de methode van 
opvoeding, die je hier in dit geval gaat toepassen om daar te komen. De afstand 
van het toekomstbeeld tot de wereld van vandaag is nog zo groot, dat tallozen 
van onze politieke tegenstanders bereid zullen zijn om dit als utopie voor te stellen. 
Aan de andere kant opent het ook voor talloze ande~'en een zodanig perspectief, 
dat zij hier niet alleen met hun verstand maar ook met hun hart "ja" tegen zullen 
zeggen. 

Banning: Ik wil mijn gedachtengang graag afmaken, om duidelijk te doen zien 
wat mij voor de geest zweeft in deze drie elementen: een norm, een concreet 
program voor de eerste jaren en een toekomstbeeld voor een overzichtelijke periode. 
Waarom zou ik dit toch niet een utopie willen noemen? Ik dacht dat de utopische 
elementen, die de socialistische beweging gekenmerkt hebben in haar verleden, 
eigenlijk waren de compensatie van bepaalde gevoelens in de massa, die worden 
geprojecteerd in een toekomstbeeld. Wat mij voor de geest staat en wat wij nodlg 
hebben, noem ik de coördinatie van verschillende sectoren in 1975. Dat is het 
resultaat van een vrij nauwgezette en gewetensvolle samenwerking van mensen 
van verschillende terreinen van het maatschappelijk leven. De deskundigen moeten 
hier het eerst aan het woord komen en die moeten proberen "toekomstbeelden" te 
ontwerpen. Daarom is het niet juist om wat mij voor de geest zweeft utopie te 
noemen; de economische en psychologische grondslagen zijn geheel andere. 

Het valt mij op dat een element ontbreekt in de analyse van Polak. Waarom 
heeft hij zich niet afgevraagd, hoe het komt dat de utopische elementen in de 
socialistische beweging, dus de projectie van massagevoelens, op het ogenblik zo 
sterk verzwakt zijn. aar mijn smaak sb.'uikelt daar de hele zaak op. De sociaal
psychologische voorwaarden voor een utopisch geïnspireerde socialistische beweging 
zijn er niet meer. Daarom moeten wij terugvallen op de normatieve voorwaarden. 

Polak: Wij moeten eerst trachten het over de begrippen eens te worden. Zoveel 
is mij duidelijk geworden, dat achter de strijd om de begrippen wel degelijk een 
grote en wezenlijke tegenstelling tussen ons ligt. Ik doe misschien het beste door 
aan te knopen bij Den Uyl, omdat alsdan het scherpste uitkomt hoever wij van 
elkaar afstaan. Want wat hij daar verstaat onder wat ik wil, is helemaal niet wat 
ik wil. Dat komt doordat hijzelf een emotioneel geladen voorstelling bezigt van de 
utopie, die hij vermengt met ongeveer alle nare dingen, die in de geschiedenis zijn 
gebeurd, .met de mythe en met geweld en met fascisme, alles heeft hij daarbij 
gehaald en gestopt onder de mantel van de utopie. Voor hem betekent utopie: 
bedrieglijke mythe en valse illusie, voos escapisme en gevaarlijk irrationalisme. 
Dat moeten wij niet hebben. Dat ben ik met hem eens, maar dat is helemaal niet 
wat ik onder utopie versta. 

Laten wij het begrip utopie dus losmaken van alle mythische, pseudo-religieuze 
en socialistische heilsvoorstellingen, ook van de romantische opvatting, die De Kadt 
ermee verbonden ziet. Dat zijn allemaal associaties, die verbonden zijn aan bepaalde 
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historische verschijningsvonnen van utopieën, maar niet noodzakelijk aan de mopie 
als zodanig, d.w.z. als ideaal-beeld. Gaat men bijv, terug tot de utopie van Morus, 
die ik in bepaalde opzichten ,nog stel boven die van Plato, dan geloof ik dat 
men die los kan zien van alle mythische elementen. En dan moet men wel be
denken, dat bijv. in de utopie van Morus de idee van de full employment, de 
idee van de beperking van de arbeidsdag, de gerichte vrije-tijdsbesteding en andere 
begrippen, die wij thans aan een menswaardig leven in arbeids- en groepsverband 
verbinden, reeds in uitgewerkte vorm zijn te vinden. Tussen twee haakjes, daar
mede is tegelijk reeds weerlegd de hardnekkige voorstelling omtrent de irrealiteit, 
d.w.z. onmogelijke velwezenlijkbaarheid van de utopie! Het is integendeel bij 
nadere bestudering bepaald verbazingwekkend, hoeveel destijds fantastisch lijkende 
utopische voorzieningen inmiddels reeds zijn gerealiseerd, sneller en vollediger dan 
men ooit had durven dromen. 

Ik heb het idee dat ik veel meer aansluit bij wat Schennerhorn zegt, dan hij zelf 
heeft gesuggereerd. Dit geldt vooral het gezichtspunt, dat het in het opstellen van 
een utopie niet in de eerste plaats gaat om weer bezieling te wekken - dat is 
mogelijk het resultaat ervan - maar om een diepere verontrustheid over de situatie 
van vandaag. In deze situatie. zou naar mijn gevoel niet alleen "neen" gezegd 
moeten worden, maar ook het constructieve "ja", dat zich zou moeten vertalen in 
een positief toekomstbeeld. Ik ben het met Schermerhorn eens: zonder het "neen" 
zullen wij het "ja" niet kunnen zeggen, maar als wij het "ja" niet op de achter
grond hebben, kunnen wij het "neen" niet zeggen. Hofstra heeft gevraagd: is je 
pessimisme verdwenen? Mijn pessimisme is mijn uitgangspunt; zonder dat zou ik 
helemaal niet aandringen op een toekomstbeeld. Mijn pessimisme betreft de gang 
van onze cultuur en de daaraan verbonden gang van het socialisme, die beide 
gekenmerkt zijn dool' een verbleking of zelfs verdwijning van bezielende toekomst
perspectieven, door een zekere verwording en verburgerlijking, waardoor men 
tegen beide "neen" moet zeggen en tegelijkertijd "ja". 

ln ditzelfde verband nog een andere opmerking. Volgens Den Uyl kwam de 
historische stuwkracht van sociale bewegingen niet zozeer voort uit haar toekomst
beelden, als wel juist uit dit concrete neen-zeggen en protesteren tegen evenzeer 
concrete, feitelijke situaties. Dit bevat een kern van waarheid en mist toch m.i. de 
diepere zin van het gebeuren. Immers soortgelijke situaties van onrecht en onder
drukking zijn gedurende vele duizenden jaren telkens langere tijd aanwezig ge
weest, ook zonder uitdrukkelijk neen en protest of rebellie. Waarom breekt dit op 
een gegeven moment door? Alleen dàn, wanneer en nadat het voldoende uit gees
telijke bronnen is gevoed, geestelijk rijp geworden is. En in dit rijpingsproces 
hebben nu juist de toekomstbeelden van een andere en betere wereld .hun enonne 
stuwkracht uitgeoefend! Zij vormen de voorwaarde èn de verklaring van het 
geschiedgebeuren. 

Nu komt de grote vraag naar de verbinding met de realiteit. Dat is een zeer 
essentieel punt. Men heeft vroeger de utopie verweten, dat de brug tot de realiteit 
niet bestond. Maar Den Uyl geeft een zwart-wit voorstelling, waarbij àf uitgegaan 
wordt van de concrete situatie en daaruit afgeleide hervormingsvoorstellen, Of van 
een in de lucht zwevend toekomstbeeld. Dat is een onhoudbare tegenstelling. Men 
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kan tegelijkertijd realistisch en utopisch zijn en ik geloof helemaal niet, dat een 
utopie per se in de lucht zou moeten zweven. Ik geloof ook niet, dat het voldoende 
is om .alleen enkele doelstellingen te hebben, dat is mij op mijn beurt veel te' vaag. 
Ik meen, dat wij in de bestaande situatie moeten aangeven, waarheen wij willen 
gaan en daarnaast, waarheen wij kunnen gaan. Natuurlijk staan wij daarbij altijd 
in de 'fealiteit en de actualiteit. Een utopie in 1953 is iets anders dan de utopie 
van M.0rus in 1516 en zelfs al weer anders dan die van Bellamy of Wells, uit het 
eind van de 19de of het begin van de 20ste eeuw. Ook het utopisch toekomstbeeld 
is dynamisch en veranderlijk, uitgaande van onze laatste gegevens en nieuwste 
inzichten. Ik meen ook, dat het voluntaristisch socialisme van Buber (waarheen 
denken wij te kunnen komen, waarheen willen wij komen) meer is dan enkel doel
stelling .of ideaal Het vereist op het ogenblik een veel constructiever vormgeving. 
Alleen maar norm of doelstelling is mij te weinig. Daarom ben ik het oneens met 
Banning, die op korte of lange termijn een program wil maken; dat moeten wij 
zeker doen, maar dat is geen toekomstbeeld. Dat is het doorhoekken van lijnen en 
daarbij kan men iets korter of langer gaan; dat is principieel hetzelfde als wat 
ook De Kadt bedoelt met het trachten vooruit te zien. Ik zou bijna paradoxaal 
willen zeggen: juist omdat het toevallig mijn job is dergelijke plannen op kortere. 
en op langere termijn te helpen opstellen, ben ik mij er van bewust, evenzeer dat 
zij voor een progressieve politiek onmisbaar zijn, als dat zij voor een sociale 
beweging onvoldoende zijn. Dergelijke plannen op kortere en op lange termijn 
kan en moet men inderdaad uitwerken met de door De Kadt te recht bepleite 
zakelijkheid en redelijkheid. Maar dat is niet wat ik bedoel. Ik wil iets anders dan 
een extrapolatie uit het heden. Ik wil het omgekeerde: vanuit de toekomst naar 
het heden. 

Den Uyl: Wat bepaalt die toekomst? 

Polak: Dat zullen voor mij dezelfde normen en idealen zijn, dat primaat van de 
geest. Alleen worden die neergeslagen in concrete beelden, vandaar dat ik zo 
graag nu het woord beeld gebruik en niet alleen maar "verwachting". Ik ga prin
cipieel een stap verder. Wezenlijk vind ik, dat wij niet alleen moeten redeneren 
uit het heden naar een punt, dat meer of minder dichtbij ligt - of dat 1953 of 
1975 is, is voor mij principieel hetzelfde - maar vanuit een punt in de toekomst, 
een punt X, naar het heden. Ik zou dat punt op honderden jaren willen bepalen 
en daarvoor moeten wij een constructie maken, die dynamisch is en variabel, al 
naarmate de tijd voortschrijdt. Dat is het essentiële verschil in onze discussie, die 
zich verbergt achter de sluier van verschillende begripsmatige voorstellingen. Als 
ik zie, hoe onze partijprograms hoe langer hoe meer op elkaar gaan lijken, vraag 
ik mij af: wat is het wezenlijke van het socialisme? Dat wezenlijke ligt voor mij 
in die gans andere toekomst. Het jaar X is het gans andere, het radicaal verschil
lende, dat ik ook in de utopie vind. Dat is het toekomstbeeld van de samenleving, 
die gans afwijkt van dat wat wij op het ogenblik vinden. Mijn "neen" gaat daarom 
veel dieper en verder en mijn "ja" als denkbeeld gaat ook veel verder. 

Banning: Mijn critiek gaat uit van de norm en is niet minder radicaal. 
Polak: Maar op grond van precies diezelfde nOlm komen anderen, wellicht 

hunnerzijds met even veel recht of althans kracht, tot hun ja-knikkende behoud-
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zucht, omdat er onmetelijke ruimte overblijft tot verschil van interpretatie. 
Het socialisme van heden bewijst, dat een beeld wel terdege nodig is en 
hoezeer het utopisch element ontbreekt. Men komt niet verder dan het geven van 
een program op kortere of langere termijn, met bijv. krotopruiming als "ideaal", 
Daarmee blijven we in het vlak van de huidige situatie, waarbij wij langzaam 
verder schrijden, maar in mijn voorstelling werk ik dus met een toekomstbeeld, 
niet alleen met normen, maar met de projectie van een gans andere maatschappij, 
waar wij naar toe moeten werken. Dat is daarom zo belangrijk, omdat ik geloof 
dat wat De Kadt gezegd heeft over die gevoelens van verzet, die er altijd zouden 
zijn, niet juist is. De historie bewijst dat hoewel die gevoelens er altijd zijn ge
weest, er ook altijd een groot verschil was in politieke vormgeving. In sommige 
tijden was er een verval van de cultuur, werd er geen gerechtigheid verwezenlijkt en 
op het ogenblik zitten wij in een cultuursituatie, die uitmunt door vlakheid en 
botheid. Mijn ernstige bezorgdheid ontstaat juist omdat onze cultuursituatie niet 
meer in staat is een utopisch en visionair perspectief op te brengen. Het is de 
taak van de elite en ook van een beweging als het socialisme, om opnieuw die 
gevoelens te wekken. Als het dat niet kan gaat het met een ineenstortende cultuur 
zelf ten onder. 

Schermerhorn: In andere woorden: het normbesef is uit de wereld weg. Het 
hoofdbestanddeel van de utopie is niets anders dan in beeld vervatte vertaling 
van wat er als norm op een gegeven ogenblik in de mensen leeft. En toch voel ik, 
dat wij achter dat, wat wij doen, vaak behoefte hebben aan een beeld, waarin 
wij onze norm begrijpelijk maken, ook voor onszelf. 

De Kadt: Als maar duidelijk is, dat dit dus één van de dingen is, waaraan we 
behoefte hebben, maar waarvan we ook de grenzen, het gebrekkige en het ge
vaarlijke moeten aangeven. 

Schel'mel'hom: Maar in de wetenschap, dat een groot gedeelte van de mensen 
behoefte heeft aan een dergelijk begrijpelijk beeld, waaraan men het verschil 
tussen wat er is en wat wezen moet, kan illustreren. Het tekort van vandaag ligt 
op geestelijk gebied. 

Polak: Waar het dus op neerkomt is, dat ik voor mijzelf het gevoel heb, dat ik 
in mijn verlangen naar deze omzetting van idealen en normen in een toekomstbeeld 
"realistischer" ben dan degenen, die zeggen slechts te kunnen en willen uitgaan 
van de concrete situatie. Juist ik ga uit van die concrete situatie en van mijn pes
simisme over deze situatie omdat ik zie dat wij hoe langer hoe meer verzinken 
of liever, dat de bodem van toekomstige realiteit hoe langer hoe meer aan onze 
cultuur ontzinkt, mede omdat wij zo eenzijdig realistisch zijn, d.w.z. beperkt tot 
het heden of tot een politiek verlengstuk daarvan. De ware realist moet zich ook 
thans reeds verder in de toekomst verplaatsen, gezien het zeer snelle tempo, waar
in wij ons daarheen bewegen. 

Een utopist vlucht bij wijze van spreken met zijn ideale toekomstfantasie inder
daad uit de werkelijkheid, maar op het ogenlik zie je vormen van escapisme, die 
aanmerkelijk vlakker en materialistischer zijn dan het escapisme, dat ligt in het 
utopisch toekomstbeeld. De wijze waarop de massa en trouwens een groot deel van 
de zgn. elite heden ten dage vlucht, ligt alleen in het materiële en sensuële vlak, in 
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de techniek en mechanische recreatie, in het nihilistisch pluk de dag. Juist als 
tegenwicht is de behoefte aan een constructief en suggestief ideaal-beeld nu groter 
dan ooit te voren. 

Banning: Wil je toelichten waarom jouw oplossing iets meer biedt dan de mijne? 
Als ik je goed begrijp zeg je: wij leven in een periode van zodanig verval van de 
cultuur, dat ik daar alleen uitkom wanneer ik voor de socialistische beweging, als 
die tenminste progressief wil blijven, komen kan tot een toekomstbeeld voor het 
jaar X. Ik zeg: wij leven in een zodanige vervalperiode van de cultuur, hetgeen 
betekent een zodanig verval van het normbesef in de cultuur, dat ik er alleen 
uitkom door te gaan werken aan versterking van het normbesef. Waarbij ik niet 
nodig heb een toekomstbeeld in het jaar X, omdat ik daarvan zie, dat de uitwerking 
niet zal zijn een versterking van het normbesef, maar het zich ophangen aan een 
toevallige constructie van normbesef. Waarom is een concretisering in het jaar X 
een sterkere motor voor het normbesef dan een concretisering voor het jaar 1975? 

Polak: Ik zie het zo, dat men terwille van het normbesef in jouw gedachten gang 
alleen kan werken met enkele termen - meer zijn het niet - als vrijheid, demo
cratie, broederschap, gerechtigheid, arbeidsgemeenschap, die alle dat normbesef 
weergeven, maar in onze maatschappij eenvoudig niet meer aanspreken. Deze 
termen zijn zonder inhoud geworden, lege dozen, die men weer een nieuwe inhoud 
moet geven. Voor degenen, die het normbesef hebben zullen zij iets betekenen, 
voor degenen die het normbesef verloren hebben kan men met het herhalen 
van deze termen het normbesef niet meer wekken. Daarentegen wel - omdat aan 
ieder in diepste wezen het verlangen eigen is naar een betere wereld - als men 
die andere wereld in een begrijpelijke en aansprekende beeldvorm kan voorstellen. 

Banning: Dat is geen antwoord op mijn vraag om duidelijk te maken, dat het 
toekomstbeeld van het jaar X sterker het normbesef verdiept dan het toekomst
beeld van het jaar 1975. 

Buskes: De spanningen tussen ideaal en werkelijkheid moeten worden gevoeld. 
Als je met 1975 werkt, ontbreken die spanningen voor een groot deel. 

Banning: Het toekomstbeeld van het jaar X heeft dezelfde gevaren in zich als 
het spreken over vrijheid, gerechtigheid, broederschap. 

Polak: Die gevaren moet men niet wegpraten en verdoezelen, die zijn er na
tuurlijk, maar de gevaren van de huidige situatie zijn zo oneindig veel groter, dat 
men eenvoudig een keuze moet doen tussen die gevaren en dan acht ik de gevaren 
van dat toekomstbeeld veel geringer juist omdat wij ons daarvan bij voorbaat zo 
goed bewust zijn en ons daarop zo goed mogelijk kunnen instellen, dan de gevaren 
van het nihilisme, waar wij op het ogenblik voor staan. 

Het alternatief tussen het jaar 1975 en het jaar X ligt hierin, dat wij 1975 toch 
alleen maar kunnen en willen (daarom kies je het opzettelijk beh'ekkelijk dichtbij!) 
beschrijven langs de weg van geleidelijke vormgeving vanuit het heden. Maar dat 
staat voor mij ver verwijderd van die radicaal andere en betere toekomst. Van 
1953 tot 1975 kunnen wij niet een geheel andere maatschappij maken. 

Ter verscherping ietwat generaliserend, zie ik de tegenstelling tussen 1975 en 
het jaar X, als die tussen evolutie en revolutie, tussen continuïteit en caesuur of 
tussen historische h'end en een breuk in de tijd. Dus tussen politiek op kortere 

455 



\ 

I ' 

of langere termijn (het E.D.G.-verclrag loopt tot 2002!) en het ideaal van een 
menswaardige samenleving voor onvolmaakt blijvende mensen. Welnu, hoe kan 
men verwachten, dat politiek het normbesef zou kunnen doen herleven of ver
sterken? Dit zijn eerder welhaast antipoden. Omdat politiek is verbonden met 
macht en partij, en omdat in onze passieve, gemechaniseerde cultuur hiervan niet 
bepaald een algemene, ethisch activerende werking uitgaat. 

Hofstra: Het beeld voor het jaar 1975 is te zwaar belast met het heden, terwijl 
het beeld voor het jaar X, hoewel ook principieel verbonden met het heden -
want het is de projectie van de toekomst, uitgaande van onze kennis van het heden 
- niet op die wijze is belast met het heden, omdat het de mogelijkheden van de 
normen, die wij nu stellen, verder kan doorh'ekken dan de projectie voor 1975. 

De Kadt: Wij moeten vandaag in staat zijn door deze belasting van het heden 
heen te komen. Daar ontkom je met of zonder een beeld voor het jaar X niet aan. 

Schermerhorn: Het is niet het probleem van belasting met dit heden, maar de 
mogelijkheid een niet aan tijd gebonden vertaling van de normen in tastbare en 
begrijpelijke beelden weer te geven, waarbij daarnaast inderdaad de volle aan
vaarding van de last van het heden blijft. Een typisch voorbeeld hiervan is een 
stuk van Kees Boeke uit 1931 over de andere school. Als je dat stuk leest, is het 
een typische utopie, wanneer je let op de toen bestaande mogelijkheden. Toch zeg 
ik van dat beeld: daarin zitten diepmenselijke waarden, die ons aanspreken. Er 
zitten in dat stuk allerlei punten, die ik bereid ben in het plan van Banning voor 
1975 te stoppen. 

Den Vyl: Polak stelt dat ik de zaken in een zwart-wit schema heb gezet. Maar 
ik geloof, dat Polak zelf zeer duidelijke tegenstellingen heeft geschapen. 

Laat ik vooropstellen, dat wij het een stuk eens zijn als \vij zeggen: wij hebben 
een program op korte termijn en één op langer termijn nodig, waarin de lijnen 
verder worden doorgetrokken. Wij moeten pogen de huidige ontwikkeling, de 
technische, zowel als de economische en de culturele, zoveel mogelijk te door
denken en zo een maatschappijbeeld ontwerpen aan de hand van de normen, die 
wij aan ons mensbeeld ontlenen. 

Wanneer Polak echter stelt dat wij een maatschappijbeeld moeten ontwerpen 
voor het jaar X, niet afgeleid uit het heden, maar geprojecteerd vanuit een punt X, 
dan heb ik daar fundamentele bezwaren tegen. Ik stel voorop, dat een dergelijk 
beeld waarbij bewust de banden met de werkelijkheid van nu worden gekapt, in 
de opvatting van Polak nog iets anders en meer is dan de utopische roman, waar
van wij in het verleden zoveel voorbeelden kennen. Ik heb niets tegen deze 
utopische romans, ik zou zelfs willen zeggen hoe meer hoe liever, maar Polak gaat 
het duidelijk om de constructie van een totaalbeeld, dat het socialisme als utopie 
gaat hanteren en waarnaar het socialisme zich in zijn activiteit zal hebben te rich, 
ten. Een dergelijk beeld met de functie, die Polak het toedenkt, vind ik een nood
lottig geval. Een dergelijk beeld moet onvermijdelijk vaag blijven, d.w.z. voor
stellingen opwekken van een gans andere maatschappij, die niet geconcretiseerd 
kan worden en dat is naar mijn mening precies het kenmerk van de mythe. Polak 
kan wel zeggen: ik haal het mythisch-eschatologische er uit, maar als hij vanuit 
een punt X een utopie gaat construeren, schept hij daarmee een zuiver mythisch-
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eschatologisch element. Wezenlijk is voor mij, dat Polak bewust het verlangen naar 
het gans andere wil scheppen en stimuleren via zijn utopie en die voorstelling van 
die gans andere maatschappij beschouwt als een middel tot inspiratie. Dat vind 
ik een levensgevaarlijke constructie. 

Polak: Waarom? 
Den Uyl: Omdat door deze voorstelling .bij de massa de verwachting wordt 

gewekt dat alles gans anders kan en zal worden. Maar op grond van mijn mens
beeld ontken ik dat in dit bestel alles gans anders kan worden. De kerk mag 
werken met voorstellingen als "Das ganz Andere", niet de partij en de politiek. 
Als de socialistische beweging dat doet, wekt zij verwachtingen die zij nooit kan 
vervullen en dat vind ik, gezien het misbruik dat in het verleden van utopische 
verwachtingen is gemaakt, een levensgevaarlijk bedrijf. 

Polak: Het gans andere is een horizon die altijd blijft wenken. 
Den Uyl: Ja, maar de massa neemt met dat wenken geen genoegen. Die wil 

waar voor zijn geld hebben en presenteert de rekening. De consh'uctie van een 
toekomstbeeld à la Polak krijgt onvermijdelijk het karakter van een heilstaat en 
van een heilstaatsverwachting verwacht ik alleen maar onheil. 

Een soortgelijke discussie heeft zich voor de oorlog voorgedaan tussen Ter Braak 
en Marsman, toen Ter Braak vanuit zijn historisch bepaalde norm van menselijkheid 
positie koos tegen fascisme en communisme. Toen zei Marsman: dat is allemaal 
goed en wel, maar wat heb je tegenover de toekomstbeelden van fascisme en 
communisme als eigen toekomstbeeld te stellen? Ter Braak heeft toen geantwoord 
met "De Nieuwe Elite" en gezegd: wij hebben gezien, welke fatale rol deze 
utopische voorstellingen van de toekomst hebben vervuld in de opstand van de 
teleurgestelde massa's, die hier en nu om de heilstaat vragen. Het gaat er nu om 
dat een Europese elite zal leren te werken aan een toekomst, die wij niet kennen 
en zal leren vechten voor menselijke waarden, zonder behoefte te hebben aan die 
utopische voorstelling van een gans andere wereld. 

Daarop doelde ik toen ik het had over rijpmaking van de mens voor het aan
vaarden van zijn taak zonder te weten wat voor toekomst er uit de bus komt. 

Hofstra: Een utopie is geen "profetie. 
Buskes: Ter Braak had gelijk tegenover Marsman, maar het is onjuist, wanneer 

je dit tegen Polak zegt. Marsman was typisch een romanticus en dan ligt het alles 
heel anders. 

Den Uyl: Daarvan overtuig je me alleen, als je de constructie van een toekomst
beeld zo maakt, dat het geen mythische werking gaat uitoefenen. 

Buskes: Ik accepteer wat je zegt over de gevaren, die hieraan verbonden zijn. 
Het spreken over utopieën en toekomstbeelden zal, gezien de feitelijke mens, zoals 
hij reilt en zeilt, altijd het gevaar meebrengen, dat wij verzeilen in de mythe. Wij . 
kunnen daartegen waarschuwen, maar daarom is de zaak als zodanig niet ver
oordeeld. 

Den Uyl: Ik meen nog steeds, dat het aan degenen, die vinden dat het nuttig 
en gewenst is met de constructie van een utopie vanuit de toekomst te gaan werken, 
staat om dan ook inderdaad het bewijs te leveren dat dit mogelijk is, zonder in de 
mythe te verzeilen, door dat beeld te concretiseren. Ik ben ervan overtuigd, dat 
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zodra zij dit proberen, zij terechtkomen bij het program op lange termijn, voor 
mijn part "toekomstbeeld", maar in elk geval afgeleid uit het heden. 

Maar wat is nu, gegeven de situatie van de cultuur en van het socialisme, het 
meest nodig om die cultuur en die socialistische beweging te versterken? Dan meen 
ik, dat niet in de eerste plaats behoefte bestaat aan een dergelijke constructie, maar 
aan een versterkte bewustwording van bepaalde normen, die ook in het verleden 
geleid hebben tot dat protest tegen maatschappelijke misstanden, dat de inspi
rerende kracht van de socialistische beweging is geweest. 

De weg naar die bewustwording is niet de constructie. Als Schermerhorn 
spreekt over het primaat van de geest en constateert, dat er juist te weinig ver
langen is naar cultuTele waarden, herinner ik mij dat De Kadt cultuur eens heeft 
gedefinieerd als "onstilbaar verlangen" en daarmee heb ik op slag de norm, cUe ik 
vind dat in onze, gehele maatschappelijke en culturele situatie te zeer ontbreekt, 
In de intensivering van dit verlangen zie ik meer mogelijkheden tot inspiratie en 
versterking dan in cUe constructie uit dat punt X voor het jaar X. 

Dat zijn voor mij twee mathematische tekens, gedoemd om bloedarm te blijven. 
Daarmee neem ik niets telUg van wat ik gezegd heb over de noodzaak om vanuit 
de bewustwording van het immense tekort van onze situatie voort te denken op 
korte en op lange termijn. 

De Kadt: ' Even een opmerking, die ik nodig heb om te laten zien, dat ik het 
op één uitgangspunt van Polak toch ook heel erg oneens met hem ben, en ik geloof 
ook met een groot aantal van de hier aanwezigen. Er is hier voortdurend gesproken 
over de toestand van onze cultuur en daarbij is steeds gesproken over verwording 
en verval. Ik zou willen zeggen: wij leven in een crisis van de cultuur, maar niet 
in een vervalperiode. In een crisis, die de mogelijkheid niet alleen van verval en 
ondergang in zich houdt, maar die ontzettend rijk is aan vruchtbare mogelijkheden 
en in dat opzicht zou ik protest willen aantekenen tegen de voorstelling dat het 
eigenlijk een hopeloze geschiedenis is. 

Polak: Die idee van hopeloosheid ontstaat echter pas - vergeef mij deze een
tonigheid! -, wanneer en doordat men geen perspectief voor de toekomst meer 
ziet, d.w.z. geen positief en bezielend toekomstbeeld meer heeft. 

Banning: Wat mij betreft nog een korte aanvulling. Wanneer ik gesproken heb 
over het jaar 1975, zou ik daar niet graag het woord program op toegepast willen 
zien. Er is gezegd: een program voor de eerste 5 jaar en een program voor 1975. 
Ik bedoel met 1975 het toekomstbeeld, waarin de visie geconcretiseerd wordt op 
langere termijn. Dat is dus meer dan een program voor de eerstvolgende regerings
periode. 

Polak: De tijd, uitgetrokken voor onze cUscussie, is helaas al weer overschreden 
en ik heb ditmaal niet meel' de gelegenheid op de na mii repliek nog aangevoerde 
punten in te gaan. Hopelijk hebben de optimisten volledig gelijk en verstrijken de 
uren, onze cultuur nog gegeven, minder snel, zodat wij het tijdig er over eens 
zullen kunnen worden, wat ons in concreto te doen staat. 
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W. VERKADE 

DE "SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEl 

DEUTSCHLANDS" 

1. Haar houding bij critieke beslissingen v66r 1933. 

O
nze Duitse sociaal-democratische zuster-partij, die op het congres van 
Gotha in 1875 uit de fusie tussen de door Wilhelm Liebknecht en August 
Bebel geleide marxistische "Sozialdemokratische Arbeiterpartei" van 1869 en 

de door Lassalle in 1863 gestichte "Algemeine deutsche Arbeiterverein" tot stand 
kwam, kon reeds aan de vooravond van de oorlog van 1914 op een eerbiedwaardige 
traditie bogen. 

De vele interne tegenstellingen: over de groot- of klein-Duitse (Pruisische) 
oplossing van het vraagstuk der Duitse eenheid en de beëindiging der "Klein
staaterei", om het doctrinaire marxisme ofwel de strijd tot lotsverbetering der 
arbeidende massa's; om het vasthouden aan Marx' theorieën der maatschappelijke 
ontwikkeling of een aanvaarden van het o.m. door Bernstein gefonnuleerde refor
misme inhoudende o.a. dat de "Verelendungs-", de "Katasb:ophen-" en de concen
tratietheorie niet houdbaar waren; over al of niet openlijke strijd tegen Troon en 
Altaar; over leiding alleen door arbeiders of ook door academisch gevormde leiders; 
over radicaal pacifisme of aanvaarding van een volksleger voor de nationale ver
dediging; over het zich al dan niet bedienen van andere dan wettige strijd-metho
den; zij waren alle reeds "gründlichst durchdiskutiert" en geëindigd in uitbanning 
van sectariërs, in een werkelijke synthese of in een glad-gepolijst compromis. 

De SPD had in 1914 het grootste getal individuele leden, bijna een millioen; 
sedert de verkiezingsterugslag van 1907 de meeste bezoldigde functionarissen; de 
best-georganiseerde pers van alle socialistische partijen; zij was nauw verbonden 
met een vakbeweging met de sterkste weerstandskassen van het gehele vasteland. 
Haar discipline was voorbeeldig, de discussie harer theoretici richting-gevend voor 
alle andere sociaal-democratische partijen, haar demonstraties staken de parades 
voor de Hohenzollerns naar de kroon; de slachtoffers van Bismarcks socialisten
wetten (1878-'90) genot!,m het aanzien van veteranen uit roemrijke oorlogen; het 
aantal Duitse arbeiders met Bebel-dassen of Liebknecht-petten was legio en in ontel
bare protestantse Duitse arbeidersgezinnen had de beeltenis van Luther op de com
mode in de "mooie kamer" plaats gemaakt voor die van Bebel, Kautsky of Marx.1) 

1) Vgl. Robert Michels, "Zur Soziologie des parteiwesens in der modernen Demokratie", 
blz. 68 (Leipzig, 1910). 
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Augustus 1914 

Op deze partij waren dan ook - naast de Franse - aller ogen gericht bij de toe
nemende spanning van Juli 1914 van hen die hoopten dat de georganiseerde arbei
ders de dreigende oorlog zouden kunnen afweren. Maar Jaurès viel op 31 Juli door 
een schot in het achterhoofd, gelost door een jeugdig nationalist, juist na de vol
tooiing van een hoofdartikel voor de "Humanité" met een laatste beroep op bezin
ning; zijn begrafenis was de "begrafenis van de vrede". Nu was het laatste woord 
aan de Duitse socialisten. 

Daar bracht de spanning als eerste gevolg het bankroet van de tot dusverre 
gevoerde anti-socialistische politiek met zich: de generale staf hield een "geschlos
sene Baltung" van het gehele volk voor noodzakelijk en Keizer Wilhelm zou enkele 
dagen later uitspreken dat hij "keine Parteien mehr, nur noch Deutsche" kent. ~laar 
deze triomf voor de SPD was tegelijk een enorme verleiding: een verleiding om 
voor een verbeterde binnenlandse positie in de buitenlandse politiek de leiding aan 
de beroepsdiplomaten en de Grote Generale Staf over te laten. Een schijn van 
recht gaf haar daarbij, dat het tsaristische Rusland, waar nog juist de demonstrerende 
Petersburger arbeiders door de kozakken uiteen waren gejaagd, en dat ook verder 
voor de socialisten de incarnatie was van reactie en sociale achterlijkheid, de Serviërs 
in hun verzet tegen de Weense eis tot genoegdoening VOOr het vermoorden der 
Habsburgse troonopvolger scheen te stijven; en dat de Duitse landen zich door het 
groeiende pan-slavisme bedreigd konden gevoelen. De partij bezweek voor deze 
verleiding: het voorstel van Kautsky ten ~inste voorwaarden te stellen t.a.v. 
binnenlandse desiderata in ruil voor de goedkeuring der militaire credieten werd 
als halfslachtig met algemene stemmen door de fractie verworpen. Wel wensten 
voorts 14 van de UI fractie-leden2), waaronder Karl Liebknecht, Ledebour en 
Haase, principiële weigering der credieten; nadat zij deze slag verloren hadden, 
vochten zij door om op dit punt opheffing van de fractie-discipline te verkrijgen; 
maar toen ook dit fOrmele verzoek was afgestemd, won ook voor hen de discipline 
het van de overtuiging. Geen enkele proteststem verstoorde aldus in de Rîjksdag op' 
4 Augustus 1914 de demonstratie van eenheid en trouw aan de "oberste Kriegs
herr". 

Eerst in December verbrak Liebknecht Jr, die in 1907 reeds tot achttien maanden 
gevangenisstraf had gekregen voor zijn brochure "Militarismus und Antirnilitaris
mus", deze partij-discipline en weigerde in de openbare zitting voor de militaire 
credieten te stemmen. 

November 1918 

Op de 9de November 1918 was de revolutie aan het Duitse socialisme in de 
schoot gevallen. Niet aan de SPD, want naast de meerderheidspartij had zich op 
Pasen 1917 te Gotha een "Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands" 

2) Ludwig Bergsträsser, "Geschichte der politischen Parteien in Deutschland" (München 
1952), blz. 184. Ruth Fischer in "Stalin und der deutsche Kommunismus" (Frankfort, z. j. 
oorspr. Engelse uitg. Harvard University Press, Cambridge 1948), blz. 8 noemt als aan
tal: 15. 
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(USPD) gevormd; aan deze "feindliche Brüder" viel nu tesamen de verantwoordelijk
heid toe, om van het door een militaire nederlaag ineengestorte keizerlijke regime 
de staatsleiding over te nemen. De SPD had sedert eind September '18, toen de 
legerleiding reeds had laten weten aan de regering dat de oorlog verloren was, en 
slechts een verzoek om wapenstilstand een catash'ophe nog kon voorkomen, in de 
nieuw-gevormde regering onder Prins Max van Baden reeds in de regeringsverant
woordelijkheid "mogen delen". Op 9 November na de vlucht van de Keizer, droeg 
deze democratische prins het gezag over aan drie "Volksbeauftragte" van beide 
socialistische partijen onder voorzitterschap van de SPD-voorzitter Fritz Ebert. 

Deze revolutie was door de socialistische partijen ook niet op de bourgeoisie of 
op de verhulde militaire dictatuur van Ludendorff bevochten. Door de SPD zeker 
niet; zij stamde immers "uit een tijd, waar buiten Rusland de revolutie nergens op 
de agenda stond. Zij sprak over de socialistische revolutie nog in feestelijke rede
voeringen; in de practische politiek van de dag had zij de kapitalistische econo
mische orde en het Keizerrijk als min of meer onaantastbaar aanvaard. Zij voerde 
een succesvolle strijd voor verbeteringen binnen de bestaande maatschappij; in de 
rol van een wel steeds groeiende, maar toch aanhoudende oppositie ontwikkelde zij 
de theorieën van het reformisme, maar geen concrete denkbeelden over een veran
dering van de staatsvorm of van de grondslagen der maatschappij. Dit leidde tot 
een eenzijdige opvoeding van de Duitse arbeider: hij overschatte stembus-successen 
en sociale verbeteringen en onderschatte de buitenlandse politiek, ' legervraagstuk
ken, die van het onderwijs en van het bestuursapparaat. De eerste decreten van 
de revolutionnaire regering weerspiegelen duidelijk deze eenzijdigheid. De SPD 
werd beheerst door een geloof aan de formele democratie. Zij was overtuigd, dat 
een nieuwe maatschappij alleen reeds door overname van de politieke macht zou 
doorbreken."3). Ook de USPD was geenszins een gesloten revolutionnaire partij 
zoals de bolsjewiki onder Lenin dit bijv. in 1917 waren: "Bij de USPD lag het niet 
veel anders. Zij had zich in 1917 afgescheiden; het strijdpunt had over h,et toestaan 
van verdere oorlogscredieten gelopen. Zij was een buitengewoon bont samen
gestelde partij, die uitsluitend door de gemeenschappelijke vijandschap tegen de 
oorlog bijeen gehouden werd. Maar dit anti-militarisme kwam uit de meest uiteen
lopende motieven voort: naast de absolute pacifist stond de strijdbare revolutionnair, 
voor wie de vijand in het eigen land stond."3) 

Slechts een kleine groep die binnen de USPD als zelfstandige eenheid bleef func
tionneren, omdat zij in wezen ouder was dan deze onsamenhangende partij zelf, de 
Spartacusbond van Liebknecht en Rosa Luxemburg, was in de illegaliteit geboren en 
in de gevangenissen gehard en trachtte een werkelijk revolutionnaire situatie te 
scheppen: hlervoor waren in zoverre mogelijkheden gegeven, dat de matrozen uit 
Kiel en vele andere legereenheden in volledige opstand waren, dat in vele regimen
ten de officieren de epauletten werden afgerukt; dat allerwegen soldatenraden ge
kozen werden en het uitgesloten was om frontsoldaten tegen de republiek te ge
bruiken. De Spartacusbond - en een deel van de overige USPD-ers volgde daarin 

3) K. Wemer Lauermann, "Die versäumte Gelegenheit, Glanz und Elend der Weimarer 
Republik" in de "Frankfurter Hef te", jrg. VII, no 10 (Oet. '52), blz. 761. 
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- wilde nu de vorm der arbeiders- en soldatenraden gebruiken, om een "dictatuur 
van het proletariaat" op plaatselijk, provinciaal en Rijksniveau te vestigen onder 
uitsluiting van de niet-arbeidenden van het kiesrecht. 

Verweer daartegen kwam alleen van de SPD, die deze lijn - met het Russische 
voorbeeld voor ogen - als streven naar dictatuur beschouwde en in plaats daarvan 
zo spoedig mogelijk algemene verkiezingen voor een "constituante" wenste. Dit 
wensten ook alle anderen, die zo snel mogelijk een einde gemaakt wilden zien aan de 
revolutionnaire ontwikkeling en voor alles: rust, orde en terugkeer naar "normale 
verhoudingen"; dit acht ook een Stinnes, als top-figuur van de ondernemerswereld 
gewenst en hij is dus bereid tot paritaire commissies voor loon-onderhandelingen, 
mits de discussie over socialisaties maar tot wat gunstiger tijden wordt uitgesteld. 
Zelfs Hindenburg stelt het beetje autoriteit wat hij nog over het leger heeft "ter 
beschikking van de Republiek" op voorwaarde van democratische verkiezingen en 
dus geleidelijke liquidering van de soldatenraden, die de verantwoordelijkheid voor 
een ordelijke demobilisering van de officieren wilden overnemen 4). Behoorde 
tot de afspraken tussen Ebert en Hindenburgs opvolger Gröner ook, dat niet vooruit 
gelopen zal worden op een keuze tussen monarchie en republiek? Toen Scheidemann 
als tegenzet tegen de Spartacus-agitatie op 9 November de republiek uitriep, heeft 
Ebert hem hierover tenminste een heftige scène gemaakt; waaruit Scheidemann 
concludeert, dat deze zich door afspraken gebonden voelde5). 

De SPD heeft getracht terreur-van-links te voorkomen door krachtig optreden 
tegen de revolutionnaire marinebrigades en de bezetting van openbare gebouwen 
door de Spartacus-groepen. Haar streven was er op gericht zo snel mogelijk een 
legale basis voor het overheidsgezag te verkrijgen door middel van spoedige ver
kiezingen voor een constituante. Maar dit ging zo ver, dat met artillerie geschoten 
werd op de gebouwen, waar de marinebrigade lag, die men door uitbetaling van 
hun soldijen ook vreedzaam naar Kiel had kunnen terugzenden 6). En in de eerste 
Januari-dagen kreeg generaal Von Lüttwitz zozeer de vrije hand tegen de revolu
tionnairen, dat hij het kon wagen Ebert en de zijnen onkundig te laten van de 
arrestatie van Liebknecht en Rosa Luxemburg, zodat zij, onder het mom van "auf 
der Flucht erschossen" te zijn, konden worden vermoord. Gustav oske 7), die als 
militarist reeds vóór en als annexionist tijdens de oorlog het zwarte schaap voor de 
USPD-Ieiding moest zijn, was in die tijd degene, die de opdracht had, de rebellie 
der troepen en de onwettige bezetting van gebouwen te beëindigen en dus in de 

4) Typerend voor het gematigd karakter van de revolutie-stemming, zelfs in de 
arbeiders- en soldaten-raden, was, dat op hun congres van 16 December '18 van de 490 
gdelegeerden, tegenover 289 S.P.D. en 25 burgerlijke democraten, slechts 101 U.S.P.D. 
en 26 Spartakisten stonden; dat dit congres Liebknecht en Luxemburg de toegang 
weigerde; en zich in meerderheid uitsprak voor spoedige algemene verkiezingen voor een 
constituante en dus voor zijn eigen einde als machtsfactor. Ruth Fischer, a. w., blz. 85. 

5) Philipp Soheidemann, "Memoiren eines Sozialdemokraten" (Dresden, 1928) dl IJ, 
blz. 309 v. 

6) Dit bood de U.S.P.D.-leiding het voorwensdel om, aan de druk der linkervleugel 
toegevende, de samenwerking met de S.P.D. in de regering te beëindigen (29 Dec. 1918). 

7) Vgl. pro en contra deze figuur resp. Gustav Noske "Aufstieg und Niedcrgallg" 
(Offenbach a. M. 1947) en Ruth Fischer a. w., blz. 97-100. 
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r eerste plaats het contact met de militairen onderhield. Was hij niet tenminste mede 
schuldig aan terreur-van-rechts? 

Als de SPD en USPD-Ieiding ietwat minder hun krachten hadden geconcentreerd 
op hun onderlinge machtsstrijd en wat meer op hun gemeenschappelijke mogelijk
heden, had de ontwikkeling van de Republiek van Weimar wellicht een andere 
loop kunnen nemen. De profiteurs van het oude regime - het groot-grondbezit en 
de leiding der zware industrie - stonden nog veel te hulpeloos rond te tasten in een 
maatschappij, waar zij het regeringsgezag niet meer achter zich hadden, dan dat 
zij een tegemevolutie hadden kunnen bewerkstelligen; en de kleine en middelgrote 
boeren waren te verontwaardigd over de bureaucratische wijze waarop hun pro
ducten waren gerequireerd en gedistribueerd, dan dat zij een vinger voor het oude 
regime hadden willen uitsteken. Grote groepen, die de kat uit de boom keken, 
hadden door het tonen van duidelijke perspectieven kunnen worden gewonnen: de 
massa der boeren door aankondiging van een verdeling van het groot-grondbezit; de 
middengroepen door een duidelijk breken met de feodale invloeden in het ambte
lijk apparaat en het leger. En vele arbeiders hadden door een duidelijk plan voor 
socialisatie en medezeggenschap nog meer aan de leiding der partijen gebonden 
kunnen worden. 

Door de onderlinge strijd verloren beide bij de eerste verkiezingen dat, waarop 
zij gehoopt hadden. De USPD kreeg nog geen 12 % van de gezamenlijke stemmen 8); 

en de SPD, hoewel sterk in getal toegenomen, oogstte geenszins de massale dank 
van middengroepen en boeren voor het herstel der openbare orde, in een stemmen
aanwas, die de socialisten de absolute meerderheid in de Constituante had kunnen 
bezorgen; integendeel, de burgerij voelde zich, door het feit, dat "das Militär" onge
straft met grote ruwheid had kunnen optreden en "rode leiders" had kunnen 
vermoorden, reeds weer zo zeker van de betrekkelijke onmacht der socialisten, dat 
zij in overgrote mate haar stemmen aan de Democratische partij en het "Zenb'um" 
gaf, die enerzijds niet reactionnair waren en bereid loyaal met de SPD samen te 
werken, maar die anderzijds toch een dam konden vormen tegen een werkelijke 
sb'uctuurverandering in socialistische zin. 

Een regering gebaseerd op de beide socialistische partijen was dus na de 19de 
Januari 1919 in Duitsland niet meer mogelijk en is ook niet meer mogelijk geworden 
toen de USPD een drietal jaren later zich weer splitste in een groep, die tot fusie 
met de communisten en een die tot hereniging met de SPD bereid was. Zo konden 
de democraten de SPD dwingen het Centrum in een coalitie-regering op te nemen, 
zoals het Centrum onder latere nog ongunstiger verkiezingsuitslagen weer tot hele 
en halve samenwerking met de industriëlen partij van Stresemann en ten slotte zelfs 
met de Duits-nationalen heeft kunnen dwingen. 

De "Kapp-Putsch" 

Nog eenmaal is de hoop herleefd, dat in te halen, wat bij de jaarwisseling 

) De op 29-31 Dec. te Berlijn uit de Spartacus-groep gevormde K.P.D. boycotte -
tegen het advies van Rosa LuxembUl'g - de verkiezing. De U.S.P.D. kreeg 22, de S.P.D. 
163 zetels. 
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1918/ 19 was verzuimd, nl. toen in Maart 1920 de onberaden "Putsch" van Kapp en 
Lüttwitz, gebaseerd op de hoop, dat Noske zich beschikbaar zou stellen als dictator 
en op de "neutraliteit" van de officiële Rijksweer 9), na enkele dagen ineen zakte 
door de algemene staking die door de vakbondsvoorzitter Karl Legien was afgekon
digd. Bij de terugkeer van Ebert en Noske, die achtereenvol~ens naar Dresden en 
Stuttgart hadden moeten uitwijken, presenteerde Legien hen het volgende ultimatum 
namens de vakbeweging, op sO'affe van voortzetting van de staking: socialistische 
ministers als Noske, Heine en Oeser, die op arbeiders hadden laten schieten, moes
ten aftreden, vorming van een nieuwe regering onder goedkeuring van de Freie 
Deutsche Gewerkschafts Bund; medezeggenschap van de FDGB over toekomstige 
economische en sociale politiek; strenge bestraffing van alle leidérs der "Putsch"; 
zuivering van leger en ambtenarij van alle anti-republikeinse en twijfelachtige 
elementen 10). De regering-Bauer verzette zich echter heftig tegen wat hij "chantage" 
noemde 10a) en onderhandelde een gehele nacht, om de eisen verzacht te krijgen. 
Ondertussen zocht de FDGB-leiding contact met de USPD om haar te bewegen tot 
een volledig socialistisch kabinet toe te treden; maar dezen vertrouwden Legien, 
die een uitgesproken reformist was, maar half en wilden zich eerst verzekeren van 
een "welwillende neutraliteit" van de KPD; aldus in geen van beide partijen werke
lijke steun vindend, gaf Legien zijn pogingen na een aantal vage toezeggingen van 
de SPD op. 

Daarmee was de republikeinse regering weer afhankelijk van de welwillendheid 
van het "neutraal gebleven" leger en verleende het de bevoegdheid om met militaire 
rechtspraak en afkondiging van staat van beleg de orde te herstellen; hiervan werd 
zeer rijkelijk gebruik gemaakt om de arbeiders, die - met name in de Ruhr -
een vrijwilligerskorps hadden gevormd (gesteund door de sympathie van vrijwel 
de gehele bevolking) tot steun aan de bedreigde republiek, te bestrijden en te ont
wapenen, met dezelfde "Freikorps", die achter de "Putsch" hadden gestaan, als 
hulptroepen. Het compromis, door Braun en Severing voor de regering aangegaan, 
dat de militairen de grens van het Ruhr-gebied niet zouden overschrijden, op voor
waarde, dat de arbeiders bataljons zouden overgaan in een locale hulppolitie, werd 
vier dagen later door de regering van de SPD-Rijkskanselier Müller gedesavou
eerd 11), met gruwzame gevolgen 12). De rechtspraak behandelde voorts de aanleggers 

' van de "Putsch" even mild als de arbeiders, die wapens gedragen hadden streng: de 
enige leider van de staatsgreep, die werkelijk veroordeeld werd was de voormalige 
"Polizei-Präsident" van Berlijn, Von Jagow: vijf jaren "Ehrenhaft". Politiek gevolg 
was voorts nog dat Noske zijn ministersportefeuille moest verwisselen voor een 
"Regierungspräsidents" -functie. 

9) Von Seeckt, de leidende staf-chef liet weten, dat de Rijksweer, die niet de minste 
bezwaren had gehad om in de eerste revolutiedagen op Duitse arbeiders te schieten 
"niet zou schieten op hun kameraden", ook al trachtten deze de wettige regering omver 
te werpen! Vgl. H. Stroebel, "Die Deutsche Revolution" (Berlijn 1920). 

10) Theodor Leipart, " Karl Legien: Ein Gedenkbuch" (Berlijn, 1929), blz. 117. 
10a) Ruth Fischer, a.w., blz. 153 v. 
11) Aldaar, blz. 160. Vgl. ook Braun, "Von Weimar zu HitIer" (Zürich, 1939), blz. 96. 
12) K. Severing, ,,1919-1920, lm Wetter- und Watterwinkel" (gecit. bij Fischer, blz. 

207 v.). 
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De SPD, en de Republiek in het algemeen, heeft van deze gebeurtenissen bij de 
verkiezingen van drie maanden later grote schade geleden: de SPD verloor een 
derde van haar kiezerscorps aan de USPD; de Democratische bondgenoten verloren 
vrijwel de helft van hun zetels aan Stresemans werkgeverspartij; het "Zentrum" 
bijna een kwart aan een aanmerkelijk conservatiever Beierse afsplitsing; de anti
republikeinse Duits-nationalen klommen van 44 op 71 zetels. 

Voor een parlementaire meerderheid was sindsdien de medewerking van Strese
manns Duitse Volkspartij nodig; waarmee de SPD niet in de regering wilde zitten, 
maar die wel als regeringspartner der Democraten en van het "Zentrum" door 
een welwillende neutraliteit steunde. Door deze burgerlijke regering ontstond geheel 
en al vrij spel voor Von Seeckts Rijksweer-politiek, inclusief het toelaten van een 
"zwarte" Rijksweer boven het bij het Vredesverdrag toegestane getal; en vrij spel 
voor een moordende inflatie-economie ten koste van loontrekkers en kleine spaar
ders. Een gunstige atmosfeer ten slotte voor de veemrnoorden op "Erfüllungspoli
tiker", waarvan Erzberger en Rathenau slechts de bekendste uit vele slachtoffers 
zijn. 

Sindsdien heeft de SPD onder de Republiek van Weimm' nog twee maal deel 
uitgemaakt van de regering: eenmaal in Stresemanns kabinet tot liquidatie van hei: 
conflict met Frankrijk over de Ruhr; eenmaal onder haar Rijkskanselier Müller, na 
haar stembuszege in 1928. Maar haar rol is geen andere meer dan die van een 
sociaal gezinde burgerlijk-democratische partij, met tactische successen en tactische 
nederlagen, met principiële en minder principiële overwegingen bij de toetreding 
tot of uittreding uit de regeringscombinaties. 

Hitlers greep naar de macht 

Bij het aan de macht komen van HitIer heeft menigeen van de Duitse sociaal
democratie iets dergelijks verwacht als bij de "Kapp-Putsch" had plaats gevonden, 
of als het verzet der Weense arbeiders in 1934 bij het aan de macht komen van 
het "austro-fascisme". Er is wel aan andere mogelijkheden gedacht: de enorme 
overwinning der nationaal-socialisten en der communisten bij de verkiezingen van 
14 September 1932 13), had in de SPD een aantal moedige mannen tot handelen 
bewogen; zij stichtten het "IJzeren Front", dat in demonstraties en suggestieve 
propaganda de handschoen tegen de extremisten in de strijd om de staat opnam~ 
zij moest de partijleiding opgedwongen worden, maar de gewone leden stroomden 
toe en voelden weer iets van de geestdrift der oude beweging in zich leven; rnam' 
de redevoeringen der leiding, die bij deze stijl van strijd behoord hadden ont
braken 14). En toen op de afzetting van de regering-Bralm-Severing in Pruisen, door 
een decreet van Von Papen van 20 Juli 1932 geen verzet van de partij-leiding, geen 
stakingsoproep volgde en men zich blijkbaar "Oben" schikte in de in Berlijn afge
kondigde staat van beleg, volgde de ontmoediging en ebde de strijdlust weg. Von 
Schleichers medeplichtigheid aan deze afzetting versperde hem later, toen hij op 

13) De N.S.D.A.P. steeg van 12 op 107 zetéls; de K.P.D. van 54 op 77; de S.P.D. ver
loor er 10 van de 153. 

14) Vgl. Julius Lcber, "Ein Mann geht seinen Weg" (Berlijn-Frankfort, 1952), blz. 190 
en 240-241. 
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het laatste moment de vakbeweging van elke kleur tegen Hitler wilde mobiliseren, 
de weg naar de sociaal-democratie of de moderne vakbeweging. 

Na de 30ste Januari 1933 toen Hitler Rijkskanselier werd en de Rijksdag in vlam
men opging, was van een openlijke protest-uiting - toen ook reeds weer veel moei
lijker geworden - evenmin sprake; wel bleef het kiezerscorps bij de maar half vrije 
verkiezingen van 5 Maart de SPD nog trouw; wel was de SPD de enige fractie 
die nog tegen de machtigingswetten voor Hitlers regering stemde, maar daarna 
voelde zij zich machteloos tot verder verzet. Op 22 Juni werd de partij officieel 
verboden, nadat reeds yele van haar beste mensen gearresteerd, mishandeld of ver
moord waren. Het partijbestuur was reeds in Mei naar Praag uitgeweken. 

lI. Het oordeel van lulius Leber 

Gepoogd is twintig jaar verleden van de SPD (1914-1934) in een aantal moment
opnamen weer te geven, zoveel mogelijk de feiten te laten spreken en eigen oordeel 
terug te houden. 

Veel waardevoller schijnt het immers voor een beoordeling één van de beste 
vertegenwoordigers van deze partij zelf aan het woord te laten, die de strijd tegen 
het nationaal-socialisme nimmer op heeft gegeven en wiens oordeel nog te meer 
betekenis kan hebben, omdat hij uitverkoren was om bij welslagen van de aanslag 
op Hitler op de 20 Juli 1944, in de voorlopige regering-Goerdeler de zware verant
woordelijkheid van het ministerschap van Binnenlandse Zaken - en dus o.m. de 
zeggenschap over de gehele politie - op zich te nemen. 

Uit zijn heldere analyse en onbarmhartig-eerlijke critiek op de eigen partij 
geschreven na zijn arrestatie in 1933 en uit de gevangenis naar buiten gesmokkeld 
- blijkt nog eens te meer welk een onvergelijkelijk verlies de SPD door zijn execu
tie in Januari 1945 heeft geleden 15). 

Lebers "Gedanken zur Verbot der Deutsche Sozialdemokratie, Juni 1933" omvat 
zestig gedrukte bladzijden, die op zich zelf een vertaling en publicatie in het Neder
lands waard zouden zijn; er kan hier slechts een korte schets van gegeven worden 
met een paar belangrijke aanhalingen. 

Het memorandum begint met de vaststelling, dat de SPD in 1918 innerlijk reeds 
oud was bij de overname van het overheidsgezag: "De verantwoording voor deze 
machtspositie met haar tot dusver ongewone verantwoordelijkheden en strijdsituaties 
bracht haar noch nieuw leven, noch een geestelijke vernieuwing. Het proces van de 
innerlijke en uiterlijke veroudering ging integendeel ongestoord en onweerstaanbaar 
voort ... Aanmatiging van de ouderdom, die niets meer begeert en van niets meer 
achtige ontwikkeling, die zich van draaikolk naar draaikolk stortte en ten slotte' ge
droomt, weerspiegelde zich wantrouwend en onherkend in de vloed van een stonn
vaar voor geweldige dijkbreuken met zich voerde. Men zwom niet met de stroom 
mee, men zwom er ook niet tegenin. Men stond verbaasd en hulpeloos aan de kant. 
En toen de dijk doorbrak en de oever instortte, was er nog maar een uitweg: de 
onberedeneerde vlucht" 16). Leber verwijt dit falen vooral aan de leiding en aan de 

15) "Gedanken zum Verbot der Deutsche Sozialdemokratie" blz. 185-247, van het hier
voor genoemde gedenkboek van en voor Julius Leber. 

16) Aldaar, blz. 187-8. 
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theorieën die zij huldigde, haar overschatting van het intellect en de onderschatting 
van de wil in het menselijk gebeuren; niet aan een gebrek aan inzicht of trouw van 
de volgelingen: "Nooit had een leiding een meer toegewijde, trouwe en onzelf
zuchtige aanhang als Wels, Müller en Breitscheidt hadden in de millioenen georga
niseerde Duitse arbeiders. Als een onwrikbaar fundament hielden zij met volle 
overtuiging stand. Onverschrokken leiders hadden met hen wonderen kunnen vol
brengen" 17). Maar de SPD was geen partij voor wonderen: "Alles verliep immers zo 
ordelijk, veel ordelijker, als vriend of vijand nu graag zouden toegeven. Van het 
begin of vond de stroom der gebeurtenissen twee vastgevoegde kademuren, waar
tussen zich alles op een of andere wijze moest doorwringen: een vaststaande partij
theorie en een onwrikbare partij-hiërarchie" 18). De theorie door de grote arbeiders
paedagoog Bebel stevig in alle hoofden gehamerd, leidde ten slotte tot een geloof 
aan de partij als doel-in-zichzelf, onder zijn leuze "Die Sozialdemokratie ist die 
Partei der zu Selbstbewustsein und Klassenstolz erwachten Arbeiterklasse". Een 
goed parool om de partij over de eerste verkiezingsnederlaag (1907) heen te helpen 
en tot versterking van haar apparaat op te zwepen; maar anderen dan de stedelijke 
industrie-arbeiders werden er niet door aangesproken en sedert die tijd neemt het 
appèl op intellectuelen, middengroepen en plattelanders gestadig af; en van die 
tijd dateert ook het getal bezoldigde partijsecretarissen, goed geschoold in de partij
schooI, maar daardoor tevens een anonieme bureaucratie met een grenzenloze macht 
en een kleine verantwoordingsplicht "Niemand kwam op, die niet uit hun rijen 
kwam, of zich niet tenminste hun verantwoordelijke zegen waardig had getoond ... 
Slechts wie de zekerheid bood, dat hij zich braaf aan de discipline zou onderwerpen, 
wie niet boven en niet onder de maat was, werd er in toegelaten. Goede verstande
lijke middelmatigheid en geoefende routine beheersten wijd en zijd het terrein, 
en de macht der instanties zorgde ervoor, dat de weg naar boven slechts over dit 
terrein liep. Het zou onrechtvaardig zijn niet te ge!oven dat al deze partij-beambten 
toegewijd en naar beste weten hun zaak dienden. Maar deze zaak was nu eenmaal 
slechts de partij. De grootste problemen zagen zij alleen in het licht van de vraag: 
wat brengt de organisatie nut of schade? Zij verkondigden en verdedigden "de 
zuivere leer" met dezelfde onverdraagzaamheid, waarmee de partijschool hun deze 
toegediend had. De hiërarchie, waarvan zij zelf slechts een klein, maar zeer zelfbe
wust onderdeeltje vormden, ging hun boven alles. En zij eisten dezelfde eerbied 
van alle anderen, die niet aan een reddeloze verdoeming ten offer wilden vallen" 19). 

Lebers oordeel over 1914 en 1918 

De houding in Augustus 1914 rekent Leber de SPD minder zwaar aan, dan de 
meeste buitenlanders of latere USPD-ers: de nationale binding, ontstaan door het 
door de partijen voor de arbeidersklasse verworvene was ook toen reeds reëler dan 
de Internationale, die een schoon ideaal, maar in de concrete werkelijkheid slechts 
een zeer losse band tussen de socialistische partijen was: "de werkelijkheid van het 

17) Aldaar, blz. 190. 
18) Aldaar, blz. 192. 
19) Aldaar, blz. 195. 
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heden is nu eenmaal sterker dan de droom ener ideale toekomst, ook al is die veel 
mooier" 20). Maar dat de Rijksdag-fractie zich daarna in onderlinge strijd verteert, 
bewijst hem reeds een tekort aan leidersgaven: "zij kwamen niet verder dan tot 
halfslachtige besluiten; bovenal brachten zij de moed niet op tot een openlijke be
lijdenis, zij het op gevaar van splijting ... Ebert verteerde zich in een strijd met 
een onverdraagzame oppositie; David bleef ook nu een buitenstaander, die elke 
leidersgave miste; Haase zag slechts de verschrikkingen en onmenselijkheden van 
de oorlog en miste elk begrip voor revolutionnaire en evolutionnaire historische 
beweegkracht ervan; Scheidemann kon zelfs in deze situatie d~ nodige innerlijke 
ernst niet opbrengen. En Frank stond aan het front" 21). Werkelijke leiding zou 
enerzijds een verantwoord oorlogsdoel gesteld hebben, daarvoor ook een sterk 
beroep op de aanhang hebben kunnen doen; maar daartegenover ook invloed op de 
staatsleiding geëist moeten hebben. 

Scherper is het oordeel over de wijze waarop de socialistische leiding in 1918 en 
'19 haar enorme kansen gebruikte. Leber erkent dat er twee mogelijkheden waren: 
"de staat als onafhankelijke en feitelijke regeringsmacht vestigen tegenover de later 
te kiezen volksvertegenwoordiging" of hem "met de sociaal-democratische partij 
identificeren, voorlopig onder Uitschakeling van elke liberaal-democratische in
vloed" 22): "Beide mogelijkheden waren tegenover geschiedenis en beginselen van 
het socialisme te verantwoorden geweest. De sociaal-democraten beslisten echter 
noch voor de ene noch voor de andere weg. Zij namen in het geheel geen beslissing. 
Bij een beoordeling achteraf, kan men zich aan de indruk niet onttrekken, dat zij 
helemaal niet goed wisten wat zij moesten of wilden doen. In de eerste plaats waren 
de drie vertegenwoordigers van de SPD en de drie van de USPD het nooit eens, 
reden waarom de Onafhankelijken dan ook spoedig uittraden" 23). In plaats van te 
handelen verloor men zich in eindeloze theoretische debatten over socialisering en 
leek het Ebert het beste alles maar als voorlopig te beschouwen tot een parlement 
gekozen was, dat alle vragen kon oplossen. Maar er scheen niemand te zijn, die in 
deze revolutionnaire situatie iets bepaalds wilde: "Ebert wilde met de beste bedoe
lingen de macht bij de gratie van de Revolutie in een macht bij de gratie van het 
Gehele Volk veranderen. Maar juist met deze idee was hij slachtoffer van een ver
gissing met de ernstigste gevolgen. Volk en klasse zijn aanvankelijk vage en VOlm
loze verzamelbegrippen. Zij krijgen eerst politiek effect en vOlmende kracht, 
wanneer zij zich om levende ideeën kristalliseren, en zich om leidende en dragen
de figuren kunnen vormen. Tot dan zijn zijn slechts chaos 24). De leiders "leefden 
in een bloedarm idealisme van de hand in de tand. Zij lieten zich meestal leiden 
door het voorbeeld der westelijke democratieën, zonder te zien, dat ook hun wezen 
reeds lang niet meer met de uiterlijke vorm overeenkwam. Uit dit ontbreken van 
een echte en practische wil tot staatsvorming volgde met dwingende logica de 
onderschatting en verwaarlozing der uiterlijke machtsmiddelen, die zo noodlottig 

20) Aldaar, blz. 197. 
21) Aldaar, blz. 198. 
22) en 23) Aldaar, blz. 202. 
24) Aldaar, blz. 203. 
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zou worden. Noch tot de politie, noch tot het leger werd een duidelijk omlijnde 
relatie gevonden" 25). 

Nogmaals: de "Kapp-Putsch" 

Het ~s kenmerkend voor Leber, die zich met gevaar voor zijn leven, nog als 
actieve officier met zijn batterij tegenover de "Kapp-Putsch" gesteld heeft 26), daar
voor eigenlijk nog een verontschuldiging heeft: iedereen kon op zijn vingers natellen, 
dat de generaals, die uiterst negatief tegenover de nieuwe regering stonden, haar 
de rekening zouden presenteren voor een hulp tegen de Spartacus-beweging, tegen
over wier gewelddadigheid zij zo hulpeloos stond, omdat zij niet het juiste beroep 
op de jonge arbeiders wist te doen om met de wapenen in de hand hun Republiek 
te verdedigen 27); zij had de soldatenraden niet omgezet in een Republikeinse garde; 
zij had geen antwoord op de verwijten van links over de houding in 1914; zij had 
geen tegen-appèl tegenover dat van de mythe der ongedeelde arbeidersklasse. Met 
de "Kapp-Putsch" werd deze rekening "prompt, zij het ook wat ondoordacht en 
avontuurlijk" 28) gepresenteerd. Dit was het natuurlijk gevolg van het feit, dat de 
socialistische theorie en practijk geen eigen politiek hadden tegeno~er de noodzake
lijkste machtsmiddelen van de s~aat: "met ongeremde energie hadden opgebouwd 
en gestabiliseerd moeten worden: Ie een betrouwbare en zich met de jonge repu
bliek één voelende weermacht en 2e een overeenkomstige rechtspraak, althans die 
voor politieke en administratieve kwesties. Geen van beide gebeurde en elk woord 
van critiek over deze nalatigheid is overbodig" 2H). 

Ook van de verontwaardiging over de moord op Walther Rathenau is geen ge
bruik gemaakt en bij de strijd om de Ruhrbezetting moesten de generaals de staat 
nog weer eens voor uiteenvallen redden. Ook toen presenteerden zij hun rekening 
en wel in de vorm van een actie tegen de arbeidersregeringen in Saksen en Thü
ringen; en een jaar later door verkiezing van Hindenburg tot president. 

De SPD van 192.5-1933 

Deze verkiezing van Hindenburg beschouwt Leber als het keerpunt in de ge
schiedenis van de Republiek van Weimar: "de twijfelachtige revolutie" gaat dan 
over in "de gematigde restauratie" 30). Het is wederom typisch voor hem, dat hij in 
1933 met geen woord de communisten, die dan ook slachtoffer van de nazi's zijn 
verwijt, dat zij door het vasthouden aan een eigen candidaat voor deze uitslag mede
verantwoordelijk zijn; in die tijd zelf heeft zijn scherpe pen hen in de "Lübecker 
Volksboten" allerminst gespaard 31). 

Ook onder deze gematigde restauratie had de SPD volgens Leber nog een grote 
kans: zij kon eindelijk weer eens zonder enige verantwoordelijkheid voor de poli-

25) Aldaar, blz. 203. 
20) Vgl. in Leber's gedenkboek "Ein Epilog", zijn levensschets, blz. 269. 
27) en 28) Vgl. "Gedanken zum Verbot enz.", blz. 205. 
29) Aldaar, blz. 205-6. 
30) Aldaar, blz. 207. 
31) Vgl. Leber's gedenkboek, citaten uit zijn artikelen, blz. 19, 26, 38, 41, 49, 62, 

ll3, ll5!7, llO. 
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tieke leiding alle mogelijkheden van de oppositierol benutten, en dat in een periode 
van gunstige conjunctuur: de arbeiders konden goede lonen bedingen, de binnen
landse rust was weergekeerd. De verkiezingen van 1928 waren dan ook een groot 
succes voor de SPD 32). Maar dit was slechts de uiterlijke kant van de ontwikkeling: 
"Hoe bereidden leiding en organisatie der sociaaldemocratie zich na de grote misluk
kingen van 1918 en 1925 innerlijk op de rijping van een nieuwe machtspositie voor? 
Het zou onjuist zijn te menen, dat er niets gebeurde. De congressen van Heidelberg 
(1925), waar een nieuw program ontstond, van Kiel (1927) waar men een synthese 
tussen politieke democratie en economisch socialisme nastreefde, en ten slotte in 
1929 in Maagdenburg de grote discussie over landsverdediging en weermacht, zijn 
bewijzen, dat men zich werkelijk moeite gaf de dringende problemen der staatslei
ding meester te worden. Maar helaas is in onze harde wereld moeite doen alleen 
niet genoeg" 33). Echter, "de vele theoretische debatten, draaiden altijd weer in een 
kring rond en bereikten de eigenlijke vragen geenszins. Het was als met een 
schip dat voor anker ligt ... het anker van de verouderde marxistische denkbeelden 
en weerstanden en niemand had tegelijk de moed en de macht om dit anker 
te hijsen of de tros eenvoudig te kappen" 34). In het traditionele marxisme critiseert 
Leber dan het historisch automatisme, dat de wil verlamt; het gelijkstellen van de 
massa met de klasse, wat tot een formalistische democratie-opvatting leidt; en het 
d66rh'ekken van de wetenschappelijke onderscheiding in klassen in een werkelijke 
scheiding in de menselijke samenleving, die tot een soort Chinese muur werd; en 
het gelijkstellen van de "nachtwaker-staat" van het hoogkapitalisme met de sociale 
welvaartsstaat van het laat-kapitalisme; en tenslotte en vooral: een verwaarlozing 
van de psychologische werkelijkheid in de sterke economische schematisering. Al 
deze punten waren een belemmering geworden voor de practische politiek; dat zij 
niet bewust waren gesteld en opgelost, werd het laatste kabinet, waarin de socialis
ten een leidende rol speelden, de 2)f jaar van de regering-Müller noodlottig: "Wan
neer Hermann Müller politiek had gemaakt, een parlementair-republikeinse hervor
mings-periode doen intreden, dan zou het beeld der Duitse politiek weldra meer 
kleur gekregen hebben, en het nog maar spaarzaam flakkerende lichtje van het 
feodale conservatisme was uitgedoofd. De nieuwe regering kwam echter noch tot 
een besluit, noch tot een daad" 35). Het einde dezer regering was even slap als het 
begin: de regering had voorstellen van de Centrum-fractieleider BrÜI1ing voor de 
belasting-herziening in verband met de toenemende werkloosheidslasten aanvaard, 
maar de SPD-fractie - in de veronderstelling dat de vakbeweging er wel tegen zou 
zijn - verklaarde er zich met op vijf na algemene stemmen tegen, waarop Müller 
zonder verder verweer het ontslag zijner regering indiende. Daarbij moet bedacht 
worden, dat hij in een stemming over de bouw van een eerste pantserkruiser ook 
reeds eenmaal door zijn fractie in de steek gelaten was: "in de moeilijke keuze 
tussen consequente regerings- en gemakkelijke partij-politiek besliste de fractie 
andermaal voor het tweede. Het dreigende conflict in de partij werd daardoor wel 

32) Haar aantal zetels steeg in de Rijksdag van 131 op 154. 
33) "Gedanken zum Verbot", enz. blz. 209. 
34) Aldaar, blz. 209/210. 
35) Aldaar, blz. 218. 
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min of meer verhinderd, maar tegen welke prijs. Müllers gezag was voor het vervolg 
geschokt en niemand wist dat beter dan hij zelf" 30). Leber acht het dan ook een 
groot gebrek aan inzicht in de fraotie Müller deze nederlaag te bereiden, terwille 
van een concessie, waarvoor zij later in een veel ernstiger vorm toch de verantwoor
delijkheid moest nemen en toen zonder op de uitvoering ervan invloed te kunnen 
uitoefenen. Maar ook Müller verwijt hij een tekort aan strijdbaarheid: "Hij was 
weliswaar een uitstekend tacticus in fractie en parlement, maar voor het politiek 
leiderschap ontbrak hem het innerlijk geloof en het vurige ethos, zonder hetwelk 
toch geen echte weping bestaat" 37). De diepste grond echter voor dit dubbele 
te kort schieten is z.i. echter toch gelegen in de "steeds doorwerkende onduidelijk
heid en dubbelzinnigheid in de principiële politieke grondslagen" 3 ). Men wist dat 
de traditionele theorie niet meer op werkelijkheid paste, maar de linker vleugel en 
de communistische concurrenten gebruikten nu eenmaal de geheiligde marxistische 
leuzen tegen de regeringspolitiek en dit maakte zowel een zakelijke discussie over 
het marxisme zelf onmogelijk als ook elke practische beslissing, die niet met ortho
dox marxistische argumenten te verdedigen was, iets waarvoor men eer om veront
schuldiging dan waardering vroeg. Deze angst voor de traditie bij de partij-kern 
werd nog versterkt door het kiesstelsel, dat de invloed daarvan ten koste van de 
kiezers-massa versterkte: " Dit beantwoordde geenszins aan zijn eigenlijke functie: 
de selectie van geschikte mensen en de op verb'ouwen gebaseerde contröle tussen 
volk en staatsleiding, maar draagt eenvoudig de tredmolen van de partij-hiërarchie 
op de politiek over. Maar bovendien verhindert het de vorming van grote beginsel
formaties, omdat het belangenvertegenwoordigingen van allerlei gading en nieuwe 
partijvormingen als het ware kweekt. Onder dergelijke omstandigheden, moest het 
aanzien van de Rijksdag wel snel verminderen. Bovendien schakelt het lijsten-kies
recht alle zelfstandige karakters, die het niet met de partijbureaucratie op een ac
coordje willen gooien, eenvoudig uit. In de plaats van enige honderden door het 
verb'ouwen van het volk uitverkoren malm en treedt de heerschappij der organisaties 
en secretariaten" 39). De SPD kon blijkbaar echter de democratie niet anders zien 
dan als een touwtrekken der partijleidingen en de staat niet anders dan als zulk een 
democratie, anders had men in zulk een gespannen tijd niet met zulk een gemoeds
rust het roer van staat laten glippen in de kennelijke verwachting het na een ge
zonde oppositiekuur weer getroost te kunnen overnemen. . .. . 

Pas toen de verkiezingen van 14 September 1930 met de nationaal-socialistische 
springvloed van 12 op 107 en de communistische groei van 54 op 77 de ware 
volksstemming officieel hadden geregistreerd, werd de dreiging gevoeld en wel zo 
dat zelfs de meest pacifistische fractieleden hun hoop op de Rijksweer gingen 
stellen. Leber heeft hiervoor nauwlijks meer dan hoon, evenals voor de gezapige 
rust, die terugkeerde toen bleek, dat Brüning de situatie voorlopig nog meester was. 
Hoe gezapig zij was bleek uit het feit, dat men uit deze doorbraak van een extremis
tische jonge generatie tot in de Rijksdag niet de consequentie trok, dat men onder 

36) Aldaar, blz. 230/l. 
37) Aldaar, blz. 218. 
38) Aldaar, blz. 219. 
39) Aldaar, blz. 222. 
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de 20 leden van het fractiebureau wel eens iemand van onder de 50 zou kunnen 
opnemen: "niet één, die uit de oorlogs- of na-oorlogs-generatie was gekomen, niet· 
één, die de oorlog en zijn invloed op de mensen uit eigen ervaring had leren 
kennen" 40) werd er in opgenomen. Dat er niemand gepasseerd werd, die tien jaar 
tevoren bij de hereniging van beide socialistische partijen in een van beide fractie
bureau's gezeten had, werd blijkbaar belangrijker geacht. En na Müllers dood in 
het volgend voorjaar was er in het geheel geen gezaghebbende fractie-leider meer: 
"Wels was om velerlei gronden ontoereikend; enerzijds leefde hij te zeer in het 
partij-apparaat en anderzijds werd hij geremd door de passiviteit van zijn karakter, 
die hem eerst tot besluiten lieten komen als de gebeurtenissen ze onvermijdelijk 
hadden gemaakt of wanneer de organisatie gevaar liep. Wels had zeker politiek 
instinot. Maar zijn innerlijke onzekerheid liet hem over iedere naast hem groeiende 
boom met jaloezie waken en verhinderde hem dat persoonlijke contact met politieke 
tegenstanders te vinden, zonder hetwelk vruchtbare samenwerking in parlementen 
nu eenmaal niet bestaat. Zo viel de fractieleiding, althans uiterlijk en formeel, ge
heel automatisch Breitscheid toe. Maar juist Breitscheid was geen leidersnatuur. Hij 
was te gevoelig, te voorzichtig en veel te sceptisch. Een stilistisch aantrekkelijke 
formulering lokte hem vaak meer dan de gewichtigste politieke wilsvorming. Als 
tegenwicht tegen een leider van formaat zou Breitscheid een aanwinst en een sieraad 
voor elke fractie zijn geweest. Zijn gave om te formuleren en zijn redenaarstalent 
waren in het Duitse parlement uniek" 41). 

Het meest heeft Leber echter de capitulatie van Braun en Severing in Pruisen 
voor de afzetting door Von Papen geschokt: de definitieve slagen en het gebrek aan 
weerstand daartegen van de 30e Januari en de 23e Maart 1933 ziet hij als bijna 
automatische consequenties van hun gebrek aan houding bij deze gelegenheid: 
"Want zij waren - bij alle waardering voor Braun en Severing als mens, moet het 
gezegd worden - bureaucraten van de politiek geworden" 42). 

Boven alle falen van mensen ziet Leber echter als tekort van het Duitse socialis
me, dat het zich als gedachten stelsel te veel heeft bepaald tot systematiseren en ver
gelijken en een ~prong naar een nieuwe daad niet meer kon maken: "Het voedde 
zijn mensen op om doctrinair gelijk te willen krijgen, tot het dispuut, tot geestelijke 
gebondenheid en sloot de poort voor de ongebonden scheppende persoonlijkheid 
met drang tot 'macht en vormgeving. Daarom kon het geen tehuis bieden voor de in 
de oorlog dakloos geworden burgerlijke jeugd, die naar een nieuw vaderland 
zocht" 43). Daardoor vooral zijn nationaal-socialisme en communisme in Duitsland 
sterker geworden dan het democratische socialisme. 

Welke lessen de naoorlogse SPD uit deze critiek wèl en niet getrokken heeft en 
op welke punten zij wellicht naar een ander uiterste is doorgeslagen, zal in een 

-volgend artikel behandeld worden. 

40) Aldaar, blz. 236. 
41) Aldaar, blz. 236-7. 
42) Aldaar, blz. 242. 
43) Aldaar, blz. 246. 
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CHR. A. DE RUYTER-DE ZEEUW 

DE GROEI VAN DE GROTE 

WERKSTAD 

N.a.v. "De groei van de grote 
werkstad" door prof. dl' P. J. Bouman 
en \V. H. Bouman, een studie over 
de bevolking van Rotterdam. Uitgave 
Van Gorcum & Comp., Assen 1952. 

De grote stad is een mysterieus wezen. 
Niet, wanneer men de economische groei, 
of de stadsuitbreiding bestudeert, en zelfs 
niet wanneer men een historisch overzicht 
geeft van de bestuursinstellingen. Maar wat 
doet de grote stad de mens? Hoe is de 
grotestadsmens, hoe is hij geworden tot dat 
wat hij thans is? Daarover bestaan wat 
vage theorieën, maar we weten er niets van. 
In de loop der laatste jaren zijn heel wat 
sociografieën verschenen over plattelands
gemeenten en -streken, en deze studies heb
ben ons beter inzicht verschaft in de mens 
in het verband van zijn dorp of streek. 

Over de grotestadsbevolking ontbreken 
zulke studies tot heden bijna helemaal. 
Sommige onderzoekingen omvatten mede 
een deel van de grotestadsbevolking, zoals 
het rapport-Langeveld over de Maat-

.. In het Tijdschr. v. Maatseh. \Verk van 
5 Mei j.l. geeft drs H. Ph. Milikowski, die 
thans bezig is met een Sociografisch Buurt
onderzoek te Leiden de volgende opsom
ming van bestaande publicaties over buurt
onderzoekingen : 

"De bekende studie van dr A. Querido 
"Het Zeeburgerdorp" (1933) en het veel
zijdig onderzoek van het Houtplein te 
Utrecht dat thans gaande is o.l.v. het Socio
logisch Instituut te Utrecht, betreffen wijken 
van z.g. contrölewoningen waar sociaal 
moeilijke gezinnen onderdak hebben gekre
gen; dr La. F. Jens bestudeerde in "Crimi
naliteit te Utrecht in verband met familie 
en wijk" uitsluitend de criminologische 
aspecten van een buurt; 

H. Dijkhuis "Vijftig dagen in een Jor
daans kosthuis" (1939) is een opstel n.a.v. 
een participatie in de Amsterdamse Jor
daan." 
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schappelijk Verwilderde Jeugd, anderen 
zijn zeer beperkt." 

De mens-in-de-grote-stad als zodanig 
blijft ons een raadsel. In het bijzonder de 
mens in een stad als Rotterdam, dat in 
korte tijd van provinciestadje tot wereld
haven groeide. Dit feit is overbekend, maar 
wélke mensen kwamen er dan naar Rot
terdam, waarom, hoe werkte de stad op 
hen in, en hoe werkten zij weer in op de 
stad? In een klas van een middelbare school 
te Rotterdam vroeg een leraar: ,,\Vie is in 
Rotterdam geboren?" Bijna alle \'ingers 
gingen omhoog. "Wiens ouders zijn beiden 
in Rotterdam geboren?" Nog maar vier 
vingers gingen omhoog. "En van wie zijn 
dan alle grootouders in Rotterdam gebo
ren?" Na enig nadenken, was dat bij nie
mand meer het geval. 

De beide auteurs van bovengenoemd 
boek beloven ons in de inleiding een his
torisch-sociologische studie over de groei 
van Rotterdam, waarbij dus alle aandacht 
op de mens gericht moet worden. 

"De centrale plaats in onze beschrijving 
van de groei der grote werkstad kreeg de 
mens, speciaal "de kleine man", die in een 
veelal hard en zorgelijk bestaan op zijn 
manier de stroom van activiteit leerde 
kennen, welke zo kenmerkend is voor het 
tempo van Rotterdams ontwikkeling tot 
wereldha ven". 

Op welk feitenmateriaal moet een histo
risch-sociologisch onderzoek gebaseerd zijn? 
De mensen om wie het gaat zijn meestal 
reeds gestorven, en hebben in de regel 
geen uitvoerige dagboeken nagelaten. De 
herinneringen van hun kinderen zijn bijna 
het enige, en deze zijn natuurlijk nogal 
subjectief, niet altijd betrouwbaar, en nog 
maar beperkte tijd beschikbaar. De schrij
vers hebben aan kinderen van immigranten 
uit het einde der vorige eeuw brieven ge
vraagd over hun ouders en de motieven 



waarom deze naar Rotterdam kwamen, 
welke inwerking de stad op het gezin had. 
Uit dit matcriaal weten de auteurs een 
levendig beeld samen te stellen. Opvallend 
is de grote overeenkomst tussen de emi
granten naar het buitenland van he<kn, en 
de emigranten van dorp naar stad van 
vroegC'r. Zo bijv. de verhalen over wondC'r
baarlijk-gcslaagden, de bezorgdheid over de 
tol•kornst der kinderen (ook al had men het 
op het dorp soms redelijk goed), en de gro
te zeldza:unhdd van terugkeer. De motie
ven, wrt.trorn men na:ll' de stad trok, wordt>n 
lcvendigt'r, menselijker en begrijpelijker 
\'OOr Olh. 

~~ tl r I>O\cnal is interessant: hOt' vt·r
werktcn de.r.c nieuwelingen met hun gt•zin
nl'n lrct contact met de stad? Wc krijgt·n 
dan een uittrt>kscl uit de bestaande cn over
ht•kcndt• literatuur betreffende de \n•sc
lijke woningtoc~tanden, de lan~e arbeids
dagt·n, de werkloosheid, en als gevolg van 
dit nllcs drankrnisbmik en vervuilin!(. 

~la rr alle gezinnen reageerden niet op 
dc:tdfdc wijze. In vele ge7.innen Wilren de 
ge\ olgl•n ontkerktllijking, ontbindiug 'an 
mora tl, tr.tditie en gezinsbanden , vcrwijde
ring tussen ouders en kinderen, zonder dat 
voor dit \'C'rlies iets nieuws in de pla.tts 
k\\,Ull. 

In andew gezinnen bracht men de Stl•rke 
~odsdi('llslige inslag van het platteland 
mee naar dt· stud, en handhaafde deze 
door dik <·n dun. \Vanneer de "weent.a
mincz. die het kerkelijk leven in dt• grote 
stad - zo anders dan in het dorp! - ver
oouaakk, te sterk drukte, dan zoeht men 
troost in de intieme vertrouwdheid van 
kleine, soms zeer fanatieke seett•n. D<.'7.0 
'crklaring van het groot aantal kerkje' m 
S<."Clt·n in Rotterdam is zeer interc".10l. 

~laar ook waren er vele g<.·zinm•n, die 
in socialisme en vakbeweging nie\IWC zin 
en inhoud van hun leven vonden. Hoewel 
een ht•cl hoofdstuk gewijd is aan d<· Arbd 
dersb<.w<.·~ing, en de lijst geraadpleegde 
liter;~hmr hierover indrukwekkend is, he
vredig! dil gedeelte niet. In een bock, 
waarin de mens centraal wordt gesteld, zou 
men de betekenis, die de arbcidcrsbewc
ging heeft gehad voor het geestelijk zelf
bchoud van de vele immigranten klaarder 
en scl.erpcr gesteld willen zien. 

Het zou wellicht de moeite wanrd zijn, 
indfen nog nagegaan kon worden, welke 

factoren van invloed W:ll'en op de weg, 
\velke de nieuwe gezinnen insloegen. \Varen 
het verschillen in woningtocstanden? Of 
de mate waarin de werkloosheid hen trof? 
Of waren er diepere OOr7.aken, als de aard 
v:an de oorspronkelijk<.· godsdienst (bijv. 
h:~dden dé gereformeerden meer weerstand 
dan hervormden?) Of sp,•cldc de streek 
waar men vandann kwam een rol, of wel
licht het beroep (geschoold-ongesehoold
middenstander--arbeidt·r)? Hierover hijgen 
we m:tar vage annwijzingcn. 

De schrijvers bewijzen ons echter weer 
een heel grote dienst door de voortreffe-. 
li jkc manier, wa.uop de Standen en Klassen 
worden geanalyseerd. Ui<.·r gaat wanrlijk de 
mens in de groeiende stad voor ons leven. 
De gebruikelijke ondcrsclr<'iding: gegoede 
b'urgerij ("kapitalisten"), middenstand, ar
b·~ider is immers vcd tt· grof, en zegt heel 
W'cinig. 

Er zijn minstens zes standen in Rottcr
d:Ull, vaak met vloeiende grenzen, en bin
nen elke stand weer 'derlei nuancering. 

De bo,·enlaag was één grote gcsloten 
bmilit>, steunpilaren van de beurs, lt!den 
van de gcmccntt-'l'aa<.l. uijzinnig-protestant. 
soms \\Cl et·ns t•cn ro) aal gcl>a<lr makend 
\Oor de Kunst. 's Zond.tgs ging ,.heel Rot
tctnl.un" (d.w.z. dt· fmnili<·s ,,,n erkend 
e~~rstl' stand) dka.tr lwwekeu, d<' heren 
met hoge hoed rn gt·kl<'d<' jas. 

Vlak eronder, maar door de toonaange
Vt~nde families met <'nig wantrouwen op 
e<•n afstand gehouden, kwam de bredere 
bag van gegoede burgt•rs en middenstan
dc:rs, nieuwelingen in dt• stedelijke boven
laag, \'aak ,·an zeer rwdcrigc nfkomst. 

Het jachtige rustulozc z,1kcndoen w:IS 
'<>Or dezen leven~beho<'ft<' én bittere nood
znak. "Slechts door zuinigheid en hard 
werken wist men zich te handhaven: meest
al kon het gcmoccblevt·n slechts in het 
g4:7.in voor verdorring worden behoed, maar 
zeilfs daar moest men er voor oppassen dat 
ni.et alles a:tn de strijd om het be!ttaan 
werd opgeofferd. 

Er ontstond een ruime arbeidsmarkt 
V<>Or de "nieuwe middenstand", tenminste 
als de boekhouders, technici en ander hoger 
pc:rsoneel op banken en scheepswerven 
zeer lange en inspannende arbeidselagen 
wilden maken, waarbij het particuliere 
leven vaak volkomen opgeofferd moest 
worden. 
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Bij de "kleine middenstand" faalt eigen
lijk elke poging tot systematische omschrij
ving. De groeiende stad trok talloze winke
liers en ambachtslieden aan, maar ook 
electriciens, gasfitters, rijwielherstellers en 
andere nieuwe beroepen. En waar wil men 
de bonte verzameling zeelieden en andere 
lieden, die bij _ het havenbedrijf behoren, 
onder brengen? 

Komende tot de arbeiders, voelen we 
weer wat grond onder de voeten. Maar 
simpel is het allesbehalve. Geschoolde ar
beiders waren er van huis uit maar weinig. 
Het was veelal: al doende leert men. Of 
niet. Daarvan hing vaak het geschoold, 
half geschoold of ongeschoold af. - En 
weer rijst een vraag: Hoe komt het toch, 
dat bij gelijke mogelijkheden de éne immi
grant een hele piet werd, en de ander 
afzakte naar wat in de marxistische litera
tuur heet het "lompenproletariaat"? Aanleg, 
karakter, afkomst, milieu (buurt!), of het 
stomme toeval? 

De grote groep van ongeschoolden en 
half-geschoolden kende in zich weer een 
sociale rangorde van vaste, half-vaste en 
losse arbeiders. De lossen waren het meest 
kwetsbaar, niet door de lage, maar door 
de onregelmatige inkomsten, en velen zak
ten af naar de onderlaag van de stedelijke 
bevolking. In bepaalde wijken ontstond een 
zekere inkapseling van sociale ellende en 
ontreddering in besloten volkswijken, die 
in zekere zin een eigen orde handhaafden. 
Maar ook hier was weer differentiatie. "De 
nieuwe buurten als Crooswijk en Katen
drecht waren weerspanniger en vatbaarder 
voor revolutionnaire propaganda dan de 
oude binnenstad, wier bevolking prat ging 
op haar traditie van Oranjegezindheid." 

En zo staat dan het Rotterdam van om
streeks 1900 voor ons, in al zijn variaties, 
van de Parklaan tot de Zandstraat, 

Voltooit men na dit verhelderende hoofd
stuk de lezing van dit boekje dan heeft 
men · ten slotte toch een licht gevoel van 
onbevredigdheid, dat niet een bepaald 
detail, of een bepaald hoofdstuk, maar het 
geheel betreft. Als men dan probeert dit 
te verklaren, komt men tot een merkwaar
dige ontdekking. Men is onbevredigd, om
dat men er méer van wil hebben! Het is 
te gauw uit. Is dat eigenlijk niet de hoog
ste lof? 

Er blijven nog zoveel vragen over, die 
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we zo graag eens op dezelfde manier be
handeld zouden willen zien. In het laatste 
hoofdstuk: "De volgroeide Stad", worden 
de vraagstukken maar als terloops aange
tipt: crisis, werkloosheid, bombardement, 
oorlog. Het onderzoek naar de wisselwerking 
tussen de mens en al deze gebeurtenissen 
moet gemakkelijker zijn, dan het onder
zoek naar de motieven voor immigratie in 
de vorige eeuwen de reacties van de toen
malige mens op de groeiende stad. De 
generaties, die crisis en oorlog hebben door
gemaakt leven nog. Het materiaal ligt voor 
het grijpen. 

Na 1945 is er ook zo het een en ander 
gebeurd. Hoe staat het nu met de gezins
band, met de gehechtheid aa~ stad of wijk, 
vormt zich een nieuwe traditie, wat .bete.
kent het kerkelijk réveil (vooral van de 
Hervormde Kerk), wat betekent voor de 
onkerkelijke mens het wegvallen van het 
socialisme als wereld- en levensbeschou
wing? Hoe is het met het onderwijs als 
vormende factor, met de arbeid, en de 
woningen? 

Ongetwijfeld zijn er méér vragen, zullen 
ze anders gerangschikt en misschien anders 
geformuleerd moeten worden. Maar we 
weten na lezing van dit boek, dat we over 
de mens eigenlijk niets weten. Toch werken 
we er elke dag mee, toch nemen we maar 
lukraak allerlei maatregelen, bedenken 
mooie en nuttige dingen, waarbij de mens 
object is, en waardoor we een of ander met 
die mens willen bereiken. 

Als een ingenieur een dijk aanlegt, dan 
maakt hij nauwkeurige studies van zijn 
materiaal, van de bodem, het water, de 
grond. Niemand zal het in zijn hoofd halen 
hem te beknibbelen, als dat onderzoek tijd
en geldrovend is. Iedereen vindt het dood
gewoon dat Philips dure laboratoria heeft. 
Rijk, Provincies en Kamers van Koophan
del geven grote bedragen uit voor econo
misch-technologische onderzoekingen. 

En zou dan voor het allerbelangrijkste in 
dit leven: de Mens-in-de-Samenleving geen 
geld beschikbaar zijn? 

Laten we hopen, dat het boek van de 
beide Boumannen niet alleen zijn weg vindt 
bij allen, die met en onder mensen werken, 
maar vóór alles, dat men de conclusie trek
ken wil: Dit soort onderzoekingen moet op 
véél grotere schaal gebeuren, en de mid
delen daartoe moeten gevonden worden! 
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W. H. VERMOOTEN 

SOCIALE ASPECTEN VAN HET 

VOLKSTUINWEZEN 

Het lijkt me juist - gezien de geenszins nauwkeurig omlijnde betekenis van 
het woord "sociaal" - tevoren aan te geven, wat men in het navolgende kan 
verwachten en wat niet. Welnu, we willen hier nagaan, welke maatschappelijke 
krachten mede de volkstuin in het leven hebben geroepen, en omgekeerd, welke 
invloed de volkstuin op zijn beurt op het groepsleven heeft uitgoefend. De 
schooltuin laten we rusten. AI biedt de schooltuin zonder twijfel de mogelijkheid 
om kinderen tot het volkstuin werk op te voeden, men kan de schooltuin niet behan
delen zonder nader in te gaan op de gehele onderwijs-problematiek en dat zou 
ons te ver buiten ons onderwerp voeren. Ook het planologische aspect laten we 
buiten beschouwing. De planologie is de wetenschap, die zich bezint op de bestem
ming en het gebruik van de bodem en van wat zich daarin of daarop bevindt. Bij 
de . behandeling van dit aspect komen echter zovele vragen van meer technische 
aard naar voren, dat men de beantwoording ervan beter aan de gespecialiseerde 
vakman kan overlaten. Ten slotte gaan we ook niet in op de betekenis van de 
volkstuin voor de volksgezondheid; daar kan de medicus-hygiënist beter zijn licht 
over laten schijnen. Wij beschouwen de volkstuin hier dus uitsluitend van het 
standpunt van de geïnteresseerde socioloog, met andere woorden sub specie 
societatis. 

Wanneer we de geschiedenis van het volkstuinwezen in de Westerse wereld in 
haar geheel overzien, kunnen wij duidelijk drie verschillende typen van volks
tuinen onderscheiden: 
1. de weldadigheidstuin of het charitatieve type, 
2. de nuttigheidstuin of het utilitaire type en 
3. de genoegentuin of het recreatieve type. 

De weldadigheidstuin was een middel van armenzorg en speciaal van preven
tieve armenzorg. De volkstuin was in dat geval alleen bedoeld voor de hand
arbeider en in het bijzonder voor de reeds armlastige of met armoede bedreigd 
wordende werkman.1) Wilt ge het kras uitgedrukt horen, luister dan naar de doel
omschrijving de volkstuinen, die in de negentiger jaren werd gegeven in de Franse 
stad Valenciennes. Het doel der "jardins-ouvriers", zo lezen we, is ondersteuning 
der armen door beschikbaarstelling van een tuin, die van de bedelaar een arbeid
zaam mens en van de vagebond allengs een eigenaar maakt. 2) 

De nuttigheidstuinen werden wel, evenals de weldadigheidstuinen, vrijwel uit
sluitend beplant met aardappelen en groenten maar het verschil was, dat deze 

1) Verslag van het Internationaal Tuinbouwcongres te Amsterdam 1923, overdruk blz. 13. 
2) ]. Bruinwold Riedel. Arbeiderstuinen in buiten- en binnenland. Utrecht 1905, blz. 79. 
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tuinen meer hun ontstaan dankten aan de drang uit de kring der handarbeiders 
zelve. Van een kosteloze beschikbaarstelling is dan nimmer sprake meer en de 
kring der geïnteresseerden begint zich geleidelijk ook verder uit te breiden dan 
tot die der handarbeiders alleen. Het kenmerk is, dat het jaarlijks in de tuin ge
stoken bedrag er ook in de vorm van geoogste producten weer uitkomt. 

Bij de genoegentuinen ten slotte is het hoofdaccent nog meer verschoven. De 
volkstuin wordt dan allereerst gezien als een middel tot verheffing en verhoging 
van het physiek en psychisch welzijn van de burger in het algemeen, hetgeen 
daarin tot uitdrukking komt, dat de tuin in dat geval bijna uitsluitend beplant 
wordt met bloemen, planten en vruchtbomen en de groentenverbouw geheel op 
het tweede plan is geraakt. 

In het algemeen kan men zeker zeggen, dat deze drie typen van volkstuinen in 
het nabije verleden op elkander zijn gevolgd. Maar men bedenke enerzijds, dat tal 
van stedelingen ook al in en zelfs vààr de 1ge eeuw verstrooiing hebben gezocht 
in het telen van bloemen, fruit en groenten op een stukje grond buiten de stads
poorten3

), anderzijds, dat de ontwikkeling van het volkstuinwezen in de Westerse 
landen geenszins dezelfde is geweest. 

Zo heeft bijv. in Frankrijk en België de volkstuin zeer lang het charitatieve 
karakter behouden, terwijl het dat in Duitsland - de bakermat van het Europese 
volkstuinwezen - eigenlijk nooit zozeer gehad heeft. 

Waal' we thans echter willen stilstaan bij de sociale aspecten van het volkstuin
Wezen in het algemeen, willen we nu alleen acht geven op die algemene ontwik
kelingsgang en dan is het niet te veel gezegd, als we betogen, dat we in de 
achtereenvolgende volkstuin typen de maatschappelijke evolutie zich zien weer
spiegelen. 

De liefdadigheidstuin is mede een product geweest van het zich doorzettende 
industrialisme in de negentiende eeuw, dat het proletariaat in het aanzijn heeft 
geroepen. Ellendige woningtoestanden, lage lonen, vrouwen- en kinderarbeid 
typeerden de eerste generatie van proletariërs. En bij arbeidsdagen van 12 tot 16-
uur vormde de vrije tijd nog geen probleem en, voor zover hij er toen was, werd 
hij veelal slapende van moeheid of in de kroeg doorgebracht, toentertijd de enige 
verstrooiing voor de handarbeider. Maar al te vaak wordt in die periode een be
langrijke groep van de grauwe arbeidersmassa vergeten en wel die der landarbei- _ 
ders. Ook hun positie was uitermate slecht en zij zou dat nog veel langer blijven 
dan die van de indush·iearbeiders. Aan de genade en ongenade van de boer waren 
zij overgeleverd. Ook met hun lonen was het droevig gesteld, ook hun woningen 
waren onvoldoende en hun voedsel bestond in de regel slechts uit brood en aard
appelen. In de winter konden zij zich meestal slechts met grote moeite buiten de 
bedeling houden en, als zij oud werden, waren ook zij vrijwel altijd afhankelijk 
van de steun van hun kinderen. In 1896 kon ds Bruinwold Riedel dan ook nog 
schrijven: "Ook bij ons, Nederlanders behoort een zeer aanzienlijk percentage 
der bevolking tot de armen, tot de bedeelden. 26% van onze natie bestaat uit 
analphabeten en bedeelden, d.w.z. meer dan een vierde van ons volk bestaat uit 

3) Voor ons land vertelt Hildebrand er over in de schets "Hoe wann het was en hoe ver'" 
in de Camera Obscura (1839). 
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mensen, die Of niet kunnen lezen en schrijven, àf armlastig zijn, Of behoren tot 
beide categorieën."4). 

En hoe was nu de houding der meer bevoorrechte groepen in de samenleving 
in die tijd tegenover deze sociale nood? Een uiterst klein deel zag maar in, dat de 
maatschappelijke ellende een gevolg was van fouten in de grondslag van de 
samenleving zelve; de grote meerderheid hunner, doorgaans wel bewogen met 
het droeve lot van de proletariërs, achtte het kwaad te bezweren door philantropie. 
En het is vanuit deze gezindheid, dat ook de liefdadigheidstuin is geboren. 
Ds Bruinwold Riedel, secretaris van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 
achtte in 1896 tuingrondverhuring een krachtig middel om enerzijds de armoede 
te weren, anderzijds het arbeidsvermogen en de welstand van de werkman - en 
daardoor zijn gevoel van eigenwaarde en van opgewektheid - te verhogen.5) 

Uiterst merkwaardig is, dat hij daarbij vrijwel uitsluitend denkt aan de landarbei
ders en de kleine handwerksman op het platteland en het proletariaat in de steden 
zelfs niet noemt.6) In de, aan zijn beide geschriften over de v9lkstuinen als bijlagen 
toegevoegde, overzichten van de instellingen, die in 1896 en 1905 tuingrond tegen 
matige prijs aan minvermogenden verhuurden, komt dan ook practisch geen enkele 
grotere gemeente voor. Het initiatief tot stichting van dergelijke tuinen ging daarbij 
uit van departementen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, armbesturen, 
diaconieën, enz. Toch kwam charitatieve tuingrondverhuring toen toch ook wel in 
de steden voor. Zo bestond bijv. in Den Haag - al sinds 1847 - een Commissie 
van de algemene armenvergadering - die handelde namens alle diaconieën en 
armbesturen ter stede - welke op gronden in de duinen door behoeftigen, als 
werkverschaffing tevens, aardappelen liet verbouwen. De arbeiders mochten de 
aardappelen echter niet zelf behouden; deze werden aan particulieren verkocht! 
Er wordt bij vermeld, dat op het terrein een loods zich bevond, waar de arbeiders 
gratis koffie ontvingen en waarin het hun geoorloofd was bij zeer ongunstig weer 
een schuilplaats te zoeken. Ook bijv. de R.K.-Vincentiusvereniging te Den Haag 
heeft zich in die tijd er mee beziggehouden. Dat ook dit een soort armenzorg 
was, blijkt wel daaruit, dat de tuinen in de eerste plaats werden gegeven aan 
gezinnen, die reeds door andere middelen vanwege de Vereniging werden ge
steund. Niet onvermakelijk is het, de argumentatie te lezen van ds Bruinwold 
Riedel over het feit, dat de tuinen er bij zijn bezoek aan dit complex niet alle even 
goed verzorgd uitzagen. "Niet in iedere werkman-tuinder van de Hofstad - zo 
schrijft hij - is de rechte Jozef gevonden. Maar hoe kunt gij die rechte Jozeffen 
verwachten onder de werklieden van de Residentie, die in de Hoflucht, waarin ook 
zij ademen, allerminst liefde tot de natuur en gehechtheid aan de bodem kun
nen onderhouden of leren?"7) Van arbeiderszijde stond men uiteraard ook 
tegenover deze vorm van liefdadigheid niet zonder critiek. Door de opbrengst 
van hun tuinen zijn de betreffende arbeiders - zo werd geredeneerd - in staat 
hun arbeidskracht tegen een lagere prijs te verkopen dan anders het geval zou 

4) J. Bruinwold Riedel. Tuingrondverhuring aan kleine luiden. Amsterdam 1896, blz. 
46-47. 
5) J. Bruinwold Riedel. Tuingrondverhuring enz. l.c., blz. 6. 
6) J. Bruinwold Riedel. Tuingrondverhuring, enz. l.c., blz. 44. 
7) J. Bruinwold Riedel. Arbeiderstuinen, enz., l.c., blz. 146. 
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zijn. Zij drukken daardoor de lonen en zo komt de maatregel indirect de werkgever 
ten goede. Bovendien worden de vrouwen daardoor aan de huishouding, de kin
deren aan de school en de speelplaats onttrokken. En de vrije tijd, die de arbeiders 
er aan opofferen, moet voor hen rusttijd zijn, gezien hun werktijden van 12 tot 16 
uur per dag. 

We komen nu aan de nuttigheidstuinen. Deze vorm van volkstuinen kunnen we 
beschouwen als een der vruchten van het emancipatiestreven der arbeiders. In de 
amorfe arbeidersmassa, die haar droevig lot aanvankelijk in doffe berusting had 
ondergaan, was geleidelijk door organisatie van socialistische, R.K. en Protestantse 
zijde innerlijke structuur, sociale, politieke en geestelijke bewustheid gekomen. De 
arbeidersklasse was ontwaakt en had zijn eigen belangen herkend. Het besef was 
ontstaan, dat concrete noden overwonnen J..llnnen worden, dat sociale ellende kan 
worden uitgeschakeld. En, zoals bijv. ten aanzien van de ellendige huisvesting der 
arbeidersklasse, aanvankelijk philantropie de stuwkracht wrmde om hierin verbe
tering te brengen do?r de oprichting van bouwverenigingen, maar later de arbeiders 
zelf door coöperatie voor betere behuizing gingen zorgen, zo ging het ook bij de 
volkstuinen. De liefdadigheidstuinen maakten geleidelijk plaats voor de nuttig
heidstuinen. 

Merkwaardig is het, de grote verandering te constateren, die zich binnen, het 
tijdsbestek van nauwelijks tien jaren in ons land op dat gebied heeft voltrokken. 
Terwijl het boek van ds Bruinwold Riedel "Arbeiderstuinen" van 1905 nog geheel 
is afgestemd op de tuinen van het charitatieve type, laat het "Rapport over de 
stand der "Volkstuinen" in Nederland" van de Maatschappij tot Nut van 't Alge
meen uit het jaar 1916 een volkomen ander geluid horen. Een Commissie, op 
initiatief van het Bestuur der Haagse volkstuinen tot stand gekomen, die een 
vragenlijst aan de besturen van 59 tuin groepen in ons land toezond, scheidde de 
ingekomen antwoorden in twee groepen, respectievelijk de "volkstuinen" en de 
"arbeiderstuinen" omvattend, gelijk zij ze noemt. Bij de eerste - zegt zij - is het 
hoofddoel de mensen physiek en psychisch voordeel te verschaffen en bij de arbei
derstuinen is het hoofddoel materieel voordeel. De eerste soort van tuinen be
schouwt de Commissie echter alleen als echte volkstuinen, de tweede heeft nauwe
lijks meer haar belangstelling. Dat tal van besturen dezer arbeiderstuinen de vragen
lijst niet beantwoord hebben, verklaart de Commissie door aan te nemen, dat die 
besturen wel begrepen hebben, dat 'hun instellingen voor haar niet van belang 
waren. 8) En in het Rapport zijn als bijlage dan ook alleen tabellarisch de antwoor
den verwerkt van de negen gemeenten, waarin toen eigenlijk gezegde volkstuinen 
bestonden en dat zijn nu alle grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, 's-Graven
hage, Utrecht, Groningen, Leiden, Leeuwarden, Schiedam en Alkmaar). 

Al de volkstuincomplexen, waarover dit Rapport handelt, kwamen tot stand vààr 
de eerste wereldoorlog. We constateren dit, omdat men vaak geneigd is, een te 
nauw verband te leggen tussen de nuttigheidstuinen en de moeilijke voedselpositie 
van ons land gedurende die periode, al zal niemand ontkennen, dat de volkstuinen 
door de eerste wereldoorlog een sterke uitbreiding hebben verkregen mede ten 

8) Rapport over de stand der "volkstuinen" in Nederland. Maatschappij tot Nut van 't 
Algemeen. Departement 's-Gravenhage 1916, blz. 7. 

480 



gevolge van de aandacht, die ook de Overheid en de Nederlandse Heidemaat
schappij toen aan de zaak gingen wijden. 

Vermelding verdient, dat zelfs de politieke tegenstellingen in ons land niet aan 
het volkstuinwezen zijn voorbijgegaan. In 1901 toch kreeg de afdeling Hilversum 
van de Bond van Spoorwegpersoneel "Recht en Plicht" van de directie der Hol
landse IJzeren Spoorwegmaatschappij gronden langs de spoorlijn Hilversum
Utrecht ter beschikking om deze te doen bebouwen door het spoorwegpersoneel op 
dit baanvak. De gronden zouden coöperatief door dit spoorwegpersoneel worden 
geëxploiteerd, maar door de, tot dat doel in het leven geroepen vereniging werd 
bepaald, dat alle beambten en ambtenaren daarvan waren uitgesloten, die bekend 
stonden als te behoren tot een aan de H.IJ.S.M. vijandige d.w.z. sociaal-democra
tische vereniging; ja, de deelnemers mochten wel van de opbrengst van hun grond 
aan particulieren verkopen, doch niet aan dergelijke beambten en ambtenaren op 
straffe van inhouding van één jaar deelname aan de coöperatie!9) En dat was toch 
nog voor de spoorwegstakingen van het jaar 1903. 

Dat men nog in de overgangsperiode is, bewijst het feit, dat van medezeggen
schap der tuinders, behalve in Amsterdam; nog nergens sprake is. Het initiatief en 
het beheer is nog in handen van departementen van de Maatschappij tot Nut van 
't Algemeen, in Groningen van de Centrale Vereniging tot bevordering van de bloei 
van Groningen, in Utrecht van de plaatselijke afdeling van de Volksbond tegen 
drankmisbruik(!), een enkele maal van een gemeentebestum en alleen in Amsterdam 
van de tuinders zelf. In 1917 ontstaat dan, ook in Amsterdam, de eerste Bond van 
Volkstuinders en elf jaar later vindt de aaneensluiting plaats van alle volkstuinders
verenigingen in ons land door de oprichting van het "Algemeen Verbond van 
Volkstuindersverenigingen in Nederland", welks zilveren jubileum dus dit jaar 
wordt herdacht. 

Ten slotte dan de genoegentuinen. Hoewel voor een belangrijk deel voortgeko
men uit de nuttigheidstuinen, ben ik nochtans vàn mening, dat de grote. vlucht, 
die de recreatieve volkstuinen hebben genomen - het is in ons land thans hèt type 
van de volkstuin - in ruimer verband moet worden gezien dan alleen maar met 
betrekking tot de emancipatie der arbeidersklasse. Natuurlijk ligt het voor de hand, 
hierbij allereerst te denken aan de verder verbeterde Arbeidswet van het jaar 1919, 
waardoor de achtmige arbeidsdag voor grote groepen van arbeiders een feit werd. 
Maar zeker zijn hier ook andere maatschappelijke krachten werkzaam geweest. Ik 
denk met name aan de sterk toegenomen mbanisering en aan de grote wijzigingen 
in de aard van de arbeid van velen. 

Zeer belangrijk is in ons land de verstedelijking van de bevolking geworden. We 
weten allen zo langzamerhand wel, dat onze bevolking - in tegenstelling met die 
in overig West-Europa - snel toeneemt, ook weer na de tweede wereldoorlog, 
maar veel minder zijn we er ons van bewust, hoezeer onze bevolking geleidelijk is 
samengedrongen in de steden. Nu weet ik maar al te goed, dat de grens tussen stad 
en platteland uitermate moeilijk te trekken valt,lO) maar, ten einde gemakkelijk 

9) J. Bruinwold Riedel. Arbeiderstuinen, enz. l.c., blz. 152-153. 
10) P. Smits. Kerk en stad. 's-Gravenhage 1952, blz. 14 e.v. 
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over statistische gegevens te kunnen beschikken, reken ik nu maar tot de steden 
alle gemeenten boven de 20.000 inwoners. Welnu, in 1849 woonde pas 30% van 
onze bevolking in gemeenten boven de 20.000 inwoners, in 1899 36% en in 1950 
bijna 57%. En in de steden boven de 100.000 inwoners woonde in 1849 14% van 
onze bevolking, in 1899 22% en in 1950 bijna 1/ 3 van onze bevolking. 

En nu mogen we nog zulke enthousiaste stedelingen zijn, de grote stad, die 
woestijn van asfalt en baksteen, van ijzer en glas, blijft een stuk onnatuur, blijft 
iets tegennatuurlijks. In het algemeen - kunnen we met Hofstra zeggen - biedt 
de stad de mens naast gelegenheden tot ontplooiing al te veel aanleidingen tot 
vermaak en verstrooiing, oppervlakkigheid en vlucht voor zich zelf en kan het 
leven in dichter verkeer met de natuur ons eerder tot het innerlijke brengen.11

) 

En hoe weinig natuur is er in de meeste van onze grote steden overgebleven! 
Angstwekkend is bepaald de vlotheid, waarmede in de steden groensh'oken, plant
soenen, ja soms delen van gehele parken aan de huizenbouw of thans ook aan het 
verkeer worden opgeofferd. En - zegt Hofsh'a terecht - "Geen mens kan, zonder 
aan zich zelf schade te doen, de natuur als factor in zijn bestaan verwaarlozen, al 
kan ook niemand zijn leven met haar vullen, zonder aan zijn geest tekort te 
doen."12) 

Maar afgezien van de geringe oppervlakken groen in onze steden is de ver
vreemding van de natuur van de stedelingen mede toegenomen door de wijze van 
wonen. Kwam hoogbouw vroeger alleen in de allergrootste steden voor, in verband 
met het nijpend gebrek aan cultuurgrond vond het in de twintigste eeuw steeds 
meer toepassing. En, mèt de bewoners van de oude binnensteden, zijn nu ook de 
bewoners van de duizenden etagewoningen van de beschikking over een eigen tuin 
verstoken. Met andere factoren hebben deze omstandigheden een heimwee doen 
ontstaan naar de natuur, althans een afkeer van het opgesloten zijn in die woestenij 
van steen, asfalt en rumoer. 

Van grote betekenis zijn in de tweede plaats de geweldige veranderingen in de 
aard van de arbeid van duizenden geweest. Ik denk aan de velen, voor wie de 
dagelijkse arbeid van haal' geestelijke inhoud is ontdaan. Maakt men een verge
lijking tussen het oude ambacht en de volledig gemechaniseerde arbeid, dan is 
duidelijk, dat deze laatste geen enkel verband meer heeft met de menselijke 
persoonlijkheid, dat van deze arbeid generlei vormende kracht meer uitgaat, ten 
gevolge waarvan de wezenlijke arbeidsvreugde wordt aangetast.13) Zolang de arbeid 
nog innerlijk gehalte had, in zekere zin scheppend was, kon de vrije-tijdsbesteding 
in het verlengde va~ het beroep liggen. Nu veler arbeid ontzield is dool' de 
rationalisatie, specialisatie en mechanisatie, is de behoefte aan compensatie steeds 
groter geworden. Bij duizenden arbeiders drukt de verveling - door de eentonig
heid van de arbeid - nog meer dan de vermoeidheid en is de dag el' om de avond. 
Het werk doet men alleen om de opbrengst, doch het zwaartepunt van het leven, 
dat, wat het leven zijn waarde geeft, ligt voor die duizenden niet meer in het 
beroep, doch in de vrije tijd. 

11) S. Hofstra. De houding van den mensch tegenover de natuur. Arnhem 1945, blz. 86. 
12) S. Hofstra, l.c., blz. 50. 
13) W . Banning. Het vraagstuk van de arbeid. 2 Den Haag 1946, blz. 49. 
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Passieve vrije-tijdsbesteding echter verschaft geen recreatie; de behoefte aan 
bezigheid van geheel andere aard dan de beroepsarbeid is daardoor sterk toegeno
men. Welnu, het volkstuinwerk is naast bijv. de scheppende arbeid, die "Gouden 
Handen" verrichten, te beschouwen als een van de vormen van intensieve lichame
iljke ontspanning, die is opgekomen als een reactie op de eentonigheid van de 
gemechaniseerde arbeid van zeer grote groepen der bevolking. Het zou zeker 
interessant zijn, als er eens een onderzoek kon ingesteld worden naar het beroep 
van de ongeveer 10.000 volkstuinders, die georganiseerd zijn in het "Algemeen 
Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland". Ik vond als ruwe schatting 
opgegeven dat 70% der volkstuinders uit handarbeiders bestaat, 20% uit gepen
sionneerden en 10% uit anderen. Ook de eenzijdige geesteiljke arbeid echter, die 
de duizenden beoefenaren van intellectuele en administratieve beroepen verrichten, 
vraagt om intensieve lichamelijke ontspanning. Het geluk, dat wortelt in de zelf
scheppende arbeid, kennen ook zij meestal niet. Als de feitelijke situatie zou blijken 
te zijn bij zulk een onderzoek als de bovengenoemde cijfers suggereren, kan men 
met grote waarschijnlijkheid in een nabije toekomst een groeiende belangstelling 
VOor het volkstuinwezen ook in de kringen der hoofdarbeiders verwachten. 

Behalve intensieve lichamelijke ontspanning biedt het volkstuinwerk het grote 
voordeel, dat het de stedelingen het, verloren gegane, contact met de natuur doet 
hervinden. En nog wel een actief contact. Want er is passief groen en actief groen, 
gelijk de planologen dat plegen uit te drukken. Passief groen is het groen, waar
naar de mens alleen maar mag kijken - men denke aan de parken, de plantsoenen 
en de gemeenschappelijke tuinen bij de moderne strokenbouw - en, al zal niemand 
de rustgevende waarde van dit kijkgroen onderschatten, veel en veel belangrijker 
als recreatiemiddel is het actieve groen: de sportterreinen, de speelweiden, de 
volkstuinen, enz.14) 

De volkstuin verschaft daarbij aan de mens bescheiden arbeid aan en in de 
natuur, doet de mens weer met de grillen der natuur vertrouwd raken, verdrijft de 
onverschilligheid voor zon en regen, omdat het weer nu voor het gedijen van de 
planten van direct belang iS. l5) En daarbij gaat het in de recreatieve volkstuin niet 
in de eerste plaats om de knikkers, maar om het spel. De volkstuinder is gelukkiger 
met de naar huis meegebrachte bos bloemen, met zijn desnoods kleine oogst appelen 
dan met welke gekochte tuirtbouwproducten van hoe schone kwaliteit ook. 

Ten slotte moge in dit verband worden opgemerkt, dat, als er één middel is, 
dat de overgang voor de bewoner van het platteland, die in de stedelijke industrie 
wordt te werk gesteld, kan vergemakkelijken, het wel de volkstuin is. 

Ik meen in het voorgaande de voornaamste samenhangen te hebben aangewezen 
tussen de ontwikkeling van het volkstuinwezen en de maatschappelijke ontwikke
ling. Laat mij er ten besluite op mogen wijzen, dat ook bij de ontwikkeling van het 
volkstuinwezen weer het principe werkzaam is geweest, dat alle ontwikkeling 
beheerst, namelijk het principe, dat de Duitsers noemen "das Prinzip der Hetero
gonie der Zwecke" f' d.w.z. dat overal waar doelvoorstellingen in het verloop van 

14) W. van Gelderen. De Volkstuin, in "De Volkstuin" 1947, blz. 103. 
15) W. Hellpach. Mensch und Volk der Groszstadt. Stuttgart 1939, blz. 117. 
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het gebeuren ingrijpen, de als oorzaak werkende doelvoorstelling geenszins samen
valt met hetgeen in feite als gevolg van die oorzaak wordt bereikt. Er worden 
enerzijds dingen bereikt, die men niet bewust gewild heeft, anderzijds worden 
door de werkzaamheid van bepaalde tegenkrachten andere dingen niet bereikt, 
die men zich wel had voorgesteld, te zullen verwezenlijken.16) 

Mag ik u ten aanzien van het volkstuinwezen enkele van die niet bewust nage
streefde, en toch bereikte sociale nevengevolgen noemen? 

1. De versterking van de gezinsband. In de twintigste eeuw hebben allerlei 
oorzaken geleid tot verzwakking van de gezinseenheid, waarvan zeker een zeer 
belangrijke was, de verplaatsing van de belangstelling van ouders en kinderen 
naar dingen buiten het gezin, waarbij deze interesse meestal zeer verschillend 
gericht was, vooral ten aanzien van de vrije-tijdsbesteding. Welnu, de volkstuin 
verschaft recreatie aan het gehele- gezin, vraagt familiale samenarbeid, brengt het 
gehele gezin in de vrije uren en dagen meer bijeen dan dit in de stad het geval 
zou zijn en draagt zo bij tot versteviging van de onderlinge band tussen de gezins
leden. De volkstuin is gezinstuin. 

2. Een meer harmonische opvoeding van de stadsjeugd. Voor de stedelijke 
jeugd verschaft de volkstuin weer de mogelijkheid van het gedeeltelijk opgroeien 
in de vrije natuur. Het volkstuincomplex met zijn gemeenschappelijke speelweide 
is een paradijs, vergeleken bij een plaatsje achter het huis of een sb'aat in de stad. 
Ook het rhythme der jaargetijden doet weer zijn intrede in het kinderleven. En de 
kinderen leren de aarde kennen, veel beter dan op de aardrijkskundeles, door zelf 
te spitten, te planten en te wieden in de tuinP) En liefde voor de natuur wordt de 
jeugd op deze manier spelenderwijze bijgebracht. 

3. Een versterking van de gemeenschapszin. Op de volkstuin ontstaan contac
ten met de medetuinders, die immers voor dezelfde dingen belangstelling bezitten 
en waarmede vanzelfsprekend ervaringen worden uitgewisseld. Men leert er 
omgaan met mensen van andere beroepen, andere maatschappelijke klassen, andere 
politieke richtingen, andere .godsdiensten, andere levensovertuigingen. Aldus worden 
tegenkrachten opgeroepen tegen de ontbinding van de stedelijke samenleving, 
waardoor de mensen in de stad steeds meer geïsoleerde enkelingen dreigen te 
worden. Alle betrekkingen tussen de stedelingen worden steeds meer gespeciali
seerd; met elk mens, waarmee hij in contact staat, bestaat nog slechts een speciale 
relatie, al het andere "gaat hem niets aan",lS) Zo sterk grijpt de atomisering der 
samenleving in de stad om zich heen, dat zelfs de buren op dezelfde trap elkaar 
nauwelijks meer kennen. Op de volkstuin daarentegen gaan de tuinders weer een 

.. kleine gemeenschap vormen. We zagen, hoe de volkstuinders zich al tijdens de 
Eerste Wereldoorlog begonnen aaneen te sluiten, ten einde verbetering te brengen 
in het verkrijgen van volkstuincomplexen, in de aanleg der tuinen en in de voor
lichting. Later begon men de taak dier verenigingen ook ruimer te zien dan alleen 
maar in direct verband staande met de belangen der volkstuinen. Thans vindt men 

16) W. Wundt. System der Philosophie. 14 Leipzig 1919, blz. 326 e.v. 
17) W. Hellpach, l.c., blz. 117. 
18) W. Hellpach, l.c., blz. 112. 
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op de meeste complexen een verenigingshuis en soms zelfs ook een tent voor zang
en muziekuitvoeringen. Hoe de tuinders door deze verenigingen van individualisten 
tot gemeenschapsmensen worden, kan men prachtig waarnemen, als ongeorgani
seerde volkstuinders zich bij een volkstuindersvereniging gaan aansluiten,19) Hoe 
groot de onderlinge solidariteit onder de volkstuinders wel is, bleek bijv. bij de 
wolkbreuk, die in Augustus 1951 delen van Amsterdam teisterde. Tengevolge daar
van waren in Amsterdam-Noord, waar men een tentoonstelling had georganiseerd, 
op het juiste ogenblik niet voldoende bloemen aanwezig. Eén enkel beroep op de 
volkstuinders aan de andere kant van het IJ was toen voldoende, om de tentoon
stelling nochtans tot een volledig succes te maken.20) 

4. Een vergrote mogelijkheid om zich te doen gelden in een samenleving, die 
er zo weinig gelegenheid meer voor biedt. Om uit te groeien tot een volwaardig 
mens is nodig, dat de mens zijn eigen mogelijkheden leert kennen en ontplooien. 
Welnu in de volkstuin kan de mens iets van zijn eigen wezen leggen, zijn eigen 
scheppingsdrang uitleven. En door het organiseren, door de volkstuindersverenigin
gen, van prijskampen en tentoonstellingen kan het tuinieren als het ware een soort 
van edele sport worden, waardoor de tuinder gelegenheid krijgt, het beste, wat in 
hem leeft, tot uitdrukking te brengen. Is hij in het bedrijfsleven vaak maar een 
nummer, een radertje in een zeer ingewikkeld uurwerk, hier wordt hij weer een 
persoonlijkheid. Ten slotte leert de tuinder èn op de volkstuin èn in de volkstuin
dersvereniging een stuk verantwoordelijkheid te dragen. 

5. Een vergrote mogelijkheid voor de stedelingen van passieve recreatie. Nu de 
volkstuincomplexen zich hebben ontwikkeld of bezig zijn zich te ontwikkelen tot 
volkstuinparken, bieden zij aan een veel ruimere kring dan die der volkstuinders 
een mogelijkheid voor passieve recreatie, zijn ze ook deel gaan uitmaken van het 
kijkgrocn. Zo werd op Zondag 8 Juni 1952 te Amsterdam een telling gehouden 
om vast te stellen, waar de Amsterdammers hun Zondag plegen door te brengen. 
Tussen 7 en 16 uur werden ook op 16 van de 19 volkstuincomplexen de bezoekers 
geteld. Exclusief de overnachtingen bedroeg dit aantal ruim 15000.21 ) Als men er 
rekening mede houdt, dat drie complexen buiten beschouwing bleven, dat er ook 
na 16 uur nog vele bezoekers plegen te komen en dat die Zondag tevens de finale 
van de "Ronde van Nederland" te Amsterdam plaats vond, dan kan men het totale 
aantal bezoekers stellig wel op 20.000 stellen. 

We menen gerechtigd te zijn te concluderen, dat de volkstuinen in onze, geür
baniseerde en door de techniek beheerste, samenleving een sociale noodzakelijkheid 
zijn geworden. Het is dus zeker geen onredelijke eis der volkstuinders, dat de 
volkstuincomplexen, die zich thans nog vaak "Op een schop en een wip" bevinden 
op toevallig braakliggende stukken grond aan de zelfkant der steden, als volkstuin
parken - gelijk de plantsoenen, de stadsparken, de sportvelden en de speelweiden 

een permanente plaats bekomen in de stedelijke uitbreidingsplannen. 

19) J. Vlieger. Vreugden op de volkstuin, in "Voorlichtingsblad van De Amateur-Tuinder" 
1953, blz. 69-70. 
20) Jaarverslag Bond van Volkstuinders Amsterdam 1951, blz. 7. 
21) F. J. Weisz. Telling vrije-tijdsbesteding, in "Voorlichtingsblad van de Amateur-Tuin
der" 1952, blz. 109. 
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W. STEIGENGA 

BEVOLKINGSVRAAGSTUK IN DISCUSSIE 

H
et bevolkingsvraagstuk vormt een brandend probleem in de economische 
en sociale politiek van Nederland. Meestentijds wordt het angstvallig in 
de ijskast gehouden, waarschijnlijk om de explosie te voorkomen, waartoe 

het buiten genoemde bergplaats prompt aanleiding blijkt te geven. Men denke 
slechts aan de reactie van de K.V.P.-pers op het bericht, dat de Dr Wiardi Beckman 
Stichting een conferentie over dit vraagstuk had belegd (November 1952). Zowel 
over de gehouden redevoeringen als over het vraagstuk zelf werd de grootst 
mogelijke nonsens verkondigd. 

Verbeeld u, er was op deze bijeenkomst zelfs verteld, dat ook onder het rooms
katholieke bevolkingsdeel de huwelijksvruchtbaarheid dalende was, en dat ook in 
die kringen gebruik werd gemaakt van geboorteregelende methoden (nI. periodieke 
onthouding). De opvallende onbekendheid van deze journalisten met de meest 
recente uitspraken van de Paus over het vraagstuk der geboorteregeling daargelaten, 
bleek uit dit geschrijf bovendien een vene gaand gemis aan feitenkennis. Het kan 
ons daarom ook niet verwonderen, hoewel het diep te betreuren is, dat de exponent 
van deze verheven discussie, de Katholieke Volkspartij, zich haastte een brochure 
uit te geven van de hand van drs Platenburg, waaruit men de indruk verkreeg, dat 
alles wat tot op heden in ons land geproduceerd was op demografiséh gebied, o.a. 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek, verbleekte bij hetgeen in dit geschrift 
aan feiten zou zijn ontdekt. 

Door prof. Groenman en mij is dit geschrift, voorzoverre ons dat in de korte 
tijd welke ons ter beschikking stond mogelijk was, geoordeeld en te licht bevonden. 
De brochure van drs Platenburg verhief zich niet boven het niveau van de K.V.P.
pers ondanks de wetenschappelijke tintjes waarmede het geval was opgesierd. 
Genoemd geschrift was bedoeld om voorlichting te geven aan de propagandisten 
van genoemde partij .... 

.. Bedroevend is, dat klaarblijkelijk met één der grootste partijen in ons land - en 
hiermede bevindt zich deze groep in een isolement - geen rustige discussie over 
het bevolkingsvraagstuk en alles wat hiermede samenhangt mogelijk is. Alles wordt 
van deze zijde gedaan om het vraagstuk zo emotioneel mogelijk voor te dragen, de 
ogen sluitend voor de werkelijkheid en - zo nodig - zelfs voor in eigen kring 
levende geestelijke opvattingen. 

Het verheugt mij daarom, thans de aandacht te mogen vragen voor een geschrift 
uit rooms-katholieke kring, dat zich duidelijk distancieert van de sfeer van emotio
nele verdachtmaking en van het sluiten der ogen voor de werkelijkheid. Het is een 
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publicatie van het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut, een instituut, dat zich 
bezighoudt met de bestudering van de sociale achtergrond der vraagstukken, welke 
in r.k. kring leven: onkerkelijkheid, afval, planning der kerken, parochiale indelin
gen, sociale problemen etc. De titel luidt "Demografie en Gezinspolitiek". Het is 
van de hand van prof. G. H. L. Zeegers, hoogleraar aan de Nijmeegse Universiteit, 
en drs J. Godefroy, demograaf en sociograaf. Uitgever is Uitgeversmij Pax, Den 
Haag. 

Deze brochure getuigt van de ernstige wil de discussie over de demografische 
vraagstukken op niveau te brengen, en verzet zich ernstig tegen de compromit
terende wijze waarop door drs Platen burg met "deze materie is omgesprongen. Hun 
critiek is niet mals, en verwijt Platenbmg, dat zijn verkeerd gebruik der gegevens 
"de politieke verhoudingen in ons land dreigt te vertroebelen". Op dit punt staat 
de heer Platenbmg in zijn kring helaas niet alleen, getuige de perscommentaren 
n.a.v. de bovengenoemde conferentie der Dr Wiardi Beckman Stichting. Prof. 
Zeegers verwijt hem ' zelfverzekerdheid en oppervlakkigheid. Hij wenst zich dan 
ook niet te beperken tot "opheldering van een betreurenswaardig misverstand", 
maar ziet zijn taak ruimer: een nieuwe demografische analyse te geven, om te 
trachten de katholieke gezinspolitiek steun te geven. 

Het verschijnen van dit geschrift is verheugend en wel om meer dan een reden. 
In de eerste plaats, omdat deze bijdrage een wélkome aanvulling vormt voor onze 
kennis dér demografische verhoudingen in ons land. Behalve een critische ontwar
ring van de verkeerd gebruikte gegevens en geh'okken conclusies van Platenburg, 
wordt een analyse gegeven van de ontwikkeling der huwelijksvruchtbaarheid, een 
demografische beschouwing over het vraagstuk van kindertal en kinderbijslag. 
Ten slotte is een uitvoelig hoofdstuk gewijd aan de mogelijke gevolgen van de 
differentiële vruchtbaarheid van het katholieke en het niet-katholieke volksdeel in 
Nederland. In een aantal "aanhangsels" worden nog enkele interessante demogra
fische detailproblemen aangesneden, o.m. de bepaling van de gezinsgrootte ten 
behoeve van de kinderbijslag, en wordt een overzicht van verschillende definities 
van de diverse vruchtbaarheidsindices gegeven. 

In de tweede plaats is echter de politieke betekenis van het verschijnen van deze 
brochure verheugend: op basis van werk op dergelijk niveau als dit rapport is en 
blijft de politieke discussie over bevolkingsvraagstukken mogelijk. 

Dat prof. Zeeg ers de verantwoordelijkheid heeft aangedurfd dit vraagstuk op 
deze wijze aan de orde te stellen en zich volkomen los' te maken van de emotionele 
discussies welke rond dit vraagstuk aan de gang zijn, is van grote waarde voor " de 
politieke verhoudingen". 

Wie evenwel meent, dat deze brochme met haar vernietigende critiek op de 
K.V.P.-brochure van drs Platenburg door de K.V.P.-pers met onverdeelde instem
ming is ontvangen, zij verwezen naar de Maasbode van 20 Juni 1953. Ondanks de 
verklaring van het secretariaat van de K.V.P., "dat een wetenschappelijke critische 
beschouwing over Platenburgs brochure geacht moet worden in het belang der 
gezinspolitiek te zijn", tracht de Maasbode (aan welk blad, indien ik juist ben 
ingelicht, drs Platenburg vast medewerker is) aan te tonen, dat ondanks alle 
door Platenburg gemaakte fouten zijn conclusies juist zijn! Er wordt opnieuw op 
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ergerlijke wijze gejongleerd met allerlei cijfers; ook nu weer worden cijfers van 
verschillende huwelijksjaargangen lustig bij elkaar geteld, en beperkt de schrijver 
zich tot de huwelijken van vrouwen welke voor hun 25ste jaar in het huwelijk zijn 
getreden. Men kan over dit streven n;;lar "rechthaberei" alleen maar zijn schouders 
ophalen.1) 

Telemstellend blijft ten slotte, dat wanneer klaarblijkelijk een willekeurige jour
nalist, mits op een sleutelpositie, allerlei onzin publiceert, een gehele wetenschap
pelijke staf in de weer moet komen om een en ander te weerleggen, waarbij succes 
a priori heus niet verzekerd is! Een probleem dat in wetenschappelijke en politieke 
kring aandacht verdient! 

Ten slotte nog enkele opmerkingen over de inhoud van dit geschrift. Ondanks 
de juiste demografische analyse welke door de schrijvers gegeven is van kindertal 
en kinderbijslag zijn zij hier in feite niet verder gekomen dan tot het constateren van 
bepaalde feiten. Met name hebben zij getracht na te gaan de financiële consequen
ties van een eventuele progressieve kinderbijslag. Hun stelling, dat een dergelijke 
kinderbijslag geen geboortestimulerend effect zou hebben, acht ik hiermede niet 
bewezen. Dit min of meer filosoferende deel van hun betoog (pag. 30) steunt niet 
op een onderzoek der feiten. Ter voorkoming van" misverstand: ik beweer niet, dat 
het waarschijnlijk is, dat kinderbijslag in een of andere richting de gezinsvermeer
dering beïnvloedt, evenmin staan voor mij de gevolgen van een progressieve kinder
bijslag zonder meer vast. Maar tot op heden is niet aangetoond, en ik betwijfel of 
dit wel mogelijk is, welke de invloed van de kinderbijslag op de procreatie is.2) 

1) Hier steekt overigens bijv. het hoofdartikel in de Nieuwe Eeuw (20 Juni 1953) in 
ieder OPzicht weer gunstig bij af. De bespreking van de brochure van het K.S.K.I. geeft 
aanleiding tot het maken van enkele critische opmerkingen betreffende de onderwaar
dering van het grote gezin en de hoop op een katholieke meerderheid, dank zij de hoge 
geboortecijfers. 

De oorzaken welke ten grondslag liggen aan de onderwaardering van het grote gezin, 
bevinden zich volgens de Nieuwe Eeuw hoofdzakelijk op het terrein der psychologie en 
op dat van het katholieke emancipatieproces. 

"Het is oruniskenbaar, dat in het verleden door sommigen wier woord op een of andere 
wijze gezag had, het gezin van zeven of meer kinderen als het katholieke gezin werd 
beschouwd en naar voren gebracht en dat zelfs uitstekende katholieke echtparen met 
weinig kinderen op een of andere wijze te verstaan werd gegeven, dat er ergens iets aan 
hun katholiciteit mankeerde. 

Deze wijze van doen was zeker niet confonn de leer van de Kerk, maar zij deed bij 
velen een wrok ontstaan juist tegen het grote gezin, zodat zelfs het verlangen van som
migen, om ook een flink aantal kinderen te hebben, werd vertroebeld. 

Daarbij kwam nog, dat er in katholieke kring, op grond van onjuiste hantering van 
demografische gegevens en als gevolg van een niet voltooide geestelijke emancipatie, wel 
eens werd gehoopt (en gerekend) op een katholieke bevolkingsmeerderheid in Nederland 
op vrij korte termijn. Hetgeen minder zijn grond vond in een verlangen naar uitbreiding 
van het Godsrijk op aarde in bovennatuurlijke zin, dan wel in een begeerte om tot een 
zekere politieke machtsuitdrukking te komen." 

2) Men raadplege het onlangs verschenen artikel in Mens en Maatschappij (Mei 1953) 
van D. J. M. Knibbeler, "Heeft de kinderbijslag in Nederland invloed op de gezins
grootte?" De schrijver komt hier eveneens tot de conclusie, dat het waarschijnlijk ondoen
lijk is de factor "bijslag" te isoleren uit het complex van factoren welke de gezinsgrootte 
beïnvloeden. 
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Ik vermoed, dat de huiruge kinderbijslag in het algemeen geen invloed heeft op de 
procreatie, al ben ik er niet geheel van overtuigd, dat deze stelling ten volle opgaat 
voor de laagste inkomensklassen. Met de schrijvers lijkt het mij evenwel aanvaard
baar te veronderstellen, dat de bevolkingsgroepen, welke grote gezinnen vormen, 
zich hierbij in het algemeen niet laten leiden door financiële overwegingen.3) 

Het zullen inderdaad juist meer rationeel ingestelde groepen zijn - d.w.z. 
groepen, welke van te voren hun verantwoordelijkheid zullen afwegen tegen maat
schappelijke mogelijkheden en eigen verlangens kinderen voort te brengen en op te 
voeden - welke o.m. met uitwenruge factoren als kinderbijslag, woonruimte etc. 
rekening zullen houden. 

Ik meen hier nog een opmerking aan te moeten vastknopen. Tijdens het bewind 
van de vorige minister van 'Vederopbouw en Volkshuisvesting is juist van rooms
katholieke zijde meermalen het verwijt gehoord, dat de door mr dr In 't Veld 
voorgestane politiek der woningrufferentiatie onuitgesproken bevolkingspolitieke 
bedoelingen zou hebben. Gelet op het betoog in de hier besproken brochme wordt 
het thans toch wel erg onwaarschijnlijk, dat bedoelde woningbouwpolitiek, hetzij 
enige bevolkingspolitieke bedoeling heeft gehad, hetzij enig bevolkings~olitiek 

resultaat heeft opgeleverd, tenzij juist in de niet rooms-katholieke bevolkingsgroepen. 
Een punt van ruscussie en nader onderzoek in zake de demografische ' gevolgen 

acht ik in het bijzonder het vraagstuk van de progressieve kinderbijslag. Bovenruen 
zou in deze discussie op zijn minst moeten worden betrokken de vraag of inderdaad 
- zoals de beide schrijvers stilzwijgend aannemen - de kosten voor ieder volgend 
kind gelijk zijn aan rue van het voorafgaande. Bovendien ben ik huiverig voor het 
gebruik van statistische gemiddelden. Is het - uitgaande van het kinderbijslag
systeerrl - wel juist, de kinderbijslag gelijk te nemen voor kinderen van ongelijke 
leeftijd? Vervolgens is buiten beschouwing gelaten de vraag op welke andere wijze, 
dan middels de kinderbijslag, verlichting in het gezinsbudget kan worden verkregen. 
Ik werp hier deze punten van discussie op, om er op te attenderen, dat ook met de 
door de sclu'ijvers gegeven demografische analyse het laatste woord over dit vraag
stuk nog niet is gesproken. Een nadere sociologische analyse dezer vraagstukken, 
voor zover rut met een concreet onderzoek mogelijk is, is ten zeerste gewenst. Het 
is gewenst, dat de zgn. Geboortecommissie van het Instituut voor Sociaal Onderzoek 
van het Nederlandse Volk juist op deze problemen haar aandacht richt. 

Onjuist acht ik het verwijt aan niet-rooms-katholieken, dat dezen aan de ge zins
politiek een bevolkingspolitieke tendens toeschrijven en hierbij voorbij zien aan "de 
inspanningen van de Nederlandse katholieken voor emigratie uit eigen kring". De 
inspanningen erkennende, staat in ieder geval vast, dat het resultaat tot op heden 
niet groot is geweest, hetgeen door de emigratiestatistieken duidelijk wordt aan
getoond. Het aandeel der r.k. in het totaal der emigranten is onevenredig laag. Is 
deze weerstand misschien het gevolg van het feit, dat men in deze kringen vrijwel 
de ogen heeft gesloten voor het bevolkingsvraagstuk? 

3) Mogelijk blijft, dat de snelheid waarmede de huwelijksvruchtbaarheid daalt in 
bepaalde inkomens- en bevolkingsgroepen wel beïnvloed wordt door de kinderbijslag. Ook 
dit staat evenwel niet a priori vast en leent zich helaas meer voor theoretische bespiege
lingen dan voor concreet onderzoek. 
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Bijzonder interessant zijn de beschouwingen in het vijfde hoofdstuk, waar de 
-schrijvers een voortreffelijke analyse geven van de demografische situatie der 
katholieke en niet-katholieke volksdelen. Op m.i. verantwoorde wijze wordt over
tuigend aangetoond, dat het onwaarschijnlijk geacht moet worden dat de r.k. binnen 
afzienbare tijd (1980) de meerderheid zullen krijgen. Voor 1980 komt het rapport 
op ongeveer 44,5 pct, waarbij geen rekening is gehouden met "migratie" (afval en 
emigratie). 

Ik hoop van harte, dat door het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut verdere 
studies op het hier besproken terrein zullen worden ondernomen en gepubliceerd. 
Slechts op deze basis, waarbij de feiten op de juiste wijze gesteld en dus gewaar
deerd kunnen worden, met erkenning van verschillend levensbeschouwelijk uit
gangspunt, is een gedachtenwisseling mogelijk. 

HET BUITENLANDSE TIJDSCHRIFT 

BEVRIJD! TG - DOCn HOE? 

In plet uitstekende Amerikaanse 
maandblad Commentary, een uitgave 
van het American jewish Committee 
bespreekt Norman Thomas, meer
malen kansloos socialistisch candi
daat voor het Amerikaanse presi
dentschap, het jongste boek van 
James Burnham Containment or 
Liberation op een wijze, die de pro
blematiek van de huidige wereld
situatie uitmuntend samenvat. De 
hoofdzaken uit deze bespreking la
ten we hier volgen. 

Het totaalbeeld van de filosofie van 
J ames Burnham is een vraagteken voor 
mij. Ik ben er nooit in geslaagd te zien hoe 
zijn beroemde Managerial Revolution als 
onvermijdelijke historische rioodzaak, past 
in zijn latere machtspolitieke uiteenzetting 
die het Communisme als enige dreiging 
ziet. Niettemin blijft Burnham in elk van 
zijn boeken afzonderlijk altijd leesbaar, 
soms dogmatisch, in het algemeen duidelijk 
en meestal aannemelijk. 

In zijn laatste boek betoogt hij dat een 
buitenlandse politiek voor de V.S. geen 
andere betekenis heeft dan een "politiek 
t.o.v. het Wereldcommunisme en de Sowjet 

Unie". Er is slechts drieërlei keuze moge
lijk: "appeasement" (toegevendheid), nu 
vrijwel unaniem door de Amerikanen ver
worpen; "containment" (afgrendelingJ, zo
als George Kennan die beschrijft; en "li
beration" (bevrijding). Burnham is een 
verwoed bestrijder van de "containment" 
en een hartstochtelijk verdediger van de 
"liberation", een groot woord dat voor hem 
betekent de verbrokkeling van het commu
nistische machtsgebied. Het is voor hem 
niet moeilijk om van leer te trekken tegen 
de doelmatigheid van de containment als een 
politiek op de lange duur, zowel met morele 
als met practisch politieke argunlenteu. 
Hoe het zij, Kennan is uit het State Depart
ment verwijderd, ten nadele van Amerika. 
In zijn plaats zou ik kunnen redeneren dat 
Burnham soms bijna een caricatuur geeft 
van wat Kennan verstaat onder "contain
ment"-politiek en zoals die in praktijk wordt 
gebracht door het Amerikaanse optreden in 
Griekenland en Korea; en dat zijn eigen 
politiek van "liberation" slechts daarvan 
verschilt in woorden en nadruk en in klei
nere voorstellen van twijfelachtige waarde. 

Maar ik ben bereid toe te geven dat de 
aard van het communisme als een wereld
lijke religie de universele macht over de 
lichamen, geesten, en zielen der mensen na
streeft, het onmogelijk maakt te geloven dat 
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men op de lange duur kan volstaan met 
"containment". lIet naast elkaar laten 
voortbestaan van twee invloedssferen kan 
voor de communistische heersers een tijde
lijke noodzakelijkheid zijn, maar als Stalin 
en Malenkow dit aanvaarden is dit slechts 
een tactisch woordenspel in plaats van de 
formulering van een eerlijke overtuiging. 
Uiteindelijk ligt het heil der wereld in een 
diepgaande verandering van ' het commu
nistische imperialisme door druk van bui
tenaf of verandering van binnen uit. 

Niettegenstaande dit alles kan men zeer 
goed critiek leveren op de "containment" 
zonder daannee automatisch een welover
wogen "liberation" -politiek op te stellen. 
Het wordt met de dag belangrijker om na 
te gaan welk vast omlijnd plan er gebo
den wordt als alternatief. Wat Foster Dul
les betreft ziet het er naar uit dat de ver
antwoordelijkheid hem inderdaad voorzich
tigheid heeft geleerd en zijn "bevrijdings"
politiek is nauwelijks iets anders dan die 
van Truman-Acheson van de laatste jaren, 
uitgedrukt in iets andere termen om de 
Republikeinen tevreden te stellen en om de 
schijn op te houden van een inlossing van 
roeke.Ioze verkiezingsbeloften. 

Wat Burnl1am betreft, ondanks zijn grote 
woorden kan men bij hem ternauwernood 
een werkelijk belangrijk uitvoerbaar plan 
vinden. Bij shlkjes en beetjes vindt men 
het volgende: ten eerste, als belangrijkste, 
een aankondiging van Amerika's voornemen 
om de landen die onder de macht der 
Sowjet Unie zijn gekomen, te bevrijden. 
(Burnl1am spreekt zo nu en dan van "vol
ken en naties, onderworpen aan de Rus
sische imperialistische overheersing", maar 
hij houdt zich niet op met eventuele ver
schillen hlssen "volken" en "naties" en hij 
legt de nadruk op naties). Burnham haast 
zich dan te zeggen dat deze proclamatie 
niet een onmiddellijke oorlogsverklaring 
betekent of een aanmoediging tot voortij
dige opstanden. In positieve zin, zegt hij, 
betekent "liberation" een herroeping van 
de erkenning van de Poolse marionetten
regering ten behoeve van de Vrije Poolse 
regering te Londen". Hij erkent dat in de 
onderdrukte staten "ten slotte het politieke 
resultaat afhangt van hen die geblaven 
zijn, en niet van de bannelingen. Maar 
tevens behoort Amerika te blijven zoeken 
naar vormen die het uiteindelijke vertrou
wen op de vrijheid tot uitdrukking brengen, 
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en moet het altijd zó handelen alsof de 
tegenwoordige gevangenschap slechts een 
episode en tde bevrijding onvermijdelijk 
zou zijn". Een eerste stap zou zijn de 
formatie van militaire eenheden "onder de 
vlaggen van de tegenwoordig onderdrukte 
naties". Deze bevrijdingscampagne "zal op 
slag het probleem der vluchtelingen, wat 
de vrije wereld tot nu zwaar op de maag 
lag, veranderen. Er zal handen vol werk 
voor de vluchtelingen komen." Wat precies 
en hoe, vertelt de auteur ons niet in bij
zonderheden. Op een openbare bijeenkomst 
na Stalins dood stelde Burnham boven
dien voor om onze anti-communistische 
gevangenen in Korea los te laten, waarvan 
er verscheidenen wellicht in het leger van 
Chiang Kai Tsjek of in het Zuidkoreaanse 
leger terecht zouden komen, en dat we 
verder "iets zouden moeten doen" om 
Albanië te bevrijden. Daar de communis
tische macht zowel binnen de Sowjetsfeer 
als daar buiten opereert "brengt 11et bevrij
dingsplan mee dat de voornaamste strate
gische hulp in de niet-Sowjetnaties zou 
moeten zijn het onwettig verklaren van het 
communistische streven. Op dat doel moet 
onze gehele politieke oorlogvoering ge
richt worden". In militair opzicht is het 
een eerste vereiste volgens Burnham (even
als het dat is voor George Kennan) , om 
iedere vooruitgang van het communisme in 
Europa, Azië, Afrika en de beide Ameri
ka's te shtiten. In Azië "is het een mirti
mumeis om tegelijk met de versterking van 
Japan de consolidatie van de Sowjetcon
tróle in China, Zuid-Oost Azië en India te 
verhinderen, opdat deze gebieden zelfs 
onder commurtistische regeringen geen aan
winst doch een blok aan het been van het 
totale Sowjet-machtsstelsel zullen ZIJn. 
Terloops merkt Burnham dan nog op dat 
de "werkelijke ontwikkeling van Afrika eeu 
zaak moet worden van de jeugd van Frank
rijk, Italië en andere landen als een Euro
pese grenspost". In de loop van zijn betoog 
levert Burnham critiek op alle of bijna al 
onze potentiële bondgenoten; hij heeft 
slechts minachting voor het Amerikaanse 
verlangen om zich "bemind" te maken. De 
Gaulle is onze troefkaart in Frankrijk, veel 
meer dan enige "kreupele derde macht". 
De MarshalThulp is slecht uitgevoerd en 
betekende niet veel in de politieke oorlog
voering. 

Uit het voorgaande blijkt hoe gevaarlijk 
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onverschillig Burnham staat tegenover de 
wereldopinie en ten opzichte van de vol
strekte noodzaak voor ons om bondgenoten 
te houden, en hoe hij er ten slotte niet in 
slaagt om aan het woord "liberation" een 
andere inhoud te geven dan een alleen za
ligmakend anti-communisme. 

Zijn boek zal door de meeste Aziaten en 
Europeanen gelezen worden met een men
geling van angst en woede. Men zal zeggen 
dat zijn programma niet uitloopt op een 

. bevrijding, maar rechtstreeks op oorlog aan
drijft. Men zal bijvoorbeeld verwijzen naar 
de wonderlijke voetnoot, waarin Burnham 
de angst voor een preventieve oorlog ver
werpt door het te definiëren als "het begrip 
dat gebruikt wordt door zegslieden van het 
State Department als zij het hebben over 
voorstellen die beogen dat de V.S. het 
strategische initiatief hernemen". Hij erkent 
de onmisbaarheid van bondgenoten voor 
massa-legers, maar vergeet onze behoefte 
aan grondstoffen en het probleem van de 
ideologische steun. 

Zijn tegenstanders zullen niet onder de 
indruk raken van zijn argument, dat "de 
Sowjet Unie in werkelijkheid nog nooit is 
geprovoceerd. Wanneer Moskou de wereld
oorlog wenst dan zal die oorlog ook uitbre
ken". Wat mij betreft geloof ik graag dat 
Moskou op dit moment geen oorlog wenst. 
Maar het is een grove misvatting van al wat 
de geschiedenis leert, om te zeggen dat de 
machtigste dictator de krachten die hij ont
ketent zo volkomen in bedwang heeft, dat 
hij het alleen voor het zeggen heeft wan
neer een oorlog zal beginnen. Volkeren die 
zich op de rand van een afgrond bevin
den storten daar gemakkelijk in. 

Zelfs als Burnhams opvatting van de 
"liberation" rijker geschakeerd en volledi
ger was dan zij nu is, blijft het feit be
staan dat zijn onverholen minachting voor 
de leiders en groeperingen die, welke hun 
fouten ook mogen zijn, het oprechtst be
lang stellen in de democratie in Europa en 
Azië, afbreuk doet aan de politieke oorlog
voering der V.S. Wij Amerikanen zijn 
machtig, doch niet almachtig. Wij moeten 
niet verwachten dat wij genegenheid kun
nen kopen, maar wij hebben bondgenoten 
nodig die door Burnham van ons zouden 
kunnen vervreemden. 

Het zwakste punt van dit boek is echter 
de armoede van de opvatting die de auteur 
heeft over de "liberation". Ik beaam ten 

volle dat het verdWijnen van de COlnmu
nistische onderdrukking een zegen zou zijn, 
maar dit is allesbehalve vanzelfsprekend 
voor de meeste volkeren ter wereld, en de 
ideologische armoede van Burnhams begrip 
van de ,,liberation" tegenover de veelbelo
vende schijn van het communisme zoals dit 
buiten het Ijzeren Gordijn wordt gepropa
geerd, veroordeelt Burnhams politieke oor
logvoering tot een mislukking. Ongetwij
feld heeft Burnham gelijk als hij weigert de 
te gemakkelijke opvatting te aanvaarden, 
dat het communisme slechts kansen heeft 
bij grote armoede en dus verslagen kan 
worden door meer hulp aan onontwikkeldc 
gebieden. Maar het vraagstuk van de grote 
wervingskracht van het communisme blijft 
bestaan, evenals het probleem om het demo
cratische alternatief aantrekkelijker te maken. 
Op dit punt, dat beslissend is voor een 
politieke oorlogvoering, laat Burnham ons 
in de steek. Het is maar al te waar dat 
annoede niet automatisch tot communisme 
leidt, het conununisme is veel meer dan 
een dynamisch "politiek apparaat" met er
varen handelsagenten, zoals Burnham het 
beschrijft. De aantrekkingskracht van het 
communisme in de gebieden die eens door 
het Britse, Franse en Nederlandse imperia
lisme werden beheerst, is enorm. Rusland 
en nu ook communistisch China, roepen als 
het ware India, Pakistan en Indonesië toe: 
"Zoals gij nu, zo waren wij vroeger: zwak 
en bevreesd in de nabijheid der machtige 
Westerse mogendheden. Ook wij waren een 
volk van landbouwers. Zie nu onze groei 
in macht en aanzien in de wereldpolitiek 
en in industrieel opzicht. Dat alles danken 
wij aan het communisme". Meer dan eens 
is mij in India gezegd door mensen die 
nog niet tot het communisme. overgingen: 
"Het communisme ligt ons niet, maar India 
zal communistisch moeten worden omdat 
dat de enige manier is om de nodige dis
cipline op te brengen voor de industriali
satie en een accumulatie van kapitaal ten 
koste van onze hongerende magen". 

Overal in Zuid-Oost Azië hoorde ik ver
tellen dat de belangrijke Chinese groepen 
in Malakka, Thailand en Indonesië in het 
begin fel pro-communistisch waren uit trots 
over de nieuwe eenheid, het jonge zelfbe
wustzijn en de macht die Mao aan China 
zou schenken. Wanneer er heden ten dage 
velen van deze "overzeese" Chinezen hier
van zijn teruggekomen dan is dat omdat 
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zij geleerd hebben hoe onwezenlijk de zege
ningen van het communistische regiem in 
hun vaderland zijn en hoe bars de werke
lijkheid is van communistische tirannie en 
onderdrukking. 

Er is geen politieke oorlogvoering denk
baar die het communisme in Azië nu, en 
morgen in Mrika, zal kunnen overwinnen, 
tenzij de Westerse democratie een econo
misch programma, een politiek ideaal en 
een opvatting van wereldbroederschap kan 
aanbieden beter dan wat het communisme 
belooft en oneindig veel beter dan wat het 
communisme geeft als het eenmaal de 
macht in handen heeft gekregen. Als onder
deel van zo'n programma heeft een herzien 
en verbeterd Point-Fourprogramma een 
waarde die ver verheven is boven de dui
delijke minachting van Burnham. 

Ik betwijfel het of de Sowjet-regering er 
gemakkelijk toe zal overgaan om de nood
zakelijke controlemaatregelen te aanvaar
den voor een effectieve ontwapening onder 
toezicht van de Ver. Naties. Maar we zou
den middelen kunnen vinden om hen, en 
tot op zekere hoogte ook het Russische volk, 
er voortdurend aan te herinneren dat het 
enige belang dat we allen gemeenschap
pelijk hebben is, de dreiging van een on
voorstelbare vernietingsoorlog af te wenden 
en de verpletterende last van de bewape
ningswedloop van ons af te werpen. 

Onlangs heeft president Eisenhower in 
een indrukwekkende toespraak de wereld 
de juiste voorwaarden voorgesteld om de 
vrede te bereiken waarover het Kremlin 
spreekt. Het hoogtepunt van zijn bood
schap was zijn visie op de betekenis van 
het einde der bewapeningswedloop voor de 
mensheid. Zijn plannen worden in gevaar 
gebracht door twee aan elkaar tegenover
gestelde dwalingen: ten eerste, dat de woor
den van het Kremlin meer een verandering 
van mentaliteit zouden betekenen dan een 
verandering van tactiek; ten tweede, dat we 
zouden kunnen winnen met ultimatums al
leen - en, zouden vele Congresleden er bij 
voegen, tegelijkertijd de belastingen verla
gen. In feite maakt de democratie een 
betere kans om te overwinnen zonder 
wereldoorlog dan het communisme, wan
neer zij vastberadenheid met wijsheid paart 
en voortdurend Eisenhowers visioen voor 
ogen houdt van een mensheid bevrijd van 
de druk van een steeds toenemende bewa
peningswedloop. 
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Modern liberalisme 
The Political Quarterly zet in zijn laatste 

aflevering de bespreking van de Engelse 
politieke partijen voort. Ditmaal is de libe
rale partij aan de beurt. J. Grimond, één 
van de weinige parlementsleden die deze 
partij nog heeft, geeft een uiteenzetting 
over de liberale beginselen, waarbij hij er 
overigens geen twijfel over laat bestaan dat 
hij hier een persoonlijke visie geeft en dat 
anderen wellicht hun beschouwingen een 
heel ander accent zouden geven. 

Hieronder volgen enige citaten uit zijn 
artikel. 

"De voornaamste uitgangspunten van het 
liberalisme zijn naar mijn persoonlijke 
mening het individu, en het voortdurend 
onderzoek van onze ervaring. Daar komen 
we niet veel verder mee, zal men misschien 
denken. Maar toch is hiermee uitgesproken, 
dat het liberalisme zich verzet tegen alle 

. abstracties, of deze nu "de onbedorven 
mens in natuurstaat" of de "homo econo
micus" of het bestaan van een "collectieve 
volksziel" betreffen. Deze uitgangspunten 
beletten ook, 'dat de liberaal zich overgeeft 
aan plezierige dromen over een Utopia dat 
ons in de toekomst wacht. Er is niets in 
onze ervaringswereld dat erop wijst, dat 
het proces van voortdurende verandering op 
een gegeven moment zal ophouden. Geen 
liberaal kan erin geloven, dat communisme 
of sociaal crediet, het opheffen van de 
particuliere eigendom of de vernietiging 
van alle niet-arische rassen, de invoering 
van verplichte winstdeling of van even
redige vertegenwoordiging ons eens de 
hemel op aarde zullen schenken .... " 

De Engelse liberalen zijn echter niet 
altijd de eigen beginselen trouw gebleven, 
vindt Grimond. 

"Naar mijn mening is de partij in de 
periode tussen John Stuart MiJl en Walter 
Lippman haar philosophische grondslagen 
ontrouw geworden. Ze hield zich niet 
langer meer bezig met de studie van de 
menselijke ervaring en begon te werken 
met abstracties. Ze vergat dat de mens een 
sociaal wezen is, dat altijd in gemeenschaps
verband heeft geleefd en dat nooit allcell 
door zuiver economische overwegingen werd 
gedreven. Sommige liberalen schenen, even
als bepaalde Marxistische groepen. de mens 
alleen maar te zien als een abstract wezen 
dat men aan het spel der economische 
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krachten moest overlaten. En zo verwaar
loosde de partij, op het toppunt van haar 
macht, het maatschappelijke ontwrichtings
proces dat zich gedurende de industriële 
revolutie voltrok. Aan de Webbs, Graham 
Wallas, Tawney en later Laski, werd het 
overgelaten om de uitwerking van de 
"laissez faire" politiek te bestuderen. Diep 
onder de indruk van de rampzalige gevol
gen die deze politiek op menig gebied had, 
brachten deze sociale onderzoekers het 
politieke denken onder de invloed van het 
collectivisme, dat zij als een correctief op 
het individualisme beschouwden. Deze 
tendens werd nog versterkt door de invloed 
die de Hegeliaanse onzin-theorieën op het 
Britse politieke denken uitoefenden. Maar 
't was het individualisme dat tekort schoot; 
tekort schoot niet omdat het haar eigen 
philosophie volgde, maar omdat ze deze in 
de steek liet. Het liet na studie te maken 
van de talloze banden die het individu aan 
zijn omgeving binden. Het vergat dat de 
mens andere drijfveren heeft dan materieel 
gewin alleen. Eerst Lippman bracht het 
liberalisme weer op de goede weg. 

Maar uiteraard heeft het weinig zin de 
menselijke ervaring te bestuderen wanneer 
men niet weet wat men met deze studie 
wil bereiken. Men moet een zeker idee heb
ben van wat de studie der maatschappij 
beoogt. Dit leidt ons tot het probleem van 
de verhouding van moraal en politiek; een 
uitermate moeilijk onderwerp. Mijn per
soonlijke opvatting is, dat de eerste plicht 
van een politicus is om zijn medemensen 
gelukkig te maken (in zoverre ben ik het 
met Bentham eens), een behoorlijke maat
schappij-orde op te bouwen en de voor
waarden te scheppen waardoor de mens een 
goed mens kan zijn. 

Daarmee wil ik niet beweren dat morele 
overwegingen de politicus niet mogen be
invloeden. Maar ik vind wel, dat hij er erg 
voorzichtig mee moet zijn. De grootste 
ellende is over het mensdom gebracht door 
mannen die meenden te weten wat goed 
was voor hun medemensen. De kruistoch
ten, de inquisitie, HitJer, communisme en 
fascisme zijn er om dit te bewijzen. De 
moraliserende politicus heeft veel meer 
ellende teweeg gebracht dan de cynicus. 

Als de politicus iets kan doen om uit de 
weg te ruimen wat ontwijfelbaar ellende 
en verdriet teweeg brengt - ziekte of 
wreedheid jegens kinderen - dan zal hij 
daar tevreden mee moeten zijn". 

Geeft Grimond in het bovenstaande blijk 
het falen van het "Iaissez-faire"-systeem te 
)lebben begrepen, toch wil hij alle over

. heidsingrijpen zoveel mogelijk beperken: 
"Het is eveneens kennlerkend voor de 

empirische philosophie die de liberalen zich 
steeds meer moeten zien eigen te maken, 
dat zij zich bepaalt tot practische proble
men. De studie van de menselijke ervaring 
leidt er bepaald niet toe in Utopia's te ge
loven, zoals ik reeds zei. Hier staan libera
lisme en empirisme lijnrecht tegenover de 
Hegeliaanse denkwijze, die zozeer haar· 
stempel op het collectivisme heeft gedrukt. 
Een echte liberaal laat zich er niet gauw 
tOe verleiden om in te grijpen in iets dal 
functionneert - hoe dwaas het hem ook 
moge lijken. Naar mijn mening kan hij zijn 
energie beter bewaren voor moeilijkheden 
waarop men in het dagelijks leven gere
geld stuit.... atuurlijk zijn er wel mo
menten waarop de regering, bij wijze van 
spreken, de mensen in het nekvel moet 
pakken en in een bepaalde richting moet 
dwingen. In de oorlog bijvoorbeeld. Maar 
dat gebeurt alleen - ook hier kan de oorlog 
weer als voorbeeld dienen - als het maat
schappij-mechanisme niet meer werkt. Met 
andere woorden: wanneer de voorwaarden 
ontbreken die 'voor het liberalisme vereist 
zijn, wil het kunnen werken. Wanneer een 
dergelijke toestand regel wordt dan kunnen 
de liberalen niet meer doen dan zich met 
critisch onderzoek bezig te houden en zich 
af te vragen wat er zich afspeelt in de 
wereld. .. De menselijke natuur heeft zich 
tot dusver in de merkwaardigste richtingen 
ontwikkeld. Het beste wat we kunnen doen 
is ons een zo reëel mogelijk maatschappij
beeld te vormen, dit zonder vrees of voor
oordeel te bestuderen, en dan te zien welke 
vorm het moet aannemen om het grootst 
mogelijke geluk voor de mens te bereiken 
en om de best mogelijke voorwaarden te 
scheppen om het de mens mogelijk te 
maken de juiste morele beslissingen te 
nemen - op eigen kracht." 
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BOEKBESPREKING 

Dr L. van Egeraat: Engeland, de Labour PaTti; en Europa. 
(Paul Brand N.V., Bussum, 1951). 

Een interessant boek, goed gedocumenteerd en dat het voordeel heeft ook voor de 
Spreekwoordelijke "gewone lezer" (die in ons land met verantwoorde en toch begrijpelijke 
studie op het gebied van de internationale politiek niet verwend wordt) zeer nuttig te 
zijn. De conclusie kan, bij een studie met deze titel, moeilijk verbijsterend van nieuwheid 
zijn: de Labour Party voelt weinig voor een verenigd Europa, althans indien Engeland 
daaraan zou moeten deelnemen, - en is in dat opzicht even Engels als alle Engelsen. 

In de karakteristiek van typisch Engelse eigenschappen, die ook politiek hun betekenis 
hebben, ligt de beeldende kracht en de wetenschappelijke zwakte van schrijvers betoog. 
Bijzonder aardig is de wijze waarop hij in het begin van het boekje als het ware met een 
aarzelende potloodschets het insulair gevoel van de Engelsman voelbaar maakt. Maar deze, 
als men het geleerde woord wil hebben: sociaal-psychologische kant van de studie heeft 
het gevaar, dat zodra men gaat systematiseren, conclusies en tllema's opduiken die in hun 
algemeenheid niet onjuist zijn, maar Of hun zin Of hun waarheidsgehalte verliezen als men 
zich de vragen voorlegt: 

Betwijfelt iemand het tegendeel? en: is het tegenovergestelde tot op zekere hoogte ook 
niet juist? 

Van het eerste is een voorbeeld de Engelse neiging tot psychologische en politieke 
politiek wijt aan het feit, dat verscheidene van de in 1945 opgetreden ministers andere 
vormen - ook bij Fransen, bij Duitsers, bij Amerikanen, bij Russcn .... en bij Nederlan
ders voorkomt. 

Van het tweede is een voorbeeld dat de scluijver een deel van Labours afzijdigheic1s
politiek wijt aan het feit, dat verscheidene van de in 1945 opgetreden ministers andere 
landen weinig kenden, geen' vreemde talen spraken e.d., maar als men de Engelse buiten
landse politiek van de laatste halve eeuw overziet, zou men wel eens tot de conclusie 
k-unnen komen, dat in al die jaren Grey de beste minister van Buitenlandse Zaken is 
geweest; en Grey was toen hij het Foreign Office betrad, nog nooit op het vasteland van 
Europa geweestl 

Een ander voor critiek vatbaar punt bij schrijvers methode is de vanzelfsprekende wijze 
waarmee hij de Engelsman, de Engelse pers, de Engelse politiek ,als te onderzoeken 
eenheidsbegrippen stelt zonder zich af te vragen of de daarachter liggende verscheidenheid 
misschien niet groter is dan de verschillen tussen de gemiddelde Engelsman en de gemid
delde Fransman of Nederlander. Om alweer een voorbeeld te noemen: de schrijver citeert 
de New Statesman en de Economist door elkaar als "uitingen van de Engelse pers". Met 
volledige erkenning van de zoëven genoemde omstandigheid dat de Engelse socialisten en 
de Engelse conservatieven in de eerste plaats "Engelsen" zijn (wat dat dan ook moge 
betekenen) en pas in de tweede of nog latere plaats tot een bepaalde min of meer omlijnde 
politieke richting behoren, zou bij een analyse van het politiek verschijnsel "Engelsman" 
een studie van de samenstellende delen in al hun bontlleid niet mogen ontbreken. 

Deze critische opmerkingen van voornamelijk metllodische aard doen cchter niet af aan 
het feit, dat de studie in het algemeen helder is, verantwoord in haar conclusies en de 
kennisneming ten volle waard. J. B. 
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MR J. IN 'T VELD 

PLANNING FOR FREEDOM 

I neen serie artikelen in de vorige jaargang van "Socialisme en Democratie" 
hebben verschillende partijgenoten hun kijk gegeven op de huidige situatie 
van het socialisme. Voor mij - en waarschijnlijk geldt dit voor de meeste 

lezers - waren zij een verkwikking. Te veel nog missen wij een theoretische funde
ring voor het hedendaagse socialisme. Elke poging om in deze leemte te voorzien, 
is daarom welkom. 

Verwonderen deed het mij niet, dat in menig artikel een toon van verontrusting 
doorklonk. Het beeld, dat de wereld-van-vandaag ons te bieden heeft, is niet zo erg 
opwekkend. En men kan bepaald niet zeggen, dat het hedendaagse socialisme 
gereed staat met een strak-omlijnd, de mensen aansprekend program, dat duidelijk 
de weg aangeeft, die ons een hoopvoller perspectief opent. 

De beweging in ons land slaat zeker niet een slecht figuur. De Partij van de 
Arbeid kwam met haar plan "De weg naar vrijheid", het N.V.V. met zijn Wel
vaartsplan. Dat onze denkbeelden hun invloed oefenen op het regeringsbeleid, valt 
niet te ontkennen. En dat dit regeringsbeleid weerklank vindt in steeds bredere 
kringen van het Nederlandse volk, is uit de verkiezingsuitslagen van 1952 en 1953 
wel gebleken. Voor zover de ongerustheid voortkwam uit bezorgdheid over de 
weinige ingang, die onze denkbeelden tot aan de verkiezingen van 1952 vonden bij 
verwante bevolkingsgroepen, lijkt er dus wel aanleiding om de toekomst wat lichter 
te zien. 

Toch kan ik niet zeggen, dat het gevoel van onbehagen, dat ook mij niet vreemd 
was, mij nu geheel verlaten heeft. Mijn bezorgdheid gold nooit zo zeer de jaren, die 
onmiddellijk vóór ons liggen, doch veel meer een wat verder verwijderde toekomst. 
Ik ben er met name niet gerust op, dat wij de conjunctuur nu wel voldoende in de 
hand hebben en ons over een herhaling van een langdurige depressie, als wij in de 
30-er jaren gekend hebben, geen ernstige zorg meer behoeven te maken. En dit is 
naar mijn overtuiging het meest reële gevaar, dat wij onder het oog hebben te zien. 
Het is voor mij zeer de vraag, of West-Europa de spanningen, die daardoor in het 
leven zouden worden geroepen, nog wel zou kunnen doorstaan. 

In zijn - als altijd lezenswaardig - artikel "Na Stalins dood; vrede of manoeuvre" 
in S. en D. van Mei jl. komt De Kadt tot de conclusie, dat onze politiek tegenover 
Rusland er een moet blijven van vrede en afwachten, van krachtsvergroting en 
bedwinging der Russische aanvallen. Deze politiek heeft Rusland in een impasse 
gebracht en heeft in Rusland een verlangen naar een nieuwe politiek doen ontstaan. 
Dat is een geweldig succes voor het Westen. 
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Ik ben het daar volkomen mee eens. En het succes is misschien nog groter dan 
De Kadt op het moment, dat hij dit schreef, kon vermoeden. De strijd om de macht, 
die rond het Kremlin ontbrand is, de opstandeB in Oost-Duitsland en Tsjecho
slowakije zullen de verwarring achter het ijzeren gordijn waarschijnlijk nog wel 
wat doen toenemen. Dit alles heeft de positie van het Westen tegenover het Sowjet
blok ongetwijfeld belangrijk versterkt. 

Rechtvaardigt dit evenwel de uitlating van De Kadt in hetzelfde artikel, dat de 
generatie van Malenkow geen andere keus heeft dan de ondergang in een oorlogs
avontuur of de weg naar de moderne wereld? 

Ik ben bereid De Kadt ook hierin te volgen, maar dan toch onder één belangrijk 
voorbehoud. Het voorbehoud nl., dat het Westen niet op zijn beurt ten prooi valt 
aan verwarring, verdeeldheid, aarzeling en onzekerheid. Het is om die reden, dat 
ik een herhaling van toestanden, als in de 30-er jaren, zie als het meest reële gevaar. 
Dat Rusland zich in een oorlogsavontuur zou storten, heb ik nooit erg waarschijnlijk 
geacht. Nu het Westen langzamerhand op krachten komt en de opstanden achter 
het ijzeren gordijn voor de Russische heersers een ernstige waarschuwing moeten 
betekenen, wordt die kans, dunkt mij, nog geringer. lIet enige, waarop Rusland, 
wil het niet de weg op van samenwerking, nog speculeren kan, is verwarring en 
verdeeldheid in het Westen. En de voornaamste zorg van het Westen behoort dan 
ook te zijn de verzekering van maatschappelijke orde en rust. 

Dat er reden zou zijn de ontwikkeling uit dit oogpunt met een gerust hart 
tegemoet te zien, kan men, gelet op de toestanden met name in Italië en Frankrijk, 
moeilijk in ernst volhouden. En ook de scherpe tegenstellingen, welke zich in West
Duitsland openbaren, dragen er bepaald niet toe bij mijn gevoel van onbehagen 
weg te nemen. 

Nu ben ik niet zo'n pessimist, dat ik hierin een onmiddellijk clreigend gevaar zie. 
Wel meen ik, dat het evenwicht van krachten in genoemde landen vrij labiel is en 
dat de inwendige spanningen al vrij dicht het punt naderen, waar het gevaar van 
een breuk gaat dreigen. Bij een rustige economische ontwikkeling, die een geleide
lijke opvoering van het welvaartspeil mogelijk maakt, zal het waarschijnlijk wel 
lukken een verdere toeneming van de spanningen en daarmede een breuk te 
voorkomen. Mijn grote vrees is evenwel, dat de lijn van een rustige economische 
ontwikkeling plotseling wordt onderbroken door een ernstige depressie. En het 
gevaar lijkt mij lang niet denkbeeldig, dat deze niet alleen veel materiële ellende 
zou brengen, maar ook een verwarring in de geesten, die de spanning tot boven 
het breekpunt zou kunnen opvoeren. West-Europa wordt dan het troebele viswater, 
waarin het voor de loze vissertjes uit het Oosten goed vissen is. 

Zo gezien, is het voor de toekomst van West-Europa - en misschien van de hele 
wereld - dus van beslissende betekenis, of wij er in zullen slagen de conjunctuur 
,voldoende in bedwang te houden. Zelfs al zou de Sowjet-dictatuur ten val komen, 
waarop wij nog maar niet te vast moeten rekenen, zou verwarring in West-Europa 
de positie van ons oude werelddeel niet ten goede komen en een bedenkelijke weer
slag in het overige deel van de wereld ten gevolge hebben. 

Nu stem ik graag toe, dat wij, wat de beheersing van de conjunctuur betreft, op 
het ogenblik heel wat verder zijn dan in de jaren 1929 en 1930. Er zijn heel wat 
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studies verschenen, die waardevol materiaal bevatten. Er zijn ook in de practijk al 
middelen toegepast, die hun doeltreffendheid bewezen hebben. Het snelle reageren 
bijv. van de Nederlandse regering op de eerste verschijnselen na de oorlog, die 
wezen op een stijging van de werkloosheid boven het peil, dat nog toelaatbaar kon 
worden geacht, heeft er zonder twijfel belangrijk toe bijgedragen het euvel snel de 
kop in te drukken. 

Laten wij ons echter hoeden voor beminnelijk vooruitgangs-optimisme, voor het 
geloof, dat wij de zaak nu wel onder de knie hebben. Niets is gevaarlijker, omdat 
dit leidt tot zelfgenoegzaamheid en de waakzaamheid kan doen verslappen. Wij 
vergeten niet gemakkelijk de zelfverzekerdheid, waarmede economen van naam nog 
in 1928 uitspraken, dat er van ernstige economische storingen geen sprake meer kon 
zijn, een ' jaar vóór het uitbreken van de crisis, die in haar gevolgen de wereld op 
haar grondvesten heeft doen wankelen, 

Het valt niet te ontkennen, dat uit werkgelegenbeidsoogpunt de ontwikkeling na 
de tweede wereldoorlog heel wat gunstiger is geweest dan na de eerste. Maar 
hebben wij dit uitsluitend te danken aan het feit, dat men geleerd heeft de middelen 
ter beheersing van de conjunctuur beter aan te wenden? Ik geloof er niets van. 

Niettegenstaande alles, dat daartegen in het midden is gebracht, ben ik nog 
steeds van mening, dat wij in de versterkte militaire inspanning na het uitbreken 
van het Korea-conflict de voornaamste oorzaak hebben te zien, waarom wij ons 
over het conjunctuur-verloop na de tweede wereldoorlog niet al te zeer hebben te 
beklagen. 

Hoewel ik er mij van bewust ben, dat een vereenvoudiging, als waaraan ik mij 
nu ga schuldigmaken, wetenschappelijk niet in alle delen verantwoord is, waag ik 
het er toch maar op. Misschien kan een dergelijke versimpeling een heilzaam tegen
wicht vormen tegen al te complexe redeneringen, waarbij wij wel eens het gevoel 
krijgen, dat wij door de bomen het bos niet meer zien. 

In diepste wezen valt het probleem, dunkt mij, te herleiden tot een voortdurende 
wedloop tussen de stijgende arbeidsproductiviteit en de toenemende welvaart. 
Liepen deze lijnen parallel, dan zou er van ernstige economische storingen geen 
sprake zijn. Productie en consumptie zouden elkaar dan immers vrijwel in even
wicht houden. En aan het prijzenmechanisme kon worden overgelaten er voor te 
zorgen, dat de productie zich richtte op die goederen, waarnaar de voorkeur van 
de consument uitgaat. 

Van een parallel lopen van bedoelde lijnen is in de practijk echter geen sprake. 
De algemene tendenz is, dat het welvaartspeil minder snel stijgt dan de arbeids
productiviteit, met het gevolg, dat de consumptieve koopkracht achterblijft bij de 
toenemende productie, waardoor de afzet gaat stokken. Dit wordt nog in de hand 
gewerkt door de lange duur van het arbeidsproces. Om in consumptieve behoeften 
te kunnen voorzien, moeten eerst productiemiddelen worden voortgebracht. Het 
komt dan aan op het vinden van het juiste evenwicht tussen het deel van het 
nationale inkomen, dat voor investeringen wordt bestemd, en het deel, dat in de 
consumptieve sfeer terecht komt. Wordt een relatief te groot deel bestemd voor 
nieuwe investeringen, dan wreekt zich dit na enige tijd. De afzet gaat moeilijkheden 
ondervinden. Het vertrouwen verdwijnt. In de voortbrenging van weer nieuwe 

499 



productiemiddelen komt stagnatie. De zaak stokt, totdat opnieuw evenwicht is 
bereikt, doordat in de baisse er eigenlijk onder-investering plaats heeft. Perioden 
van over- en onder-investering wisselen elkaar aldus af. 

Veel behoefte om mij in de oorzaken van dit verschijnsel verder te verdiepen, 
heb ik niet. Waarop het voor mij aankomt, is, dat in het huidige tijdsgewricht 
oorlog en oorlogvoorbereiding in deze discontinuïteit een belangrijke rol spelen. 
Oorlogen van een omvang, als wij thans kennen, brengen een ernstige storing in 
het economische leven. Er wordt veel verwoest en doordat de productie moet worden 
gericht op de oorlogvoering, ontstaat er op allerlei gebied een bedenkelijke achter
stand. Het is dus geen wonder, dat onmiddellijk na het einde van de oorlog alles 
op alles gezet wordt om hetgeen verwoest is zo snel mogelijk te herstellen of ver
vangen en de achterstand zo vlug mogelijk in te halen. Dit brengt mede een zo 
hoog mogelijk opgevoerde bedrijvigheid, die zich niet alleen richt op de voort
brenging van consumptiegoederen, waarbij wij de duurzame, als woningen bijv., 
niet mogen vergeten, maar evenzeer op de voortbrenging van productiemiddelen. 
Juist daaronder heeft de oorlog immers een belangrijke opruiming gehouden, voor 
een ander deel hebben zij in de oorlog een gewijzigde bestemming gekregen, die 
een nieuwe omschakeling nodig maakt, en ten slotte is er ook in deze sector een 
achterstand ontstaan, te bedenkelijker, omdat door de versterkte vraag naar con
sumptiegoederen aan het productie-apparaat hogere eisen worden gesteld. 

Een hoogconjunctuur na een wereldoorlog is dus op zich zelf niets verwonderlijks. 
Het is begrijpelijk, dat wij dan te worstelen hebben met overheersende inflatie
tendenzen, met een tekort aan beleggingskapitaal en met een tekort aan arbeids
krachten. Het is echter even duidelijk, dat dit niet zo blijven kan. Het moment 
komt, dat de verwoestingen zijn hersteld en de achterstand is ingehaald. De vraag 
is dan, of ons productie-apparaat en de maatschappelijke verhoudingen, waaronder 
wij leven, soepel genoeg zijn om een overschakeling van de bevredigde inhaal-vraag 
naar de voorziening in daarvoor in de plaats tredende behoeften zonder al te veel 
wrijving mogelijk te maken. 

Onoplosbaar is een dergelijk probleem zeker niet. De oplossing wordt zelfs 
belangrijk vergemakkelijkt, doordat de bevrediging van de inhaal-vraag niet voor 
alle goederen op hetzelfde moment valt. Zo had de voedselvoorziening, wanneer wij 
althans de onder-ontwikkelde gebieden buiten beschouwing laten, al vrij spoedig 
weer een redelijk peil bereikt. Ook wat betreft kleding, huishoudelijke artikelen, 
e.d., zal het voorzieningspeil langzamerhand het voor-oorlogse wel weer bereikt 
hebben. Op het gebied van de woningbouw daarentegen is er nog altijd een ernstige 
achterstand. Deze geleidelijkheid in het herstel van normale toestanden maakt 
uiteraard een regelmatige aanpassing gemakkelijker. 

Wil het aanpassingsproces wrijvingsloos verlopen, dan zal men echter een open 
oog moeten hebben voor de gevaren, die hier dreigen. Voor zover inhaal-vraag 
wegvalt, moet er een nieuwe vraag voor in de plaats treden. Dit geldt niet alleen 
consumptiegoederen, maar ook productiemiddelen. Het voornaamste lijkt mij, dat 
de vraag naar consumptiegoederen op peil blijft. Want wanneer de afzet van deze 
goederen gaat stokken, zal ook de geneigdheid tot investeren afnemen, hetgeen 
weer een terugslag heeft op de voortbrenging van productiemiddelen. Omgekeerd 
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is het echter evenzeer waar, dat een verminderde investeringsactiviteit, leidende tot 
een teruggang in de productiemiddelen-industrie, een funeste invloed zal hebben 
op de koopkracht van door werkloosheid getroffen arbeiders en in het algemeen 
op de kooplust van het grote publiek. 

Dat dergelijke problemen niet zo maar vanzelf tot een oplossing komen, heeft de 
ontwikkeling na de eerste wereldoorlog ons wel duidelijk gemaakt. De economische 
orde werd verstoord, omdat, zoals Hermann Levy in een in 1931 verschenen 
boekje "Die Crundlagen der Weltwirtschaft" het uitdrukte, "die Erzeugung dem 
!3edarfe weit vorangeeilt ist". De oplossing voor de moeilijkheden zag hij in een 
"in der Tat ganz auszergewöhnlichen Konsumbelebung". 

H. N. Brailsford in "Bezit of vrede?" (1935) schreef het volgende: 
"De bron van alle wanorde lag in de wanverhouding tussen uitgeven en sparen. 

De ongelofelijke winsten leverden een betrekkelijk zo excessief fonds voor beleg
gingen op, dat, wanneer de nieuwe fabrieken gebouwd en oude met betere 
machines voorzien waren, de toegenomen stroom van verbruiksgoederen, die zij 
konden produceren, een niet uitzetbare markt aantrof. Bij minder winst en meer 
loon had de werkelijke vraag naar consumptiegoederen gelijke tred kunnen houden 
met de productiviteit van de nieuwe en betere machines. Zoals een bekwaam 
Amerikaans schrijver, Cordon Hayes, het bondig heeft uitgedrukt: het profijt ver
nietigde de prosperiteit." 

Prof. Ernst Wagemann in "Zwischenbilanz der Krisenpolitik" (1935) sprak in dit 
verband over de reeds in 1928 zich openbarende "fatale Schere zwischen dem 
Index der Industrieproduktion und der Lohnsumme der industriellen Arbeiter". 
Stelt men 1923/1925 op 100, dan was de waarde der industriële productie in 1928 
gestegen tot 117 en midden 1929 tot 124, de loonsom daarentegen slechts tot 107 
eind 1928 en IlO midden 1929. 

Nog meer instructief is een tweetal artikelen van Serrarens in E.S.B. van 6 
Augustus en 17 September 1941, bevattende een samenvatting van een studie van 
Spurgeon Bell over "Productivity, Wages and National Income". Wij vinden daarin 
tal van interessante gegevens over de economische ontwikkeling in de U.S.A., die 
zijn samengetrokken in het volgende staatje, dat ik al meer onder de aandacht 
heb gebracht, maar waarvoor nooit sterk genoeg de belangstelling kan worden 
gevraagd. 

Stijging of daling in de industrie 
van 1923/4 van 1928/9 over de 
tot 1928/9 tot 1936/7 gehele 

periode 
Arbeidsproductiviteit ............ + 25 + 20 + 50 
Productie ...................... + 27 1,4 + 25 
Aantal werknemers .............. + 2,8 + 0,8 + 3,5 
Weeklonen (nominaal) .......... + 4,7 13 9 
Weeklonen (reëel) o.o ••••••••••• + 5 + 0,9 + 6 

Uit dit staatje blijkt duidelijk, dat de productie op den duur het tempo van de 
stijging der arbeidsproductiviteit niet heeft kunnen volgen, dat de werkgelegenheid 
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ver achtergebleven is en van een noemenswaardige stijging van de reële weeklonen 
niet gesproken kan worden, zodat ook de stijging van de totale loonsom niet in 
verhouding staat tot de stijging van de productie. Winst voor de arbeiders lag er 
mitsdien in de ontwikkeling niet. Het geïnvesteerde kapitaal maakte in de hausse 
goede jaren, maar zag daarna zijn winst bedenkelijk dalen of in verlies verkeren. Het 
uiteindelijke resultaat van deze chaotische ontwikkeling was een stijging van het 
reële weekloon met slechts 6 % tegenover een stijging van de arbeidsproductiviteit 
met niet minder dan 50 %. 

Vorenstaande citaten leveren, dunkt mij, een aan duidelijkheid niets te wenseq 
overlatende bevestiging van mijn uitgangsstellingen, dat het na de oorlog opge
bouwde productie-apparaat, toen eenmaal de inhaal-vraag bevredigend was, te 
groot bleek voor de normale vraag en dat men er niet in geslaagd is voor deze 
inhaal-vraag een voldoende compensatie te scheppen door een adequate opvoering 
van het welvaartspeil. De stijging van het welvaartspeil bleef belangrijk achter bij 
de stijging van de arbeidsproductiviteit. 

De oorzaken van het ontstaan van deze kloof moeten wij in de eerste plaats 
zoeken in het ongebreidelde winststreven, dat deze periode nog in hoge mate 
kenmerkte, en daarnaast in de vrees voor verzwakking van de concurrentie-positie 
van het eigen land op de wereldmarkt. Ik kan mij nog goed herinneren, dat zij, die 
een oplossing voor de moeilijkheden van de 30-er jaren wilden zoeken in een 
verkorting van de arbeidstijd, werden afgepoeierd met het argument, dat de 
internationale concurrentie-positie dit niet gedoogde. En de aanpassingspolitiek van 
Colijn, die alleen maar tot resultaat kon hebben, dat de gesignaleerde kloof nog 
werd verdiept, werd verdedigd met hetzelfde argument, dat onze positie op de 
wereldmarkt tot een verlaging van ons kostenpeil noopte. 

Intussen ben ik er mij volkomen van bewust, dat een politiek, gericht op 
verhoging van de lonen langs de weg van internationaal overleg, op zich zelf nog 
niet de redding zou hebben gebracht. 

Zekerheid, dat de hogere lonen geheel in consumptie zullen worden omgezet, 
hebben wij natuurlijk niet. Er is een minstens even grote kans, dat een deel zal 
worden bespaard. Kooplust en koopkracht dekken elkaar niet altijd. In theorie moge 
het waar zijn, dat de behoeften van de mens onbegrensd zijn, in de practijk blijkt 
telkens weer, dat de behoefte aan bepaalde artikelen wel degelijk begrensd is. Mcn 
kan niet meer eten dan de maag verdragen kan en niet ieder voelt zich ongelukkig, 
als hij niet minstens vijf paar schoenen in de kast heeft staan of niet over ten 
minste vier of vijf kostuums beschikt. Levensgewoonten spelen hier een belangrijke 
rol en die veranderen niet van vandaag op morgen. Het lijkt mij trouwens ook geen 
slechte gewoonte, als men, nadat in de meest dringende behoeften is voorzien, wat 
geld op zij legt als het befaamde appeltje voor de dorst. 

Het gevaar, dat een wanverhouding ontstaat tussen de delen van het nationale 
inkomen, die respectievelijk voor consumptieve doeleinden en voor besparing wor
den bestemd, zou dus alleen door een optrekken van de lonen zeker niet in voldoen
de mate bezworen worden. De ervaring leert, dat in een depressie het spaar-kapitaal 
geen voldoende belegging vindt en ten dele wordt "opgepot". Dit verschijnsel zou 
door hogere lonen misschien wel iets getemperd kunnen worden, doordat een wat 
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groter deel van het nationale inkomen in de consumptieve sfeer terecht zou komen, 
maar geheel wegnemen zou men het naar mijn mening aldus toch niet. 

Uit de ervaring, opgedaan in de periode tussen de beide wereldoorlogen, valt 
daarom m.i. de conclusie te trekken, dat voor een beheersing van de conjunctuur 
allereerst nodig is het vermijden van discrepantie tussen productie en behoef ten
bevrediging, waartoe nodig is, dat een stijging van de arbeidsproductiviteit tot 
uitdrukking komt in een verhoogd peil van behoeftenvoorziening. Daarnaast valt in 
het oog te houden, dat een juiste aanpassing van lonen en arbeidsvoorwaarden 
tot bereiking van dit doel wel is waar belangrijk kan bijdragen, maar dat dergelijke 
maatregelen op zich zelf toch nog niet voldoende effect sorteren. 

Vergelijken wij nu de ontwikkeling na de tweede wereldoorlog met het voor
gaande, dan vertonen zich inderdaad duidelijke afwijkingen. 

In de eerste plaats was de behoefte aan nieuwe investeringen heel wat groter 
dan na de eerste wereldoorlog, omdat relatief veel meer was verwoest en de ont
stane achterstand veel groter was. Daartegenover was het investeringsfonds door 
de hoge belastingen veel minder excessief. Daarnaast werd door een mln of meer 
geleide loonpolitiek er naar gestreefd de consumptieve koopkracht zo goed mogelijk 
in evenwicht te houden met de productie. En ten slotte daalden door verschillende 
oorzaken de militaire uitgaven na de tweede wereldoorlog minder snel dan na de 
eerste. 

Aan de samenwerking van deze factoren lijkt het mij te danken, dat de eerste 
terugslag in het economische leven na de tweede wereldoorlog zoveel langer uitbleef 
dan na de eerste en zich pas deed gevoelen in de loop van 1949. In de eerste helft 
van 1950 begon de terugslag in Amerika zelfs het karakter van een depressie aan 
aan te nemen, hetgeen bleek uit de daling van de prijzen en de vrij sterke toeneming 
van het werklozencijfer. 

Naar mijn stellige overtuiging zou deze depressie zich verder hebben doorgezet, 
ook in landen buiten Amerika, als niet in Juni 1950 het Korea-conflict was uitge
broken. Dit leidde tot het onder de wapenen roepen van een groot aantal jonge 
mannen, tot een sterke opvoering van de bedrijvigheid in de oorlogsindustrie en tot 
het aanleggen van uitgebreide voorraden grondstoffen uit strategische overwegingen. 
Vooral dit laatste joeg de prijzen omhoog, hetgeen de bekende hausse-stemming in 
het leven riep, gekenmerkt o.m. door een ernstige kapitaalschaarste, waarvan onze 
woningbouw bijna de dupe cheigde te worden. 

Het peil van de behoeftenvoorziening werd aldus belangrijk opgevoerd, waar
mede nog niet gezegd is, dat het welvaartspeil dienovereenkomstig steeg. Maar 
voor de werkgelegenheid was deze ontwikkeling een uitkomst; de teruggang werd er 
radicaal door opgevangen. Na een kleine inzinking in 1952, waarschijnlijk te wijten 
aan te drastische besnoeiing op andere uitgaven, lijkt het nu weer alles rozengeur 
en maneschijn. Een kniesoor, die niet juicht om de doeltreffendheid van de gevoerde 
werkgelegenheidspolitiek. 

En toch horen wij telkens stemmen, die blijk geven van bezorgdheid. Tot nu liep 
het alles op rolletjes; de regelmatig stijgende productie vond haar weg, eerst naar 
een bevolking, die letterlijk aan alles een tekort had, en later, toen de inhaal-vraag 
het verzadigingspunt begon te naderen, naar de oorlogsgod Mars, die op het juiste 
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moment ten tonele verscheen. De vraag is echter, hoe het verder moet, als er, wat 
wij allen vtrrig hopen, uitzicht komt op een vermindering van de drukkende be
wapeningsuitgaven of, zo dit een onvervulde hoop zou blijven, als de wereld zich 
aan deze hoge stand van de bewapeningsuitgaven zal hebben aangepast. 

Men zal moeten toestemmen, dat het probleem belangrijk genoeg is om er zich 
ernstig rekenschap van te geven. De redactie van "Vrij Nederland" dacht er blijk
baar ook zo over, toen zij in het nummer van 27 Juni jl. aan een beschouwing van 
ir H. Vos over dit onderwerp de plaats van een hoofdartikel toekende. Vos is het 
gelukkig met mij eens, dat hier een probleem ligt, dat wij bijtijds onder het oog 
hebben te zien. "Er zullen, ook bij een slechts weinig verminderend tempo der 
bewapening, gevolgen ontstaan, die economische terugwerkingen oproepen. Het 
blijft daarom nodig, om de regeringspolitiek te richten op het voorbereiden voor 
het opvangen van die schokken. Er is nl. één groot verschil met de toestand, zoals 
die bijv. dadelijk na de wereldoorlog was, toen er ook een sterke vermindering der 
militaire uitgaven plaats vond. Toen was er schaarste, de markt voor consumptie
goederen was zodanig ingekrompen, dat iedereen van alles te kort kwam. De 
omschakeling bracht natuurlijk tijdelijke moeilijkheden, maar door deze grote vraag 
werden die vrij snel overwonnen. De uitbreiding van de sociale maatregelen droeg 
ook daartoe bij. Nu echter is er een hoogconjunctuur, waarin zich reeds veel ver
schijnselen van een verzadiging voordoen. Komt de inkrimping van de militaire 
orders op een voor de markt ongunstig ogenblik, dan kan zulk een inkrimping de 
reeds aanwezige aanduidingen voor het inb"eden van een crisis versterken". 

Ik ga nog een stapje verder dan Vos. Ik verwacht binnen afzienbare tijd al 
moeilijkheden, als wij niet meer bereiken dan dat de militaire uitgaven niet verder 
stijgen. Want in de eerste plaats komt er een eind aan de belangrijke investeringen 
in fabrieken, machines, e.d., nodig voor het produceren van oorlogstuig, in vlieg
velden, radar-installaties, enz. En in de tweede plaats, wat misschien nog belang
rijker is, er komt een eind aan de vorming van strategische voorraden. De invloed 
daarvan op de positie van verschillende grondstoffen begint nu reeds merkbaar 
te worden. Komen als gevolg daarvan de grondstoffenlanden in moeilijkheden, dan 
zal dit ongetwijfeld ook een terugslag hebben op de landen van West-Europa, in 
verband met de import-beperkingen, welke daaruit voortvloeien. 

Ten slotte is er dan nog de steeds voortgaande stijging van de arbeidsproduc
tiviteit, tot uiting komende in een toeneming van de productie. In "Economische 
voorlichting" van 3 Juli jl. komt op pag. 30 een belangwekkende grafiek voor, weer
gevende het verloop van de industriële productie in enkele landen van West-Europa 
over de jaren 1949-1952. Daaruit blijkt, dat, als men 1938 op 100 stelt, de indus
triële productie over die jaren gestegen is: 
in Engeland van 123 op 133, in Frankrijk van 122 op 146, in België van 122 op 
139, in Italië van 109 op 146, in W.-Duitsland van 90 op 145, in Nederland van 
126 op 147. 

De gemiddelde stijging over deze 4 jaren mag men dus wel aannemen op 15 à 
20 %. Een gewoon mens is dan geneigd daaruit de conclusie te trekken, dat het tijd 
wordt eens te gaan denken over een daarmede evenredige stijging van het peil der 
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behoeftevoorziening. Blijft dit te veel onder het stijgende productiepeil, dan moeten 
daaruit wel weer spanningen en moeilijkheden ontstaan. 

Aanvankelijk had ik nog een beetje hoop, dat de U.S.A. ons de goede weg zouden 
wijzen. Toen de economische sectie van de Wiardi Beckman Stichting na mijn 
geruchtmakende artikelen in Ec.-Stat. Berichten van 6 Augustus en 1 October 1952 
een bijeenkomst had, was de overheersende stemming, dat men aan de overzijde 
van de Atlantische Oceaan gelukkig meer begrip toonde voor de noodzaak van een 
actieve conjunctuur-politiek dan aan deze zijde. Daaruit putten wij de hoop, dat het 
ten slotte nog wel zou meevallen. 

Na de overwinning van de republikeinen bij de laatste verkiezingen ben ik daar 
echter niet zo gerust meer op. De neiging om maar weer meer te gaan overlaten 
aan het vrije spel der maatschappelijke krachten is groeiende. In de woningbouw 
bijv. is de sector public housing, die toch al bescheiden van omvang was, nog 
verder ingekrompen. De particuliere bouw verzorgt daar thans practisch de gehele 
markt. De grief is echter, dat deze particuliere ondernemers overwegend bouwen 
voor de verkoop en dat, voor zover er huurhuizen gebouwd worden, de huren voor 
smalle beurzen veel te hoog zijn. Dit moet op den duur vastlopen. De koopkrachtige 
vraag raakt verzadigd. En dan staat men plotseling voor de taak om enkele mil
lioenen woningen te bouwen met huursubsidie, wil men een catastrophale inzinking 
in de bouwbedrijvigheid voorkomen. Of men zich daarop tijdig prepareert, is de 
vraag. 

Veel ernstiger nog lijken mij de berichten over de moeilijkheden met betrekking tot 
de tarweproductie. Het is weer het oude liedje: de productie is de koopkrachtige 
consumptie vooruitgeijld. Door een prijzen-garantie van staatswege worden de 
prijzen kunstmatig op peil gehouden. Dit voorkomt een ineenstorting, maar betekent 
anderzijds een belangrijke belasting van de staatskas, omdat op de export-tarwe 
een subsidie wordt gegeven en het overschot, dat tegen de gegarandeerde prijzen 
geen afzet vindt, door de regering wordt opgekocht. Zolang er vrijwel evenwicht 
was tussen productie en afzet, ging dit goed. Nu echter stokt de afzet en de rege
ring heeft dusdanige voorraden moeten aanleggen, dat er bijna geen opslagruimte 
meer is te vinden. 

Onder dergelijke omstandigheden zijn er twee mogelijkheden om het verbroken 
evenwicht te berstellen: beperking van de productie Of stimulering van de afzet. 
Vroeger koos men noodgedwongen altijd de eerste weg, al is die stellig niet de 
beste. Maar wat wilde men? De overproductie veroorzaakte een prijsval, die weer 
dwong tot inkrimping van de productie, ten einde aldus bet aanbod te verminderen 
en nieuw evenwicht tot stand te brengen. Wij herinneren ons van vóór de oorlog de 
vele "restricties", het verbranden en in zee gooien van koffie en tarwe, e.d. 

Nu komt men langs een wat andere weg in .Amerika toch ook weer tot beperking 
van de productie: de regering stuurt aan op een beperking van het tarwe-areaal 
voor het komende jaar. Men zou hier kunnen spreken van een wat kleiner kwaad, 
omdat het doel bereikt wordt zonder een daarmede gepaard gaande instorting van 
de prijzen. Maar toch een kwaad! Want een economisch systeem, dat noopt tot 
beperking van de productie van een artikel, waaraan de wereld schreeuwende be
hoefte beeft, is daarmede toch eigenlijk veroordeeld. Minister Mansholt gebruikte 
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in de Tweede Kamer laatst het treffende beeld van een wedloop tussen de dokter 
en de boer, die de laatste aan het verliezen is. En nu zien wij het beschamende feit, 
dat de boer zijn tempo niet verhoogt, maar vertraagt, uit economische overwegingen. 
In een dergelijk economisch systeem zit er toch iets scheef. 

Ging het nu alleen om tarwe, dan kon men er desnoods nog in berusten. Maar 
waarom zou men niet hetzelfde gaan doen, als het andere producten betreft, zoals 
rubber, tin, olie, enz., enz.? En wat gaat geschieden, als zich voor een aantal 
producten tegelijk deze situatie gaat voordoen? Zal de productie-beperking dan niet, 
zij het misschien op wat bescheidener schaal, toch weer werkloosheid gaan veroor
zaken? En rijst niet het gevaar, dat door de aantasting van de koopkracht, welke 
daarvan het gevolg is, de malaise zich verder zal gaan uitbreiden? 

Ik zie een dergelijke ontwikkeling met zorg tegemoet. En het zou natuurlijk nog 
veel erger worden, als daarbij komt een betekenende vermindering van de militaire 
uitgaven, die ook haar terugslag zou hebben op de scheepsvrachten. Ook in die 
wereld begint het al te rommelen. De vrachten brokkelen steeds meer af. Er zijn 
al schepen opgelegd. En intussen gaan wij maar door op grote schaal nieuwe 
schepen aan te bouwen. Ik kan mij niet voorstellen, dat dit maar onbeperkt zo door 
kan blijven gaan. Op iets langere termijn hebben wij dan bovendien te rekenen 
met verzadiging van de inhaal-vraag op het terrein van de bouwnijverheid, waar ik 
nu verder het zwijgen maar toe doe. 

Nu kan men wel zeggen, dat wij dan toch op grote schaal openbare werken 
kunnen gaan uitvoeren om daarmede de koopkracht op peil te houden. Maar ik 
mag dan verwijzen naar de artikelen van ir Vos in E.-S. Ber. van 20 Mei, 3 Juni en 
10 Juni van dit jaar, die o.m. tot de conclusie leiden, dat slechts getijktijdige 
bewuste internationale werkgelegenheidspolitiek nationale uitkomst kan brengen. 
Het is een conclusie, waartoe ik op mijn simpele wijze ook al gekomen was. De 
stijging van de productie moet worden opgevangen door een evenredige stijging 
van het welvaartspeil. Een dergelijke welvaartspolitiek kan zich echter niet bepalen 
tot één of enkele landen. Het resultaat zou zijn een ernstige bemoeilijking van de 
export-positie, die langs een andere weg toch weer tot werkloosheid zou leiden. 

Hier ligt, geloof ik, het geheim, waarom de opvoering van de bewapenings
uitgaven uit conjunctureel oogpunt een zo gunstig effect had. Een groot aantal 
landen, waaronder de belangrijkste, deed daaraan mede. Dit voorkwam een scheef 
trekken van de onderlinge verhoudingen. 

Dat een dergelijk gesynchroniseerd optreden ook is te verwachten op het stuk 
van grootscheepse uitvoering van openbare werken ter opvanging van de gevolgen 
ener economische depressie,' acht ik, zacht genomen, twijfelachtig. Bovendien meen 
ik, dat men met openbare werken alleen er niet komt. Hoogstens kan men daarmede 
een dreigende inzinking van de koopkracht opvangen. Maar wat men in dergelijke 
omstandigheden nodig heeft, is juist het stimuleren van de vraag, het scheppen 
van meer koopkracht en vooral ook van meer kooplust. Dat laatste is vooral een 
psychologische kwestie, die men niet zo gemakkelijk in de hand heeft. En daarbij 
komt dan nog, dat het niet voldoende is de kooplust in het algemeen te prikkelen, 
maar in het bijzonder de begeerte naar die artikelen, waarbij zich het verschijnsel 
van de overproductie of de onderconsumptie het eerst manifesteert. Om nog eens 
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terug te komen op de tarwe: versterking van de koopkracht in de Westerse wereld 
zal Amerika niet van zijn voorraden afhelpen. Daarvoor zal men meer het oog 
moeten richten op de onderontwikkelde gebieden. 

Als de afzet van eindproducten begint te stokken, slaat dit uiteraard ook terug 
op de grondstoffen, hetgeen weer repercussies heeft voor de internationale handel 
en de scheepvaart. Bovendien heeft het een funeste uitwerking op de bereidheid tot 
investeren, waarvan de productiemiddelen-industrie de dupe wordt. 

Wordt de crisis ingeluid door een teruggang in de bewapeningsuitgaven, dan 
rijzen ook nog omschakelingsproblemen, die al evenmin eenvoudig op te lossen zijn. 

Reden om de verdere ontwikkeling met een gerust hart tegemoet te zien, is er 
dus naar mijn mening bepaald niet. Waarmee ik niet zeggen wil, dat wij hier staan 
voor onoplosbare problemen. Ik ben echter wel diep overtuigd, dat wij hier niet 
uitkomen, tenzij men nu eindelijk eens ernst gaat maken met het opstellen van een 
internationaal plan, niet ter bestrijding, maar ter voorkoming van werkloosheid. 

Twee punten zullen daarbij bijzonder in het oog moeten worden gehouden. 
In de eerste plaats zal er naar gestreefd moeten worden, dat in de landen van 

het Westen de stijging van het beooeftenvoorzieningspeil niet te ver achter blijft 
bij de stijging van de arbeidsproductiviteit. Dit kan bereikt worden door een voort
durende aanpassing van het reële loon aan de ruimere mogelijkheden, maar ook 
door een verbetering van de sociale wetgeving en vooral ook van de maatschappe
lijke zorg en van de culturele voorzieningen. Deze laatste middelen zullen waar
schijnlijk in bepaalde omstandigheden nog effectiever zijn dan ecn verhoging van 
het reële loon, omdat het element van de kooplust in deze middelen niet zo'n 
belangrijke rol speelt. Zo nodig, kunnen V0017ts openbare werken, belasting
maatregelen en monetaire middelen te hulp worden geroepen om een dreigende 
inzinking op te vangen. Een dergelijke werkgelegenheidspolitiek zal echter door 
al deze landen gecoördineerd gevoerd moeten worden, wil zij het gewenste effect 
leveren. Vrees voor internationale concurrentie is de ergste vijand, die wij daarbij 
op onze weg ontmoeten. Aan internationaal overleg valt dus reeds uit dezen hoofde 
niet te ontkomen. 

Het tweede punt is niet minder belangrijk. De zich uitdijende productie in de 
ontwikkelde landen heeft behoefte aan een zich evenredig uitdijende markt. Een 
stijging van het welvaartspeil in deze landen zelf biedt daartoe echter niet vol
doende mogelijkheden, omdat de behoefte aan bepaalde artikelen nu eenmaal niet 
onbegrensd is. En zelfs al zou men er in slagen het evenwicht te bewaren tussen 
productie en afzet van consumptiegoederen, waarbij ik dan maar aanneem, dat dit 
ook zou lukken voor duurzame consumptiegoederen, dan nog blijft de waarschijn
lijkheid, dat het mis zou gaan in de productiemiddelen-industrie. Wanneer de afzet 
maar iets achter blijft bij de productie, zal dit immers een remmende invloed uit
oefenen op de bereidheid tot investeren. Het typische kenmerk van een depressie, 
overvloed van belegging zoekend kapitaal, zal daarom wel nooit geheel te vermijden 
zijn. In de negentiende eeuw - prof. Zirnmerman maakte deze opmerking eens -
was het klassieke geneesmiddel daarvoor export van kapitaal naar de koloniale 
gebieden. Nu kunnen wij hetzelfde bereiken met hulp aan de onderontwikkelde 
gebieden. De productiemiddelen-industrie kan daarvan profiteren en de koopkracht 
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in deze landen wordt geleidelijk omhoog gevoerd, hetgeen ook van belang is voor 
de afzet van consumptiegoederen waardoor weer een meer regehnatige vraag naar 
grondstoffen wordt verkregen en de basis voor het transport wordt verstevigd. Over 
de gunstige invloed, die een dusdanige grootscheepse steun zou hebben op de 
internationale politieke ontwikkeling, spreek ik dan nog niet eens. 

Het is duidelijk, dat hiervoor nodig is een min of meer visionaire planning. Er 
is wat durf en fantasie voor nodig, er zal bezieling gewekt moeten worden, maar 
buiten het bereik van de mogelijkheden ligt dit zeker niet. Als het aankomt op het 
winnen van een oorlog, blijkt men ook tot grote dingen in staat. Nu het gaat om 
het winnen van de vrede, mogen wij voor een taak, die toch geen hogere eisen 
stelt, niet terugschrikken. 

Het wordt, dunkt mij, langzamerhand tijd, dat, zoals de Partij van de Arbeid 
is gekomen tot het nationale plan "De weg naar vrijheid", onze socialistische inter
nationale zich ernstig gaat bezinnen op het ontwerpen van een dusdanig interna
tionaal plan. De nationale pl~nnen zullen daardoor een sterker reliëf krijgen; de 
kans op werkelijk succes zal heel wat groter worden. 

Dat de behoefte aan grootse internationale planning sterk gevoeld wordt, is wel 
gebleken uit de warme instemming, waarmede de rede van Eisenhower werd 
begroet, waarin hij het denkbeeld lanceerde om een deel van de bewapenings
uitgaven te bestemmen voor steun aan de onderontwikkelde gebieden. En niet 
minder uit de grote belangstelling voor de uiteenzettingen van dr PIesman met 
betrekking tot de tijdige voorbereiding van grote werken op internationaal niveau. 

Is het eigenlijk niet beschamend, dat onze internationale in deze tijd niet het 
woord weet te vinden, dat de mensheid met nieuwe hoop kan bezielen? 

De publicatie van een dergelijk internationaal plan zou bovendien belangrijk 
kunnen bijdragen tot het wekken van beter begrip omtrent hetgeen de democra
tische socialisten met hun streven naar ordening en dirigisme nu eigenlijk willen. 
Het zou immers enerzijds de dwingende noodzaak van planning duidelijker voor 
ogen stellen, anderzijds het misverstand kunnen wegnemen, dat wij een alomvatten
de staatsbemoeiing nastreven, omdat wij in de staat meer vertrouwen zouden 
hebben dan in het persoonlijke initiatief en de persoonlijke verantwoordelijkheid. 

Ik vraag mij wel eens af, of wij ons niet verliezen in al te veel details, of wij niet 
tè voorzichtig worden, tè bang voor koene concepties, die verder reiken dan het 
jaar 1955? Hebben wij nog wel voldoende oog voor de grote gedachte, die al het 
detailwerk dient te doortrekken en die het kleine werk zijn zin geeft in het grote 
verband? 

Die grote gedachte kunnen wij naar mijn mening vinden in Karl Mannheirn's 
Planning for freedom: het bewust richten van de planning op een zo groot mo
gelijke vrijheid. 

Het zijn slechts enkele woorden, maar een machtig, de toekomst der wereld be
heersend probleem rijst daarachter. Zij duiden een weg aan, de enige weg, die 
de vrije wereld van het Westen nog open staat. 

Kar} Mannheirn houdt het ons voor: er zijn drie mogelijkheden. De eerste weg 
is die van vrijheid zonder planning, een weg, die naar de ondergang leidt. De 
tweede weg is die van planning zonder vrijheid, een weg, die voor het Westen 
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onbegaanbaar is, omdat hij leidt naar het totalitarisme, waarin het individu onder
gaat. Als derde weg blijft dan slechts de planning voor vrijheid. 

Wie met deze leuze ernst wil maken, zal allereerst dienen te begrijpen, dat 
planning en ordening tot het strikt noodzakelijke dienen te worden beperkt, -maar 
dat dit noodzakelijke er dan ook zijn volwaardige plaats in moet vinden. 

Nu is het dikwijls net andersom. Er wordt van allerlei geregeld en geordend en 
de ondernemers met al hun afkeer van dirigisme doen daar braaf aan mee. Menig
maal zelfs blijken zij vuriger orden aars dan wij. Maar als regel overheerst bij dit 
soort ordening het groepsbelang en het resultaat is veelal een kunstmatige bescher
ming van de zwakke ondernemingen. Het is echt, wat men noemt producenten
ordening. Een tekenend voorbeeld daarvan is de opzetregeling in het bouwbedrijf. 
De strekking daarvan is niet alleen, zoals men wel beweert, het verkrijgen van een 
redelijke vergoeding voor gemaakte kosten. Daarvoor zijn de opzetjes veel te hoog. 
Het effect in de praktijk is, dat de zwakke broeders in het leven worden gehouden. 
Daartegenover is er van een groot opgezette internationale planning ter voorkoming 
van een massa-werkloosheid, als in de 30-er jaren, nog maar weinig te bespeuren. 
Er zijn belangrijke voorbereidende studies verschenen, ik stem het graag toe. Het 
zijn echter losse bouwstenen. Het wachten is op de grote bouwmeester, die daaruit 
een geheel weet te maken, op de vele medewerkers, die hun schouders er onder 
zetten, omdat het plan tot imponerende en inspirerende werkelijkheid wordt. 

Van prof. Josephus Jitta verscheen in 1939 een boekje, getiteld "Goede en 
slechte ordening". Daarin verdedigt hij de stelling, dat het niet gaat om ordening 
of niet-ordening, maar om goede of slechte ordening. Ik ben van mening, dat wij op 
het ogenblik een teveel hebben aan slechte ordening en een tekort aan goede 
ordening. 

In de tweede plaats zal in onze planning veel duidelijker tot uiting moeten 
komen, dat het ons ten slotte gaat om de mens, om het scheppen van de gunstigst 
mogelijke ontwikkelingskansen voor de menselijke persoonlijkheid. En vooral, dat 
wij daarbij niet alleen denken aan de ondernemer, zoals in bepaalde kringen ge
bruikelijk is, maar ook en niet in de laatste plaats aan de gewone man. Dit is echter 
een probleem op zich zelf waarop ik nog hoop terug te komen. 
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G. E. VAN WALSUM 

OVERHEID EN HUMANISME 

I ndertijd bij het debat met minister Mulderije in de Eerste Kamer, heb ik het 
standpunt verdedigd, dat de overheid tegenover de geestelijke verzorging 
van humanistische kant een welwillend en tegemoetkomend standpunt behoort 

in te nemen. Het is nauwelijks aan te nemen, dat ik daarover thans anders zou 
denken. Daarom kan in dit artikel dan ook alleen de motivering van mijn stand
punt van belang zijn. 

Er zijn mensen, die met deze zaak heel weinig moeite hebben. Zij vinden het 
vanzelfsprekend, dat de overheid met betrekking tot de geestelijke verzorging 
humanistische organisaties op één lijn stelt met de kerken. Voor hen is het prae, 
dat de kerken tot dusver op dit punt hebben gehad, alleen uit de traditie verklaar
baar, maar overigens door niets gerechtvaardigd. De godsdienstige en de niet
godsdienstige levensovertuiging liggen voor hen in hetzelfde vlak en in ieder geval 
behoren zij voor de overheid van gelijke waarde te zijn. 

Deze gedachtengang is zeer beslist niet de mijne. Ik ben van mening, dat de 
vorm en de inhoud van het volksleven de overheid niet onverschillig mag zijn. Ik 
vind deze gedachte ook in ons beginselprogram, waar het uitspreekt, dat de over
heid geroepen is het geestelijk leven van het volk te verschermen en te bevorderen. 
Met andere woorden: het gaat ons, ook onder het gezichtspunt van de taak van de 
overheid, niet alleen om de welvaart in materiële zin, maar om het welzijn van de 
volledige mens, dus ook om het geestelijke klimaat, waarin hij heeft te leven. Het 
is de taak van de overheid om zo gunstig mogelijke voorwaarden te scheppen voor 
een zinrijk en vreugdevol bestaan. 

Dit sluit voor mij in zich de afwijzing van het postulaat, dat de over
heid in beginsel tegenover het geestelijke leven neutraal behoort te zijn. Hoever 
de overheid kan gaan bij het bevorderen van het geestelijke leven hangt af van 
de omstandigheden. Dat zal naar plaats en tijd verschillend zijn. Het beleid van 
de overheid op dit punt in een land, waarvan de bevolking overwegend éénzelfde 
godsdienst belijdt, zal een ander beeld te zien geven dan in een land met een 
godsdienstig en geestelijk sterk gedifferentieerde samenstelling. 

Een goede illustratie daarvan was de toestand in ons eigen land toen de geeste
lijke verzorging, die door de overheid werd toegelaten of gesteund nog onbetwist 
in handen van de kerken was. Toen men de rooms-katholieke en de protestantse 

.. Na de beschouwingen van dr Brongersma en rnr Waslander over dit onderwerp in 
het vorige nummer volgt thans een behandeling van protestants-christelijke zijde. 
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kerken daarbij inschakelde en op gelijke voet behandelde, geschiedde dit niet op 
grond van de overweging, dat rooms-katholicisme en protestantisme toch eigenlijk 
één pot nat waren, zodat de verschillen zonder wezenlijke betekenis zijn en even
min op grond van de gedachtengang, dat het er niet op aan kwam wat de inhoud 
van de geestelijke verzorging was, mits deze maar op godsdienstige grondslag ge
beurde, maar omdat men er anders niet uitgekomen zou zijn of, in het beste geval 
omdat men de erkenning van de vrijheid van de godsdienstige stromingen als uit
gangs punt nam. Zo bezien komt de felle oppositie van rooms-katholieke kant tegen 
de inschakeling van de humanistische geestelijke verzorging in een eigenaardig licht 
te staan, omdat het wel heel onwaarschijnlijk is, dat de protestantse geestelijke 
verzorging voor de rooms-katholieke . kerk principieel minder verwerpelijk zal zijn 
dan de humanistische. 

Ons beginselprogram legt de overheid bij haar activiteit ten aanzien van het 
geestelijke leven enkele beperkingen op. Zij is gehouden de verdraagzaamheid 
te betrachten, zij heeft de geestelijke vrijheid te eerbiedigen en zij moet rekening 
houden met de verscheidenheid van levensovertuiging. Dit is nu weer zo'n typisch 
voorbeeld hoe men in een partij, waaI"in mensen van uiteenlopende geloofs- en 
levensovertuiging sanlengaan op zeer gewichtige punten tot overeenstemming kan 
komen. Want deze beperkingen zijn niet alleen te rechtvaardigen op opportunis
tische of tactische gronden, maar voor de protestant bijv. hangen zij ten nauwste 
samen met zijn door het geloof bepaalde levenshouding. 

Het is, dunkt mij, voor geen twijfel vatbaar, dat, als men waarde hecht aan de 
geestelijke vrijheid en aan de verdraagzaamheid, medewerking aan de geestelijke 
verzorging door humanisten niet kan worden geweigerd. Met opzet gebruik ik hier 
de uitdrukking "medewerking aan de geestelijke verzorging door humanisten" en 
spreek ik niet van gelijkstelling van de humanistische organisaties met de kerken 
ten opzichte van de geestelijke verzorging. Ik zou van gelijkstelling niet willen 
weten. In de eerste plaats niet omdat de plaats, die de humanistische organisaties 
in het volksleven innemen een geheel andere is dan die van de kerken. De invloeds
sfeer van de kerken is inlmers veel en veel ruinler dan die van de humanistische 
organisaties, die aan het begin van hun ontwikkeling staan en hun bestaansrecht 
nog moeten waar maken. Maar, wat veel belangrijker is, de kerken pretenderen 
met recht, dat zij van een gans andere orde zijn dan de humanistische organisaties 
en die pretentie behoort de overheid zoal niet te erkennen, dan toch in ieder geval 
te eerbiedigen. Doet zij dat niet en plaatst zij de humanistische organisaties in 
hetzelfde vlak, dan doet zij het wezen van de kerken geweld aan en overschrijdt 
zij de grenzen, die zij zich zelf heeft te stellen, omdat zij op het terrein van het 
godsdienstige leven ter wille van de geestelijke vrijheid en de verdraagzaamheid 
geen heerschappij mag uitoefenen. De wijze waarop minister Donker de geeste
lijke verzorging van de gevangenen heeft geregeld, is naar mijn mening een goed 
voorbeeld, dat het mogelijk is met beleid een bevredigende regeling tot stand te 
brengen. Met name is het van belang, dat in deze regeling de apostolische opdracht 
van de kerken, die er zich tegen verzet, dat zij zich principieel van elke bemoeiing 
met de onkerkelijken zouden hebben te onthouden, is gerespecteerd. Maar de 
overheid kan en mag de kerken, indien deze dat zouden wensen, nooit zover tege-
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moet komen, dat zij van elke steun of bevordering van humanistische geestelijke 
verzorging afziet. Wanneer zij dat weigert, doet zij de kerken geen geweld, maar 
noodzaakt hen rekening te houden met de feitelijke situatie, die nu eenmaal het 
kenmerk draagt van de levensbeschouwelijke differentiatie. En, zou de overheid 
<lan eisen van de kerken in deze richting tegemoet komen, dan zou zij de huma
nistische kringen van ons volk onrecht doen. 

Maar mag men, althans als gelovig christen, in dit geding aan de geestelijke 
vrijheid en aan de verdraagzaamheid die waarde toekennen, die er door mij aan 
wordt gehecht? Eist de gehoorzaamheid aan Gods geboden en de trouw aan het 
geloof niet, dat men van de overheid verlangt, dat zij zich van de humanistische 
opvattingen distancieert en in elk geval aan de verspreiding en verbreiding daarvan 
geen enkele steun verleent? 

Laat ik de beantwoording van deze vragen beginnen met te zeggen, dat ik niet 
de aanspraken op medewerking van de overheid van elke humanistische organisatie 
zou willen erkennen. Wanneer een organisatie als "De Dageraad", zoals die voor 
de oorlog optrad, medewerking vroeg, zou ik er beslist tegen zijn die te verlenen. 
Dan toch zou de geestelijke verzorging niet op de voorgrond staan, maar de be
strijding van de godsdienst. Het is duidelijk, dat het in de gedachtengang die hier 
door mij is ontwikkeld, natuurlijk niet op de weg van de overheid kan liggen die 
te steunen. De overheid heeft integendeel de waarde van de godsdienst voor het 
volksleven te erkennen, al zou het alleen maar als een feitelijk gegeven zijn en 
dient daarom de kerken met welwillendheid tegemoet te treden en hun vrijheid te 
eerbiedigen en te beschermen. Het is onvermijdelijk, dat de propaganda voor het 
humanisme evenals de verkondiging van de kerken "negatieve" elementen heeft in 
die zin, dat bepaalde opvattingen worden afgewezen en bestreden. Maar de over
heid mag verlangen, dat bij de geestelijke verzorging, die zij steunt, de nadruk 
wordt gelegd op de "positieve" bestanddelen van de verkondiging en de propa
ganda. 

Ik moet er bezwaar tegen maken, wanneer men het humanisme als restloos 
verderfelijk voorstelt. Het is jammer, dat ons spraakgebruik al zo grof is geworden, 
dat wij humanisme gelijk zijn gaan stellen met de ontkenning van het bestaan van 
een persoonlijk God. Voor een christelijk humanisme is er dan geen plaats meer. 
Ik aanvaard dat gemakshalve nu maar verder. Maar zelfs dit humanisme, waar ik 
dus als belijdend christen alleen maar neen tegen kan zeggen, heeft elementen, 
waarvan ik de waarde niet kan ontkennen. Het legt de nadruk op de persoonlijke 
verantwoordelijkheid en op het bestaan van zedelijke normen, waarnaar de mens 
zich heeft te richten. Ik behoef dit niet verder uit te werken, maar herhaal wat ik 
al eerder gesteld heb: christelijk gesproken is dit humanisme te verkiezen boven 
het nihilisme. Dit is een gezichtspunt waarmede bij de beoordeling van de aan
spraken op medewerking van de humanistische en geestelijke verzorging wel 
degelijk rekening gehouden moet worden. Het is bovendien onbarmhartig degenen, 
die voor godsdienstige verzorging niet open staan, van elk andere geestelijke ver-
zorging uit te sluiten. . 

Bovendien zijn de geestelijke vrijheid en de verdraagzaamheid uit christelijk 
gezichtspunt bezien allerminst onverschillige zaken. Naar mijn mening zijn zij voor 
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de reformatorische levenshouding van essentiële betekenis. Zij waarborgen mede 
de mogelijkheid om in vrijheid God te dienen en in gehoorzaamheid aan Hem te 
leven. Daarom is er alles aan gelegen er zorgvuldig voor te waken, dat zij niet in 
het gedrang komen. 

Het zwaarst weegt voor mij intussen, dat de kerken geen beroep mogen doen 
op de staatsmacht om hun positie veilig te stellen. De zaak van de verkondiging 
van Gods blijde boodschap kan niet gediend zijn met dit soort protectie van 
overheidswege. Het is in de grond een bewijs van Z\'Vakte, wanneer de kerken 
deze concurrentie van het humanisme niet aandurven en het is niet in overeen
stemming met de christelijke levenshouding zich op deze wijze daartegen te 
beschermen. Maar, zo zou mij kunnen worden tegemoet gevoerd, gij zoudt wel 
"De Dageraad" steun van overheidswege willen onthouden. Maar is dat niet incon
sequent? Geenszins naar mijn mening. Wanneer de overheid daaraan medewerking 
weigert, dan doet zij dat op grond van de aard van de propaganda en omdat zij 
zelf deze bestrijding van de godsdienst niet in het belang van het volksleven acht. 

Ten slotte nog één opmerking. Het vraagstuk, dat hier aan de orde is, bewijst, 
dat de doorbraak meer is dan een strijd over de vraag of christelijke partijen al 
dan niet recht van bestaan hebben. Het gaat daarbij om een kwestie van geestes
instelling of levensgevoel. Velen zijn dankbaar, dat de doorbraak hun meer heeft 
gebracht, dan zij er wellicht van verwacht hadden, doordat zij hun de weg heeft 
geopend tot die openheid en vrijheid van denken, die het hun mogelijk maakt 
kwesties als de geestelijke verzorging door humanisten eerlijk onder ogen te zien. 
De aanhangers van de christelijke partijen staan bloot aan de verleiding een afwij
zend standpunt tegenover de aanspraken van de humanisten te zien als een ken
merk van de christelijke politiek. Voor de meeste K.V.P.-ers is het niet eens meer 
een verleiding, voor verschillende christelijk-historischen en anti-revolutionnairen 
gelukkig nog wel. Wij, doorgebrokenen, kunnen echter in onbewogenheid onze 
houding bepalen en wij verheugen ons daarover, dat men ook op dit punt in een 
partij met uiteenlopende levensovertuigingen op grond van zijn eigen motivering 
tot een gelijke practische gedragslijn kan komen. 
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SOCIALISTISCHE 

CULTUURPOLITIEK 

Verslag van een gesprek tussen prof. dr W. Banning, J. J. Buskes, J. de Kadt, 
prof. dr Fred. L. Polak, prof. ir W. Schermerhorn en drs J. M. den Uyl. 

Den Vyl: Ter beantwoording van de vraag naar inhoud en richting van socia
listische cultuurpolitiek kan, meen ik, de problematiek als volgt worden samengevat. 
De maatschappelijke structuurwijziging heeft een overgang van élite- naar massa
cultuur teweeggebracht. De oude élite van bestuursaristocratie en ontwikkelde 
burgerij heeft haar functie van opdrachtgeefster en consument van culturele schep
pingen goeddeels verloren. Er is nog geen nieuwe élite ontstaan, die de taak van 
de oude heeft overgenomen. 

Dit betekent naar de kant van de kunstenaars, dat zij hun vaste afzetmarkt 
kwijt zijn, en daarmee voor hun eigen gevoel vaak veel van de zin van hun werk. 
Naar de kant van de cultuur, dat ze in sterke mate door de massa-cultuur wordt 
gestempeld en aan eigen karakter en waarde heeft ingeboet. Mede als gevolg van 
de technificering praevalel'en economische en technische beschouwingswijzen en 
normen veelal boven culturele. Ik zie de inhoud van een socialistische cultuur
politiek nu als gericht op een zodanige maatschappelijke vormgeving, dat cultuur
schepping cultuurbehoefte tegenover zich vindt. De eerste taak van het socialisme 
en van de P.v.d.A. op cultureel gebied is bij te dragen tot de bewustwording van 
geestelijke en culturele tekorten en het demonstreren van cultuurbewustzijn. 

Essentieel is hierbij, dat de ernst van een cultuurcrisis niet gemeten wordt aan de 
mate, waarin behoeften onbevredigd blijven, maar aan de mate, waarin ze ont
breken. Hct is een misverstand, ook in onze beweging, dat de gang van zaken in 
orde is, als de mensen el' vrede mee hebben. Mij lijkt, dat juist ?p het gebied van 
de cultuur geldt, dat naarmate de vrede groter is, er meer reden is voor verontrus
ting. Zoals het socialisme in de vorige eeuw vooral tot taak heeft gehad, omust 
en "begeerte" te wekken waar aanvaarding en berusting bestonden, toen vooral 
gericht op het sociale en economische, zo geldt dit thans voor het culturele. De 
socialistische beweging zal zich daarbij vertrouwd moeten maken met het inzicht, 
dat cultuur in belangrijke mate een aristocratische bezigheid tot voorwaarde heeft 
en altijd heeft gehad. Zij moet dus bereid zijn bewust de voorrangs-, respectievelijk 
uitzonderingspositie voor de scheppers van cultuurwaarden te aanvaarden. 

Als ik nu kijk naar de practijk van de actieve cultuurpolitiek zoals deze zich aan het 
ontwikkelen is, dan stuiten we daarbij op de vraag van de invloed van de overheid. 
Het grote gevaar van overheidsbemoeiing is, - ook al is zij van strikt materiële 

514 



aard - dat zij de neiging heeft zich te richten op die vormen en uitingen, die door 
de openbare mening zijn aanvaard, min of meer zijn ingeburgerd en dus typisch 
vertegenwoordigen wat gisteren waardevol was. In de practijk hanteren overheids
organen hierbij als norm het residu van een christelijk-humanistisch normencom
plex, dat onze beschaving tot dusver heeft gestempeld. De P.v.d.A., die zelf van 
deze erfenis uitgaat (zie Beginselprogram) kan hier alleen iets aan toevoegen, voor 
zover de leden bereid en in staat zijn hun normen nader te preciseren. Het gevaar 
bestaat dat de federalistische opbouw van de Partij in dit opzicht steriliserend 
werkt. Tot dusver is de practijk via de werkgemeenschappen meer geweest, dat 
men angstvallig elkaars heilige huisjes heeft ontzien dan dat men getracht heeft 
elkaar van het goed recht van de eigen normstelling te overtuigen. 

Buskes: Wanneer het woord "Socialistische cultuurpolitiek" gebruikt wordt, kan 
men vragen: hoort het woord socialistisch bij cultuur of bij politiek? Ik dacht, dat 
in de oude socialistische beweging wel heel sterk de gedachte geleefd heeft, dat 
er een socialistische cultuur als zodanig was. Ik heb zelf de overtuiging, dat wij in 
een periode zijn gekomen, waarin wij achter het begrip socialistische cultuur een 
vraagteken zetten. Dat zou betekenen, dat het woord socialistisch op politiek slaat, 
wat wij als democratische socialisten op politiek gebied voor cultuur hebben te 
doen. 

Dan krijg je de tweede vraag: in hoeverre de cultuur een politieke zaak is. Ik 
betwijfel of men kan zeggen, dat de politiek als zodanig ten opzichte van de 
cultuur scheppend is, zeker als het gaat over een socialistische partij, omdat wij 
daarin met elkaar verbonden zijn in de strijd voor de verwezenlijking van bepaalde 
maatschappelijke inzichten, dus met een vrij zakelijk program, waarbij wij ons 
verenigd hebben vanuit verschillende levens- en wereldbeschouwingen. Dat heeft 
ertoe geleid, dat een aantal mensen van christelijke kant de hele socialistische 
beweging zuiver zakelijk ziet. 

Daartegen heb ik bezwaar, omdat ik geloof dat er een tussengebied is tussen de 
levens- en wereldbeschouwing, die ieder van ons heeft, en de volkomen zakelijk
heid ten opzichte van het socialisme. Dat tussengebied zou ik zo willen aandui
den, dat wij leven tegen de achtergrond van de Europese geschiedenis en tegelijk, 
dat wij ook staan in die geschiedenis. Ik meen dat Europa niet alleen een histo
risch begrip is, maar dat het ook een zekere gelding betekent in het heden en in 
de toekomst. Wij leven in dat deel van de wereld, dat bepaald is geworden door 
christendom en humanisme, waarbij ik deze twee niet alleen in tegenstelling zie, 
maar naast elkaar zich ontwikkelend, met tegenstellingen, maar ook met contacten. 
In het beginselprogram staat, dat het de taak van de Partij is ons geestelijk erfgoed 
te bewaren. Het kon sterker worden gezegd: Het gaat erom het ook weer levend 
te maken. Het moet geen kwestie zijn van conserveren en handhaven, maar het 
moet gericht zijn op de toekomst. Nu dacht ik, dat onZe taak is - en dat dit te 
weinig gebeurt - om te doen wat wij als socialistische beweging voor de cultuur 
kunnen doen vanuit het gezichtspunt, dat wij in Europa leven. 

Wij zijn een federalistische beweging; er zijn verschillende groepen, prot.
christelijken, rooms-katholieken en humanisten. De gemakkelijkste - maar slechtste 
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- oplossing zou zijn: alles wat tot cultuur behoort moet gedelegeerd worden 
aan de verschillende groepen en de socialistische beweging houdt zich er buiten; 
die draagt een zuiver zakelijk karakter. Het mag ook niet zo zijn, dat één van de 
drie levens- en wereldbeschouwingen gaat domineren. Wij moeten zoeken naar 
datgene wat ik niet wil noemen de grootste gemene deler, maar wat inderdaad 
ons gemeenschappelijk bezit is en waarvan wij het gevoel hebben: dat is voor de 
toekomst van Nederland, Europa en de hele wereld van de grootste betekenis. 

Als het zo ligt wil ik in dit opzicht aansluiten bij Den Uyl, dat het functionne
ren van de drie werkgemeenschappen, zoals het op het ogenblik gebeurt, gevaren 
inhoudt. Ik heb dat altijd zo geformuleerd, dat daarmee de levens- en wereld
beschouwing op sterk water wordt gezet. De samenkomsten van de p.e.w.G. vind 
ik het meest onbevredigende wat ik in de Partij meemaak. Wat ik van waarde vind 
is, dat zij zich bezint op de vraagstukken, maar er is veel meer aan gelegen dat 
wij dat samen doen. Federalisme mag niet betekenen, dat wij drie groepen zijn, 
die samen strijden voor het socialisme, maar verder ieder in een hoek zitten en, 
volkomen geïsoleerd van elkaar, de principiële vragen bespreken. Wij moeten het 
samen doen, niet in deze zin, dat wij alle mogelijke theoretische discussies krijgen 
over christendom en humanisme, maar dat wij ten opzichte van concrete vragen 
van de cultuur, van de kunst en het onderwijs, samen vragen wat wij als socialis
tische beweging hebben te doen, om er zo voor te zorgen, dat onze beweging ook 
een geestelijke beweging is. Ik zou het woord geestelijke beweging zonder meer 
willen handhaven. Ik bedoel niet, dat de Partij als zodanig door levens- en wereld
beschouwingen wordt gedragen, maar ik wijs de gedachte af, dat de Partij een 
zuiver zakelijk karakter zou hebben. Ik zie iets wat daartussen in ligt, dat wij 
samen hebben te verdedigen, te handhaven en uit te bouwen, een geestesgoed, dat 
aangeduid wordt door het woord Europa, wanneer men het niet neemt als geogra
fisch begrip, maar als geestelijke werkelijkheid. Ik vraag mij af of onze Partij niet 
de taak en de roeping heeft om ook in de Partij de mogelijkheden te scheppen, 
dat dit gebeurt. Ik denk bijvoorbeeld aan het ·onderwijs. Ik bedoel niet: er moet 
een project komen dat voor allen geldt, maar wel dat wij, ook al is er verscheiden
heid tussen christelijk en openbaar onderwijs, als socialistische partij weten in 
welke richting wij koersen en wat voor de toekomst van het land noodzakelijk is. 

Wanneer wij het zo zien meen ik, dat er mogelijkheden zijn van contact met 
andere bewegingen, die niet socialistisch zijn en toch, wat de cultuuropvatting 
betreft, volkomen naast ons zullen staan. Juist als wij de overtuiging hebben, dat 
wij niet zonder meer een socialistische cultuur willen, zijn er mogelijkheden van 
samenwerking. 

Daarom geloof ik, dat wij onze eigen rangorde van waarden zullen moeten 
hebben. Ik zie een mogelijkheid om met degenen met wie ik in de socialistische 
beweging samen zit, tot een opbouw van een mensbeschouwing te komen, die 
functionneren kan in ons volksleven en waarbij het helemaal niet nodig is om de 
eigen levensbeschouwing tot het uiterste door te voeren. Er is nog zoveel dat wij 
gemeenschappelijk hebben en waarvoor wij alleen maar dankbaar kunnen zijn. 
Als wij die mogelijkheid niet uitbuiten, schieten wij als socialistische beweging 
te kort. 
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Ten slotte meen ik, dat de socialistische beweging, als wij het zó doen, ruimte 
zal moeten scheppen voor verschillende vormen van culturele arbeid. Waarom 
zullen wij de christenen en humanisten, terwijl zij tegelijkertijd naast elkaar staan, 
ook niet de ruimte geven, om vanuit hun levensbeschouwing te doen, wat zij naar 
hun overtuiging menen te moeten doen? 

Schermerhorn: Uit wat wij gehoord hebben blijkt wel, dat, als je spreekt over 
socialistische cultuurpolitiek, je midden in de vraag van de structuur en eventuele 
structuurverandering van de socialistische beweging terechtkomt. Dan stel ik 
voorop, dat er in de zin waarin dat begrip vaak gehanteerd wordt, geen socialis
tisch normbesef bestaat. Want het socialisme is beslist niet totalitair. Dat er dus 
bepaalde waardenormen ontleend zijn aan andere levenssferen acht ik niet anders 
dan begrijpelijk en ook juist. Dat is geen zwakheid. Het is alleen maar zwakheid, 
wanneer wij toch in ons ondcrbewustzijn nog rondlopen met het verlangen naar 
een soort totalitair socialisme en ik zal niet ontkenen, dat dat nog vrij vaak het 
geval is. Ik kom telkens uitingen tegen, die deze verdenking bij mij zeer ver
sterken. Ik denk bijvoorbeeld aan het vage gevoel van onbehagen, dat je hier en 
daar opvalt als men vergelijkingen treft met het verleden. Dat schrijf ik voor een 
belangrijk deel daaraan toe. 
Ik geloof dat de gedachten, die ook in het betoog van Buskes naar voren komen, 
en die wij in de Partij in het begin zo vaak en duidelijk gesteld hebben, telkens 
weer herhaling behoeven, nl. dat er wel van zekere socialistische waardenormen 
sprake is, maar alleen voor zover die functionnereQ in dat levensgebied, waarin de 
mens in de gemeenschap fungeert, in het verband met andere mensen en met de 
maatschappij . Daarin gelden bepaalde normen van een andere orde dan dié men 
wel eens geneigd is absolute normen te noemen, vooral in die kringen, waar men 
zich op het standpunt van een bepaalde geloofsbelijdenis stelt. Zij zijn minder 
absoluut maar hebben wel een zeer algemene geldigheid in onze socialistische 
levenssfeer. 

Wanneer ik dus zeg: er is geen socialistisch normbesef, dan is dat voor zover 
het de totaliteit van het mens-zijn tot in zijn diepste vezels toe betreft. Als ik zeg: 
er is ten aanzien van de levensgebieden, waarin de mens functionneert in een 
gemeenschap, wel een zeker gemeenschappelijk normbesef, dat ook wel socialistisch 
gestempeld is, dan is er in beperkte zin sprake van een eigen rangorde van 
waarden. Maar als ik de totaliteit van het mens-zijn bekijk is het zo, dat voor een 
belijdend christen die waarden, die regelrecht aan zijn geloofsovertuiging ontleend 
zijn, primair te achten zijn en in de volgorde daarop komen dan die waarden, die 
spelen op dat v1ak waarin de mens als mens-in-de-gemeenschap functiormeert. 

Vanuit die beschouwing voel ik ook wel een zekere weerstand tegen de wijze, 
waarop de werkgemeenschappen optreden. Ik meen, dat er in dat grote veld waar 
wij de socialistische gedachte als gemeenschapsideaal uitdragen, de mogelijkheid 
van het volstrekt gemeenschappelijke is, en dus geen enkele noodzaak tot die 
eigenaardige spreiding, waar we elke dag over struikelen. 

Ik geloof dus, dat er wel degelijk een mogelijkheid is in dat geweldige tussen
vlak waar in ons zichtbaar leven zich practisch afspeelt, voor wat ik liever noem 
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actieve cultuurpolitiek dan socialistische cultuurpolitiek. Socialistisch zal die cul
tuur pas blijken te zijn, wanneer het op den duur mogelijk blijkt een bijdrage te 
leveren tot de realisering van het mensentype, dat in staat is om het socialistische 
maatschappijbeeld ook werkelijk te doen functionneren. 

De Kadt: De eerste moeilijkheid waar ik mee zit is die bekende moeilijkheid 
om nou eens uit te maken, wat cultuur is. Is datgene, wat wij van het verleden als 
cultuur beschouwen, niet een tamelijk subjectief en verwrongen beeld van de 
werkelijkheid, die in dat verleden bestond? Is een beschouwing over de cultuur 
van de Middeleeuwen of over de cultuur van de 19de eeuw niet een vrij wille
keurige opsomming van een aantal dingen, die ons op dit ogenblik bewonderens
waardig voorkomen en waarvan wij aannemen, dat zij in die tijd het hele geeste
lijke leven hebben beheerst? In ieder geval is dit een heel ingewikkeld vraagstuk, 
dat naar mijn mening niet zo erg veel te maken heeft met de politieke partij 
waartoe je behoort, maar dat wel iets te maken heeft met een zekere algemene 
instelling ten opzichte van de dingen op cultureel gebied zelf. 

De tweede moeilijkheid waarmee ik zit, bestaat hierin, dat zeker in Nederland 
het spreken over culture kwesties, over geestelijke kwesties in het algemeen, iets 
is waarmee je nu eenmaal buitengewoon voorzichtig moet zijn, omdat de dema
gogie van de buitenstaander in alle opzichten gereed ligt om aan het werk te gaan, 
zodra men probeert om over die dingen op redelijke en zakelijke wijze te spreken. 
Daarmee kom ik tot een van de punten, die hier aangeroerd zijn, n1. het onderlinge 
gesprek tussen de werkgemeenschappen in onze Partij, dat zo belangrijk zou 
kunnen zijn, maar dat o.a. daarom niet tot stand komt, omdat de vijand mee
luistert. 

Banning: Dat noemen wij: kleine vossen in Nederlandse tuinen. 
De Kadt: Dat maakt deze zaak in elk geval wel buitengewoon moeilijk, terwijl 

aan de andere kant de behoefte om ronduit over deze dingen te praten, eigenlijk 
een levensbehoefte van de beweging is. Tussen deze twee dingen in zitten wij en 
nu kan men natuurlijk heel gemakkelijk zeggen: dan moet je maar, ongeacht alle 
gevolgen daarvan, uitspreken wat je nodig vindt. De vraag is: moet dat uitgespro
ken worden in het kader van een politieke partij, of is het nu juist de typische 
eigenschap van het culturele, dat deze dingen alleen kunnen gebeuren door onaf
hankelijke persoonlijkheden, die beginnen met over deze zaak te praten. Zoals het 
onafhankelijke persoonlijkheden zijn, die op cultuurgebied altijd de eerste verande
ringen en vernieuwingen naar voren brengen, die dan op den duur door grotere 
groepen in de politieke beweging geheel of gedeeltelijk worden aanvaard. 

Een derde punt is dit. Men kan zeggen: laten wij over concréte dingen gaan 
spreken en er zijn hier in de voorafgaande beschouwingen een paar van die 
concrete dingen even aangeduid: onderwijs en kunst. Moet nu de Partij bijvoor
beeld een standpunt innemen ten opzichte van de experimentele poëzie? Dat lijkt 
mij volslagen dwaasheid. Het zou een experiment zijn, waartegen ik mij toch in het 
belang van alle twee zou verzetten, omdat dat naar mijn mening niet op het ter
rein van de Partij ligt, maar op het terrein van de onafhankelijke persoonlijkheden 
en organisaties, die zich met deze dingen bezighouden. 
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Wat ten opzichte van de kunst geldt, kunnen wij niet op precies dezelfde wijze 
stellen ten opzichte van het onderwijs. Daar ligt de zaak ongetwijfeld anders, aan
gezien er nu eenmaal onderwijs moet zijn en er een zekere gemeenschappelijkheid 
gevonden moet worden op onderwijs gebied. Daarbij gaat het om dingen, die ver 
genoeg in de maatschappij zijn gegroeid en door zulke grote massa's zijn aan
vaard, dat wij tot een gemeenschappelijke houding komen. Zo is er op kunst
gebied natuurlijk ook een en ander waarover men het wel een beetje eens is 
geworden, maar daarbij snijden wij aan beide kanten eigenlijk af het nieuwe, de 
verandering, het revolutionnaire of hoe men het noeme~ wil. De noodzakelijke 
rebellie snijden wij af op onderwijs- en kunstgebied. Dan krijgen wij dus op al 
dergelijke gebieden zo iets als een grote middenmoot van wat wel door de beugel 
kan en wat wel algemeen aanvaard zou kunnen worden. Daar houden wij ons 
mee bezig. Tegelijkertijd is er een gebied, waarvan wij moeten zeggen: dat is nog 
te zeer omstreden, dan dat wij ons als beweging daarop kunnen wagen. Ik geloof 
dat voor zover er zo iets als een cultuurpolitiek mogelijk zou zijn, deze o.a. zal 
moeten bestaan in het nagaan waar wij ons mee kunnen bemoeien, zonder dat wij 
ongelukken aanrichten, hetzij voor ons zelf, hetzij voor de gemeenschap, en waar 
moeten wij voorlopig afblijven. 

Als wij nu willen komen tot een bepaling van wat de socialistische beweging 
als geheel ten opzichte van deze problemen heeft te doen, dan zou ik willen aan
sluiten bij hetgeen ook door Den Uyl naar voren is gebracht, nl. dat wij tot taak 
hebben behoefte te wekken, dat wij dus op geestelijk gebied dezelfde taak hebben 
die LassalIe voor zich zag toen hij het had over: "die verdammte Bedürfnislosig
keit" van het proletaliaat, waarmee hij ook het geestelijke en niet alleen het 
materiële bedoelde. Zijn verwijt: zolang jullie maar slechte worst hebben en een 
hoeveelheid bier, bemoei je je niet met problemen zoals het algemeen kiesrecht. 
Wij zouden kunnen zeggen, dat wij dit veel verder moeten uitbreiden en het gehele 
gebied van de cultuur zou men kunnen zien als taak van de socialistische bewe
ging, als zij een klaar oordeel had over die dingen. Daarmee kom ik dus weer 
terug op mijn beginmoeilijkheid: heeft die socialistische beweging een oordeel over 
deze culturele dingen, kan zij dit krijgen en kan uit haar onderlinge discussie 
zo iets naar voren komen in het milieu, waarin die beweging gesteld is. Dan ben 
ik ten opzichte daru:van vrij pessimistisch en zie ik toch vooral de behoefte, die de 
socialistische beweging heeft aan min of meer onafhankelijke figuren, die zich op 
dat gebied bewegen en waarvan zij zich ook distanciëren kan. 

De opvattingen van Den Uyllijken mij ten slotte in het algemeen wel juist, maar 
daarbij is toch een te grote nadruk gelegd op wat hij ziet als de gevaren van de 
mechanisatie en de massificering, die op het ogenblik plaatsvinden. Ik geef graag 
toe, dat dit alles leidt tot een reeks van onvermijdelijke verschijnselen. Maar is in 
het verleden op een andere wijze niet een hele reeks van even onvermijdelijke 
verschijnselen naar voren gekomen en is het niet zo, dat wij de verschijnselen, die 
wij op het ogenblik waarnemen, voor een groot gedeelte moeten zien als over
gangsverschijnselen, die toch ook een positieve kant hebben? Met name de moge
lijkheid van het toetreden tot de cultuur, die op het ogenblik veel groter is voor 
de massa, dan zij ooit tevoren is geweest. Met die massa bedoel ik dan niet wat 
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men zo pleegt te noemen het proletariaat of de onderste lagen van de maatschap
pij - want ik vind het meest verontrustende van het gehele verschijnsel, dat men 
in de groep van de intellectuelen en leidinggevende persoonlijkheden al die dingen 
in even sterke mate ziet als bij de zogenaamde massa. Het is een verontrustend 
verschijnsel, dat voortkomt uit het feit, dat er veel meer mogelijkheden zijn dan 
ooit tevoren en dat er een heel lange tijd nodig zal zijn vóór uit die mogelijkheden 
keuzen worden gedaan, die kunnen leiden tot een hogere cultuurvorm. Ik geloof 
dat wij in de huidige situatie te recht de nadruk leggen op dingen als grotere wel
vaart en sociale zekerheid. Ook degenen, die aristocratische cultuuropvattingen 
hebben, komen vaak tot de opvatting, dat cultuur een basis eist van leisure, vrije 
tijd, gelegenheid hebben zich te bewegen, zich te bemoeien met andere dingen 
dan die van het naakte materiële bestaan. 

Wanneer wij die voorwaarde scheppen bij de grote massa, geven wij dan eigen
lijk niet voor het eerst een mogelijkheid voor een cultuur op de breedst mogelijke 
basis en dus voor een socialistische cultuur in die zin, dat iedereen eraan kan 
deelnemen, waarvan de poorten voor iedereen open staan? De inhoud van de cul
tuur wordt bepaald door de scheppende persoonlijkheden, die altijd en overal de 
inhoud van een cultuur bepalen e~ ten opzichte van hen hebben wij tot taak om 
te zorgen, dat wij ze in materiële zin alle mogelijke kansen geven en dat wij het 
hun in g~estelijke zin zo weinig mogelijk lastig maken. 

Polak: Vermoedelijk als eenling zou ik een lans willen breken vOor een socialis
tische cultuurpolitiek, waarbij niet alleen socialistisch en politiek verbonden zijn, 
maar ook socialistisch en cultuur. Misschien eerst uit een bijna negatieve overwe
ging, omdat ik zie dat door het socialisme structuurwijzigingen teweeg worden 
gebracht, die in bepaalde opzichten een anti-culturele werking kunnen uitoefenen. 
Ik meen dat het minste wat het socialisme daartegenover stellen kan is een cultuur
politiek, die een compleet socialisme betekent. Als wij de ontwikkeling zien naar 
meer sociale zekerheid, dan weten wij ook van de daaraan verbonden mogelijk
heden tot meer passiviteit, meer uitholling van persoonlijke verantwoordelijkheid 
en dergelijke; met andere woorden van een mogelijke anti-culturele werking. Men 
kan hetzelfde zien, in de fundamentele democratisering. Juist het feit, dat voor het 
eerst gelijke kansen behoren te worden gegeven, ook op cultuur-gebied, vergroot 
en verscherpt het gevaar van de anti-culturele werking, indien de massa het niveau 
en de inhoud van de cultuur naar beneden trekt. Wil men dan spreken over 
cultuurpolitiek, laten wij dan in elk geval zelf een open oog houden voor datgene 
wat het socialisme op cultureel gebied zou kunnen beschadigen. Zaak is dat daar
voor een compensatie tot stand komt. 

Mijn tweede punt is meer positief. Wanneer wij spreken over idealen van een 
meer met het socialisme overeenkomende maatschappij-inrichting, kan ik mij die 
niet los denken enerzijds van een socialistisch mens-beeld, anderzijds van een 
socialistisch cultuur-beeld. Ik kan mij dus een maatschappij-inrichting, die op 
socialistische grondslagen staat, niet denken zonder een nieuwe mens in die maat
schappij, maar ook niet zonder een vernieuwde cultuur en daar zou dus het 
socialisme naar mijn overtuiging bepaald een positieve bijdrage moeten leveren, 
waarbij deze drie grootheden ineengrijpen. 
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Buskes: Wat versta je onder een socialistisch mens-beeld? 
Polak: Daaronder versta ik hetzelfde, wat het oude socialisme daaronder ver

stond zowel als wat het personalistisch socialisme daaronder verstaat, nl. een 
verhouding van mensen en medemensen ip de gemeenschap, die men aan kan 
duiden met de oude termen broederschap, sociale rechtvaardigheid en naasten
liefde. 

Btlskes: Waarom noem je dat een socialistisch mens-beeld? 
Polak: Ik wû niet zeggen, dat dit een monopolie zou zijn van het socialisme, 

helemaal niet, maar het zou wel passen in een socialistische maatschappij-inrich
ting. Ik zou mij kunnen voorstellen dat tal van anderen hetzelfde ideaal hebben 
en dat het misschien wat pretentieus is om daarop het etiket socialistisch te plak
ken. Maar omgekeerd kun je niet zien een socialistische maatschappij-imichting, 
waarin, niet deze mens ook mee begrepen is. 

In . de derde plaats heb ik behoefte aan een eigen houding van het socialisme 
tegenover de crisis van de cultuur. Kennelijk zijn daaromtrent hier nuances aan
wezig, waarbij ik bij De Kadt beluister dat hij het niet zo erg vindt; hij spreekt 
over een overgangsverschijnsel. Hij meent, dat wij oude culturen niet moeten 
idealiseren. Ik geloof, dat onze cultuur gekomen is op een moment van erop of 
eronder en dat de tendens meer gaat in de richting van eronder. Hier ligt een 
positieve taak voor het socialisme om mee te helpen aan de strijd tegen de ver
wording van de cultuur. 

Een punt dat daarmee samenhangt, maar waar bijna niemand op gereageerd 
heeft, is de verschuiving die al deze verschijnselen moeten meebrengen van het 
sociale naar het culturele vlak en de verschuiving, die daarmee gepaard zal moeten 
gaan in de houding van de Partij en haar vertegenwoordigers. Wij kunnen heel 
moeilijk zeggen, dat de cultuur in de Partij een dergelijke positie zou innemen als 
het vraagstuk van loon- en werkgelegenheid en allerlei sociale vraagstukken of 
zelfs zoveel plaats als de Europese en internationale vraagstukken. Ik geloof, dat 
het een uitermate ernstig gemis is, dat in bijna alle partij-organen en partij-instru
menten - ik bedoel daarmee dus ook de pers en de radio - he~ culturele element 
veel minder sterk aanwezig is dan men in deze tijd mag verwachten en zou moeten 
eisen. Nu heeft De Kadt gezegd, als wij van wat cultuur is geen beeld hebben, 
hoe kun je dan van een partij verlangen dat zij een bepaald standpunt inneemt 
ten aanzien van de cultuur. Dat lijkt mij op zich zelf juist, maar het niet weten of 
het niet eens zijn over wat cultuur is, is ook weer precies het punt dat ons 
onbehagen zou moeten wekken. Want wij weten wel degelijk wat werkgelegen
heid is en wij weten ook iets over internationale vraagstukken en defensie. Waar
om is cultuur dan zo'n onvast en vaag begrip, dat wij hier onmiddellijk angstig 
worden en temgwijken, terwijl het naar mijn gevoel zo primair is, dat wij ons 
hierop gemeenschappelijk zouden moeten storten? 

In dit verband zou ik naar aanleiding van wat is gezegd over de werkgemeen
schappen nog naar voren willen brengen, dat er ook nog leden van de Partij zijn, 
die niet bij een werkgemeenschap zijn aangesloten en dat er onder 
hen misschien zouden zijn, die cultureel gezien ook van enige waarde 
zijn. Mijn vrees is, dat er alleen nog maar werkgemeenschappen zijn, die 
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gescheiden van elkaar staan en dat men niet alleen een splitsing krijgt, maar dat 
bovendien nog wegvalt het deel, dat niet bij de gemeenschappen is aangesloten . 
Dat wij niet weten wat cultuur is, wat de doeleinden daarvan zouden moeten zijn, 
wat een beeld is van de cultuur waarnaar de Partij zou moeten streven, komt niet 
omdat het onmogelijk is om dat vast te stellen, maar omdat wij ons onvoldoende 
hiermee bezighouden, omdat wij het belang daarvan niet genoeg hebben onder
kend en erkend. Want als dat het geval was, zouden wij zeker op deze punten 
veel verder kunnen zijn dan wij nu zijn. 

De Kadt: Ook zonder het gevaar van een totalitaire partij te worden? 
Polak: Ik zie helemaal niet in, dat men een totalitaire partij zou zijn, wanneer 

men meepraat over cultuur. Wanneer wij zouden spreken over socialistische cultuur
politiek behoeft dat niet te betekenen, dat die politiek ook niet door andere ge
voerd zou kunnen en moeten worden. Ik zie het socialisme daarbij als voorganger 
en stootblok; de anderen zullen dan wel volgen in de bres die wij gemaakt hebben. 
Indien De Kadt gelijk zou hebben met zijn pessimisme, waarbij hij zegt, dat hij 
sceptisch staat tegenover datgene wat wij op dit gebied als socialistische beweging 
zouden kunnen doen, ook vooral wat betreft het dynamisch vernieuwende, dan 
ben ik nog veel pessimistischer gestemd èn wat beb'eft de cultuur èn voor het 
socialisme. 

Banning: Ik zou willen toelichten, waarom ik, zij het misschien op andere gron
den dan Polak, blijf spreken van een socialistische cultuur en dus ook van een 
politiek, die socialistische cultuur bevordert en dient. Ik ga geen exacte definitie 
presenteren, maar zou in het algemeen onder "cultuur" willen verstaan: de gericht- r 

heid van het toonaangevend bewustzijn in een bepaald tijdvak. Ik geloof, dat je zo 
spreken mag van bijvoorbeeld de cultuur van de Aufklärung. Ik wil hierbij niet 
verder teruggaan en bijvoorbeeld niet spreken over het cultuurbewustzijn van het 
oude Hellas. Je mag spreken van het cultuurbewustzijn van de Aufklärung, zoals 
je kunt spreken over een zekere gerichtheid van het toonaangevende bewustzijn, 
van wat wij de burgerlijke cultuur noemen, het burgerlijke denken. Ik geloof, dat 
ik dat ook nader kan analyseren en karakteriseren, zowel van de Aufklärung als 
van dat burgerlijke denken, die elkaar in zekere zin overlappen. In die zin kunnen 
wij ook spreken van een socialistisch cultuurbesef, waaronder ik dan versta: een 
besef, dat op het ogenblik onder onze handen en ogen zichtbaar en tastbaar zal 
groeien en waarvan ik aanneem, dat het in een maatschappij op socialistische 
grondslag, dus een socialistische maatschappij, [niet de socialistische maatschappij, 
want ik weet niet hoe die eruit zal zien] tot een zekere vormgeving komt. 'i 

Wanneer we het hebben over vormgeving kan ik misschien De Kadt vinden, 
wanneer hij spreekt over toonaangevende persoonlijkheden, want hun betekenis 
ligt in eerste instantie in de vormgeving. Maar er is een groot aantal mensen, dat 
tot eigen vormgeving niet komt en toch deel heeft aan de gerichtheid van het 
bewustzijn. In de periode van de Aufklärung bijvoorbeeld zijn er grote persoon
lijkheden geweest als Leibnitz, Lessing, Voltaire, maar er was ook een algemene 
gerichtheid van bewustzijn en denken, waaraan die grote persoonlijkheden vorm 
gaven. Die beide elementen moeten wij zien. Wanneer wij in de historie kunnen 
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spreken over deze tijdvakken, dan wil ik die lijn doortrekken en kan er ook sprake 
zijn van een gerichtheid van bewustzijn en denken, dat wij socialistisch kunnen 
noemen en dat wij nader moeten omschrijven. 

In de eerste plaats zie ik dan als karakteristiek voor dit socialistische bewustzijn 
- en nu gebruik ik de term, die vooral gebruikt is door Geiger - dat dit niet 
gericht is op bezit en eigendom, maar op arbeid. Geigel' spreekt van "Eigentums
denken" en "Arbeitsdenken". Het karakteristieke van het socialisme is voor mij, dat 
de factor Arbeid in het samenspel tussen kapitaal en arbeid de leiding heeft. Een 
socialistisch bewustzijn zie ik daar, waar hoge betekenis wordt toegekend aan de 
arbeid. Dit staat in ieder geval tegenover de opvattingen in het kapitalistische 
tijdvak, toen overwegende betekenis werd toegekend aan geld, aan eigendom. 

Nu zou men de vraag kunnen stellen, of in andere volksgroepen dit arbeids
denken ook niet aanwezig is. Hier en daar wel. Maar het is toch de socialistische 
beweging, die dit zeer scherp gesteld heeft in het verleden en die dit tot het 
specifiek socialistische heeft gemaakt. Hoe meer dat arbeidsdenken ons vervult, 
hoe meer wij socialist zijn. Dit kan ook in de politiek een grote rol spelen. 

Btlskes: Wat betekent "gericht op arbeid", wanneer je het over cultuur hebt? 
Banning: Ik ben nog niet klaar. Ik ben bezig de kenmerken op te noemen van 

wat het typische voor een socialistische waarde-ordening is. Dat is in de eerste plaats 
het arbeidsdenken. Het tweede element is het personalisme, in die zin, dat in de 
arbeid - als één van de essentialia van het menselijk leven - de mens als persoon 
tot zijn recht heeft te komen. Dat is min of meer een ethische eis, maar dat is 
primaat van de arbeid ook. Ik zie de mensen in het tegenwoordige arbeidsproces in 
allerlei relaties met elkaar, in allerlei groepsverbanden. De norm, die wij daarbij 
aanleggen is, dat in en mede door al deze relaties (de relatie tot de natuur, tot de 
arbeid, tot de medemens) de mens tot persoon wordt in het besef - en dat is het 
tegendeel van het individualisme - dat de ene mens de andere nodig heeft om 
geestelijk te groeien. 

Het derde element - als specifiek socialistisch, van het verleden en van het 
heden - is een zeker ethisch radicalisme. Ik voeg daarbij het woord "ethisch" toe 
om aan te geven, dat dit niet alleen is gefundeerd in sentimenten en ressentimen
ten, maar ook in een waardebesef omtrent de mens en menselijke arbeid. De onder
grond van de opstandigheid van de socialistische beweging in het verleden zal 
zich nu niet alleen uiten in opstandigheid, maar vooral in ethisch radicalisme. 
Daarmede is genoemd die tendens waarop ook Polak en Buskes duidelijk hebben 
gewezen, namelijk de uithollingstendens, die ook met socialistische maatregelen 
gepaard kan gaan. Dat uitholling met ethisch radicalisme wordt beantwoord, is 
socialisme. Daaraan zou ik willen toevoegen - maar dat is niet specifiek socialis
tisch - de norm van de openheid. Daarmee bedoel ik eigenlijk niet alleen de 
socialistische, maar de wijsgerige omschrijving. De openheid ook naar het metaphy
sische, in tegenstelling tot het burgerlijke denken, waarvan het karakteristieke is de 
"in sich selbst beschlossene Endlichkeit" en dat volkomen geseculariseerd is. Ik 
vraag van een socialistisch denken: openheid naar verschillende kanten, zonder dit 
uitsluitend te willen binden aan een godsdienstige overtuiging. Dat is het karakter 
van het socialisme, zoals wij dat in de Partij kennen. 
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Wanneer wij deze vier elementen samennemen, hebben wij hiermede een gericht
heid van het denken, van ons bewustzijn, die specifiek socialistisch mag heten. 
Vanzelfsprekend betekent dat nog geen socialistische cultuur in die zin, dat daar
aan nu ook een vorm is gegeven. Het element van vormgeving is het werk van de 
grote persoonlijkheden, maar de selectieve gerichtheid en het levensbesef zijn de 
voorwaarden voor de vormgeving, en ik dacht dat dat levensbesef, dat specifiek is 
voor het socialisme, het eigenaardige was waarin wij elkaar herkennen, ook wel 
de mensen, die niet in de socialistische beweging zijn, maar nochtans dat besef 
hebben. 

Daarom ben ik voorlopig nog geneigd te spreken van een socialistisch cultuur
besef en in de toekomst zie ik uit naar een socialistische cultuur, waaronder ik 
versta, dat mede op grond van andere sociale verhoudingen een levensbesef aan
wezig zal zijn, waarvan dit een paar elementen zijn. De moeilijkheid hierbij is 
natuurlijk, dat bijvoorbeeld de omschrijving van de Aufklärung veel eenvoudiger is, 
omdat die tot het verleden behoort, en ik hier niet de rol van profeet wil spelen. 
- Schermerhorn: Ik heb niet het gevoel, dat dit in strijd is met de stelling, dat er 
van een totalitair socialisme geen sprake mag zijn. Dit geheel speelt op het vlak, 
dat ik beschrijf als dat, waarop de mens in de gemeenschap als mens functionneert. 

Banning: Inderdaad, ik bedoel niet te zeggen: socialistische cultuur geeft de 
totaliteit aan. Dat was met het burgerlijk denken ook niet zo. De elementen, die 
ik daaruit zou kunnen lichten waren rationalisme, individualisme en het gesecu
lariseerde, maar dat wil niet zeggen, dat dit burgerlijk denken daarin geheel 
opging. Er waren veel brave lieden bij die christelijk of katholiek waren. 

Buskes: Men kan pas spreken over socialistische cultuur, wanneer tot de vorm
geving wordt overgegaan. Bij die vormgeving komen de verschillen tussen degenen, 
die socialistisch en die niet-socialistisch zijn. Wanneer je in kerkelijke kringen deze 
dingen zegt, dan stemt men er mee in, totdat de concrete vormgeving aan de orde 
komt. 

Schermerhorn: Men stemt ermee in, zonder de consequenties van deze stellingen 
in de gaten té hebben. Wanneer men het arbeidsdenken primair stelt en het 
kapitaal secundair, kan men niet aannemen, daarmede niet-socialistische politiek in 
Nederland ook wel te kunnen aanvaarden. Dat is uitgesloten. 

Banning: Dat dacht ik ook; socialisme is dat de factor arbeid de leiding heeft 
en het kapitaal onder leiding van de arbeid staat. 

Buskes: Maar wat betekent dat, wanneer je over cultuur spreekt? 
Banning: Dat betekent niet anders dan dat er een levensbesef gevoed wordt, dat 

om vormgeving vraagt. 
Polak: Het beoogt die vormgeving mogelijk te maken, maar er kan misschien 

in het socialisme iets zitten, dat die vormgeving onmogelijk maakt. Het kan zo 
zijn, dat door de fundamentele democratisering die aristocratische vormgeving, 
afgezien in welke laag van de maatschappij, wordt afgesneden. Daarom is het van 
enorm belang, dat het socialisme zich op dit punt juist herstelt en krachtig positieve 
mogelijkheden geeft aan die creatieve minderheid. 

Schermerhorn: Dat geldt maar voor een gedeelte, omdat men ook in een socialis
tische beweging arbeidsaristocratie lang niet altijd erkent. 
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Banning: Wat volgt hier politiek uit? Een zeer bewuste poging om het ressenti
ment in brede groepen van ons volk tegenover de handenarbeid bewust weg te 
nemen, om de handenarbeid eerherstel te geven. Dat is een proces dat volledig 
aan de gang is; in een maatschappij met hooggeschoolde arbeiders krijgen wij een 
sociale laag die uitsteekt boven het boorden proletariaat. 

Den Uyl: Wat zou hier voor de cultuur uit volgen? 
Banning: Ik heb niet verdedigd, dat het socialisme het algenoegzame principe is. 

Dat namelijk ontken ik. Wat ik wèl wil, is, dat het socialisme een eigen principe 
van levensbesef meebrengt, dat op vonngeving wacht en de vormgeving is in de 
eerste plaats het proces van de grote persoonlijkheden, die - in contact met bet 
volk en het levensbewustzijn van het volk - hun werk verrichten ... 

Schermerhorn: en als zodanig erkend worden ... 
Den Uyl: Ik kan een eind met Banning meegaan, wanneer hij wil vasthouden 

aan het begrip socialistisch cultuurbesef. Alleen het onderscheid tussen vorm
geving en besef is hierbij essentieel. En ik ben er niet gerust op dat Banning dit 
onderscheid voldoende vasthoudt als hij de verbinding met het socialistische ver
leden legt. Zoals Huizinga heeft gezegd bij een poging tot benadering van het 
begrip cultuur; "een cultuur zonder barmhartigheid is geen cultuur", zo kan ik 
mij voorstellen, dat Banning zegt: "Een cultuur, die aan de elementen, die hij 
noemde, geen recht laat wedervaren, is geen socialistiscbe cultuur". Accoord, maar 
het probleem, zoals bet ervaren werd in bet verleden, zoals het bijvoorbeeld in de 
vroegere S.D.A.P. telkens gesteld is - Henriëtte Roland Holst, Gorter en vele 
anderen zijn hierbij te noemen - was, dat het socialisme op enigerlei wijze zou 
beschikken over eigen vormgevende principes ten aanzien van de cultuur. En nu 
meen ik, dat het socialisme niet in staat is tot en ook niet mag streven naar het 
opstellen van enig vormgevend beginsel met betrekking tot de cultuur, doch zicb 
moet beperken tot het wekken en versterken van cultuurbesef, waarbij ik graag 
de formulering van Banning volg. En dan moeten wij aanvaarden, dat wij hier 
op een totaal ander vlak zitten dan de cultuurtheoretici van het oude socialisme, 
want die hebben bewust iets anders gewild. Gorter was daarbij misschien het 
meest absolute en zuivere voorbeeld van een totaal andere benadering van de 
gehele problematiek dan wij hier geven en waarop Banning zich vastlegt. 

Banning: Voor Gorter en de zijnen was het socialisme ook de allesomvattende 
levensvisie. Voor hem was het socialisme een absolute religie. 

Buskes: Wanneer ik aan socialistische cultuur denk, kan ik die niet losmaken 
van de vormgeving. Ik zou dit willen illustreren aan een figuur uit het verleden. 
Wanneer ik denk aan de redevoering van Kuyper in '91, dan vind ik daarin al de 
elementen terug, die Banning noemde, terwijl Kuyper zeer beslist het socialisme 

afwees. 
Banning: Niet elk socalisme. De mensen, die volgens het standpunt van Kuyper 

van '91 doorwerkten, zijn nu lid van de Partij! 
Buskes: Wanneer wij tot de vormgeving komen, trekken zij andere consequen

ties. Ik vind het onjuist, om vanuit de consequenties die wij trekken, dit oorspron
kelijke besef socialistisch te noemen. 

Den Uyl: Of je er prijs op stelt om hiervoor het woord socialisme te gebruiken, 

525 



lijkt me puur een kwestie van terminologie en tactiek. Ik voel ervoor om met de 
elementen, die Banning heeft aangegeven op de achtergrond te zeggen: hier liggen 
typisch de wortels voor een socialistisch cultuurbesef. 

Buskes: Ik blijf bij mijn uitspraak, dat wij het etiket socialisme gebruiken voor 
iets, dat het bezit van meer mensen is. Ik kan wel bij maatschappij-opbouw, maar 
niet bij cultuur het woord socialisme aanvaarden. Men zal mij duidelijk moeten 
maken, waarin voor de cultuur het socialistische ligt. 

Banning: Op het ogenblik, sprekende over deze problematiek, kan ik niet verder 
komen dan het spreken over cultuurbesef, anders ga ik wensdromen tekenen. Maar 
ik ben ervan overtuigd dat, evenzeer als in het verleden de cultuurvorm de wezen
lijke uitdrukking was van cultuurbesef, dat ook in de toekomst zo zal zijn. Wij 
moeten ten aanzien van de cultuur, die groeit, een bepaald cultuurbesef voeden. 

Polak: Ik ben het wel eens met het voeden van dit cultuurbesef, maar dat is 
nog maar de ondergrond. Ik heb het idee, dat enkelen in ons midden dan maar 
blijven staan voor een sprong, die zij niet meer durven te nemen, dat is: het inhoud 
geven aan iets dat nog leeg is. Cultuurbesef, waarvoor, waartoe en waarheen? Net 
als wij dat voor de vrijheid hebben gezegd. Wat ziet men dan voor zich als cul
tuurbeeld? Als men het daarover heeft, spreekt men over wensdromen en utopieën, 
dan zakt ineens alles weg. Die kloof, daar ligt het verschil. Men moet meer vragen 
dan alleen het cultuurbesef. Men moet iets zeggen over vorm en inhoud en dàn 
alleen mag men spreken over socialistische cultuur en socialistische cultuurpolitiek. 

Schermerhorn: Ik geloof, dat wij telkens vanuit dit cultuur besef ons standpunt 
moeten bepalen omtrent de concrete vraagstukken en dan zal moeten blijken, in 
hoeverre dat cultuurbesef sterk genoeg is om oplossingen te bevorderen en te 
realiseren, die met dat cultuurbesef in overeenstemming zijn. In "De Weg naar 
Vrijheid" worden concrete maatregelen voorgesteld. Wanneer die vanuit dat cul
tuurbesef zijn geschreven, dan kan dit blijken een positieve bijdrage te zijn. Het zal 
nog van heel veel afhangen, of dit zo zal worden verwezenlijkt. Op de onderwijs
problemen van deze tijd heeft het socialistisch cultuurbesef een antwoord, dat vier
kant in suijd is met datgene, wat door menig socialistisch onderwijzer op dit 
ogenblik als ideaal wordt vertolkt. Met mijn· socialistisch cultuurbesef moet ik hier 
positief stelling tegen nemen. 

Banning: Wat beu·eft mensen, die in de richting denken van wat wij wezenlijk 
achten voor socialistisch cultuurbesef en die desondanks weigeren om zich politiek 
gezien socialist te noemen, daar kan ik blij om zijn. Daarom missen wij niet het 
recht om van socialistisch cultuurbesef te spreken. Wij zouden fout doen met van 
onze kant de eis te stellen, dat ons begrip van socialistisch cultuurbesef bepaald 
zou moeten worden door het politieke socialisme in de vorm van het georganiseerd 
zijn in een partij. Het is omgekeerd: het socialistische cultuurbesef heeft de partij 
te doordringen en buiten de partij ook nog anderen. 

De Kadt: Ik ben het daarmee wel eens. Mijn bezwaar gaat tegen de wijze, waar
op hier gesteld wordt dat er zo iets zou zijn als een cultuurbesef, dat nog geen 
vormgeving heeft, terwijl - als ik het goed zie - alleen een cultuurbesef mogelijk 
wordt als er al een aantal vormgevingen zijn. Immers het ontstaan van het burger
lijk cultuurbesef ging gelijk op met het ontstaan van een reeks van kunstwerken, 
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van philosophische stelsels en uitingen. De cultuur is het geheel van deze concrete 
dingen en van het bewustzijn, dat daardoor bevorderd en voor een gedeelte zelf 
geschapen wordt. Als ik dit nu op het socialisme toepas, dan vraag ik: wat is er 
nu aan concrete dingen, waarop je het stempel "socialistisch" zou kunnen ru'ukken? 
Ik kan goed zien wat een kathedraal is en wat die betekent in de wereldbeschou
wing van een bepaald tijdperk. Maar waar is de socialistische kathedraal of het 
socialistische ziekenhuis? Waar zijn de bouwwerken, waar zijn de kunstuitingen, 
waar zijn de philosophische stelsels, waarop wij dat stempel kunnen drukken en 
waarvan wij dan kunnen zeggen, die zijn ontstaan uit socialistisch cultuurbesef? 
Besef en vormgeving kan ik niet los van elkaar denken. 

Wat nu betreft het arbeidsdenken, waarover Banning heeft gesproken, binnen 
dat arbeidsdenken gaat het nu juist om de plaats van de cultuur. Ik kan mij een 
arbeidsdenken voorstellen, dat anti-cultureel is in die zin, dat datgene, wat eigen
lijk de cultuur is, voor dat radicale arbeidsdenken overbodige luxe zou zijn. Daarom 
zie ik deze socialistische cultuur op zijn hoogst zo bepaald, dat men zou kunnen 
zeggen: dit is de akker, waarop het gewas kan groeien, maar de hemel mag weten 
wat erop zal groeien en op een aantal van die gewassen ben ik niet zo gesteld. 
Met wat Banning zegt ben ik het dus wel eens, maar ik heb er niet genoeg aan. 

Bann'ing: Ik ook niet! Op die akker kan ook onkruid groeien. Hier spreekt mijn 
calvinistische hart. Maar wat ik naru'ukkelijk heb gesteld als socialistisch, dat is de 
onverbrekelijke samenhang van deze vier elementen. Wanneer je er één van neemt 
en je isoleert dat van de andere drie, kan die cultuur in het tegendeel verkeren van 
wat socialisme is. Dat geldt bijvoorbeeld voor Taylor. Ik kom dan precies in de 
andere hoek terecht, waar alles is gesplitst op het arbeiclsdenken. Dat is een carica
tuur van wat ik bedoel, omdat dan de andere elementen verwaarloosd zijn. 

Wat de vraag van De Kadt naar concrete voorbeelden van socialistische cultuur 
betreft, zou ik toch willen vragen, of er in het huidige Nederland en in Europa 
geen tekenen zijn aan te geven van socialistische vormgeving, waarbij ik Käthe 
Kollwitz zou willen noemen als een typisch socialistisch voorbeeld. Zet deze kunst 
naast die van Jozef Israëls, en dan is duidelijk dat de kunst van Käthe Kollwitz 
helemaal is doorleefd vanuit de sfeer van de persoonlijke bewogenheid over het lot 
van de armen. Ook in onze socialistische dichters vinden wij die poging om vorm 
te geven, ook wanneer zij sonnetten schrijven. In de inhoud en het levensbesef zie 
ik iets, waarin ik mijzelf als socialist herken. 

Den Uyl: Ik zie werkelijk niet in, hoe een vormgevend beginsel zou kunnen 
worden onderscheiden als socialistisch of niet-socialistisch, zij het in de beeldende 
kunst of in de poëzie, waarom bijvoorbeeld de vormen die Hemiëtte Roland Holst 
aan haar verzen heeft gegeven als socialistisch zouden moeten gelden. 

Banning: Accoord. Maar dat is niet in strijd met de stelling, dat ik toch wel 
kunst in Nederland en Europa vind, die mij aanspreekt als socialistische kunst. 

Buskes: Waarom je de kunst van Käthe Kollwitz socialistische kunst noemt, is 
mij niet duidelijk. Het is cultuur van en voor socialisten, maar geen socialistische 
cultuur. 

Den Uyl: Het werk van een aantal schilders en schrijvers, die zich in het ver
leden met het socialisme hebben verbonden en ook hun inspiratie aan dezelfde 
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bronnen hebben ontleend, kan men uit cultuur-historisch oogpunt aanduiden als 
socialistische kunst. Maar in deze zin geldt ook, dat naarmate de maatschappij 
socialistischer wordt, de kunst veelvormiger zal zijn en er dus steeds minder reden 
zal bestaan om van socialistische kunst te spreken. 

Polak: Ik geloof, dat wij ons allemaal gesterkt voelen in onze eigen gedachten
gang. Ik ben het met De Kadt volkomen eens. Ik geloof, dat je vonngeving en 
cultuurbesef niet en nooit kunt scheiden, maar dat er een wisselwerking tussen hen 
is, die je per definitie niet kunt losmaken. 

Ik geloof verder, dat uit deze schildering van wat socialisme is, nog niet te kris
talliseren valt wat nu socialistische cultuur is en ook niet wat socialistisch cultuur
besef is. Daarom voel ik mij gesterkt in mijn oorspronkelijke gedachtengang, dat 
alleen wanneer men een zeker socialistisch cultuurperspectief heeft, men kan 
zeggen: dit past bij mijn socialistisch maatschappij-ideaal, mijn mens-ideaal en zelfs 
mijn levens- en wereldbeschouwing. 

Schermerhorn: Gelooft Polak, dat er een mogelijkheid is om een zeker cultuur
besef te hebben, dat niet vooruit denkt, dat perspectiefloos is, dat niet ergens naar 
streeft, dat niet zegt: "neen" tegen bepaalde dingen die er nu zijn, dat wil zeggen 
"ja" tegen de tegenkant? Ik geloof er niets van. Degenen die leven vanuit dat 
besef, zullen hun idealen tegelijktijd projecteren op de werkelijkheid van heden. 

Banning: Ik heb alleen gesteld, dat in het stadium waarin wij op het ogenblik 
zijn in de Westerse maatschappij, het typische overgangsstadium van de maat
schappelijke verandering, het voor ons geslacht niet mogelijk is om iets verstandigs 
te zeggen over de vormen waarin in de toekomst een socialistisch cultuurbesef zal 
worden uitgedrukt. Wij zijn in een stadium waarin wij alleen symptomen zien. 
Vergeleken bijvoorbeeld met de verhouding van een Middeleeuwer tot de Renais
sance, zijn wij nu pas in de 13de eeuwen wat de inhoud van de Renaissance is 
blijkt pas in de 14de en 15de eeuw. Hoe de toekomst zal zijn kan altijd pas een 
latere generatie zeggen. Onze taak kan niet anders zijn dan het voeden van een 
besef. Wanneer ons de grote figuren gegeven worden, die dit besef vonn zouden 
kunnen geven, dan moeten wij daarvoor dankbaar zijn en hoop ik ze te zullen 
herkennen. Verder kom ik niet. Het is misschien ook zo, dat wanneer wij van 
socialistische culhlur willen spreken, vormgeving inbegrepen, wij eenvoudig te 
maken hebben met onze onmacht en de armoede van de taal. Wanneer ik mij voor
stel, hoe in de geschiedenis van het socialisme dit tijdvak naar zijn culturele kant 
zal worden beschreven, dan ben ik ervan overtuigd - en dat is niet profetisch -
dat men dan het woord "socialistische cultuur" niet zal gebruiken. Wanneer wij 
spreken over het burgerlijk tijdvak van 1400-1800 dan is dat een aanduiding. 
\Vanneer ik stromingen en philosophieën moet karakteriseren, dan heb ik aan dat 
woord "burgerlijk" alleen niet voldoende. Daarom kan ik ook niet opereren met 
het woord "socialistische cultuur". En toch heeft het zin om nu te spreken over 
socialistisch cultuur besef en de culhlur die daaruit voortkomt aan de groei over 
te laten. 
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H. A. GERRETSEN 

HET TROELSTRA-MONUMENT 

TE 'S-GRA VENHAGE 
van prof. V. P. S. Esser 

J
' n cultuurperioden van weleer is er de wijdheid geweest van één gedifferen
tieerd, maar in wezen allen gemeenzaam levensuitzicht, waarin de schep
pende en de ontvangende mens elkander ontmoetten. De kunstenaar is nog 

niet de geïsoleerde. "Wat de gemeenschap als levenservaring had verzameld en 
getoetst werd zijn deel als van tevoren reeds gevormd door de verbeeldingskracht 
van die zelfde gemeenschap" zo heeft de kunsthistoricus Vittorino het eens gefor
muleerd. In dit bestel is de Kunst nog functie en ligt het kunstenaarschap van de 
mens nog beschut, ommaskerd in het handwerk dat hij verricht. Ook in tijden, 
waarin de kunst zich tot haar eigenaardige autonomie begint te ontmaskeren en 
de verborgen spanning tussen kunstenaarschap en gemeenschap manifest wordt, 
verliest de kunst nog in genen dele haar functioneel karakter. 

Eerst in de 19de en 20ste eeuw, wanneer de cultuur zich begint te kenmerken 
door een toenemende desintegratie der levensverschijnselen, gaat de mens in de 
welstand van zijn utilair maatschappelijk bestaan de kunst zien als luxe, franje, 
overbodigheid en verschraalt de voor het kunstenaarschap zo bekrachtigende bete
kenis der opdracht, van het bevel: het moèt er zijn. Is de schilderkunst in dit opzicht 
dan wel de meest vrije vogel, die rusteloos zijn voedsel, dat hij lang niet altijd 
krijgt, moet zoeken, in de beeldhouwkunst deels zeker door haar samenhang met 
de architectuur, is het karakter van het functionele langer bewaard gebl~ven. 
Het bouwwerk althans heeft continu in verschillende vormen haar toepassing ge
vraagd en is het monument in de na-middeleeuwse cultuur niet telkens weer de 
belichaming van een in de gemeenschap levende gedachte of werkelijkheid 
geweest? Het mocht dan conform zijn aan de gladde salon-smaak van een publiek 
of men kon als bij Rodins Balzac-monument de verwijdering constateren tussen 
een gemeenschap zonder vooraf vormende verbeeldingskracht en de macht der 
visie van een geniaal kunstenaar, althans werd gevraagd dat het als beeld in de 
openbaarheid der samenleving zijn plaats zou innemen, functie zou zijn. Hoe dik
wijls is in dit verband gezien de opdracht niet de lostomende, ontketenende kracht 
geweest, die de creatieve stroom van het kunstenaarschap zijn bedding deed vinden. 
En was niet dikwijls de wisselwerking tussen het vrije zoeken ter zelfverwezen
lijking van de kunstenaar en de omschrijvende begrenzing ten gevolge van de 
opdracht één der krachtigste rhythmeringen der vormen van zijn zelfwerkzaam-
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heid? De beeldhouwer eerder dan de schilder heeft de kans behouden het heilzame 
van de opdracht in haar doelbepalende concretisering te ondervinden: in onze tijd 
weer de rusteloos experimenterend "moderne" zowel als hij die naturalistische 
tradities vernieuwend voortzet. 

Het is deze vrijheid samen met sociaal-culturele verbondenheid binnen de ver
houding kunstenaar-gemeenschap, die ook onze beeldhouwkunst, zoals zij met 
Mendes Da Costa en Zijl weer duidelijk tot geschiedenis is geworden, karakteri
seert. Mendes klaar, streng stylerend, Zijl spontaan, vitaal, maakten hun kleine 
plastieken naast hun aan de architectuur toegepaste beelden, hoewel Mendes 
krachtens de aard van zijn kunstenaarschap heel wat talrijker dan Zijl. Maar het 
ideaal der integratie van alle kunsten - het dogma van het "dienen", de profetie 
omtrent het einde der vrije kunst, geheel de wat voorbarige evolutionistische kunst
theorieën van Berlage, Der Kinderen, Roland Holst - bond de zelfstandigheid der 
beeldhouwkunst vooreerst in. Lange tijd sierde het beeldhouwwerk in hoofdzaak 
decoratief functioneel het gebouw. Het klaar geconcipieerde monument van De 
Wet, dat Mendes da Costa in opdracht van mevr. Kröller-Muller vervaardigde, 
bleef een uitzondering. Eerst langzaam - met Raedecker en Krop - wint het zelf
standige beeld in samenwerking met de wording der Europese beeldhouwkunst 
aan betekenis. 

Deze tijd van theoretische integratie en van daarna weer opnieuw doorbreken 
der beeldende kunsten naar hun eigen zone van vrijheid is historisch van grote 
betekenis. Men ziet hier een begin, dat zich voortzet en bevestigt in de periode 
na de tweede wereldoorlog met zijn ontzettende geweld en ontwrichting, met zijn 
omwending van waarden zowel positief als negatief. Opnieuw ontstaat een besef 
omtrent de verhouding kunstenaar-gemeenschap. In de beeldhouwkunst zal het 
aspect van wat in vrijheid en zelfstandigheid is verworven weer sterker dan voor
heen door de concretisering, de omlijning van de opdracht worden bepaald. Maat
schappij, groep, gemeenschap, zij komen tot de beeldhouwer met de vraag: beeldt 
deze gedachte, deze werkelijkheid, dit wat wij allen ondervonden, uit. 

De opdracht van het verzetsmonument na de oorlog is hiervan een duidelijk 
symptoom. Smart, wanhoop, verzet, gevoelens die ons volk in de oorlog onder
vond: richt er een teken van op voor ons en ons nageslacht. Het was niet alles 
best wat er te voorschijn kwam: wel eens wat vaderlandslievende rethoriek en het 
monument volgens klassiek recept alsof de beeldhouwer zich plechtig ging ver
kleden ter wille der uitbeelding van verheven gevoelens. Misverstand, verwijdering 
,tussen kunstenaar en opdrachtgever, gekibbel over de bekleding der naakten als 
over een meubel dat overtrokken moet worden. Te verwonderen is het niet. Was 
de beeldhouwer klaar? Was er die intensiteit, die spanning in de verhouding kun
stenaar en gemeenschap, waaruit het kunstwerk van groot formaat kon ontstaan? 
Is het aspect van onze cultuur niet altijd nog tamelijk rommelig, verward, gedisin
tegreerd? Toch groeit er iets onweerstaanbaar! Onder de verzetsmonumenten zijn, 
die tot voor ons volk opgerichte tekenen zijn geworden: kunstwerken van waar
achtig formaat en allure. Om er slechts één te noemen: Andriessens "Concentratie
kamp", de drie gestalten als afgeschaafd, afgeplat in de ellende, de handen gelij
kelijk omlaag, de voeten gelijkelijk buitenwaarts gericht, de blik met een kleine 
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variant van expressie doelloos in de verte - waarom nog dit bestaan? - en toch 
overeind als restanten van menselijke waardigheid, drie naamlozen, drie genum
merden te zamen als op een laatste plek grond der aarde. Wij en die na ons komen 
zullen weten voortaan: dit was "concentratiekamp". 

Hoewel dus het verzetsmonument als expressie van collectief ondervonden 
gevoelens, als sociaal-cultureel symptoom historisch gezien van de grootste bete
kenis is, doet men goed het niet te geïsoleerd in het totaal aspect van onze beeld
houwkunst te bezien. Dat totaal aspect toont voortgang: monument, vrijstaand 
beeld in park of natuur of in samenhang met het bouwwerk begint meer en meer 
zijn plaats in het openbare leven in te nemen. En hoe belangrijk daarbij het contact 
van het publiek met het onderwerp, het thema ook is, belangrijker is welke ver
schillende vorm opvattingen in artistiek opzicht in onze beeldbouwkunst zichtbaar 
worden, hoe kracht van kunstenaarschap er zich in uitspreekt. 

Summair samengevat kan men in de Nederlandse beeldhouwkunst in samenhang 
met wat er overigens in Europa gebeurt enkele grote tendenties onderscheiden. 
Aan de ene kant handhaaft zich het statuair gesloten en in zijn vorm meest natu
ralistisch bepaalde beeld, dat door de spanning van zijn volumen de onbegrensd
heid der leegte als in ruimte doet verkeren. Aan de andere kant ziet men de 
tendentie, waarin de leegte als een onnaspeurlijk aanwezige het beeld zijn bestaan 
betwist, de volumen binnendringt als een holen en holten uitgravende vloedgolf, 
aantastend wat als vastheid bestond. De contour van het beeld, vroeger als gesloten 
uit de volumen resulterend, verschijnt nu grillig verspringend, wordend tot 
"arabesk". En mèt deze laatste tendenties komt dan de opvatting van het beeld 
naar voren als ding van eigen gedaante - absh'act zo men wil - waarin plastisch
architectonisch overwogen volumen tegen volumen zijn geplaatst of uit elkaar voort
komend. We noemen na Rodin, Maillol en Despiau, Lipschitz, Branchusi, Zadkine 
en Moore en anderzijds bijv. Marini in zijn statuaire kracht. 1) 

Statue en arabesk, zij mogen in dit geheel polair tegengestelde opvattingen ver
tegenwoordigen, het zou onjuist zijn in hen een verschil tussen verleden en toe
komst te willen zien. Beide zijn zinrijk. En doet binnen het werk van een figuur als 
Zadkine de gesloten vorm zich niet telkens weer voor naast de grilligheid der 
arabesk? 

Van deze summair geschetste opvattingen vindt men ook in onze Nederlandse 
beeldhouwkunst een neerslag. Jongeren als Kneulman, Couzijn, Reyers verbreken 
de gesloten vorm zowel in herkenbaarheid als in abstractie. Men zie bijv. het ver
zetsmonument van Reyers in Zijpersluis: het motief van de hand als grillig uitge
zaagd tegen de lucht, ,het geheel als een oude stenen menhir, een natuur-teken op 
de dijk. Anderzijds de gesloten vorm: het naakt min of meer archaisch-klassicistisch 
in verschillende verzetsmonumenten - Richters, Stauthamer, Wenkebach, Leezer, 

1) De tegenstelling "statue" -"arabesk" vond ik in een interview met prof. Bronner in 
"uit de werkplaatsen der beeldhouwers", terwijl ook prof. V. P. S. Esser in een onderhoud 
dat ik met hem had sprak over de strijd tussen de opvatting van het statue en de arabesk. 
Ik neem deze terminologie over in zover dat de begrippen "statue" en "arabesk" niet een 
strikte tegenstelling tussen "naturalistisch" en "abstract" inhouden. H. A. G. 
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Esser - of eveneens in de cyclus der verzetsmonumenten realistisch met een 
tendens naar het veralgemenende in de sobere, stille beelden van Andriessen, in het 
wat rethorisch-heroische verzetsbeeld van Krop in Den Haag, in Hubert van Liths 
monument te Heinenoord, in de Man voor het vuurpeloton van mevr. L. Buma
van Mourik Broekman - typisch vrouwelijk individueel in de conceptie van de 
weerloze jongen in de beginnende kracht van het man-zijn -, Raedeckers machtige 
beeld van de getroffene, voorover tuimelend, in Waalhaven. Apart zou ik het 
expressieve ontwerp van Couzijn willen noemen: Uittocht der Joden, waarin het 
massieve van een beeld met het schaduwwerkingrijke van een reliëf is verenigd. 
Naast het verzetsmonument zijn binnen het gebied der Rooms-Katholieke Kerk, 
waar de verhouding kunstenaar-gemeenschap niet verloren ging, Termotes Pietà 
te Naaldwijk en de Willibrord te Utrecht werken die grote tradities op b~wogen 
wijze voortzetten. En prof. Bronner, die vele van onze hedendaagse beeldhouwers 
heeft gevormd, vertegenwoordigt met zijn Hildebrandt-monument - mischien te 
letterlijk versteende en te weinig levend gebleven expressie van gedachten - het 
streng, lineair-architectonisch beginsel. 

Toont het verzetsmonument aldus met enkele andere monwnenten verschillende 
aspecten van onze hedendaagse beeldhouwkunst, dit onderwerp als zodanig zal 
zich natuurlijk niet bestendigen. Er komt eens een einde aan! Nieuwe themata 
zullen aan de orde komen. Zij zullen weer naarstig moeten worden gezocht, opdat 
de beeldhouwer zijn werk en zijn voedsel bekome, en een eens gemaakt begin 
worde voortgezet. Een levende cultuur zal zijn themata vanzelf te voorschijn 
brengen. 

Met de opdracht aan prof. V. P. S. Esser een ontwerp te maken voor een 
Troelstra-monurnent, kwam zulk een thema uit een voorbije cultuurperiode van 
Nederland naar voren: aan een kunstenaar wordt gevraagd de figuur van Troelstra, 
die sociaal, politiek, menselijk gezien, zijn plaats in het hart van het Nederlandse 
volk, althans in een groot deel daarvan, heeft ingenomen, uit te beelden. Esser 
ging aan het werk. Zijn beeldend vermogen bemachtigde het hem gegeven onder
werp. Vreemd hoe deze wijze van bemachtiging soms in het werk gesteld kan 
wordenl De beeldhouwer zag een kleine foto: Troelstra tijdens een politieke rede
voering, in actie, vanuit een spreekgestoelte een menigte overtuigend. Er zat iets 
in die foto: plastiek van gestalte tegenover plastiek van volumen er omheen, dat 
hem boeide. Wie zal zeggen hoe het verder is gegaan? Vorm en i~houd zijn in 
het kunstwerk niet te onderscheiden. Vorm in een schijnbaar toevallige aanleiding 
kan als eerste begin de visie van een kunstenaar mede bepalen en doen groeien. 
Vorm maakt zich meester van inhoud en inhoud modelleert vorm. Het kunstwerk 
is het mysterieus resultaat van beide. Het Troelstra-monument in het Westbroek
park bij de Kanaalbrug in Den Haag is een feit geworden. 

Essers zin voor het reële in zijn plastisch sterke portretten komt na zijn wat 
klassicistisch-formele oorlogsmonumenten in Hilversum en Ede opnieuw tot 
uiting. Maar dit realisme bevat hier tegelijk een ontmoeting met de abstractie, het 
ding van eigen gedaante dat gedachtenwekkend en associërend op de beschouwer 
inwerkt. De abstractie, het non-figurale, krijgt hier inhoud, betekenis in de con
frontatie, de ontmoeting met de naturalistisch bepaalde werkelijkheid: het beton 
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met de figuren in brons. Deze ontmoeting van twee tendenzen in één werk, 
markeert, naar het mij voorkomt de wel zeer eigen plaats van het Troelstra-monu
men in onze Nederlandse beeldhouwkunst. 1) 

In het verzet tegen het Scheepvaartmonument van Reyers werd de non-figurale 
vorm afgewezen. Een wezenlijk bezwaar intussen was, dunkt mij, dat het "teken" 
te zeer in het verlengde lag van aanverwante technische vormen, en zich niet vol
doende daarvan inhoud bepalend, gedachten ascociërend, onderscheidde. Essers 
Troelstra-monument betekent in dit opzicht een wending in de verhouding van het 
non-figuraal het realistisch-naturalistisch begrip in de beeldhouwkunst. 

Even naar buiten uitwijkend, zich versmallend naar boven staat rechts de 
betonnen zuil als een soort oude dolme. Benedenwaarts zich versmallend, links 
naar boven uitwijkend; het tweede rechtop staande stuk beton met scherpe voor
kant, gebogen als de boeg van een schip. Schuin achteroverhellend de verbindende, 
afdekken de plaat - in het karakter iets van de vorm van een vliegtuigvleugel. Het 
geheel met deze mO,dem-technische associaties is tot poort, tot doorgang geworden. 
Zeer nauwkeurig is daarin de plaats van het beeld van Troelstra met het diver
geren der lijnen ten opzichte der strakke contouren van het beton overwogen. 
Het oppervlak is ongewoon bruusk, heftig gemodelleerd. De kleinere plans, licht
vangend en schaduw verbergend zijn met kracht op de grotere volumen neerge
zet, picturale en plastische werking aldus verenigend. 

De lijn van Rodin, Riek Wouters wordt in Essers kunst weer doorgetrokken. 
Wil men zich het karakter van het Troelstra-monument bewust worden, dan 

vergelijke men het met Andriessens verzetsmonument in Enschede. Er is overeen
komst tussen beide kunstenaars in hun zin voor het reële, in hun opvatting dat 
de mens in zijn gewone kledij - wat is er eigenlijk te beleven aan een geklede jas, 
een versleten wambuis? - uitgangspunt voor het beeld kan zijn. Maar hoeveel 
verschil is er in de aard van hun kunstenaarschap, in hun wijze van uitbeelden 
der werkelijkheid. In Andriessen bij alle besef van het grootse, een overheersen 
van het gevoel, het gevoelige met wel eens de verzwakking in een te weke vorm: 
de vrouw met het dode kind, de eigenlijke verzetsgroep welke naar mijn mening 
niet sterk genoeg is geworden. Bij Esser de wil tot het robuuste, tot expressie van 
actie en kracht, een meer dynamisch verspringende lijn en curve in de voortgang 
van zijn werk. En hoewel het karakter, het gegeven van het onderwerp natuurlijk 
de expressie, de vormgeving van een werk mee bepalen, hoe werd het wezenlijk 
andere rhythme, waarin hun kunstenaarschap zich uitspreekt kenbaar in de wijze, 
waarop het bronzen oppervlak van hun beelden is gemodelleerd. Het brons van 
Andriessen, stil met geringe verhogingen, rondend èn ook met vlakken in kantige 

1) Het probleem van onbnoeting tussen abstractie en realisme heeft Esser al eerder 
gehanteerd in zijn ontwerp voor het Marinemonument te Scheveningen. Drie non
figurale vormen, waarvan één het neergestort zijn suggereert, twee andere het opgericht 
staan en deze compositorisch in samenhang met een groep van twee, matroos en 
marinier en de figuur van een vlieger. Helaas is het bij enkele grandioze voorstudies 
van Esser gebleven. Het comité heeft de uitvoering van het monument niet aangedurfd. 
Moeten in ons goede 'Nederland deze dingen maar gebeuren en is het besluit onher
roepelijk, zo vraag ik mij af? H. A. G. 
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begrenzing - zie het concentratiekamp - waarover het licht zacht glijdend heen 
kan gaan, het brons van Esser met hoogten, laagten, holten, als de kam soms van 
een berg, vol onrust en beweging en toch in geslotenheid contourerend. Wil men 
een tegenstellende vergelijking maken buiten het strikte domein der Nederlandse 
beeldhouwkunst, zie dan Zadkines Verwoeste stad in Rotterdam. Essers ,toch 
eigenlijk zeer Hollands realisme tegen Zadkines barok-grillige verbeelding. De 
Verwoeste Stad waarin Zadkines experimenteel vormen spel zinvol wordt: beeld 
van doorbroken geslotenheid, gat der verwoesting in het midden geslagen, 
schreeuw der handen omhoog tegen de lucht! Twee monumenten, die twee 
aspecten van beeldhouwkunst vertegenwoordigen. Wij mogen ons gelukkig prijzen 
dat Nederland ze bezit! 

Wie het monument benadert over het vlakke terrein achter het Promenadehotel 
langs de vijvers van de door de Duitsers verwoeste Scheveningse Bosjes, ziet in 
de diepte tegen de bomen allereerst het betonnen teken. Het mag door technisch, 
niet geheel beheerste moeilijkheden in het gieten de visie van de maker niet 
volstrekt vertolken, toch doet het onmiddellijk als ding van eigen gedaante iets 
te midden der natuur. Dan als beweging zich losmakend uit de achtergrond van 
het gebladerte der bomen of als donker silhouet tegen betonnen rechtstaande 
zuil de figuur van Troelstra voortstappend onder de poort door: man in geklede 
jas, burger, democraat. Geen rethorisch gebaar! In deze Troelstrafiguur geen sym
bolische expressie van verheven gedachten omb'ent heldendom en leiderschap, 
maar zin voor realiteit verbonden met uitzien naar het beloofde land, man van 
werkelijkheid die belofte van toekomst kent als Mozes, die zijn murmurerende volk 
door de woestijn naar Kana voortleidt. Is de vergelijking gewaagd? Het kàn! 
Troelstra zelf heeft in het eerste deel van zijn gedenkschriften geschreven over de 
hem inspirerende figuur van Mozes. "Ik zag hier het lot van de leider weergegeven 
in de schone, verheven en felle taal van de bijbel en zelden heb ik iets gelezen 
dat mij zo boeide als dit verhaal." Is het te verwonderen dat dit monument -
plastisch in zijn verbinding met de non-figuratieve tendenzen zo geheel in onze tijd 
- toch van oud-bijbel.s sentiment is doorgedrongen: profetisch uitzicht te midden 
van harde moeilijkheden? 

Op het hellend vlak ontdekt de beschouwer dan de bronzen groep der drie 
arbeiders silhouetterend tegen de lucht. Leider en volk zijn onlosmakelijk verbon
den. Niet dan door strijd is het land in de verte - horizont achter horizont - toe
gankelijk. De wil van de leider veronderstelt de inspanning, de worsteling van hen 
die volgen. 

Zo heeft dit drie-delig monument - betonnen teken en twee bronzen - zijn 
plaats gevonden in de wijde, riante stadsnatuur tussen Den Haag en Scheveningen. 
Het is een bezwaar dat de plastische kwaliteiten van het beeld te ver weg tegen 
het groen en van de groep in de hoogte - hoewel dit onvermijdelijk - niet vol
doende tot hun recht komen. Een hoger gelegen terrein - oorspronkelijk was aan 
dat van Madoerodamstad gedacht - zou de silhouettering van de Troelstra-figuur 
overeenkomstig de visie van de maker duidelijker hebben geaccentueerd. Nederland 
is een belangrijk monument rijk geworden. Dat gemeenschap voort moge gaan 
elkander in de bemiddeling van de opdracht te vinden en te ontdekken. 
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I, SAMKALDEN 

EEN OMSTREDEN BOEK 

F. ]. Goedhart, Een revolutie 
op drift. Uitg. G. A. van 
Oorschot, Amsterdam. 

In het najaar van 1952 reisde Goedhart 
enkele maanden door Indonesië. Na zijn 
reizen van 1946 en 1947 was het een her
nieuwde kennismaking, maar een, waaraan 
de reiziger met een "realistisch pessimis
me" begon. Zijn negatieve verwachtingen 
werden door de werkelijkheid nog over
troffen. "De situatie bleek ernstiger, dan 
ik gevreesd had", schrijft hij zelf. In een 
reisjournaal van twaalf, los van elkaar 
staande impressies, heeft hij van dit oordeel 
rekenschap afgelegd. Die impressies zijn 
verslagen van gesprekken, van belevenissen, 
van ontmoetingen, bont en geschakeerd als 
de ervaringen zijn van iemand, die met 
open ogen en oren en een wann hart voor 
het land reist door een vreemd gebied. 
Maar dit reisjournaal bevat nog iets meer. 
Want de journalist Goedllart is met de 
politicus Goedhart op reis geweest en de 
schrijver heeft nergens een stukje van zich 
zelf thuis gelaten. Dat brengt mee, dat de 
verhalen niet alleen ruimte moeten laten 
aan de waarnemer, die zijn ervaringen re
gistreert en de achtergrond daarvan tracht 
te verklaren, maar ook aan de man, die 
meespeelt, critiseert, veroordeelt en pleit. 
Die combinatie is niet altijd even gelukkig. 
In het gesprek met de Semarangse vak
bondsbestuurders bijv. komt - na een van 
algemeenheden druipende uiteenzetting van 
de voorzitter - de politicus vertellen, dat 
in deze vakbond de communisten aan de 
touwtjes trekken, dat de activiteit van die 
bond er bewust of onbewust op is gericht 
de beperkte mogelijkheden die Indonesië 
heeft op haar crediet in de wereld te ver
sterken en aldus tot grotere welvaart te ge
raken, te bederven en dat men daarmee in 

de kaart speelt van alle duistere krachten, 
die bij een welvarend Indonesië in het ge
heel geen belang hebben. Daarmee is het 
gesprek een gewone politieke ruzie binnen
gevoerd, De waarnemer die ons misschien 
wel had willen vertellen, wie die bestuurders 
waren, welke ervaringen ze achter de rug 
hadden, waar hun terrein van actie lag en 
wat ze meenden reeds te hebben bereikt, 
komt vanzelfsprekend niet meer aan 't woord. 
Ook in de "persconferentie" en in het ge
sprek met een aantal Nederlanders "bij de 
commissaris thuis" neemt de belezing, het 
politiek oordeel en de politieke verantwoor
ding een groot, misschien wel te groot 
deel van het verhaal in beslag. De politicus 
verraadt zijn aanwezigheid ook in ander 
opzicht, in de keuze van sommige impres
sies. Het verhaal van de rijke Chinese 
handelsman, die zijn procuratiehouder ont
slaat, omdat deze al te intiem blijkt met 
de vrouw van de patroon en die dan ver
volgens door die procuratiehouder wordt 
aangegeven voor allerlei fiscale en mone
taire ongerechtigheden, zodat de politie
commissaris met een fiks bedrag "gestopt" 
moet worden om een strafvervolging te 
vermijden, dat verhaal is natuurlijk bestemd 
om een indruk te vestigen van de geringe 
betrouwbaarheid van het gezagsapparaat. 
Maar juist om deze voor de hand liggende 
indruk, had ik het ook best willen missen. 
Er zullen - helaas - wel heel wat landen 
zijn waaruit zulke anecdotes te vertellen 
zijn, zonder dat men ze tot maatstaf neemt 
voor de graad van betrouwbaarheid van 
een heel ambtelijk bestel. 

Maar naast deze minder gelukkige im
pressies, zijn er andere, die het sombere 
beeld toch wel heel scherp en heel zuiver 
illustreren. De achtergronden van de "bank
roof te Soerabaja" bijv. een verhaal, dat de 
hele problematiek van ontwortelde, in 
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guerilla en verzet opgegroeide schooljeugd 
openlegt. En dan het gesprek met Sarnsa, 
de teleurgestelde nationalist, die "naar de 
bergen wil" om opnieuw de eensgezindheid 
van de strijdende groep te ervaren en de 
zorgen, twisten en ontoereikendheden van 
bet Bandoengse ambtenarenbestaan van 
zich af te schudden. Minder aangrijpend 
misschien, maar even verhelderend zijn de 
mededelingen, die Goedhart geeft over de 
situatie van het oliebedrijf op Noord
Sumatra en - het laatste, maar misschien 
ook wel het belangwekkendste opstel -
over de gebeurtenissen van 17 October 
1952. Op die dag demonstreert een volks
menigte tegen het parlement, dat kort te
voren een motie had aangenomen, gericht 
tegen het beleid van de minister van De
fensie, de sultan van Djokja. De demon
stratie verloopt na een toespraak van de 
president, maar kort daarop komen in ver
schillende delen van de archipel onge
regeldheden in het leger tot uiting. Goed
harts beschrijving van deze gebeurtenissen 
maakt ze tot manoeuvres in de strijd om de 
macht tussen de president en de sultan. 
Latere gebeurtenissen schijnen deze ver
klaring te bevestigen. Maar wat daarvan 
ook zij, het lijdt geen twijfel, dat de een
heid en de bestuurbaarheid van het land 
van zulke uit het centrum aangezette 
onlusten een catastrofale invloed ondergaan. 

Dit boek beschrijft een proces van des
integratie en verval. Of liever het beschrijft 
niet, maar het demonstreert dit in een aan
tal fel gekleurde beelden. En aangezien de 
meeste geïnteresseerden, zowel in Neder
land als in Indonesië liever een ander beeld 
en een milder oordeel hadden gezien en' 
vernomen, ligt het voor de hand, dat men 
de schrijver zowel onvoldoende objectiviteit 
als onvoldoende deskundigheid heeft ver
weten. Wat het eerste betreft: Goedhart 
heeft het zijn critici in zover gemakkelijk 
gemaakt, dat hij in zijn impressies de kleu
ren wel heel sterk heeft aangezet. De tegen
stelling tussen de uiterlijke verschijnselen 
der armoede - miserabele woningtoestan
den vooral in de stadskampongs, honger
oedeem, bedelarij - en de fraserende poli
tici, machteloze gezagsdragers en op eigen 
glorie bedachte hoogwaardigheidsbekleders 
suggereert een causaal verband, dat er 
niet is. Ook het vooroorlogse Indië was 
een land vol scherpe contrasten van 

538 

welvaart en armoede, speciaal in de 
grote steden. Is het niet veelzeggend, 
dat men eerst in 1938 toekwam. aan 
een systematische behandeling van de 
woonvraagstukken in de Indische steden en 
dat de toch werkelijk niet revolutionnaire 
Stadsvormingscommissie toen schreef: de 
Indische steden hebben straten zonder 
trottoirs, omdat zij die ze aanleggen niet 
lopen maar rijden? Vele situaties, die de 
schrijver nu zijn opgevallen, had hij zonder 
twijfel ook in 1946 en 1947 kunnen waar
nemen. Maar er is een alleszins aanvaard
bare verklaring voor, dat het hem nu wel 
en toen niet opviel. Niet de feiten, maar de 
mensen met wie Goedhart toen en nu con
tact had, veranderden. En bij velen moet 
het vuur en het optimisme plaats gemaakt 
hebben voor teleurstelling en gelaten be
rusten of wrok. Dat plaatst de omgeving 
voor de bezoeker in een ander licht. 

En wat het verwijt van ondeskundigheid 
betreft: men moet hier onderscheiden. Er 
zijn deskundigen, die zich in Indische toe
standen thuis voelen als een vis in het 
water en die van de sociale en economische 
omstandigheden van een bepaalde streek 
veel en veel meer "afweten" dan de 
schrijver van dit Reisjournaal, maar die 
hun hele leven onbekend zijn gebleven met 
de politieke roerselen in die samenleving. 
Goedhart beeft niet alleen een bijzonder 
fijn ontwikkeld politiek waarnemingsvermo
gen, maar beschikte bovendien over zovele 
contacten en informaties, dat hem op dit 
gebied beslist geen ondeskundigheid ver
weten kan worden. Als men dit onderscheid 
niet maakt of bewust verdoezelt, dan kan 
men gemakkelijk een paar beweringen of 
belevenissen vinden, die de "deskundig
heid" van de schrijver twijfelachtig maken. 
Men behoeft zelfs niet deskundig te zijn 
om de schrijver weinig succes te voorspellen 
met zijn poging om bewijsstukken voor de 
toeneming van het grootgrondbezit om 
Djokja te verzamelen bij het kadaster. Er 
bestond immers geen teboekstelling vroeger 
voor het inheemse grondbezit en de na
oorlogse jaren zullen wel niet geleid hebben 
tot zulk een waarlijk revolutionnaire wijzi
ging van het rechtssysteem. Maar aan de 
politieke waarneming doet dit weinig af. 

Ten slotte beeft Goedharts boek bij velen 
de vraag doen rijzen of het wel goed is, 
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dat iemand, die Indonesië goed gezind is 
zo scherpe critiek oefent op de loop der 
zaken in dat land. En dat nog wel na een 
verblijf op uitnodiging van de regering van 
dat land. Men mag, geloof ik, deze laatste 
omstandigheid niet laten wegen; uitnodi
gingen als deze zouden geen betekenis 
hebben, indien zij niet juist beoogden de 
gast gelegenheid te laten tot vrije waar
neming en tot het wereldkundig maken van 
zijn ervaringen en indrukken. Dat neemt 
evenwel niet weg, dat de gast, wiens in
drukken zo negatief zijn als in dit geval, 
zelf voor de niet gemakkelijke vraag komt 
te staan of de dienst, die hij met publicatie 
bewijst aan de waarheid, zoals hij die ziet, 
opweegt tegen de schade, die hij toebrengt. 
Het pleit voor de schrijver, dat hij deze 
vraag niet heeft ontweken. Natuurlijk was 
hij er zich van bewust, dat een aantal 
mensen in Nederland zijn publicatie gebrui
ken zouden om te betogen, dat de werke
lijke verantwoordelijkheid voor de bergaf
waartse ontwikkeling in Indonesië rust bij 
degenen, die de Republiek Indonesië in het 
zadel geholpen hebben, en die blijkbaar 
eerst nu gaan inzien, welke de gevolgen 
daarvan zijn geweest. Dit gebruik van het 
boek is even goedkoop als onjuist. Men 
heeft in de beslissende jaren in Nederland 
zich veel te weinig gerealiseerd, dat Neder
lands verantwoordelijkheid niet meer kon 
zijn het verzekeren van een goede gang van 
zaken in Indonesië, maar het scheppen van 
de voorwaarden waaronder een Indonesi
sche regering die verantwoordelijkheid 
zelf zou kunnen dragen. Weinigen zullen 
nog betwisten, dat het resultaat van twee 
militaire acties niet anders is geweest dan 
een vergruizing van de krachten der orde 
die in Indonesië zelf aanwezig waren. Hoe 
sterk vooral de vorming van de jeugd is 
beïnvloed door de romantiek van de gueril
lastrijd, bewijst menige bladzijde van dit 

Reisjournaal ook zonder dat de schrijver 
dit met zoveel woorden zegt. En het is de 
Indonesische regering daardoor wel extra 
moeilijk gemaakt het proces van consoli
datie en opbouw tot een goed einde te 
brengen. Maar als men nu vanuit Indonesië 
verontwaardiging toont over Goedharts 
critiek, dan bedenke men toch, dat hij de 
Indonesische regering niet verwijt het 
proces van wederopbouw nog niet te heb
ben volbracht. Zijn verwijt - en, naar ik 
geloof zelfs de enige drijfveer van zijn 
boek - is, dat zij met dit proces zelfs nog 
geen serieus begin heeft gemaakt; dat zij de 
actie voor lrian belangrijker acht dan een 
nationale campagne voor de wederopbouw 
van het productie-apparaat, de propaganda 
voor nationalisatie van niet-Indonesische 
bedrijven van meer gewicht dan de ver
betering van de woning- en gezondheids
toestand, de strijd om de gewichtige baan
tjes voorrang geeft boven de recrutering en 
opleiding van een betrouwbaar en kundig 
ambtenarencorps. Wanneer dit verwijt ge
grond is - en er is alle aanleiding om het 

1 te geloven - dan kan en mag men niet 
volstaan met een verwijzing naar de erfenis 
uit de "koloniale periode" en men mag 
evenmin volstaan met het contra-verwijt, 
dat de schrijver minder hoffelijk is geweest 
dan men naar Oosterse maatstaven meende 
te mogen verwachten. Daarvoor is de zaak 
waar het om gaat te ernstig. Het is voor 
een politiCUS niet aangenaam aan populari
teit in te boeten. Na zijn felle partijkeuze 
in de jaren 1946-1950 ten behoeve van de 
nationale beweging in Indonesië, heeft 
Goedhart thans ook in Indonesië deze prijs 
willen betalen in het belang van de Indo
nesische zaak. Ik denk, dat sommigen in 
Indonesië toch wel enige betekenis zullen 
willen hechten aan dit feit, zelfs wanneer 
zij zich nu nog alleen maar boos en ge
griefd tonen. 
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A. DE GOEDK 

ENKELE ASPECTEN 

VAN CULTUUR IN INDONES1E 

Wat ,groeit in de Indonesische wereld van heden? 
Uw redactie vroeg mij iets te vertelleIi over de "culturele situatie" in Indonesië. 

Hoewel Uw redactie dit stellig niet bedoeld heeft, zou deze formulering het 
denkbeeld kunnen wekken dat er van één duidelijk aanwijsbare, min of meer 
universele, menselijke cultuur sprake zou kunnen zijn. Misschien dat zo iets 
elders in de wereld mogelijk is, in Indonesië gaat dit vast niet op. 

In de eerste plaats moeten we het verschil vaststellen tussen de inheemse 
cultu(u)r(en) in Indonesië enerzijds en de Westerse cultuur anderzijds. De Indo
nesische cultuur is voor mij een variant op de Znid-Aziatische en wordt in al zijn 
schakeringen naar rato van de verschillende cultuurprovincies bepaald door de 
natuur. De natuur beheerst de samenleving en een latente angst voor het oer
woud, voor de demonische macht van landschap èn medemensen is steeds weer 
in deze eigen cultuur op de eeI\ of andere manier aanwezig. In het Middeleeuws 
Europa - met al zijn culturele hoogtepunten - was iets soortgelijks aan de hand: 
een wonderlijke en schijnbaar ondoorgrondelijke mengeling van angst, mystiek, 
magie, vakmanschap, kunstgevoel en verfijning waren bepalend voor de cultuur 
van de z.g. Duistere Middeleeuwen. In de huidige Westerse cultuur, die hoofd
zakelijk een stadsproduct is, heeft het verstandselement zich steeds meer opge
drongen. Voor magie, mystiek, angst e.d. kwam steeds minder plaats. Zakelijkheid 
en materialisme drongen als ijverige kinderen van de ratio steeds naar een 
verdere technische vooruitgang en maatschappelijke zekerheid. De Westerse cul
tuur verwierf zodoende een technische voorsprong. 

De Westerse cultuurdrager kreeg iets zekers in zijn optreden, hij streefde steeds 
,hoger en steeds verder. Zijn cultuur bleef daardoor iets dynamisch, iets sterks 
en iets hoogmoedigs als essentialia behouden. De Oosterse cultuur behield het 
mystieke en het gevoelige als bepalende factoren: tevens iets statisch en iets 

archaisch. 
Reeds in de 18e eeuw streefde men bewust in Indonesische kringen naar het 

overnemen van deze Westerse cultuur, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk. Reeds 
toen waren er die een synthese wilden naast hen die iedere synthese verwierpen 
en kozen voor de eigen Oosterse of de Westerse cultuur. De meningen stonden 
tegenover elkaar en men wist elkander de hand niet te reiken.... De aan
hangers van de Westerse cultuw zagen in hun streven de waarborg voor ' de 
komende werkelijke emancipatie van de Indonesische mens. Zou deze cultuur 
de hunne worden dan zouden zij als gelijkwaardigen door de hele wijde en verre 
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grote wereld aanvaard moeten worden! De aanhangers van de Oosterse cultuur 
vonden het overnemen van een Westerse een bederf. Zij speurden daarin het 
naderend~ verlies van het eigen geestelijke zijn: het zich verliezen in een vreemde 
algemeen menselijke cultuur waarin voor het eigen Indonesische "ik" geen plaats 
meer zou zijn. Aanvaarding van de Westerse cultuur betekende voor hen zelf
moord van het heiligste in 's mensen ziel: het eigene. Het vreemde in de geeste
lijke cultuur te kiezen inplaats van het eigene was voor hen een odieus verraad. 

Als we zo de tegenstelling tussen Oosterse e1\ Westerse culturen voor ogen hou
den en de strijd die hierover, ook nu, in de Indonesische wereld gestreden wordt 
begrijpen, dan kunnen we misschien makkelijker spreken over de positie van de 
cultuur in het huidige Indonesië. 

De Oosterse cultuur in onze tijd 

Het in het bovenstaande gezegde mag er niet toe leiden dat men mIJ III de 
schoenen schuift beweerd te hebben dat "de" inheemse Indonesische cultuur een 
eensoortige grootheid zou zijn met de tendentie tot invariabiliteit. Niets is minder 
waar. Bepalen Hinducultuur en -religie de materiële cultuur van Bali (uitingen 
b.v.: beeldhouwkunst, bouwkunst: stenen tempels en andere, vooral openbare, 
gebouwen), op .de andere eilanden zijn gewoonlijk andere krachten de stuwers 
van de materiële en spirituële cultuur. Op Java, vooral in Djokjakarta en Solo, 
vinden we belangrijke centra voor de materiële en spirituële inheemse cultuur 
die hun oorsprong stellig hebben in de oudere Hinducultuur (Hindu-Javaans) hoe
wel nu de Islam hier als de religie des volks optreedt. De volksreligie daarentegen 
blijft trouw aan allerlei restanten van animistische, dynamistische, Hinduistische 
e.a. herkomst. Ik herinner er aan dat Fischer 1) de religie des volks de officiële 
religie noemt en de volksreligie de soms door de overheid en de officiële religie be
streden verering van elementen uit oudere godsdiensten, mystiek, magie e.d. noemt. 

De monarchale organisatie van het Soenanaat Solo en het Sultanaat Djokja 
speelt in het instandhouden van de betekenis van de inheemse cultuur en de ver
dere ontwikkeling ervan een beslissende rol. In deze gebieden vormt de hof
atmosfeer der vorsten,schappen het levensbeginsel van de daar bestaande mate
riële en ideële cultuur. Zonder deze hofatmosfeer zou de danskunst, de muziek 
(gamelan) en de wajang stellig belangrijk minder gedijen of uitsterven. De cultuur
philosophie, waarvan dit drietal cultuuruitingen doortrokken is, mag men als 
onlosmakelijk beschouwen van de monarchaal-aristocratische denkwijze die nu 
eenmaal de traditioneel-archaische hofsfeer eigen is. In een hofsfeer bloeien deze 
cultuuruitingen beter dan in een republikeinse samenleving het geval is. 

De revolutie van 1945 was tegen de koloniale overheid gericht doch tevens, 
blijkens verschillende uitingen (b.v. Suma\ra's Oostkust), ook tegen de feodale 
machthebbers die het Nederlandse koloniale gezag een schijn van macht gelaten 
had. Hier keerde men zich tegen de vorstensfeer van monarchaal bepaalde adat
kringen (dit vraagstuk betreft dus vooral de Z.g. vorstenkringen). Deze twee
zijdigheid van de revolutie deed zich niet voor in de gebieden met een republi-

1) H. Th. Fisher: "Ethnologie van Indonesië" (uitg. Wereldbibliotheek). 
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keinse adatorganisatie (volkskringen). Zodoende werden verschillende oude adat
vorstenschappen opgeheven en dit zal stellig een verzwakking betekenen voor de 
toekomstmogelijkheden van de Oosterse cultuur. 

In Solo en Djokja heeft zich de vorstensfeer in het nieuwe staatsbestel na 
1949 (souvereiniteitsoverdracht) evenals in sommige andere gebieden van Indo
nesië gehandhaafd. In deze streken zal dus voor de toekomst in de eerste plaats 
het centrum gezocht moeten worden voor het voortbestaan en de verdere ont
wikkeling van de inheemse Indonesiche cultuur. Of en in hoeverre het geestelijke 
klimaat voor iets dergelijks in andere streken even of zelfs in hogere mate gunstig 
zal worden is nu nog niet te beoordelen. 

Gaan we in de tegenwoordige tijd Djokjakarta eens aan doen om kennis te 
nemen van de stand van zaken ten aanzien van de Inheemse cultuur dan zijn 
er naast sombere vooruitzichten toch ook vele gunstige perspectieven waar te 
nemen. De algemene welvaart is door bezetting, vrijheidsoorlog en het uitvallen 
van de suikercultures rond Djokjakarta er niet op verbeterd. De onmiddellijke 
terugslag ondervinden de zeer bekwame goud- en zûversmeden: hun producten 
zijn immers luxe-artikelen. Sultan Hamenko Buwono IX voert geen hofstaat meer 
op de oude voet en is trouwens ten gevolge van zijn bemoeiingen in het huidige 
staatsbestel meestal niet te Djokjakarta aanwezig, maar verblijft in Djakarta. 
Verder was Djokjakarta weliswaar het hart van de revolutie doch na 1949 werd 
Djakarta hoofdstad van de Republiek: ook dit bevorderde de welvaart te Djokja
karta niet. Deze en andere factoren zijn natuurlijk van nadelige invloed op de 
materiële cultuur. De noodzaak van een strijd om het voortbestaan van deze cul
tuur te voeren en zo mogelijk een plaats van de eerste orde te geven in het 
nieuwe Indonesië hebben echter ook nieuwe energie en initiatieven te voorschijn 
geroepen. Vanuit een betrekkelijk onbedreigd statisch bestaan van deze cultuur 
voor de Japanse bezetting moeten de dragers ervan nu slag leveren tegen de 
dynamiek van het alles veranderende heden. Dit zijn nieuwe problemen doch 
men kan hier ook een nieuwe bezieling uit putten. De gamelan scheen voor 
1942 tot langzaam afsterven gedoemd, doch alleen al het feit dat de jonge Haar
lemmer (die nooit iets met Indonesië te maken had gehad) Bernard IJzerdraad 
er in Nederland enthousiasme voor wist op te wekken veranderde dit sombere 
vooruitzicht. IJzerdraad wist in Haarlem een gamelanorkest te vormen dat zelfs 
volgens het zeer critische Djokjase deskundigen-oor voortreffelijk is. Dit orkest 
concerteert binnen en buiten Nederland. Verder geven sommige Indonesische 
ambassades of gezantschappen nu en dan een gamelanvoorstelling. Er schijnt van 
buitenlandse zijde steeds meer belangstelling te groeien voor de gamelan en zo 
is dan deze typisch Indonesische cultuuruiting voor het forum van de wereld 
gekomen. De gamelanspelers van Djokjakarta hebben IJzerdraad als een van de 
hunnen aanvaard; hij speelt als hij in de stad is zelfs mede in het gamelan-neusje
van-de-zalm: het orkest van de kraton en staat in Indonesische kringen hoog aan
geschreven om zijn bekwaamheid. Nu legt IJzerdraad zich toe op de Javaanse 
danskunst en nam daarvoor ijverig les in Djokjakarta (eind 1951 begin 1952) dus 
ook daar zal het Westen wel meer van horen. 

Hier gaat het niet om moderniseringen (zie par. 3) maar om gamelan en dans-

542 



'.' ),r ___ --=-.. _ _ 

kunst zoals die van geslacht op geslacht zijn overgeleverd. Gamelan en danskunst 
beleven het tot voor kort ongelooflijke: zij werden uit hun rust gesleept naar 
nationale en internationale expansie! Dit is stellig een zeer gunstige gang van 
zaken. De wajang beleefde dergelijke nieuwe mogelijkheden in veel mindere 
mate (zie par. 3). 

Aan aanvallen ontbreekt het de oude gamelan en danskunst uit de moderne 
Indonesische wereld lang niet, maar ook daaruit kan een stimulans geput worden 
en minstens - zo is het met iedere aanval - gaat er een reclame van uit. 

Alles wijst er op dat gamelan, wajang en danskunst aan de vooravond van 
een renaissance staan en het stemt tot dankbaarheid, dat de Sticusa en andere 
Nederlandse instellingen medespelers van Nederlandse afkomst in de vooravond 
van deze nieuwe bloei, in hlID ijver om mede te doen, steunen. Mogen Solo en 
Djokjakarta de centra zijn van de wederopbloei tot dynamiek, expansie en nog 
hoger ontplooiing van de inheemse cultuur van Indonesië. 

De wakers hebben trouw eeuwenlang hun schatten bewaard, moge het hun 
gegeven zijn een nieuwe ereplaats voor deze in de nieuwe tijd te veroveren. 

Of dit deze cultuuruitingen van karakter zal veranderen kunnen we nog niet 
zeggen. Erg belangrijk is de beantwoording van die vraag trouwens vooreerst 
nog helemaal niet. 

De Westerse cultuur in onze tiid 

Te veel aanbeden en te veel verguisd staat de Westerse cultuur nog steeds 
met een favorabel aureool omgeven in de Indonesische samenleving. Als het 
middel bij uitstek om zich als een modem en geëmancipeerd wezen te mogen 
beschouwen als men zich deze cultuur verworven heeft, staat deze centraal in 
het denken van vele moderne Indonesiërs. Hoewel men zich vaak genoeg tegen 
het verstandelijke in het Westerse denken keert - de inheemse cultuur ziet men 
als gevoelsmatig (volstrekt niet helemaal terecht) - toch beschouwt men de ver
werving van de Westerse cultuur, zowel wat de materiële als de spirituële kant 
aangaat, als een noodzaak voor het komende sterke Indonesië. 

Aan de verbreiding van deze Westerse cultuur hebben de Nederlanders nooit 
energiek de hand gelegd. Het enige deel van de samenleving dat zich hierover 
vanouds druk maakte waren de zendelingen en missionarissen: waar zij gingen 
verrezen scholen, ziekenhuizen, werd taalonderzoek gedaan e.d. als noodzakelijk
geachte bezigheden. 

Ten tijde van de V.O.C. is de geringe belangstelling voor het verbreiden van 
de Westerse cultuur in deze gebieden volkomen begrijpelijk. Hoewel het tegen
woordig mode schijnt het voor te stellen of de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden hevig bezeten was van het denkbeeld koloniën te verwerven en men 
gaarne imperialistisch dacht tussen 1600 en 1795, moeten we ons toch verheffen 
tegen deze komische denkbeelden die de huidige literatuur eigen zijn. 

De V.O.C. was een handelscompagnie, zij ging zich geen nieuwe gebieden 
veroveren (een veel te dure liefhebberij) maar trachtte in allerlei Aziatische 
gebieden handelsmonopolie te krijgen en was ter verwerving of behoud daarvan 
eventueel wel bereid te vechten. Dergelijke oorlogen mochten intussen niet te 
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kostbaar worden. Van een poging een volledig Nederlands bestuur als het enige 
te vestigen over deze monopoliegebieden of daar op kosten van de Compagnie 
de protestantse religie in te voeren was nooit principieel sprake. Dit waren bij
zaken die de handel maar konden hinderen omdat daardoor de inheemse volkeren 
geirriteerd konden worden. hritatie van deze lieden kon dan weer tot dure oor
logen leiden. Als de Indonesiërs Christen werden dan kregen ze voorrechten: de 
r.echtspositie van de Christen-Inlanders. Werden ze het niet dan was dit de 
Heren XVII minstens evengoed. Hiermede is reeds aangegeven hoe het stond met 
pogingen om de Westerse cultuur in de Aziatische Compagnieslanden in te 
voeren: deze werden nauwelijks of niet ondernomen. Als Indonesiërs zich die wil
den verwerven moesten zij dit weten, in beginsel gaf de Compagnie daaraan 
geen steun en blijkbaar wel tegenwerking. Maar in de jaren 1794 tot 1798 werd 
de V.O.C. geliquideerd en werden de bezittingen en schulden overgedragen aan 
de staat. Daarmede werden deze gebieden eigenlijk pas echte koloniën. Nu zou 
men verwachten dat de verhoudingen ten aanzien van de cultuurspreiding anders 
werden: de moderne mens is er immers reeds zo vertrouwd mede dat dit tot de 
bezigheden van de overheid behoort. Allerlei belangrijke vraagstukken kwamen 
dan ook aan de orde ten gevolge van deze verandering, vooral na 1848. B.v. was 
de overheid verplicht om voor de welvaart van de Indonesiërs te zorgen, moest 
een bestuursstelsel ingevoerd worden waarin ook plaats was voor een vertegen
woordiging van de Indonesiërs, moest men nu eigenlijk scholen gaan oprichten 
voor al deze Indonesiërs, waren deze Indonesiërs behalve onderdanen nu ook nog 
een soort Nederlanders, juridisch gezien? Tegenstanders en voorstanders keven 
met on-Nederlandse opgewondenheid en men deed intussen verbluffend weinig 
om de Indonesische onderdanen de Westerse cultuur te geven. Wilden ze dat zelf 
nou dan kon dat, wilden ze het niet dan was het ook best. Laisser passer, 
laisser aller. 

Let wel, ik sprak over de cultuur en niet over aanleg van wegen, over veilig
heid en over medische verzorging e.d. 

Er waren intussen Indonesiërs die zich een weg zochten tot die Westerse 
cultuur. Na 1900 studeerden steeds meer Indonesiërs aan Westerse Universiteiten 
of bezochten andere Westerse scholen. Dat dit onderwijs niet voor ieder open 
stond en bevorderd werd dat iedere Indonesiër hieraan deel kon hebben, be
schouwden deze jonge studiehoofden als een typisch koloniale discriminatie. 

Het Westerse onderwijs bracht hen in aanraking met het enthousiasme van de 
intellectuele jongeren voor denkbeelden als verwerping van monarchieën en feo
daliteit en soms hartstochtelijke aanvaarding van socialistische en democratische 
principes. Hun hart trok naar de democratie: een samenleving waarin ieder 
gelijk is, waarin geen plaats zou zijn voor achteruitstelling op grond van huids
kleur en afkomst! De denkbeelden van de democratie bewezen hen dat zij als 
mensen gelijk waren aan de andere mensen die een witte huid hadden en de 
Westerse cultuur min of meer als hun geestelijk monopolie schenen te willen 
beschouwen. Zij zouden dan ook eens ahekenen met de koloniale machthebbers 
en tevens met de feodaal-monarchale instellingen van de eigen Indonesische 
adatinstellingen in de vorstenkringen. Geen knechtschap meer voor de mens, 
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ieder mens is vrij geboren. Juist deze Westers opgeleiden, die hun opvoeding 
soms met de grootste ontberingen hadden verworven werden vaak niet begrepen 
door hun eigen kring en bleven zonder aanmoediging van de vreemde overheid. 
Mede door nog andere factoren zouden juist zij de dragers van het prille Indo
nesische nationalisme worden. Een sterk, modern, nationalistisch Indonesië zou 
komen - zoiets als Japan - waarin geen plaats meer zou zijn voor koloniale 
machthebbers, vreemdelingen, monarchale adathoofden. Het is dan ook wel in de 
eerste plaats deze militante groep die in 1949 de vrijheid voor zijn land ver
wierf. Waren voor 1900 de adathoofden in de eerste plaats de dmgers van het 
verzet tegen de koloniale macht, na 1900 worden deze Westers opgeleide intel
lectuelen dit steeds meer. 

Maar nu .. " de opbouw van hun ideale staat. Voor hen moet het een ont
goocheling geweest zijn te merken dat vele, zeer vele, Indonesiërs zich veel liever 
aan de vertrouwde adat houden. Ja, dat, zoals president Soekarno in zijn rede
voering te Palembang dit jaar zei, deze Indonesiërs koelweg zeggen dat er 
verschrikkelijk weinig verandering is gekomen en dat de nieuwe machthebbers 
van na 1949 niets nieuws brachten en domweg op de stoelen van de Hollanders 
zijn gaan zitten. Vroeger kreeg Batavia van alles wat men in dit land niet prettig 
vond in Indonesische kringen de schuld en nu is het Djakarta, zei de President. 

De bahasa Indonesia als voertaal te gebruiken voor de verspreiding en studie van 
de Westerse cultuur geeft allerhande moeilijkheden. Een wetenschappelijk spraak
gebruik moet nu eenmaal door de eeuwen heen groeien en kan niet in enkele 
jaren uit de grond gestampt worden. Teveel houden allerlei groepen vast aan de 
bahasa daerah (streektaal) of het Nederlands, de kranten b.v. die in de bahasa 
Indonesia verschijnen handhaven zich bijna zonder uitzondering met moeite. 
Deze taal is dan ook slechts voor een deel van Sumatra de volkstaal en een 
groot percentage van de Indonesiërs is nog steeds analphabeet. Maar men zet 
door. 

In Djokjakarta is een Universiteit ingesteld die de grootste en belangrijkste van 
heel Azië moet worden, tevens is daar een Hogeschool voor Westerse Muziek, 
opgericht, een voor Beeldende Kunst en een voor de Isläm. In beginsel is dat over
al min of meer zo. Overal rijzen onderwijs-instellingen uit de grond. 

In Sumatra Tenggah geeft dit niet zo erg veel moeilijkheden. De Menang
kabauer heeft .reeds decenniën lang een voorkeur voor het onderwijs getoond 
en ook in de koloniale periode wer<~en hier tal van niet gesubsidieerde scholen 
gedreven door nationalistisch gezinde onderwijzers, die na 1945 een onmisbare 
ruggegraat zouden blijken te vormen voor de nationale beweging. 

Menangkabau is, wat de adat betreft, een republikeins gebied. Tijdens de 
Padri-oorlogen vermoordde dit volk de eigen vorstenfamilie vrijwel volkomen. 
Voor het behoud en de bloei van de inheemse Indonesische cultuur was dit een 
noodlottige gebeurtenis. Zowel de spirituële als de materiële Inheemse cultuur 
zijn sedertdien stellig steeds meer aan het afzakken. Hoewel de zilversmeedkunst 
hier vroeger misschien niet voor de Javaanse behoefde onder te doen, leidt deze 
nu een noodlijdend bestaan. De moderne Menangkabauer lacht pijnlijk getroffen 
als men hem naar de hier bekende Silat- en trancedansen vraagt: ja dat komt 
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nog wel in de kampong voor, zegt men gewoonlijk min of meer verlegen. Men 
meent in de kringen van de moderne Westerse Menangkabauers dat de nog be
staande uitingen van de Oosterse cultuur geroepen zijn om te verdwijnen en 
ook voorzover hij dat bepaald niet is, wil iedere Menangkabauer toch graag 
doorgaan voor een modern Westers Indonesisch heer. De muziek van Oosterse 
herkomst heeft het in Menangkabau vrijwel volkomen afgelegd en de instrumen
ten of brokken ervan plegen de antiekhandelaars ieder aan te smeren. Dit is 
uit de oude doos .... 2). 

Nergens in Indonesië vindt men dit zich min of meer schamen over de uitingen 
van de oude inheemse Indonesische cultuur als hier. De reactie is ongeveer als 
men soms ondervindt met tegen een duurdoende heer of dame te zeggen: "was 
Uw pa geen bakker in Bolnes?" Er zijn naturen die daar echt geschokt op rea
geren. Zo reageert een groot deel van de moderne Menangkabauers min of meer 
als men naar de oude Oosterse cultuuruitingen van zijn volk vraagt. Naar mijn 
gevoel is nergens in Indonesië de Westerse cultuur grondiger aangeslagen dan in 
Menangkabau, maar of daarmede de Menangkabauers niet tevens een deel van 
hun binding met hun mede-Indonesiërs hebben verloren is de vraag. 

Dat oprichten van scholen wil niet zeggen dat men dus tevens over min of 
meer bevoegde leerkrachten zou beschikken. 

Begin toch, zegt het instinct van de Javaan, nu direct en dan zullen we later 
wel weer gaan verbeteren, steeds moet toch immers het onderwijs op hoger plan 
gebracht worden? We moeten nu aanpakken om te laten zien wat we kunnen. 

Kalm aan, zegt de Menangkabauer; eerst zorgen dat er geld is en zekerheid 
van zo goed mogelijk onderricht en toestemming van de centrale regering. Dan 
bereik je niets, zegt de Javaan, de dynamiek van het heden moet je verstaan, nu 
is de kans, morgen is hij verkeken! 

De Menangkabauers en sommige andere Sumatraanse volkeren hebben een 
voorsprong in hun kennis van de nationale taal, de bahasa Indonesia, en komen 
tot nu toe door hun rustige intelligentie vaak in topposities terecht, maar zullen 
zij toch niet juist door hun bezonnenheid en soliditeit door de dynamische Javaan 
voorbij gestreefd worden? Er zijn factoren, meen ik, die hier sterk op wijzen. 

In de huidige omstandigheden te schrijven over de Westerse cultuuruitingen in 
Indonesië is een onredelijke opgave. De muziek - hoewel de Indonesiër daar
voor volgens mededeling van docenten van de muziekschool in Djokjakarta een 
voorh'effelijke aanleg heeft - in Westerse stijl staat hier nog op geen enkel peil. 

2) Veel studenten wil de Javaanse universiteit te Djokjakarta trekken, duizenden, 
vele duizenden. Des te meer studenten, des te meer kan gedaan worden. Quantiteit! 

Neen, zegt de Menangkabauer ten aanzien van zijn rechtshogeschool, weinig studen
ten maar van een zo hoog mogelijke qualiteit dan kan ook het onderwijs zo intensief 
mogelijk zijn. Qualiteit! 

Ook hierin uit zich het merkwaardige geestelijke verschil tussen de Javaan en de 
Sumatraan. Intussen brengt de enthousiaste Javaan met zijn methode teweeg dat er 
nieuwe gebouwen komen, duizenden plannen worden opgesteld die geheel of ten dele 
worden uitgevoerd. Wie nu op den duur het nuttigste werk voor zijn land doet staat 
te bezien. Hier zal de toekomst beslissen. 
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Deze kan men hier, zonder oorpijn te krijgen, alleen van gramofoonplaten beluis
teren. De liefhebbers van straatzang kan ik troosten want "Sanpoor an de see" 
is nog steeds een stone-song in Duister Djakarta bij de straatmuziekjes. 

De schilderkunst heeft het gedegen vakmanschap van het Westen nog lang 
niet onder de knie. Schilderijen die er van voren goed uitzien kan men hier 
soms maken, maar 0 dat vernis, 0 dat prepareren van doeken en honderdduizend 
andere dingen die het Westerse vakmanschap eigen zijn. Het zal veel beter 
worden als de school te Djokjakarta goed op gang is: het soms gepresteerde aan 
compositie, kleur, tekening en totaal waarborgt dat. Suiono 3) zal een boek schrij
ven over de Indonesische schilders, over hun gave een goed schilderij te maken, 
doch of hij ook iets zal zeggen over dit gebrek? Hopelijk, zegt hij, evenals ik, dat 
zijn overtuiging is dat men deze achterstand stellig zal inhalen. 

Intussen moeten we opmerken dat de Westerse cultuur in Indonesië lang niet 
in een noodtoestand verkeert. Er wordt hard, heel hard gewerkt. Er is groei te 
bespeuren in de eigen hantering van schilderkunst en wetenschap: een echt 
tropische groei. De strijders voor een Indonesië dat een gelijkwaardige Westerse 
cultuur eigen is verzetten bergen. Hun geloof, hun enthousiasme en hun werk
kracht zijn er voor mij een waarborg voor dat Indonesië zich het waardevolle in 
de Westerse cultuur zal eigen maken. 

Moge het een nobele wedstrijd blijven tussen de koele Sumatraan en de tome
loze Javaan om op de doeltreffendste wijze het beste van de Westerse cultuur 
voor het eigen land te verwerven. 

De synthese in onze tiid 

Ja, wel de goede elementen van de Westerse cultuur overnemen in de Indo
nesische, maar deze dan slechts te enten op het eigene. Een Indonesisch natio
nale cultuur maar dan geladen met de moderne mogelijkheden van het Westen. 
Het Westen niet klakkeloos navolgen, dat is cultuurverraad, maar het eigene 
waar nodig verbeteren met de voorbeelden van het vreemde. Zo denkt een tus
sengroep. Dit heeft er toe geleid om een soort Indonesische variant op de Jazz
muziek te fabriceren: het resultaat blijft voorlopig onder de maat. Het Moslim 
godsdienstonderwijs heeft men gemoderniseerd - Snouck Hurg1'Onie 4) pleitte 
hier al voor - en Islam Hogescholen zijn opgericht b.v. in Djokjakarta, Djakarta, 
Medan, Bukit-Tinggi en wat ik daarvan zag maakte een zeer serieuze indruk. 
Een goed doordacht modem leerplan en hoge eisen voor docenten en studenten. 

Minder geslaagd doet het bouwen in moderne stijl aan met behoud van de 
oude dakvorm van de inheemse bouwkunst. Deze toch hadden hun eigenaardige 
vorm als gevolg van de noodzaak om voor een goede ventilatie te zorgen. Waar 
er moderne ventilatiemiddelen te over bestaan doet dit streven zinloos aan. De 
lijn van de moderne architectuur wordt er immers grondig mede bedorven. Hoe 

3) Sujono is docent aan de Academie voor Beeldende Kunst te Djokjakarta. 
4) Vergel. b.v. van Snouck Hurgronje zijn studies over de Islam en ook vooral de 

publicatie over Atjeh. Snouck Hurgl'onje was voor de Islamietische zaken en voor Atjeh 
de adviseur van Van Heutz. 
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goed er in Indonesië modern gebouwd kan worden bewees b.v. de architect 
Kokke 5) met zijn bioscoop, boekhandel van Dorp en zijn ontwerpen voor Keba
joran, luxehotel e.d. Voortreffelijk modem werk! 

In de bouwkunst is deze zucht naar synthese meen ik een handicap. 
De wajang poogde men ook te hervormen door het doen spelen van een spel 

handelende over de Nederlandse militaire acties en bevrijding van Indonesië. 
Dit sloeg niet in: de fraaie poppen die hiervoor gemaakt werden liggen nu ver
geten op een rommelzolder. In de geest van de wajang zit een sterke satirieke 
inslag; de dalang (d.i. degene die het verhaal dat opgevoerd wordt vertelt) pleegt 
grapjes te maken over het gezag en de autoriteiten. Zodoende had de wajang 
tijdens het koloniale tijdperk de favor van een nationalistische tint te hebben. 
Nu maakt de dalang zijn grapjes over het huidige staatsbestel! Vandaar dat de 
synthetici eisen dat de dalangs voortaan modem opgeleid zullen worden om hen 
zo propaganda in plaats van critiek te laten leveren. Het wezen van het wajang
spel verzet zich, meen ik, hier echter tegen. 

Voor het streven naar een kunstmatige synthese lijkt mij weiBig toekomst. 
Synthese moet nu eenmaal vanzelf groeien en kan uit eigen aard nu eenmaal 
moeilijk geforceerd worden. De Moslims zijn tegenstanders van de Westerse dans 
vandaar dat men dit jaar een nieuwe dans heeft gelanceerd die de bewegelijkheid 
van de Westerse en de geest van de Oosterse zou hebben. Het resultaat deed mij 
verbazend veel denken aan de gemiddelde Nederlandse volksdans. Dergelijke 
dingen komen meer voor. Op Nias danst men, met de Franse liedjes incluis, 
onder de inheemse bevolking nog tegenwoordig de "laneiers", half volksdans half 
gezelschapsdans uit Europa van oude herkomst. Deze "lanciers" is populair ge
bleven. 

Hierin zit een indicatie van belang. De moderne Westerse cultuur schrikt 
mentaal dikwijls de Indonesische mens af, behoudens schaarse uitzonderingen. 
Vergeten we niet dat deze Westerse cultuur, zoals die door ons in het algemeen 
normatief gesteld wordt: de Westerse stadscultuur is. Sterk heeft zich aan mij 
tijdens mijn verblijf hier deze indruk opgedrongen: zou het niet juister zijn de 
Indonesiër meer in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de plattelands
cultuur van het Westen? Het platteland heeft nu eenmaal uit eigen aaI'd een 
sterk traditioneel gebonden cultuur, de plattelander leeft nu eenmaal in condities 
die hem uiteindelijk van de natuur afhankelijk maken, de plattelandssamenleving 
wordt veel meer door het gevoelsmatige (oude gebruiken, vrees voor natuur
ramp e.d.) dan door het rationele denken in de eerste plaats bepaald. Dit is een 
status die uiteindelijk ook kenmerkend is voor de culturele achtergrond van de 
Indonesische wereld (vergel. par. 1). Hierin ligt de mogelijkheid dat de Indo
nesiër een Westerse cultuur zal ontdekken die oneindig veel dichter bij de zijne 
staat dan de bewegelijk rationele en sensationele van de stad. Bewijzen voor de 
juistheid van deze stelling levert de afdeling voorlichting van het Hoge Com
missariaat te Djakarta. De boekjes waarvoor bij de Indonesiërs een sterke voor-

5) Deze architect had voor kort een bureau te Djakarta waar vooral VOOr de Indo
nesische regering belangrijke projecten werden behandeld. 
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keur bestaat zijn die welke handelen over de provincialen plattelandscultuur, 
volksklederdrachten, boerderijen, oude gebruiken e.d. Deze kant van de Wes
terse cultuur is hier weinig bekend geworden (wilden voor 1940 misschien de 
Nederlanders b.v. liever afkomstig heten uit Amsterdam dan uit Broek in Water
land?) en hier ligt meen ik de mogelijkheid tussen de geestelijke werelden van 
Oost en West nu inderdaad eens een betrouwbare brug te slaan. Mohr, de te 
vroeg gestorven directeur van de Stichting Culturele Samenwerking (Djakarta), 
verklaarde een drietal weken voor zijn plotselinge dood mijn opvatting ten deze 
te delen 6). Van de toen afgesproken practische uitwerking is het toen niet meer 
gekomen. 

Voor hen die een synthese willen tussen de Westerse cultuur en de inheems
Indonesische zal stellig het kennisnemen van de plattelandscultuur zeer grote 
voordelen opleveren! De boekjes van Van den Berg 7) die ik hier ter lezing gaf 
en de enthousiaste reactie hierop van Indonesische zijde bewezen mij dit nog 
eens afdoende. 

Slotbeschouwing. 

De positie van de cultuur in Indonesië .... 
Ik heb veel gebieden van dit eilandenrijk buiten beschouwing gelaten omdat, 

zoals ik in het voorgaande zeide, ik uitsluitend wenste te spreken over datgene 
wat ik zelf gezien had. De eigen ervaringen en de les die ik hieruit meen te 
mogen trekken. 

Er is groei in het veld van de cultuur in Indonesië, er wordt gewerkt, er is 
vooruitgang op dit gebied des geestes. Nederland kan hierin veel hulp geven, 
doch deze moet men nimmer opdringèn. Indonesië zal zelf op den duur, zover 
dit dat nog niet weet, ontdekken welke schatten des geestes Nederland juist 
dit land kan geven die voor geen dollars of roebels elders te koop zijn. 

Al hecht ik persoonlijk geen enkele waarde aan het bestaan van een politiek
juridische unie tussen Nederland en Indonesië, toch zie ik grote mogelijkheden voor 
de bestaanbaarheid van een geestelijke unie. Gelukkig kost het geven van 
cultuuruitingen in geld uitgedrukt weinig want Nederland zal veel moeten geven: 
al datgene waar dit jonge bouwende volk om vraagt! Moge Nederland tot dit 
geven lust en kracht vinden. 

In deze mag geen ambtelijk georganiseer de wegwijzer zijn: dat 'is een 
dwaalweg. 

Del enige ware weg is het eigen menselijk hart, dit te willen volgen ook ,al 
schijnt het zo vaak het koele verstand te bedriegen. Kan Nederland dit wel? Wil 
het Nederlandse volk dit wel? 

J a, stellig, ja, dat willen de besten van ons volk, daar ben ik van overtuigd. 

f?) Met Mohr had ik regelmatig contact te Djakarta van 16 Januari 1952-April 1952. 
7) Dr P. W. ]. van den Berg: "Een goede buur" en "Karakter der Plattelandssamen

leving". 
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H. UMRATH 

ASPECTEN VAN HET 

AMERIKAANSE COMMUNISME 

R ondom de bestrijding van het communisme in de Verenigde Staten doen 
zich tal van verschijnselen voor, waardoor zowel aan deze als aan gene kant 
van de oceaan tal van mensen ten diepste zijn verontrust. Bij de beoor

deling van deze verschijnselen dient men echter in het oog te houden, dat bij het 
communisme in Amerika tal van factoren een rol spelen, die zo verschillend van 
onze Europese verhoudingen zijn, dat men van vele details op de hoogte moet zijn, 
wil men niet over de gehele linie tot verkeerde conclusies komen. Wij willen een 
poging doen om een aantal van deze factoren nader te belichten. 

Daar is eerst de staatkundige situatie. Het is de V.S. in de wet vastgelegd, 
dat het parlement of parlementaire commissies enquêtes kan houden, waarvan 
de zgn. hearings, ondervragingen dus, een belangrijk onderdeel vormen. Van 
deze mogelijkheid wordt ruim gebruik gemaakt. Bij de voorbereiding van be
langrijke wetsontwerpen bestaat zelfs de verplichting om deskundigen en be
langhebbenden te ondervragen. 

Vandaar dat deze hearings aan de lopende band plaats hebben. Zo moest 
generaal Ridgway onlangs verklaringen afleggcn en vragen van senatoren beant
woorden in verband met de nieuwe wet voor hulpverlening aan het buitenland. Een 
jaar geleden was de toenmalige generaal Eisenhower aan een soortgelijke onder
vraging onderworpen. 

Een ieder die opgeroepen wordt, is verplicht te verschijnen en te antwoorden. 
Desgewenst onder ede. Meineed is een van de zwaarst gestrafte misdaden in de 
V.S. Weigert men vragen te beantwoorden, dan maakt men zich strafbaar wegens 
"minachting van de Senaat" of van het gerecht, indien de ondervraging in het 
kader van een gerechtelijke procedure plaats vindt. Hierop bestaat slechts één 
uitzondering: men mag het antwoord weigeren, indien men door te spreken zich 
zelf zou incrimineren en dus aan strafrechtelijke vervolging zou blootstellen. 

Er bestaat een wet in de V.S., op grond waarvan een samenzwering, met het 
doel de staat te ondermijnen en de regering omver te werpen, strafbaar is. Een 
groep leidende communisten werd op grond van deze wet veroordeeld. Tevens 
moeten leden van de Communistische Partij Amerika zich laten registreren, 
omdat de C.P.A. als een van uit het buitenland geleide organisatie wordt be
schouwd. Sinds tal van jaren is een Senaatscommissie belast met de taak na te 
gaan of en waar in de V.S. leden van totalitaire partijen pogingen doen om de 
staat te ondermijnen. De bedoeling is te voorkomen, dat dergelijke personen in 
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staatsdienst of in strategisch belangrijke industrieën (atoomfabrieken enz.) 
werkzaam zijn. 

Gedurende de oorlog tussen de VS. en de Asmogendheden was clit onderzoek 
naar "onamerikaanse activiteit" vooral tegen nazi's enz. gericht. Sedert enkele jaren 
zijn de communisten aan de beurt. Wie geregeld serieuze Amerikaanse kranten 
leest, staat telkens weer versteld over de talloze ondervraagden, die op grond van 
de bovenvermelde clausule van de Grondwet weigeren getuigenissen af te leggen, 
bewerende, dat zij zich door een juiste getuigenis aan vervolging zouden bloot
stellen. 

Anderen verklaren zonder aarzelen, dat zij gedurende een kortere of langere tijd 
lid van de C.P.A. of een andere "subversieve" organisatie geweest zijn, maar inmid
dels de strijd tegen het communisme hebben aangebonden. 

Een feit is, dat leden van progressieve organisaties van democratischen huize 
nooit aan een dergelijk onderzoek werden onderworpen. Zo hebben bijv. de leider 
van de kleine, maar militante socialistische partij, Nonnan Thomas, en de zijnen 
evenmin last van deze soort activiteit gehad als de tah'ijke medewerkers van het 
strijdvaardige weekblad "New Leader". 

Telkens weer staat de Europese lezer van al die ondervragingen voor ecn 
raadsel. Voor hem is een communistische partij een organisatie met veel aanhang 
onder de arbeiders in de grote steden en van een communistisch gevaar is eerst 
sprake, als de omvang van deze beweging zodanig is, dat zij in staat zou zijn door 
stakingen, parlementaire obstructie en sabotage het staatsapparaat lam te leggen 
en misschien - als massapartij dan - aan de macht te komen. 

Een Jergelijke situatie doet zich volgens onze ervaringen slechts in landen voor, 
waar ernstige redenen tot ontevredenheid bestaan, waar dus de sociale toestanden 
zeer achterlijk zijn en blijkbaar weinig of geen verandering ten goede ondergaan. 

Men heeft nimmer de indruk gekregen, dat clit in de V.S. het geval is en dat 
de C.P.A. ook maar in de verste velte met de C.P.N. kan worden vergeleken, 
laat staan met de communistische partij in landen als Frankrijk en Italië. Er bestaan 
in de V.S. immers slechts twee partijen van betekenis, de democraten en de 
republikeinen, en elke poging van de communisten om vat te krijgen op brede 
kringen van het volk, is op niets uitgelopen. Dat zou ook volgens onze begrippen 
niet anders kunnen, want in onze voorstelling is Amerika een welvarend land, 
waar de arbeiders hoge lonen krijgen en waar volgens talloze berichten de 
levensstandaard steeds vooruitgaat en ook op het gebied van de sociale zeker
heid veel verbeterd is. 

Dat is allemaal juist, voor de tijd van heden. Maar zo is het niet altijd geweest. 
Het is juist zo merkwaarclig, dat vele Europeanen over het algemeen de sociale 
toestanden in de V.S. nog steeds zien zoals Upton Sinclair die dertig, veertig jaren 
geleden in zijn boeken heeft afgeschilderd, hoewel Sinclair zelve met klem - om 
niet te zeggen met hartstocht - er op heeft gewezen, dat dit Amerika, dank zij de 
"Rooseveltse revolutie" niet meer bestaat. Maar dezelfde mensen clie deze - ver
keerde - visie op dit land er op na houden, menen, dat het communisme in het 
welvarende Amerika toch niet van betekenis kan zijn. Waarmede zij twee dingen 
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over het hoofd zien, nl. de jongste geschiedenis van de V.S. en het eigenlijke 
karakter van het communisme volgens de leer van Lenin. 

Natuurlijk heeft het Amerika van Upton Sinclair bestaan. En nog niet eens zo 
lang geleden. Een land waar het staatsapparaat en de rechterlijke macht vaak in 
sterke mate werktuigen waren van de heersende klasse, al kwamen telkens weer 
progressieve mannen aan het bewind, zoals aan het begin van deze eeuw bijv. 
Theodore Roosevelt en Woodrow Wilson. 

De ondernemers, vooral in de grote industrie, waren echte typen van trust- en 
monopoliemagnaten, die elke poging van de arbeiders tot organisatie met alle 
wettige en onwettige middelen in de kiem trachtten te smoren. In de twintiger 
jaren van deze eeuw kwam het tot een ongekende machtsontplooiing van wat wij 
de "sociale reactie" zouden noemen. 

Natuurlijk bestonden er ook altijd vooruitsb:evende krachten, die soms prachtige 
prestaties tot stand brachten en in bepaalde staten grote invloed uitoefenden. Maar 
wat er ontbrak was een aaneengesloten progressieve beweging, die in staat was in 
een tijd van crisis tegenover de bestaande orde een alternatief te stellen. De juist
heid van deze orde werd slechts door weinigen in twijfel getrokken. Waarom zou 
men ook critisch tegenover een maatschappij staan, waarin de kansen voor de 
enkeling groot waren en waarin men in tijden van hoogconjunctuur meestal goed 
verdiende? En tot 1929 was de conjunctuur hoger dan hoog - in elk geval scheen 
het zo te zijn. Zeker, er waren altijd donkere plekken. Maar het land is zo groot, 
groter dan Europa. Wat kon het de zakenman in Chicago schelen, dat duizenden 
kilometers ten zuiden millioenen "arme blanken" een armoedig bestaan leden; dat 
dit Zuiden net als een kolonie door het Oosten werd uitgebuit? Waarom moest de 
goed-georganiseerde bouwarbeider in New York zich druk maken over de honger
lonen die in de plantages van Californië betaald werden? Een vreemd land? Och, 
weet de geaohte lezer, dat volgens de Economische Commissie van Europa het 
aantal werklozen in West-Europa in 1951 niet veel geringer was dan gedurende de 
crisis van de dertiger jaren? Niet in Nederland, maar in Duitsland, Italië en Oosten
rijk! Maakt hij zlch druk over de nood en de ellende die in de onontwikkelde 
gebieden van ons werelddeel dagelijks erger worden? Zuid-Italië en Griekenland 
zijn immers zo ver.... Maar niet verder dan Louisiana of Zuid-Californië van 
Illinois of Massachusetts. 

Misschien zou deze zelfgenoegzaamheid in de meer-ontwikkelde landen van 
Noordwest-Europa veranderen, indien - wat wij niet hopen en met alle middelen 
zullen trachten te voorkomen - massale werkloosheid, die in andere Europese 
landen aan de orde van de dag is, ook te onzent haar intrede zou doen en ons 
sociaal en economisch stelsel met ontreddering zou bedreigen. 

Dit nu was in de V.S. in de dertiger jaren het geval. Van de hoogste hoogte, van 
een "noch nie dagewesene" welvaart stortte het land zo maar in de hel van de 
meest diepgaande depressie. Al de voorwaarden die zo vaak als oorzaken en 
voedingsbodem van het nationaal-socialisme in Duitsland worden aangehaald, 
waren in de V.S. aanwezig. 
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Maar er was één groot en ongunstig verschil, vergeleken bij de Europese demo
cratie van thans en van toen: zoals reeds opgemerkt, er bestond geen groep die een 
alternatief tegenover de bestaande en met ineenstorting bedreigde orde kon plaat
sen. Geen socialistische partij van betekenis, die de oude democratische idealen 
naar een nieuw sociaal en economisch stelsel wilde overbrengen. Er bestonden ook 
geen organisaties, die enige vat op de millioenen ontredderde arbeiders en boeren 
hadden. De American Federation of Labor, het enige vakverbond van betekenis, 
omvatte slechts een betrekkelijk kleine groep van geschoolde arbeiders, met name 
in de bouwnijverheid, de transportsector en enkele andere bedrijfstakken. Elke 
organisatie van de arbeiders in de massa-industl"ie ontbrak ten enenmale. Er 
bestond dus noch een ideologie noch een organisatie om aan de ontgoochelde 
inwoners van "Gods own country" enigerlei houvast te geven. 

Maar tienduizenden mijlen er vandaan lag een land zonder werkloosheid, een 
land, dat op een betere toekomst aanstuurde, een land vol hoop dus, waar men 
"planmatig" een nieuwe maatschappij opbouwde! Was het een wonder, dat tallozen 
meenden, in de Sowjet-Unie het voorbeeld van een betere maatschappij gevonden 
te hebben? 

Zo werd het communisme niet populair - zeker niet. Op de arbeiders heeft het 
nooit veel indruk gemaakt, zelfs niet op de Negers. Zij luisterden naar een andere 
stern, die hun hoop en vertrouwen inboezemde. Naar de man die stap voor stap 
en dan weer met een vaart, die soms adembenemend was, het ene experiment na 
het andere op touw zette om de crisis binnen het kader van de bestaande maat
schappij-orde van de vrije onderneming, maar dan van een nieuwe soort onder
neming, te bestrijden. Franklin D. Roosevelt, wiens naam door de Amerikaanse 
arbeidersbeweging altijd met liefde en eerbied zal worden genoemd, want "aan 
hem danken wij alles wat wij verworven hebben". 

Zo werd het communisme minder populair dan "fashionable". Natuurlijk waren 
er duizenden ernstige mensen, die in goed geloof in het communisme de enige 
weg zagen, waarop het oude Amerikaanse "credo" zou kunnen worden benaderd. 
Toch gebeurde er meer: men "droeg" het communisme tot aan de beste gezel
schappen toe. Het is ontstellend bij het lezen van de verslagen van een van de 
"hearings" gewaar te worden, dat bijv. in Hollywood letterlijk tientallen filmsterren 
voor kortere of langere tijd openlijk of in het geheim lid van een communistische 
organisatie waren en - meestal "geheime" - scholingscursussen in leninistisch
stalinistische ideologie volgden. Niet te spreken van de stroom van dollars, die uit 
de zakken van deze fortuinlijke lieden in de kas van de C.P.A. vloeiden. Het is 
dan ook geen sprookje, dat het in Hollywood een tijd lang haast onmogelijk was 
een rol in een film te krijgen, indien men geen lid werd van de C.P.A. Natuurlijk 
waren deze nieuwe partijleden niet allemaal rasechte communisten en vloeiden 
vaak weer af, nadat de situatie _ging veranderen. Maar dit ene voorbeeld is 
tekenend voor de invloed, zo niet macht, die het communisme op een aantal 
belangrijke punten kon uitoefenen. En dit terwijl de gemiddelde Europeaan juist 
het blijkbaar van rijkdom overstroomde Hollywood als een typisch voorbeeld van 
het "ontaarde" Amerikaanse kapitalisme beschouwde. Ook menig Amerikaan stond 
en staat hier voor een raadsel. Vandaar dat tal van psychologen artikelen en boeken 
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hebben geschxeven, waarin zij pogingen hebben gedaan om de zielkundige achter
gronden van deze eigenaaxdige verhoudingen te belichten. 

Niet veel anders dan in de filmwereld van Hollywood was het onder de 
New-Yorkse acteurs, bij de radio, in de sport, aan vele universiteiten - ga maax 
door. 

Gaat men zich in dit verschijnsel tegen de achtergrond van de crisis iets nader 
verdiepen, dan is het niet zo verwonderlijk. 

Vergeten wij toch niet, dat wij overal in het Westen een vlucht van de ontgoo
chelde intellectuelen en kunstenaaxs naax het radicalisme kbnden constateren. Met 
dit verschil, dat in Europa deze mensen vaak, vooral voor zover het de "jeunesse 
dorée", de gefrustreerde jeugd van gegoeden huize beh'of, naax het fascistische 
kamp overliep. Denk aan Italië, aan Duitsland, aan Spanje, aan Degrelle, aan 
tal van N.S.B.-ers, aan Mosley, aan de "Fronten" in Zwitserland .... 

Maax terwijl het er bij het fascisme dik bovenop lag, dat de menselijke waaxdig
heid met voeten getrapt werd, liep het communisme met het denkbeeld van de 
verlossing van alle mensen te koop. En dit trof een snaar, die in elke Amerikaan 
aanwezig is, omdat dit denkbeeld de grondslag van het Amerikaanse "credo" 
vormt. Menig ontgoochelde, naar een "nieuwe orde" reikhalzend uitziende Ameri
kaan wees daaxom het fascisme met zijn racisme, zijn openlijke verachting voor 
de democratie, zijn "Herrenmenschen" - men zou haast kunnen zeggen - instinc
tief af, terwijl hij het communisme, dat voorgaf de "waaxachtige" democratie na te 
streven, maax al te vlug omhelsde. 

Ook dit maakt het communisme in de V.S. nog niet tot een "samenzwering" die 
voor het land gevaarlijk kan worden; zelfs niet in tijden van economische tegen
spoed en sociale spanningen of van oorlog. 

Er kwam dan ook nog iets bij, dat eens te meer voor ons, West-Europeanen, heel 
vreemd aandoet. Velen zijn immers gewend in communistische partijen een groepe
ring te zien, die ontstaan is door een afsplitsing van de linkervleugel van een grote 
sociaal-democratische partij. Een axbeidexspaxtij, zoals er vele zijn, die meedoet 
aan de verkiezingen; die tracht invloed te krijgen; die wel eens al te dikwijls en 
ten onrechte van het stakingswapen gebruik maakt. Een partij ook, die met ons 
tegen het fascisme gestreden heeft (al vergeten velen dan ook, dat zij dit als partij 
- in tegenstelling tot vele van haax leden - eerst deed, nadat Duitsland Rusland 
was binnengevallen!). Maax in elk geval was het een partij met een min of meer 
brede basis onder de arbeiders, waarop de leiding steunde. Voor menigeen werd 
het pas veel later duidelijk, dat deze leiding naar de pijpen van Moskou danste 
en de paxtij als zodanig slechts in het belang van Rusland gebruikte. 

Maar deze soort van communistische paxtij, zoals wij die in West- en Midden
Europa kennen, is iets heel anders dan de oorspronkelijke conceptie van de bolsje
wistische partij van Lenin. 

De paxtij van Lenin was geen massa-organisatie van het proletaxiaat. Zij was 
een samenzwering, die van alle denkbaxe middelen gebruik maakte om het staats
gezag eerst te ondermijnen met het doel het later op het juiste ogenblik omver te 
werpen. De arbeidersorganisaties waren een van de vele hulpmiddelen; cellen en 
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vertrouwenslieden in het leger en in de bureaucratie een ander middel. 
Deze soort organisatie werd in Amerika systematisch en blijkbaar met veel 

succes toegepast: een harde kern van samenzweerders maakte van elke mogelijk
heid gebruik om sleutelposities in handen te krijgen: in het staatsapparaat, in de 
vakbonden, in de industrie, in film, in radio en pers, in het onderwijs. Niet om op 
deze manier de Amerikaanse regering spoedig omver te werpen - dat zou al te 
bar zijn, maar om de Amerikaanse politiek en de publieke opinie in de voor 
Rusland meest gunstige zin te beïnvloeden en op deze manier de communistische 
politiek op lange termijn te bevorderen. Het is allemaal veel minder fantastisch 
dan het lijkt. Hij, die weet hoe belangrijk juist in onze tijd van grote organisaties 
persoonlijke contacten zijn, hoe een harde werker met initiatief op korte termijn 
veel kan bereiken, die beseft, dat in de verlammende atmosfeer van de dertiger 
jaren zelfs een kleine, actieve groep samen met tal van medelopers veel invloed 
kon krijgen. En hoe klein of hoe groot is een "kleine groep" in een land met 
150 millioen inwoners? 150.000 is een tiende procent. In Amsterdam heeft de 
C.P.N. nog steeds meer dan twintig procent van de stemmen. 

Dit beeld is nog niet volledig. Er mankeert zelfs een zeer belangrijk facet: de 
oorlog. 

De communisten hadden ook in de V.S. in het begin dezelfde tactiek toegepast 
als in alle andere ·democratische landen. Zij saboteerden elke inspanning ten gunste 
van Engeland, omdat het volgens hen een strijd tussen twee kapitalistische imperia
lismen was. Zij waren de meest actieve bondgenoten van de isolationisten en 
"America Firsters" en maakten vooral van hun invloed in de C.LO. gebruik om 
de hulp aan Engeland door stakingen te saboteren. 

Dit veranderde op slag, toen HitIer Rusland aanviel, waarna ook de V.S. zelve 
spoedig in de oorlog werden betrokken. Nu waren de Sowjets bondgenoten en in 
de talloze nieuwe bureau's voor oorlogsvoorlichting, propaganda in het buitenland, 
in het atoomonderzoek, later bij de bezettingsautoriteiten, gingen vele deuren open 
voor hun vrienden in het binnenland. 

Hierbij komt nog een feit, dat men pikant zou kunnen noemen, als het niet zulke 
tragische gevolgen gehad zou hebben. Elk volk heeft zijn emotionele tradities, 
sympathieën en antipathieën. De historische antipathie van de gemiddelde Ameri
kaan is tegen Engeland gericht. Nog steeds is koning George III een verachtelijke 
tiran en Groot-Brittannië de bakermat van het imperialisme en de koloniale 
onderdrukking, waarvan de V.S. - tegen Engeland! - zich eens hebben vrijgevoch
ten. Bovendien komt de gedachte van het Britse Gemenebest nergens zo tastbaar 
tot uitdrukking als in de preferentie, die Britse goederen tegenover die van andere 
landen in de dominions en koloniën genieten. Dit nu is een doorn in het oog van 
iedere Amerikaanse zakenman. Tevens druist dit systeem in tegen een van de meest 
geliefkoosde principes van de handelspolitiek van de V.S., de non-discrimination. 

Nu vocht Amerika in de laatste oorlog o.m. tegen het imperialisme en de 
koloniale onderdrukking en voor non-discriminationl En waar was dan een betere 
bondgenoot in déze strijd te vinden dan in het anti-imperialistische Rusland, dat 
voor de bevrijding van alle koloniale volken opkwam? Was dan "Uncle Joe" in 
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het Kremlin niet veel vooruitstrevender dan die oude Churchill, die eens tegen 
Roosevelt zei, dat de Koning hem niet tot minister-president van Groot-Brittannië 
had benoemd met de bedoeling, dat hij - Churchill - het Britse Imperium zou 
verkwanselen! Blijkbaar lag het dus helemaal in de lijn van de Amerikaanse buiten
landse politiek om eerder het anti-imperialistische Rusland sterker en het Britse 
Gemenebest zwakker uit de oorlog te voorschijn te doen komen dan omgekeerd! 

Achteraf is het om te rillen. Maar in het kader van de emotionele traditie is het 
helemaal niet zo verwonderlijk, dat lieden, die deze gang van zaken systematisch en 
bewust bevorderden, maar dan niet vanuit Amerikáans oogpunt doch in het belang 
van de Sowjets, het gehoor van de president - laat ons dat heel voorzichtig 
zeggen - zouden kunnen gehad hebben. 

Men moet dan ook het feit, dat het Amerikaanse volk tegenwoordig in zijn geheel 
blijkbaar veel minder scherp gekant is tegen de onderzoekingen tegen "on-Ameri
kaanse activiteit" dan dit in de dertiger jaren het geval was, vanuit deze hoek 
beoordelen. Toen ging het· tegen een geestesgesteldheid, ten aanzien waarvan velen 
meenden, dat zij iets te maken had met het oude radicalisme van de ketters, die 
nog alijd het zout van deze aarde zijn. Maar nu ziet men in het communisme in de 
eerste plaats, zo niet uitsluitend, een samenzwering in het belang van een buiten
landse mogendheid, en wel niet minder dan elke "goede Nederlander" dit in het 
nationaal-socialisme van 1940 zag. 

Wij willen hieraan nog toevoegen, dat de meeste "goede Nederlanders" versteld 
staan over het feit, dat in West-Duitsland op belangrijke posten, bijv. op Buiten
landse Zaken en in het onderwijs, talrijke ex-nazi's terecht zijn gekomen. Zij 
menen goede redenen voor dit wantrouwen te hebben. Blijkbaar zijn er in de V.S. 
vele lieden, die een soortgelijk wantrouwen tegen ambtenaren koesteren, die 
voorheen - op z'n zachtst gezegd - niet onsympathiek tegenover een ander totali
tair regime stonden. 

Wij hebben in deze beschouwing bewust geen namen genoemd, omdat wij niets 
anders wilden, dan de lezer iets van de achtergrond te laten zien van datgene, 
waarover hij dagelijks in de krant leest. 

Juist omdat de voorlichting in de Europese pers eenzijdig is, werd hier de andere 
kant scherp belicht. Het merkwaardigste is, dat de oorzaak van deze critische 
berichtgeving aan deze kant van de oceaan de nagenoeg ongelimiteerde vrijheid 
van de pers en van het gesproken woord in de V.S. is! Aangezien de twee of drie 
Amerikaanse kranten die in het buitenland het meest worden gelezen, fel tegen 
elk mogelijk misbruik van het onderzoek te velde trekken, wordt deze kant van het 
geval voortdurend onder de aandacht van het Europese publiek gebracht. 

Dikwijls is men dan geneigd om te zeggen: "Daarginds gaat het de verkeerde 
kant op!", vergetende, dat er een vrije pers, machtige vakbonden en talloze andere 
organisaties van allerlei pluimage pal staan tegen elke totalitaire tendentie. 

Daarom is het ook niet onze bedoeling geweest de gemoederen van de lezers 
gerust te stellen ten aanzien van het gevaar van het fascisme in de V.S. en in plaats 
hiervan een acute bedreiging van het communisme te stellen. Wel aarzelen wij 
geen ogenblik om te zeggen, dat wij op grond van alles, wat wij in de loop van de 
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jaren gehoord en gezien hebben, er van overtuigd zijn, dat er van een fascistische 
organisatie met de "MacHtübernahme" als doel, nooit en nergens sprake is geweest, 
hetzij dan in de hoofden van enkele hysterici van beiderlei kunne en bij talrijke 
"Duits-Amerikanen". Dit neemt niet weg, dat het oude type van hardhoofdige en 
soms hardhandige ondernemers ook in de V.S. - en dan vooral in het zuiden -
neg niet helemaal verdwenen is. 

Maar waar wel degelijk sprake van was, was een samenzwering in de dienst van 
de Sowjet-Unie. Ook dit vormt momenteel geen acuut gevaar meer, vooral nu de 
C.I.O. met veel moeite en met veel succes grote schoonmaak heeft gehouden en 
een man met zoveel begrip voor politieke verhoudingen als Walter Reuther de 
leiding heeft overgenomen. De plicht tot bestrijding van hen, die het gemunt 
hebben op omverwerping der Amerikaanse democratie blijft. 

BOEKBESPREKINGEN 

Prof. dr Franz Alexander, Onze redeloze wereld, een 
onderzoek naar de irrationele krachten in het maatschap
pelijk leven, vertaald door Yge Foppema, Utrecht Bijleveld, 
1953, f 8,50. 

~ boek verscheen in Amerika in 1942 voor het eerst. De sc;mjver is van beroep 
psychiater, leerling van Freud, sinds 1932 leider van het Instituut voor Psycho-analyse in 
Chicago. De Nederlandse tekst is naar de Amerikaanse druk van 1951, waarin vooral het 
laatste hoofdstuk "Een nieuwe, dynamische sociologie", naar de schrijver meedeelt, belang
rijk is gewijzigd. Wij hebben hier dus voor ons een boek, waarin de ontmoeting en 
bevruchting van Europa en Amerika van psychanalyse en sociologie een grote rol speelt. 
De schrijver is overtuigd, dat voor de verwarring in onze redeloze wereld deze beide 
wetenschappen, mits niet dogmatisch verstaan, een uitweg kunnen bieden. In het 
eerste hoofdstuk wordt beschreven, hoe de ontwikkeling geleid heeft van redelijkheid 
tot redeloosheid en aan de theorie van Pareto over het geweld het verval van cultuur 
en geweten geïillustreerd; het tweede hoofdstuk analyseert psychologisch de grond
slagen van het menselijk handelen, terwijl het derde een aanloop tot genezing geeft: 
van redeloosheid tot redelijkheid, om te eindigen met een paar concrete eisen, die aan 
opvoeding van het huidig mensengeslacht moeten worden gesteld. 

Er staat in dit boek allerlei, waarmee wij blij kunnen zijn, zowel aan kennis en inzicht 
die ons verrijken als aan zedelijke wil om menselijke geestelijke vrijheid te behouden en 
te verdiepen - het is in menig opzicht een knap en verhelderend boek. En toch stelt het 
mij als geheel teleur. De oorzaak daarvan ligt slechts gedeeltelijk in onderdelen: de schrij
ver heeft zich naar mijn mening op een verkeerde ~g laten leiden door aan te sluiten 
bij Ortega y Gassets ongelukkige theorie over de "opstand der horden" (240); hij maakt 
zich ook wel eens schuldig aan te gemakkelijke generalisaties: kunnen de beide wereld
oorlogen alleen verklaard worden uit de binnenlandse spanningen van Duitsland en Japan? 
(240); en wat te denken van de bewering, dat de oorzaak van de snel veranderde drama-
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tische geschiedenis van onze tijd in de eerste plaats ligt in "de druk van de geïndustriali
seerde massa, bevrijd door de techniek en in beweging gebracht door de marxistische 
leer'. (241)? 

De voornaamste oorzaak van mijn onbevredigdheid met dit boek ligt elders: psycholo
gische en sociologische inzichten staan nog te veel aanvullend n a ast elkaar, zijn nog 
niet wezenlijk geïntegreerd in een nieuwe methode en kijk. De schrijver stelt ergens (163), 
dat de psychiater in de eerste plaats bekommerd is om het individu met al zijn eigenaar
digheden, dat hij de mens wil begrijpen in verband met zijn volstrekt individuele levens
geschiedenis. Nu zijn wij er niet, wanneer daarnáást wordt gesteld, dat de SOcioloog 
mensen en bewegingen tracht te begrijpen uit hun sociale relaties - hoe waar beide 
eenzijdigheden ook mogen zijn. Er moet een aanpak mogelijk zijn, waarin beide gezichts
punten zijn geïntegreerd: de mens in zijn totaliteit verbonden in en met een situatie. 
Misschien is een boek als dit van Alexander belangrijk, omdat het in deze richting wijst. 
Maar er moet en kan verder worden gewerkt. W. B. 

Dr ir H. van Riessen, De maatschappi; der toekomst. 
Uitg. T. Wever, Franeker, geb. f 8,90. 

Laat mij, om dit boek te karakteriseren, enige citaten geven uit een centraal hoofdstuk, 
dat dezelfde titel draagt als het gehele boek (VI): "Wat ons misschien het meest treft in 
de vergelijking met vroegere tijden, bijv. met de vorige eeuw, is .. het verlies van 
v r ij hei d. Het reizen, het ondernemen, de handel, het werken, het wonen, het verkeer, 
't is alles omringd van geboden en verboden, van paspoorten, visa, quota, formulieren, 
biljetten, wetten, stoplichten, bouwplannen, en vooral instanties, machtige, machteloze 
instanties" (194). " .... de socialisten de moderne collectivering.... niet slechts als een 
feit constateren, doch als een hoopgevende ontwikkeling voor de toekomst begroeten. Zij 
passen er zich niet node bij aan, maar wensen haar door de planning zelfs te stuwen" 
(205). "Het springende punt in de planning is de centrale beheersing van een samen
levingssector; uiteindelijk van de gehele samenleving, zoals wij nog zullen zien. De ge
meenschapsvorrning, de collectivering, ten behoeve van een door de mens (de élite) te 
verwezenlijken diesseitig zekerheidsideaal voor de samenleving, in de weg der weten
schap: ziedaar de bron, waaruit de planning is opgekomen" (210, 211). De schrijver weet 
wel, dat de voorstanders der planning zelf andere motieven opgeven - Mannheim, 
Barbara Wootton, de P.v.d.A. in Nederland zeggen duidelijk genoeg, dat het hun te 
doen is om geestelijke vrijheid en persoonlijk leven in de mens -, maar zij vergissen 
zich: "Natuurlijk, deze mannen hebben vele goede bedoelingen. Wie zal daaraan twij
felen? Maar laten wij zo eerlijk zijn te erkennen, dat de leiders van het communisme die 
ook hebben, en dat Hitler ze ook eens had" (211). 

Mij dunkt, wij weten nu wel, welke soort vlees ons in de kuip van dit boek wordt 
voorgezet. Als ik het welwillend formuleer, zeg ik: een conservatieve sociale politiek wordt 
verdedigd op grond van de calvinistische wijsbegeerte van de wetsidee, met een voort
durende mistekening van de opvattingen van de voorstanders der planning. De titel is 
een vergissing: het boek had moeten heten: De maatschappij van mijn angstvoorstel
lingen. Ik zie maar één gunstige kant aan de verschijning van dit geschrift: het a.r. dagblad 
Trouw heeft er aanleiding in gevonden, om het op wezenlijke punten tegen te spreken. 
Gelukkig .••• want als het calvinistische volksdeel zich op deze slecht doordachte con
servatieve opvattingen zou vastleggen, zag het er voor ons volk somber uit. Het doet mij 
leed, dat wij van onze kant aan deze discussie niet kunnen bijdragen; die mogelijkheid 
komt pas, als de bril der bevooroordeling is afgezet. W. B. 
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Freedom and culture, compiled by Unesco, introduction bij 
Julian Huxley, London 1951, 270 blz. 

Dit werk bevat een zestal hoofdstukken ter toelichting van een aantal beginselen van 
de Universele Verkla1'Ïng van de Rechten van de mens, welke door de Verenigde Naties 
werd aanvaard. Het zijn de beginselen welke in 't bijzonder de terreinen van opvoeding, 
wetenschap en cultuur raken, het arbeidsveld van de Unesco. De Colombijnse socioloog 
en historicus German Arciniegas behandelt de cultuur als een recht voor allen, de Zwit
serse psycholoog Jean Piaget, die zojuist tot hoogleraar aan de Sorbonne te Parijs werd 
benoemd, schetst de betekenis van het recht op opvoeding in de wereld van vandaag, 
Lyman Bryson, hoogleraar in de opvoedkunde aan de Cohunbia-University te New York, 
pleit voor de vrijheid van informatie, de Franse schrijver Maurice Bedel bespreekt de 
rechten van de scheppende kunstenaar, zijn Engelse collega Hex vVarner komt op voor 
de vrijheid van de kunst en de kunstenaar, terwijl Bart Bok, Nederlander van geboorte, 
hoogleraar in de astronomie aan de Harvard University, besluit met een beschouwing over 
de vrijheid der wetenschap. 

Wij hebben hier te doen met merendeels uiterst lezenswaardige' opstellen, welke 
getuigenis afleggen van de eruditie der auteurs. Het is versterkend, deze pleidooien voor 
de rechten van de mens te lezen. Maar meer dan eens ervoer ik, dat de auteur nu juist niet 
raakte aan wat voor mij het probleem was. Het is prachtig te pleiten voor ieders recht 
op cultuur. Dat doen wij in de P.v.d.A. met overtuiging. Maar hoe moet dit streven in 
de moderne massamaatschappij worden geïnterpreteerd? Welke waarden hoopt men aan 
ieder lid van de volksgemeenschap over te dragen? Welke middelen zijn daartoe dienstig? 
In een - överigens brillant - vertoog van 45 bladzijden kon daarover iets gezegd zijn. 
Vrijheid van de middelen tot voorlichting der bevolking, pers, radio, bioscoop is een 
goede zaak. Wij, in de P.v.d.A. zijn er ó6k afkerig van dat de regering ze zou gebruiken 
om haar overtuiging en wil aan het volk bij te brengen. Maar tussen deze Scylla en de 
Charibdis van de macht van het zakenleven over de "mass-media", welke Bryson zeer 
wel onderkent, wijst hij geen schijn van een uitweg. Ditzelfde .geldt voor Warner, die aan 
de spanning tussen de noodzaak ener actieve cultuurpolitiek enerzijds en de eis tot 
handhaving der geestelijke vrijheid eenvoudig ontglipt. Terwijl ik ja en amen zeg op 
Boks pleidooi voor een vrije wetenschap, en de gevaren van de bemoeienissen van het 
Congres der Verenigde Staten na mijn recent bezoek aan Amerika meer dan ooit besef, 
moet ik toch vaststellen, dat 66k deze auteur heengaat langs wat voor mij het probleem 
is: dat de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek indien ze vrij worden uitgewis
seld, 66k gebruikt kunnen worden ter versterking van de macht, welke ik - niet de 
schrijver - als een levensgroot gevaar voor alle vrijheid beschouwd. Om deze redenen is 
dit boek een pleidooi maar geen antwoord. Ph. J. 1. 

John Gunther: Eisenhower. Mens en Symbool (F. G. Kroon
der, Bussum, 1952). 

John Gunther schiet met hagel, maar hij schiet vaak raak. Zijn altijd actuele behande
ling van maatschappelijke en politieke vraagstukken heeft stellig een achtergrond van 
diepe historische kennis, al kan de lezer zich niet altijd onttrekken aan de indruk, dat die 
er meer voor de gelegenheid is bijgehaald dan spontaan uit de grote eruditie van de 
schrijver opgeweld. 

"Eisenhower" is een voorbeeld van Gunthers stijl in de pit en de slapheid daarvan. Het 
boek begint met een schets van Ike als mens en als Atlantisch opperbevelhebber, die hem 
in de stoel tegenover ons zet. In de latere gedeelten wordt duidelijk, dat G. de Generaal 
een betere generaal en een gezelliger mens vindt dan een voortreffelijk presidentscandidaat 
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- een conclusie waartoe inmiddels ook anderen waren gekomen. C:s knapheid ligt er in 
dat hij dit gerecht in korte tijd, en naar ik meen nog v66r de aanwijzing van Eisenhower 
als candidaat, wist gaar te stomen, maar de keuvelende toon en, in de latere gedeelten, 
de onbelijndheid van de conclusies verraden het tempo van de keuken. J. B. 

Kingsley Martin: Harold Laski 
Victor Gollancz, Ltd, London 1953 

Kingsley Martin heeft een informeel en wat vormloos boek over Harold Laski geschreven, 
maar in zekeren zin is het er des te beter om geworden. Over de waag of Laski's carrière 
geslaagd was, kan men van mening verschillen. De oppervlakkigheid en het opdringerige 
air, waarmee hij in zijn laatste boeken zijn dogma's verdedigde hebben wel doen voorbij 
zien, dat hij in zijn vroegere boeken blijk heeft gegeven tot goed wetenschappelijk werk 
in staat te zijn. Zijn commentaar bij rle uitgave van de Vindicae contra tyrannos, een 
werk uit het begin van de jaren '20, is een goed voorbeeld van wa.t hij als man der 
wetenschap vermoch~. Spoedig daarna echter is deze uiterst begaafde man bezweken 
voor de verleiding om te veel te poneren en zich in niet terzake dienende speculaties te 
vermeien, waarbij de beschouWingen vaak meer een nevelgordijn werden dan dat zij 
de realiteit verhelderden. Zijn befaamde boekjes over het liberalisme is dunkt me zeker 
VOor diegene die het na jaren nog eens herleest, een verblindend maar droevig voorbeeld 
van het minder gelukkige geme. 

Bij de critici van Laski's politieke werkzaamheid in de laatste jaren van zijn bestaan, 
in het bijzonder gedurende zijn VOOrzitterschap van de Labour Party juist aan het einde 
van de Tweede Wereldoorlog en de jaren daarna, gaat de klacht over Laski's invloed 
nog dieper, omdat men hem - en met re$t -als practiserend politicus nog mjïnder 
geslaagd acht als hoogleraar in de "political science". 

Toch zou het onjuist zijn Laski's werk in en voor de Labour Party als geheel te ver
doemen. Zijn ambitie om de-man-achter-de-schermen te zijn en zijn neiging om zijn 
persoonlijke invloed op Stalin, op Roosevelt, op Attlee zo hoog te schatten, dat hij door 
zijn wetenschappelijk werk de toon van persoonlijke inmenging heenmengde, hebben 
zowel aan dat wetenschappelijk werk luister ontnomen als hem belachelijk gemaakt in 
de ogen van diegenen, die de zwakheid van zijn ingebeelde positie als "grijze eminentie" 
doorzagen. Het is alles bij elkaar dus veel wat er tegen zijn persoon en werk kan worden 
aangevoerd. 

Daarom is het goed, dat v66rdat zoiets als een afsluitende beoordeling van Laski's 
levenswerk kan verschijnen, deze informele biographie van Kingsley Martin uit de pen 
gevloeid is van iemand, die Laski èn persoonlijk èn in ideeën zeer na stond. De man 
komt uit dit boek ook ons nader, die hem niet gekend hebben. Men begrijpt de geweldige 
invloed, die hij (overigens niet meer in de laatste periode van zijn leven) op zijn leerlingen 
in Engeland en over de gehele wereld heeft gehad. En ook wie die invloed als oppervlakkig 
of zelfs onheilbrengend beschouwt, zal moeten toegeven, dat de integriteit van Lasld als 
politiek denker vrijwel vaststaat - na aftrek van het overwicht en de opsmuk, die hij aan 
zijn eigen denkbeelden gaf. 

Wie de hoogste critische standaarden aan de biographie van Kingsley Martin aanlegt, 
zal ernstige bezwaren hebben tegen de latere hoofdstukken, waarin Laski's bekrompen 
dogmatisme, onaangepast aan de werkelijke gebeurtenissen van de jaren 1930, haast kramp
achtig worden verdedigd - m,en zou zeggen "tegen beter weten in", als Martin niet met 
dezelfde intellectuele hebbelijkheden was behept als wijlen Laski. Het boek is echter 
een levend document geworden en niemand kan het uit handen leggen zonder, met 
instemming of zijns ondanks, respect te hebben voor een man, die zichzelf zonder voor
behoud gaf voor de politieke zaak der arbeidersbeweging, welke hij wilde dienen. J. B. 
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TROONREDE EN MILLIOENENNOTA 

T roonrede, millioenennota en begroting zijn te zamen zo omvangrijk, dat, 
voor welke beschouwing ook, de schrijver ervan zich zeer vele beperkingen 
moet opleggen. Dat is in andere jaren, wanneer er weinig spectaculairs aan 

de orde is, wel eens moeilijk, omdat er dan een veelheid van vrijwel even belang-
rijke onderwerpen is. De begroting van 1954, welke de verrassing bracht van een 
verlaging van de inkomsten- en loonbelasting, leidt er als vanzelf toe deze voorge-
nomen verlaging op haar verschillende aspecten te onderzoeken, en al onder-
zoekende de begroting zelf van verschillende kanten te belichten. 

Daarbij moge één opmerking voorafgaan. De millioenennota bevat een vloed 
van cijfers en gegevens. Over het algemeen ben ik dankbaar voor het verstrekken 
van gegevens. Doch, er worden dikwijls niet meer relevante cijfers vermeld, en -
eveneens - ontbreekt wel eens een schakel in het betoog, waardoor men niet de 
ontwikkeling voldoende kan nagaan, en het gevaar niet denkbeeldig is, dat foutieve 
cijfers worden gebruikt. Om een voorbeeld te noemen. In de inleiding van de 
millioenennota worden cijfers vermeld over de ontwerp-begroting 1953. Aange-
geven wordt: voordelig saldo op de Gewone Dienst, de Buitengewone Dienst I 
(oorlogsschadebetalingen bevattende) en Landbouw-Egalisatiefonds ad 131 millioen 
gld., en een nodelig saldo op de Gehele Dienst (kapitaalsuitgaven dus inbegrepen) 
van 492 millioen gld. De inleiding borduurt dan op deze cijfers voort en komt 
ten slotte uit de bus met een voordelig saldo voor de eerstvermelde groep van 
uitgaven - na alle wijziging door watersnood en werkgelegenheidspolitiek - van 
60 millioen gld. en een te verwachten nadelig saldo op de gehele dienst 1953 van 
f 596 millioen. Slaat men nu echter pag. 5 op van de nota, dan vindt men daar 
in de uitvoeriger beschouwing over de begroting van 1953 wel de laatstvermelde 
eindcijfers terug, maar de eerste kolom van de tabel vermeldt als voordelig saldo 
over Gewone en Buitengewone Dienst I plus Landbouw-Egalisatiefonds geen 13l 
maar 77 millioen gld., en als totaal-tekort geen 492, maar 565 millioen gld. Het 
niet onderling kloppen van de cijfers zit waarschijnlijk in het feit, dat de 
millioenennota in de allereerste paragraaf nog uitgaat van een ontwerp-begroting 
1953, terwijl de tabel op pag. 4 in de eerste kolom uitgaat van het "oorspronkelijk 
vastgestelde" bedrag der begroting 1953. De verschillen zijn echter zo aanmerkelijk, 
dat een opmerking over het verband niet achterwege had mogen blijven. 

Het lijkt mij gewenst bij het vragen van aandacht voor de verschillende aspecten 
van de nieuw-voorgestelde belastingverlaging, het politieke aspect eerst te be-
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handelen. Een begroting is niet slechts een financieel-economisch, maar ook een 
politiek staatsstuk. 

Het is voldoende bekend, dat er in de socialistische rijen grote ongerustheid 
heerste over het complex van maatregelen, dat in samenhang met de rapporten 
van de Sociaal-Economische Raad over werkgelegenheidspolitiek en huurverhoging 
was aangekondigd. Dit complex van voorstellen bevatte vrij ver gaande belasting-
verlagingen voor het bedrijfsleven, doch de belastingmaatregelen, aangekondigd 
voor de consument, waren slechts bedoeld om de gevolgen der huurverhoging -
gedeeltelijk - op te vangen. Het resultaat was een, althans naar onze opvatting, 
te eenzijdige gerichtbeid naar de investeringssector en naar het particuliere be-
drijfsleven. Vanuit het oogpunt van de socialistische critiek op de vóórgaande 
voorstellen, vormt de nieuwe belastingverlaging, welke in de inkomenssfeer ligt, 
een welkome aanvulling, die het door ons gezochte evenwicht voor de verschillende 
maatschappelijke sectoren herstelt. Ik hecht er dan ook aan, de juistheid van de 
nieuwe voorstellen, gezien vanuit dit evenwichtsbeleid - met een straks nog te 
vermelden restrictie - te onderstrepen. 

En om een tweede politieke reden - welke eigenlijk slechts de normale 
omkering is van de eerste - zie ik ook voordelen in de voorgestelde maatregelen. 
De millioenennota eindigt met de zin: "De begroting 1954 vormt, gezien de 
omvang van het te verwachten kastekort en de daarvoor aanwezige dekkings-
mogelijkheden, een aanwijzing, dat - mede als gevolg van de belastingverlagingen 
- de grenzen va1l het in het komende jaar financieel mogeliike kunnen geacht 
worden te zijn bereikt". 

Deze laatste zin lezende naar zijn politieke betekenis, bevat hij de aankondiging, 
dat eventuele uit de Kamer komende voorstellen tot verdergaande belasting-
verlaging door de regering zullen worden afgewezen, voor zover zij belangrijke 
offers voor de schatkist zouden betekenen. Nu is het eveneens niet onbekend, dat 
vanuit werkgeverskringen tot vóór de derde Dinsdag geregeld nog aandrang 
in de richting van verdere verlagingen ten gunste van het bedrijfsleven - de 
eenzijdigheid dus nog sterker accentuerende - werd uitgeoefend. Ook is niet 
onbekend gebleven, dat in VVD en in KVP de aandrang in die richting niet 
ongunstig was ontvangen. En uit verschillende beschouwingen was af te leiden. 
dat er een "zwaar gevecht" werd verwacht bij de behandeling der belasting-
en huurvoorstellen, waarbij verdere belastingverlaging voor het bedrijfsleven de 
inzet zou zijn. En waarbij dan - automatisch, zoals ·in het parlement meer is 
gebeurd - de coalitiepartner KVP tegenover de socialistische bewindsman op 
Financiën de strijd zou hebben aangebonden. 

Na de nieuwe belastingvoorstellen, door de, de ministers der KVP mede 
omvatte·nde, regering op tafel gelegd, kan er van verdere vergaande belasting-
verlaging voor het bedrijfsleven geen sprake meer zijn. Ik verwacht, dat ook in 
de fracties van KVP en VVD dit besef zal zijn doorgedrongen, en in elk 
geval staat de regering in een zeer sterke positie wanneer zij verdere voorstellen 
afwijst. 

Naar beide zijden - PvdA en KVP - staat de regering dus sterker na de 
laatste voorstellen, zij het om totaal verschillende redenen .... 
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Er is een derde politiek element in de voorstellen tot belastingverlaging, dat 
de aandacht verdient, nl. het effect van die verlaging voor de verschillende 
inkomensgroepen. In een kroniek in Het Vrije Volk heb ik er op gewezen, dat 
voor de burgers het effect van een belastingvermindering het best kan worden 
afgemeten door het percentage te berekenen, dat de inkomensvermeerdering door 
belastingverlaging uitmaakt van het vrij te besteden inkomen, d.w.z. het inkomen, 
dat men na belastingbetaling overhoudt. Niet het absolute bedrag der verlaging 
is het belangrijkste, en ook niet het percentage der verlaging zelve, maar de 
grotere procentuele bestedingsmogelijkheid welke ontstaat. Berekent men nu de 
procentuele verhoging van het vrij te besteden inkomen, dat voortvloeit uit de 
regeringsvoorstellen, dan blijkt dat bij een inkomen tot 1 10.000,- het percentage 
oploopt van ± 1 % (13.000,- ink.) tot ± 4 %. Bij een inkomen van 110.000,-
tot 1 25.000,- (vóór belastingaftrek) blijft het percentage gelijk en bedraagt dan 
ruim 4 %. Bij inkomens boven 125.000,-, omdat dan de belastingverlaging in 
guldens dezelfde blijft, daalt het percentage van de vermeerdering van het vrij 
te besteden inkomen vrij regelmatig. 

Dit resultaat betekent, dat het - met een loonsverhoging overeenkomende -
effect van de belastingverlaging voor de zgn. middengroepen het grootste is, een 
resultaat waaraan zeker in de huidige omstandigheden de politieke betekenis 
niet kan worden ontzegd. Ik heb er geen enkel bezwaar tegen mij voorstander 
te betonen ook van dit effect der belastingverlaging - echter met één voorbehoud. 
Er is nog een strijd gaande om de mate van loonsverhoging van de arbeiders 
ter compensatie van de huurverhoging. Bij die strijd is de opheffing der consumptie-
beperking van 1951 de inzet. Een groot deel van de arbeiders profiteert, doordat 
slechts weinig loonbelasting wordt betaald, ook relatief weinig van de belasting-
verlaging. Dit is een reden te meer om bij de loonsverhoging, die - doordat (voor-
lopig?) werkgevers- en arbeidersorganisaties geen overeenstemming hebben be-
reikt - door de regering moet worden vastgesteld, niet aan de al te schrale kant 
te blijven. 

Een begroting en millioenennota hebben echter ook andere dan politieke aspec-
ten. De minister van Financiën noemt er zelf een aantal. Welke zijn de financiële, 
de monetaire, de conjuncturele en de structurele consequenties? Het zal goed 
zijn deze achtereenvolgens te onderzoeken. Daarbij zal blijken, dat er aan de 
voorgestelde politiek enige risico's zitten - zoals overigens aan èlke politiek -
en dat een aantal schaduwzijden niet mogen worden verwaarloosd. 

Allereerst is daar - financieel gesproken en gezien vanuit de staatshuishouding-
het tekort zelf. Voor de "Gehele Dienst" wordt het gesteld op niet minder dan 
bijna 1000 millioen gld. (In de begroting is het 995 millioen gld., maar ik rond 
alle bedragen af, ook omdat het per se onmogelijk is op 5 millioen gld. nauw-
keurig te begroten). Dit bedrag is ontstaan als saldo van twee andere bedragen: 
een tekort op de kapitaaldienst ad ± 600 millioen gld., en een tekort op de 
gewone dienst + buitengewone dienst 1 + Landbouwegalisatiefonds van 
± 400 millioen gld. 

Nu is het zo, dat de overheid vele werken uitvoert, die een toeneming van 
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de economische waarde van het staatsbezit betekenen, terwijl ook andere mutaties 
(extra-aflossing op de buitenlandse schuld als voorzien, en aflossing van de bin-
nenlandse schuld boven hetgeen voor een reële afschrijvingspolitiek noodzakelijk is) 
de vermogenspositie van de staat kunnen verbeteren - mits deze werken en 
aflossingen uit de "gewone middelen" worden voldaan. Leent de staat, dus 
gaat hij nieuwe schuld aan tot een zelfde bedrag als de hierboven genoemde 
mutaties, dan wordt een voor het reële staatsvermogen indifferente politiek 
gevoerd. 

Wij hebben ons, met name ook in "De weg naar vrijheid", op bet standpunt 
gesteld, dat het van grote betekenis is voor de toekomst van de staatshuishouding, 
wanneer de staat komt tot het vormen van een niet door schuld belast bezit, of -
dit zal in eerste aanleg nl. het gevolg zijn - wanneer door het doen stijgen 
van het staatsbezit met een groter bedrag dan de staatsschuld, de tegenwoordige 
ongunstige toestand, waarin de staatsschuld in totaal aanmerkelijk groter is dan 
de waarde van het staatsbezit, geleidelijk wordt verbeterd. In de begroting van 
1953 was dan ook nog voorzien in een bijdrage van de gewone dienst c.a. in 
de kapitaaldienst. Ook volgens de herziene ramingen zal voor 1953 op een tekort 
van ± 660 millioen gld. op de kapitaaldienst, daarin voor ± 60 millioen gld. 
kunnen worden voorzien door bijdragen uit de overige diensten. 

Dit beeld is nu, door het verminderen van de bijdrage uit de tegenwaarde-
rekening van ruim 430 mill. gld. tot 170 mill. gld. (de laatste portie!), dus met 
260 mill. gld, maar nog meer door de voorgestelde belastingverlagingen (totaal 
450 à 500 mill gld.!) doorkruist, en verkeert in zijn tegendeel. Ik hecht er aan 
vast te stellen, dat deze budgetaire overweging, en deze overweging van structurele 
aard ten aanzien van het overheidsbezit, op zich zelf nog geen voldoende grond 
zijn om de belastingverlagingen als onjuist te kenschetsen. Er zijn andere 
economische aspecten, die mede in de oordeelvorming moeten worden betrokken. 
Er zijn bovendien andere dan puur-economische factoren, die ook hun economische 
weerslag hebben. 

Na de oorlog heeft het Nederlandse volk - zij het niet zonder morren en 
niet zonder zeer vele aanvallen op Lieftinck - toch met voorbeeldige discipline 
de voor een financiële sanering en economisch herstel nodige middelen op tafel 
gelegd. Opnieuw moest de lijn strak worden aangetrokken, toen na Korea de 
betalingsbalans door een slechter wordende ruilvoet en te omvangrijke aankoop-
politiek snel slechter werd - en de militaire uitgaven toenamen. 

Men kan zich voorstellen - en men dient in zijn overwegingen mede te be-
trekken - dat, nu 60 % van de oorlogsschade is betaald, de ruilvoet is verbeterd, en 
de defensie-uitgaven reeds gedurende enige jaren in het budget zijn verwerkt, 
de drang tot belastingverlaging grote omvang heeft aangenomen. En dat zelfs 
de 800 mill. gld. voor rampschade, welke voor 1953 en 1954 te zamen in de 
begrotingen zijn opgenomen, de omvang van deze drang slechts enigermate heeft 
getemperd. Vanuit deze overwegingen kan ook budgetair worden aanvaard, mits 
men zich de consequenties er van bewust blijft, dat voor 1954 geen bijdrage 
vanuit de "overige diensten" aan de kapitaaldienst ten goede komt. Ik ben zelfs 
bereid budgetair nog een iets verder gaan te verdedigen. Zoals reeds vermeld, 
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leveren de overige diensten naast de kapitaaldienst een tekort van 400 millioen gld. 
Ook hier dient men echter te splitsen: de gewone dienst geeft een overschot van 
450 millioen gld., het landbouwegalisatiefonds - dat men voor deze beschouwin
gen het best met de gewone dienst kan combineren - geeft een tekort van 
100 mill. gld. Beide te zamen vertonen dus nog een overschot van 350 mill. gld. 
De derde dienst echter - en laatste - de "Buitengewone Dienst I", waaruit de 
oorlogsschadevergoedingen en de rampschade worden betaald, vertoont · een tekort 
van ± 750 mill. gld. 

Overzien wij, wat in totaal aan oorlogsschade en rampschade nog moet worden 
betaald, dan levert een onderzoek van de begrotingen het volgende beeld. Per 
1 Juli 1953 moest aan oorlogsschade nog worden verrekend ± 2500 mill. gld. 
In 1953 zal daarvan nog naar schatting ruim 200 mill. gld. zijn of worden betaald. 
Vanaf 1 Januari 1954 rest ons dus nog ± 2300 mill. gld. te voldoen. Aan 
rampschade moet volgens de begroting ± 400 mill. gld. worden uitgegeven in 
1954, waartegenover 170 mill. gld. aan restant Marshall-geld staat. Door de 
scl1atkist te dragen: 230 mill. gld. in 1954. Zeer matig geschat komt daar voor de 
jaren 1955 en 1956 nog wel 70 mill. gld. bij - en ik rond dus af op 300 mill. gld. 
In de millioenennota is verder aangekondigd, dat men verwacht 200 mill. gld. te 
zullen moeten betalen op grond van het rapport van de "Commissie Achter
stal1ge Betalingen", (schade door Japanse krijgsgevangenschap). Ik kom dus in 
totaal tot ± 2800 mill. gld. 

De. termijn, waarbinnen deze schuld budgetair moet worden gedragen (daarbij 
kan in 1954 meer worden uitgegeven en in latere jaren minder) zal naar mijn 
mening niet langer gesteld mogen worden dan vijf jaar, hetgeen betekent, dat -
terwijl wij ons ingesteld hadden op een oorlogsschadebetaling van 500 mill. gld. 
per jaar, door de ramp en de "achterstallige betalingen" er 100 mill. gld. per 
jaar bij moet. De termijn van vijf jaar acht ik van grote betekenis, omdat in die 
tijd de grote plannen voor de eventuele afsluiting van de Zeeuwse zeegaten gereed 
kunnen komen, en het land dan voor belangrijke nieuwe beslissingen staat. Het 
nemen daarvan moet niet worden gehinderd doordat wij nog grote schulden 
hebben. En - ander argument - wij moeten zo langzaam aan de oorlogsschuld
periode afsluiten. Het voorgaande houdt in, dat op de "Buitengewone Dienst I" 
voor vijf jaar een deficit van 600 mill. gld. kan worden aanvaard. Vo01r het 
bedrag, dat in 1954 het deficit de 600 mill. gld. overschrijdt - dus voor 150 
mill. gld. - mag naar mijn mening worden geleend - indien men ook in de vol
gende jaren 600 mill. gld., mede door afbetaling van die lening - als deficit 
opvoert. 

Bij een lenen van het totale bedrag van het tekort van de kapitaaldienst en 
van ± 150 mill. gld. voor de Buitengewone Dienst I, zou het totale begrotings
tekort ::!: 750 mill. gld. hebben bedragen. Het is ± 1000 mill. gld. geworden, 
dus 250 mill. gld. hoger. Ik acht dus voor dit - overigens niet geringe! - bedrag 
budgetair een vraagteken op zijn plaats. 

In de millioenennota gaat de minister ook in op de monetaire gevolgen van 
de begroting. Door een verschuiving van inkomsten en uitgaven is nl. het 
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budgetair tekort niet gelijk aan het kastekort, dat op enigerleiwijze gefinancierd 
moet worden. Al wil ik opmerken, dat bij een normaal voortschrijdend beheer 
het verschil betrekkelijk gering blijft. Zelfs voor 1954 is het onderscheid tussen 
budgetair en kastekort niet groot. De minister schat nl. in het gunstigste geval 
een kastekort van 800 mill. gld., in het ongunstigste geval een van 1100 mill. gld. 
Het budgetair tekort ligt daar juist tussen in. 

Volgt men de millioenennota verder in haar redenering ten aanzien van de 
monetaire (eventueel deflatoire of inflatoire) aspecten, dan wordt uiteengezet, 
dat de regering meent, dat - ongunstige gebeurtenissen voorbehouden, zoals 
de extra-voorraadvorming na Korea - ongeveer 800 mill. gld. via de kapitaalmarkt 
voor de rijksoverheid ter beschikking kan worden gesteld. In het voor het kastekort 
gunstige geval is er dus geen deflatoire of inflatoire werking, doch juist evenwicht, 
en in het voor het kastekort ongunstige geval zal er een inflatoir effect van 
± 300 mill. gld. ontstaan. De regering ziet dat zelf als een risico, doch acht 
het te aanvaarden. 

Nu ligt een bedrag van 300 mill. gld. meer of minder in circulatie zodanig 
binnen de normale schommelingen, welke optreden, dat inderdaad op zich zelf 
genomen uitbreiding van de circulatie met dit bedrag geen bijzondere storing 
teweeg behoeft te brengen. Althans niet, wanneer dezelfde situatie na 1954 niet 
opnieuw zou optreden. Want anders ontstaat een cumulatief effect, dat toch zijn 
uitv,rerking niet zal missen. 

En hiermede nader ik het conjuncturele aspect. Laat mij dadelijk en duidelijk 
vooropstellen, dat, wanneer ik bij het overwegen van maatregelen in een con-
junctuursituatie, die niet geheel duidelijk is, moet kiezen voor een politiek die 
een inflatoir effect kan veroorzaken of een, die tot deflatie aanleiding kan geven, 
ik zonder omwegen de eerste politiek kies. En wel om de zeer eenvoudige reden, 
dat de regering wel beschikt over een arsenaal van wapenen - die meermalen 
zijn gehanteerd en op hun effect onderzocht - om een geringe inflatie te 
beheersen, maar dat de beschikbare methoden om een deflatie te keren, veel 
minder direct effectief zijn. En naast deze methodologische overweging stel ik 
een andere: een (geringe) inflatie heeft een overspanning van de arbeidsmarkt 
ten gevolge - wat een gevaar kan zijn, maar óók kan leiden tot groter efficiency 
in de bedrijven - terwijl een deflatie direct leidt tot werkloosheid van enige 
tienduizenden arbeiders méér dan "normaal". 

Dit echter vooropgesteld zijnde, zijn toch zorgen ten aanzien van de conjunctuur-
ontwikkeling, zoals deze op grond van deze begroting kan worden, niet 
ongegrond. Ik kreeg soms bij het lezen de indruk, dat de cijfers waren opgezet 
in de eerste maanden van het jaar - toen een bevordering van de werkgelegenheid 
nog een eerste plicht was - en dat de tekst al vanuit een andere conjunctuursituatie, 
met minder werkloosheid, was geschreven. Die tekst is nl. optimistisch in de 
verwachtingen. Doch - zijn deze gegrond, dan is 1954 een jaar van, relatieve, 
hoogconjunctuur. Daarbij behoren hoge belastingen om een te sterke aanwakkering 
te voorkomen. De belastingverlaging past daar dus niet op. Zij zou wel passen 
in de conjunctuursituatie van eind 1952, begin 1953. 
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Nu weet ik dat, zolang de schommelingen binnen bescheiden perken blijven, 
de Nederlandse economie niet zo gauw uit haar voegen raakt. Maar internationale 
hausse-verschijnselen, met ' een vergroten van voorraadvorming en activiteit zullen 
de kapitaalmarkt belasten, en daardoor de geldruimte voor de noodzakelijke 
leningpolitiek niet laten. Een hausse in het particuliere bedrijfsleven wordt daar-
door inflatoir versterkt, waardoor wel gevaren kunnen optreden, die bij een iets 
minder milde belastingpolitiek veel minder zich zouden doen gelden. 

En het tegengestelde geval - een deflationnaire tendens in het particuliere 
bedrijfsleven? In eerste instantie kan daartegen deze begroting wel helpen. Doch 
als zulk een deflatie dieper wordt en dáártegen - als één der tegenwerkende 
middelen, in de conjunctuurtheorie algemeen aanvaard - belastingverlaging ge-
boden zou zijn.... Dan zal het grote gat in de begroting de regering doen 
aarzelen om het geëigende middel toe te passen, vooral omdat dit gat door 
steunuitkeringen e.d. reeds veel groter wordt .... 

Conjunctureel is dus de begroting hanteerbaar bij niet te grote afwijkingen, 
maar bij sterke schommelingen, hetzij naar boven, hetzij naar beneden, zullen 
moeilijkheden niet uitblijven. 

Er is ten slotte nog het structurele effect van de begroting. Ten deze is mijn 
oordeel aanmerkelijk ' gunstiger en, wanneer men dit structurele zwaar laat 
wegen, mag het opwegen tegen de gegeven nadelen van budgetaire en con-
juncturele aard en de risico's van het monetaire evenwicht. 

Structureel draagt deze begroting n1. het karakter, dat bij een op expansie 
gerichte economie behoort. De verlaging van belastingen op het bedrijfsleven en 
op het inkomen kan (al is men hiervan niet zeker) tot verhoogde inspanning 
leiden, tot opvoering van de persoonlijke prestatie en van de bedrijfsefficiency. 
Deze beide elementen zijn van essentiële betekenis. Indien wij er inderdaad 
in slagen te komen tot een volledige werkgelegenheid (en tot een integratie van 
Europal) staat of valt de mogelijkheid tot verhoging van het gemiddelde levenspeil 
met de ontwikkeling van de productiviteit. 

De samenhang van de vraagstukken van volledige werkgelegenheid en produc-
tiviteit ben ik mij nog meer dan voorheen bewust geworden door de discussie op 
het Congres van de Britse Arbeiderspartij te Margate. Ook op dit Congres werd 
de noodzaak om de productiviteit te verhogen uitdrukkelijk aan de orde gesteld, en 
een deel van de beraadslagingen omtrent het al of niet wenselijke van bepaalde 
nationalisaties liep over de kwestie óf door zulk een overdracht van eigendom de 
productiviteit zou kunnen worden gediend. 

Het is geen toeval, dat thans in de socialistische beweging het productiviteits-
vraagstuk als een structuurvraagstuk wordt gezien en gesteld, waarbij men dan 
moet doordringen tot het hart van de onderneming: de efficiency der bedrijfs-
leiding zelfl Men mag de politiek van de volledige werkgelegenheid beschouwen 
als de zware hoeksteen van een sociale politiek, die met arbeidswetgeving, en de 
maatregelen bij ziekte, invaliditeit en ouderdom direct tezamen hangt, omdat de 
volledige werkgelegenheid de basis vormt voor de normale existentie, in welke men 
zijn inkomen zelf verwerft, terwijl de overige wetten en maatregelen de koopkracht 
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moeten behoeden voor al te grote teruggang bij een niet of niet meer kunnen ver-
werven van arbeidsinkomen. 

In de mate echter waarin een politiek van volledige werkgelegenheid succes 
heeft, in dezelfde mate echter dringt zich het probleem der efficiency naar voren. 
Van de maatschappij en van de arbeider uit dus. Het is in dit opzicht wonderlijk 
tegengesteld aan de gang van zaken in een normale onderneming. Daar zal men, 
bij een gegeven bezetting - verondersteld, dat men het geven van ontslagen als 
een slecht middel beschouwt -, eerst trachten de efficiency bij de bestaande 
bedrijfsbezetting zo hoog mogelijk op te voeren, om daarna over te gaan tot uit __ 
breiding. Bij een maatschappijstructum, die volledige werkgelegenheid waarborgt, 
ontmoeten gemeenschap als geheel, de arbeidersorganisaties, en de onderneming 
elkaar dus vrij automatisch op het gebied van de belangstelling voor de producti-
viteit. In Zweden, in Engeland, in de Ver. Staten, om slechts enkele voorbeelden 
te noemen naast ons eigen land, is dit proces in volle ontwikkeling. Behalve de 
sociale structum van de onderneming, en behalve de algemene economische plaats 
van de bedrijfstak, wordt daardoor dus nu ook de interne structum van het werk 
en de doelmatigheid ervan binnen de gezichtskring van de arbeidersorganisaties 
getrokken. 

Het bedrijfsleven heeft geroepen om belastingverlaging. Het motief daarvoor 
was niet de vergroting van de winst op zichzelf, maar de vergroting van de winst 
terwille van de investeringen en de uitbreiding van de werkgelegenheid. Het komt 
mij voor, dat deze motivering consequenties heeft, die niet altijd zijn voorzien .... 
En daarmee kom ik terug tot de begroting. 

Structmeel kán misschien op dit ogenblik de belastingverlaging een stimulerend 
effect hebben. Wil men dit bereiken, dan is inderdaad een relatief grote verlaging 
nodig. Tien keer een beetje haalt dan niets uit, één keer een grote portie wel. 

Toen Lieftinck kwam, behoorde er moed toe het Nederlandse volk de lasten 
der noodzakelijke sanering op te leggen. Lieftinck moest daarbij speculeren op 
de bereidheid van de burgers die noodzaak te accepteren. De bereidheid van 
burger en bedrijfsleven om een belastingverlaging te aanvaarden staat buiten 
twijfel. De moed in deze begroting is het speculeren op de bereidheid van het 
Nederlandse volk tot grotere economische inspanning. 

Moge het in de loop van 1954 blijken, dat ook deze moed wordt beloond. 
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W. BANNING 

PERSPOLEMIEK OVER EEN DISCUSSIE 

Wij hebben in een viertal afleveringen van s. en D. verslag gebracht van 
een aantal gesprekken, door partijgenoten gevoerd, over een paar nogal 
belangrijke vraagpunten in onze socialistische beweging. Onze lezers 
zullen zich herinneren, dat deze gesprekken voortzetting waren van een 

twaalftal artikelen van verschillende schrijvers in de vorige jaargang; met elkaar 
vormen artikelen en gesprekken een onderdeel van ons redactie-beleid, dat er op 
gericht is bepaalde bela~grijke, principiële onderwerpen aan de orde te stellen in 
de beweging, opdat wij niet in de actualiteiten verstrikt raken. Ik acht het niet op 
mijn weg te liggen, de verslagen van deze laatste gesprekken te critiseren; ik volsta 
met te zeggen, dat niemand onzer ontoegankelijk zou zijn ook voor de scherpste 
kritiek - mits die uitgaat van wezenlijk begrip. Een nog al eenvoudige en vanzelf-
sprekende eis, zou men zo zeggen. Het blijkt intussen, dat een bepaald soort poli-
tieke journalistiek aan deze eis niet kan vold~en. 

Enkele bladen van r.k. en a.r. richting hebben onze gesprekken gelezen, en daar-
aan kritische beschouwingen gewijd. Op een enkele opmerking ga ik graag nader 
in .... eerlijk gezegd in een stemming van vertederde verdraagzaamheid bij het 
aanschouwen van zoveel goede wU en bezorgdheid (verbonden overigens met enig 
onbegrip) bij schrijvers, die voorlichting geven aan partijen, met wie het de 
P.v.d.A. de traditionele eer en vreugde is, in één Regering te zitten. Wat is n.l. de 
oorzaak van hun zorg? VoornameliLk drie dingen: 1. de vooraanstaande socialisten, 
die de gesprekken voerden, blijken niet meer te weten wat socialisme is; 2. zij zijn 
het onderling grondig oneens (behalve dan dat zij het eens zijn in het zo even ge-
noemde niet-weten); 3. hun toekomstbeeld en streven blijft gericht op het aardse, en 
dus voor een Christen onvoldoende. Dat daaruit dan de conclusie wordt getrokken, 
die overigens van tevoren vaststond: "het is voor een Christen in de P.v.d.A. niets 
gedaan" spreekt vanzelf en zal mijn irenische stemming niet verstoren. 

Het merkwaardige is nu, dat de drie zoëven opgesomde punten volkomen juist 
zijn, al zouden wij het eerste wellicht wat anders formuleren; maar blijkbaar is 
geen onzer bezorgde critici op de vraag gekomen: waarom blijven die kerels dan 
tóch bij elkaar, en waarom noemen zij zich tóch socialist? Het stellen van deze 
vraag n.l. zou de weg tot enig dieper begrip hebben kunnen openen, terwijl wat 
de heren nu tegen ons inbrengen, alleen wat gescharrel aan de oppervlakte en wat 
onbelangrijk gespeldeprik is. Wij hebben een ogenblik de vraag overwogen: zouden 
wij nog één gesprek toevoegen over de vraag: waarom blijven wij allen tóch in de 
P.v.d.A.? Wij hebben echter aan een behandeling van het vanzelfsprekende geen 
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behoefte, en gunnen onze politieke tegenstanders en coalitiegenoten gaarne het ge-
noegen, om zich over onze meningsverschillen te vermaken. Zonder mij te willen 
opwerpen als spreker namens alle gesprekspartners, maak ik toch twee op~ 

merkingen. Ten eerste: waar zouden wij - die dan géén van allen het met de an-
deren volkomen eens zijn, maar stuk voor stuk drommels goed weten wat wij 
willen - politiek terecht moeten komen, als wij de P.v.d.A. verlieten? De Kadt bij 
de V.V.D., Buskes bij de A.R., Van Lier bij de K.V.P. en Schermerhorn bij de 
nieuwe Vrijz. Dem.? Het is alles even .... komisch. Men begrijpe goed: voor géén 
van ons is de P.v.d.A. een heilig huis; maar een weg terug is uitgesloten. Ten 
tweede: de grote sociale en geestelijke emancipatiestrijd der arbeiders moge in de 
loop van drie kwart eeuw veranderd zijn naar vorm en methode, wie iets begrepen 
heeft, ook met zijn hart, van de zedelijke noodzaak en de bittere hardheid van 
deze rechtsstrijd, verlaat de P.v.d.A. niet .... tenzij hij genoegen zou nemen met 
politiek op dood spoor te komen. 

Intussen: niet om deze door onze tegenstanders vergeten waarheid nog eens op 
te halen, schrijf ik dit artikeltje. Er zijn een paar andere dingen van meer betekenis. 
Zo'n polemiekje, als zich nu om onze gesprekken ontwikkeld heeft, is eigenlijk be-
klemmend om zijn geborneerdheid. Uit den treure wordt betoogd - door econo-
men, sociologen, historici en anderen - dat de wereldverhoudingen in en door de 
tweede wereldoorlog grondig zijn veranderd, en dat de structuur van de maat-
schappij zich in snel tempo radicaal wijzigt; de harde, bittere, dreigende feiten 
roepen het toe aan wie oren heeft om te horen. Wat wonder, dat begrippen als 
kapitalisme, klasse en klassenstrijd, arbeider, socialisme - begrippen in de verhou-
dingen van de vorige eeuw ontstaan en toen met een bepaalde inhoud gevuld -, 
mee in de smeltkroes zijn geworpen, en dat gespannen en gewetensvolle nieuwe 
bezinning en heroriëntering eenvoudig levensnoodzaak is. Datzelfde geldt ook voor 
voor zedelijke begrippen als vrijheid, gerechtigheid, democratie. Bovendien: de 
hele wereld is in gisting, - een proces, onvermijdelijk doordat het industrialisme 
de oude culturen doorbreekt, en verhaast door de opstand der gekleurde rassen. In 
O.-Azië, en aanstonds ook in Afrika ontstaan bewegingen, die zich ook socialistisch 
of communistisch noemen, en waarin een complex van motieven tot uitdrukking 
komt. Ons socialisme is naar zijn oorsprong geworteld in de Westerse cultuur-
traditie; dat van India, Indonesië enz. zal anders zijn en toch socialisme heten, 
vooral om de zedelijke idee, die het hart van alle socialisme is. Het spreekt naar 
mijn mening vanzelf, dat een levenskrachtige beweging als het socialisme, in een 
tijd van radicale structuurverandering èn in een tijd van wereldverbondenheid en 
wereldconflicten, zich ook radicaal moet bezinnen, en de moed moet hebben om 
onhoudbare meningen en begrippen te herzien of af te danken. Zeker, dan zullen 
bepaalde naturen daarover honen en zichzelf daarbij als "principieel" op de borst 
slaan. Wij kennen dat uit onze eigen geschiedenis. Dezer dagen heeft Bertus 
Schaper ons een prachtboek geschonken over Albert Thomas - men leze daarin na, 
hoe mannen als J aurès, Thomas e.a. beschuldigd zijn van verraad aan het socialis-
me, omdat zij ideologische ballast overboord durfden zetten, en de tactiek radicaal 
durfden wijzigen. . .. omdat de maatschappij veranderde. Ik herinner aan de felle 
verwijten van anarchisten eerst, dogmatische Marxisten later, in ons eigen land. Ik 
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beweer, dat de maatschappelijke veranderingen thans heel wat dieper ingrijpen 
dan die van ± 1900, en dat radicale bezinning nodiger is dan ooit - waarbij eer-
lijkheid èn trouw aan de zaak de noodzakelijke voorwaarden zijn. Laat men ons 
thans gerust verwijten, dat wij van mening verschillen over "socialisatie" - het is 
noodzakelijk, dat wij van dit begrip geen dogma maken. Meent iemand in ernst, 
dat een vasthouden aan de idee van privaateigendom der productiemiddelen, hoe 
ook "principieel" gefundeerd, nog reëel is? Kijk naar de feiten, en word wijs .... 
d.w.z. begin dan óók aan een herziening van geliefde ideeën, en durf ballast als 
ballast behandelen. De kritiek op onze z.g. tegenstTijdigheden en meningsverschil-
len zou heel wat vruchtbaarder zijn, wanneer men zelf in eigen kring óók vocht om 
heroriëntering, nu de wereld daartoe dwingt. 

Een tweede opmerking. Wij beroemen er ons op, een democratische beweging 
te zijn. D.w.z. in dit verband: wanneer in een periode van radicale gisting van 
verhoudingen en ideeën bezinning op inhouden van begrippen en beginselen nodig 
is, dan is het onze plicht in deze arbeid, eventueel strijd, een zo groot mogelijk aan-
tal partijgenoten, zelfs buitenstaanders, te betrekken. Deze ideeënstrijd voeren wij 
gerust in het openbaar - ten eerste omdat zij in goede kameraadschap wordt ge-
voerd (wij kennen dat ook wel anders!), ten tweede omdat hij nodig is voor de 
geestelijke en politiek bewustmaking der beweging. Mij behoeft ons daarover geen 
compliment te maken, zoals een r.k. schrijver deed - wij zouden n.l. onze eerste 
democratische plicht verloóchenen. indien wij anders deden. Nu vraag ik in volle 
ernst, misschien met een scheutje teleurstelling gemengd, of ons hele Nederlandse 
volk deze democratische plichtsbetrachting niet nodig heeft. D.w.z. of de pers van 
àndere politieke partijen hun polemiek met onze gesprekken niet wat meer moest 
laten beheersen door het besef, dat wij ·op onze wijze en met onze problematiek, 
bezig zijn met een stuk democratie, dat ook hèn ter harte gaat. Ik denk hierbij 
aan de opmerking, dat ons toekomstbeeld kennelijk gericht blijft op het aardse -
met de daaraan verbonden "christelijke" conclusie. Meent iemand in ernst, dat een 
politieke partij ooit met andere dingen bezig is dan aardse? Een dergelijke op-
merking illustreert nog eens weer, dat wij tot een behoorlijke discussie in Neder-
land niet in staat zijn - tot schade voor de democratie, waarvoor wij gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn. 
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W. VERKADE 

DE "SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEl 
DEUTSCHLANDS',' 

S.P.D.-kemen in het verzet 
Wij weten ondanks een aantal goede en minder goede boeken 1), nog maar zeer 

weinig van het verzet in Duitsland tegen Hitlers regime, buiten de kerkstrijd en 
die ene spectaculaire gebeurtenis van de aanslag der 20ste Juli 1944 en de daaraan 
verbonden mislukte staatsgreep. Over het gebeuren na 1933, waarvan wij de laatste 
duidelijke levenstekenen van de S.P.D. als zodanig nog in ons vorig artikel ver-
meld hebben, vallen de donkere schaduwen van censuur en terreur, waarin nijvere 
geschiedschrijvers op enkele sprekende punten even een schijnwerper kunnen 
richten, maar de rest in spookachtig vage vormen moeten laten, naar welker bete-
kenis en omvang wij moeten blijven raden. 

Het is bekend, dat vele strijdbare socialisten, met name leden van de "Reichs-
banner", het met de communisten reeds dadelijk moesten ontgelden in "Schutz-
haft" en concentratiekampen of eenvoudigweg doordat zij eens flink door een 
groep ruwe S.A.-lieden werden afgeranseld. Maar deze maab'egelen, hoe massaal 
ook, betroffen natuurlijk niet het volle getal van het ruim millioen leden der 
S.P.D. Wij weten ook iets van een aantal "bureaucraten der politiek", die voor 
hun verkeerd begrepen ideeën van legaliteit en fatsoen "beloond" werden met 
zeer redelijke pensioenen en wachtgelden; wij herinneren ons ook hoe de nazi's bij 
hun eerste 1 Mei-viering de schijn poogden te wekken, dat belangrijke delen van 
de socialistische vakbeweging - n.b. vlak vóór de definitieve gelijkschakeling aller 
georganiseerden in het "Arbeitsfront" - achter hen en hun sociale politiek stonden. 

Wij kennen ook verhalen van socialistische vrijdenkers, die tot vurige aanhangers 
van de "Belijdenis-kerk" werden, daar zij oog kregen voor de betekenis van een 
levende kerk, toen deze Gideonsbende het geestelijk offensief tegen de totale staat 
opende; en van de vakbondsleiders, die door anti-nationaal-socialistische onderne-
mers plaatsen aangeboden kregen in hun personeels- en sociale afdelingen, om 
inmenging door ondeskundige "vertrouwenslieden" van het "Arbeitsfront" zoveel mo-
gelijk tegen te gaan en de reële belangen der werknemers beter te behartigen. Velen 
onzer hoorden ook nog wel eens van vriendenkringen, die de oude idealen levend 
hielden en graag contact hielden met hen van elders - of zelfs uit het buitenland 
- bezoekende geestverwanten, maar waarvan niet veel meer uitging. Het is ook 
niet onbekend, dat uitgesproken nazifiguren zich niet gaarne ondergronds in de 
mijnen waagden en in de fabrieken duchtig moesten oppassen, dat er niet "toevallig" 
een steen of werktuig op hen neerviel. 
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Wij kennen natuurlijk 
ook andere verhalen: over 
mensen zo gedeukt door 
lange werkloosheid, dat de 
bewapeningsopleving, die 
hun weer werk bracht, 
hen volledig voor "de 
nieuwe orde" wist te win-
nen; of over de spaarbank-
boekjes, die door de con-
sumptiebeperkingen der ja-
ren 1934-'39 en later zo 
opgelopen waren, dat een 
verloren oorlog een groot 
persoonlijk risico en verzet 
of sabotage tot een aanval 
op dat spaarkapitaaltje werd, 
dat door prompte melding 
bij politie of partij-spion af-
geweerd moest worde!). 
Maar wij kennen van deze Februari 1933 - Het begin der duisternis 

uiteenlopende groepen noch verhoudingsgetallen, noch absolute cijfers, noch namen. 
Van de enkele hel-verlichte plekken uit deze duisternis noemden wij in het vorige 
artikel reeds Julius Leber, die bij welslagen van de 20 Juli-aanslag (of indien hij op 
andere wijze in leven ware gebleven) zulk een belangrijke rol in een nieuwe demo-
cratische opbouw zou hebben gespeeld. Maar hij was niet de enige: minstens even 
belangrijk was Wilhelm Leuschner, oud-minister van Binnenlandse Zaken van Hessen 
en sedert 1932 voorzitter van de socialistische vakbeweging en voorbestemd tot 
vice-kanselier onder Goerdeler in Juli 1944. Na twee jaar concentratie-kamp wist hij 
zich een goed bestaan te verschaffen door oprichting van een kleine fabriek van tap-
kranen, een bijzonder type die een uitvinding waren van een andere vakverenigings-
leider 2). Leuschner bezat de gave in zeer uiteenlopende kringen verb·ouwen te wek-

1) Een zeer goed overzicht geeft Hans Rothfels "The German Opposition to Hitier (Himis-
dale, IlIinois 1948, uitgebreider Duitse drukken Krefeld~ 1949 en 1951), dl I van het 
collectieve werk onder redactie van A. Almond: "The struggle for democracy in Germany" 
(Univ. of North Carolina, 1949). Zeer goed, zij het wat ouder en daardoor minder vol-
ledig: R. Pech el "Deutscher Widerstand" (Erlsbach/Zürich, 1947) en Allan W. Dulles 
"Germany's Underground" (New York, 1947). Belangrijk voor de politieke denkbeelden 
in het verzet: Th. Steltzer "Vom deutschen Politik (1949); idem speciaal voor S.P.D.-
kringen: H. Brill "Gegen den Strom" (1946). Belangrijk voor bepaalde aspecten: U. von 
Hassel "Vom anderen Deutschland" (Zürich, 1946), F. von Schlabrendorf "Offiziere gegen 
Hitier" (Zürich, 1946), E. Henk "Die Tragödie des 20 Juli 1944" (Heidelberg, 1946), "A 
Gerrnan of the Resistance, the last letters of Count Helmuth James von Moltke" (Londen 
1947), "Weiszbuch der Deutsche Opposition" (Vorstand S.P.D. London, 1946), Eenzijdig en 
bevooroordeeld: M. Mourin "Les complots contre Hitler" (Payot, 1948), H. B. Gisevius 
"To the bitter End" (Boston 1947). 

2) Vgl Rothfels, a.w. blz. 113, 114, 120, 162. 
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ken; hij was bijv. een persoonlijke vTiend van de "rode generaal" Von Hammerstein 11) 
en stond in nauw contact met de generale staf-leden Beck en Olbricht, die van 1933 
tot 1944 toe tot de hardnekkigste kern van verzet in het militaire apparaat hebben 
behoord. De laatste verzorgde Leuschner zijn "handelsreizigers" (die de vakvereni-
gingscontacten in stand hielden) van de nodige papieren, die hun activiteiten 
dekten 4). Ook Leber had uit zijn officierstijd in en na de eerste wereldoorlog vrij 
goede contacten in de militaire wereld en had als kolenhandelaar in Berlijn zich na 
vier en een half jaar concentratiekamp ook een mogelijkheid van een zelfstandig 
bestaan met vele onopvallende contact-mogelijkheden geschapen 5). In 1943 werd 
hij de opvolger van dr Carlo Mierendorf, vroeger Rijksdagafgevaardigde voor 
Hessen, die grote intellectuele gaven met die van een geboren volksleider ver-
enigde en tot dat jaar, toen hij bij een luchtaanval op Leipzig omkwam, als de aan-
gewezen socialistische leider werd beschouwd 5), in de kring om Goerdeler en in de 
"Kreisauer Kreis" om Von Moltke, die de "brain trust" was voor de sociale en 
politieke opbouw, die de afbraak van Hitler zou moeten aflossen. Voorts behoorden 
tot deze kring nog dr Theo Haubach, de ex-hoofdredacteur van de "Hamburger 
Echo", de politie-officier Gustav Dahrendorf, staatsraad Schwamb en de sociale 
paedagoog prof. Reichwein, die ook alle bij een ommekeer op belangrijke sleutel-
posities zouden komen 6). 

Het kan enige verbazing wekken, dat de politieke contacten van deze sociaal-
democraten in een zo verschillende richting liepen als die der S.P.D.-uitgeweke-
nen. Toch is dit wel verklaarbaar. In ballingschap ging in de eerste plaats het 
partijbestuur, welks verstarring de vorige maal geschilderd werd en wier leden dus 
geneigd waren het nationaal-socialisme niet uit psychologische oorzaken te ver-
klaren, maar uit sociaal-economische (geheel volgens de marxistische doctrine) en 
daarin dus in gelijke richting dachten als de communisten, wier voornaamste emi-
grantenleider, Willy Münzenberg, ook niet bepaald horig was aan Moskou 7). Bij 
gebrek aan mogelijkheden tot daden of machtsvorming lag bovendien een overwicht 
bij de ideologische aantrekkingskracht voor de hand; bij de ondersteuning van 
brodeloze emigranten speelden voorts de communisten een grote rol, die in ruil 
voor deze activiteit geestelijke volgzaamheid eisten. Voorzover de socialistische 
leiders dus met "massa" uit Duitsland in contact kwamen, waren zij dus sterk 
geneigd tot een proletarisch eenheidsfront, waar nog bij kwam, dat het emigranten-
centrum Parijs in die tijd ook in het teken van het "Volksfront" stond. 

3) Von Hammerstein-Equord dankt deze naam waarschijnlijk reeds aan zijn verzet 
tegen de Kapp-Putsch; wel was hij een schoonzoon van Von Lüttwitz, maar dat verhin-
derde hem niet deze aan te kondigen, dat, wanneer hij zich ooit weer in Berlijn vertonen 
zou, hij (H.) hem persoonlijk neer zou schieten. H. kreeg na de 20ste Juli gelegenheid 
zelfmoord te plegen. 

4) Vgl. Rothfels, a.w. blz. 113. 
5) Vgl. Rothfels, a.w. blz. 116 en "Ein Mann geht seinen Weg, Schriften, Reden und 

Briefe von Julius Leber", (Mosaik-Verlag, Berlin-Frankfort, 1952), blz. 277 v. 
6) Vgl. Rothfels a.w., blz. 115-117. 

7) Vgl. Ruth Fischer "StaHn und der deutsche Konununismus" (Frankfort, z.j.) en 
L. Bergsträsser, "Gescbichte der politischen Parteien in Deutschland" (7e dr., München. 
1952) blz. 260-262. 
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Binnen Duitsland kwam het vooral op karakters aan, was samenwerking met de 
enige groep die over machtsmiddelen beschikte, het leger en de vloot, onontbeerlijk; 
en, al aanvaardde men tegen Hitler iedere bondgenoot en sloot men communisten 
dus niet bij voorbaat uit, het bleek al spoedig uit de practijk, dat de door Moskou 
reeds jarenlang bevorderde samenwerking tussen Rijksweer en Rode Leger allerlei 
contacten had bevorderd in de spionnage-sfeer, die in de politieke strijd van 
communisten naar allesbehalve principiële tegenstanders van het "Derde Rijk" 
liepen 8). Voorts had men er buiten Duitsland weinig begrip van, hoe snel allerlei 
ideologische voorlopers van het nationaal-socialisme uit "völkische", jong-conser-
vatieve en nationaal-revolutionnaire kringen teleurgesteld bleken in wat de nazi's 
van de "nationale Erhebung" maakten en hoe hun beste elementen met hun 
practijk van illegaliteit ("zwarte Rijksweer" e.d.) in en buiten de weermacht uiterst 
waardevolle elementen in het verzet bleken 9). Evenmin konden de doctrinaire 
marxisten moeilijk begrijpen, hoe de strijd met een schijnreligie als het nationaal-
socialisme ook juist bezinning op het wezen van het Christendom en het wezen 
van de mens met zich brengt, die alle aanleiding geeft tot een toenadering tussen 
kerkelijke en on-kerkelijke kringen; ook wanneer deze zover uiteen lagen als in 
Duitsland het geval was. De nieuwe scheidslijn tussen de betrouwbare tegenstan-
ders van het nazi dom en slappelingen en carrière-makers liep dwars door de oude 
scheidslijnen heen. Begrijpelijk is het daarbij ook, dat vele oude tegenstellingen 
tussen moderne en christelijke of neutrale vakbeweging wegvielen en Leuschner 
en Böckler uitstekend met Jakob Kaiser en Bernhard Letterhaus van de chistelijke 
of Haberman van de rechtsgeoriënteerde kantoorbedienden-vakbonden konden 
samenwerken en voor de toekomst een eenheidsvakcentrale onder ogen zagen 10). 

Het was opmerkelijk hoe vele oorspronkelijk conservatieve persoonlijkheden in 
deze top van het verzet bereid waren op de politieke denkbeelden van de sociaal-
democraten in hun midden in te gaan: en de economische liberale denkbeelden van 
een Goerdeler vonden gelijkelijk verzet bij leden van de hoge adel als Von Trott 
zu Solz, Moltke, Schulenberg en zelfs Von Hassel als bij de protestantse theoloog 
Gerstenmeier en bij de socialisten. Maar ook bij dergelijke spanningen over de toe-
komstplannen was de band van vertrouwen en wederzijdse achting voor elkanders 
overtuiging in deze "bond van broeders" 11) te groot dan dat zij tot scheiding 
zouden kunnen leiden; daarvoor stond ook een afwezigheid van persoonlijke 
ambities en de allengs gegroeide overeenstemming in diepere fundering borg 12). 

Wat dit nu alleen maar een kring intelligente mensen, die dicht bij de militaire 
samenzweerders stonden, of waren zij ook werkelijk representatief voor brede 
kringen in het Duitse volk? Velen hebben zich het hoofd gebroken over een vraag 
die met nauwkeurige cijfers nooit te bewijzen valt. Maar het kan toch wel aange-

8) Vgl. Ruth Fischer, a.w., Bergsträsser, a.w., blz. 260, Leber a.w., blz. 287. 
9) Vgl. voor deze ondergroeperingen in de rechtse kring: A. Mohler "Die Konservative 

Revolution in Deutschland 1918-1932" (diss. Bazel, uitg. Stuttgart 1950). Voor hun rol 
in het verzet: vgl. Rothfels, a.w., blz. 136, 137, en Schlaberndorf, a.w. 

10) Vgl. Rothfels, a.w., blz. 114, 115, Bergsträsser, a.W. 
11) Van Hassel, blz. 338. 
12) Vgl. Rothfels, a.w., blz. 118. 
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nomen worden, dat achter deze mensen een kring van tien- tot twintigduizend 
vertrouwenspersonen stond in alle streken van Duitsland, die elk weer door hun 
houding onder het nationaal-socialistische bewind op een bredere groep van mede-
standers zouden kunnen rekenen bij een ineenstorten van het regime 13). Voorts 
konden de vakverenigingsmensen rekenen op kleine cellen in alle grote bedrijven, 
die met elkaar ook een 125.000 contact-personen omvatte 14). In een situatie, waar-
bij de overgrote meerderheid der mensen naar leiding zou uitkijken, meer dan ge-
noeg om een overname van het gezag op te baseren. 

Na de capitulatie 
De mislukking van de aanslag van de 20ste Juni en het bloedbad aangericht 

onder hen, die er ook in de verste verte maar iets mede te maken konden hebben, 
benevens de verliezen onder de tienduizenden die toen - al of niet opnieuw - in 
de concentratiekampen zijn ondergebracht, ter verwijdering van allen die in 
grotere of kleinere kring in een democratisch kader leiding konden geven, hebben 
vooral het leiderscorps van de S.P.D. zwaar gehavend en van zijn beste vertegen-
woordigers beroofd. En zij, die over waren gebleven, misten kennelijk leiding: 
sommigen wensten af te wachten of uit de samenwerking in het verzet niet een 
nieuwe partijvorming zou voortkomen a), anderen zochten de breuk in de arbei-
dersbeweging, die zoveel tot het aan de macht komen van Hitler had bijgedragen 
te helen 16), weer anderen wilden eenvoudig de oude vertrouwde organisatie terug. 
Daarbij kwamen de nodige invloeden van buiten. De westelijke geallieerden wilden 
blijkbaar voorlopig geen partij-organisatie op te hoog niveau, maar met de Rus-
sische troepen kwamen een aantal K.P.D.-Ieiders mede die kennelijk van plan 
waren hun stempel op het chaotische na-oorlogse Duitsland te zetten 17). 

Was het om dezen de wind uit de zeilen te nemen, dat Grothewohl en Fechner, 
twee geroutineerde S.P.D.-functionarissen in het eerste politieke centrum Berlijn 
reeds kort na de capitulatie K.P.D.-Ieiders hadden benaderd om te voorkomen dat 
door een officiële heroprichting van een van beide of van beide partijen mogelijk-
heden van arbe.iders-samenwerking geschaad zouden worden IS)? Of was dit een 
verkeerd begrepen voortzetting van de lijn van Leuschner's eenheidsvakbeweging, 
die weer de basis zou moeten vormen voor een soort Labour-partïj 15), waarvan men 
veronderstelde, dat zij ook in de kringen der Londense S.P.D.-emigratie sympathie 
zouden vinden? Of waren deze twee reeds toen communistisch geïnfecteerd? Of al-
leen maar te ijdel en machtsbelust om niet de eerste de beste kans aan te grijpen? 
Hoe het zij, Ulbricht met name had dit aanbod afgewezen op het motief dat de par-
tijen eerst leiding moesten geven aan een ideologisch verhelderingsproces,voordat over 
fusie kon worden gesproken 16), blijkbaar was men nog niet voldoende geconsolideerd 
om een fusie aan te durven. Dit kwam van K.P.D.-zijde nl. eerst weer aan de orde na 
een tussenfase, waarin volgens het schema "volkdemocratie" gestreefd werd naar 

13) Vgl. E. Henk, a.w., blz. 48-5l. 
14) Cijfers van Paul Maerker in de Chr. Science Monitor v. 18-1-'45, blz. 7, geciteerd 

bij Rothfels a.w., blz. 119. 
15) Vgl. Bergsträsser, a.w., blz. 272. 
16) Vgl. Bergsträsser, a.w., blz. 267. 

576 



1 ' \ f -__ - --- --

een gemeenschappelijk program van de vier toegelaten partijen, die zich inmiddels 
aangemeld hadden: K.P.D., S.P.D., C.D.U. en L.P.D. (Juli '45) 16). Het hiermede 
beoogde uithollingsproces der andere partijen bleek tegen te vallen. Daarna nam 
de K.P.D. het initiatief voor een fusie met de S.P.D., waarbij zij gesteund werd 
door een zeer partijdige Russische censuur en een volkomen onevenredige papier-
distributie van het Militair Bestuur 18). 

Inmiddels waren echter ook in de Britse zone partijen toegestaan (13 Sept.); in 
de Amerikaanse werden zij toen nog . slechts op locale basis erkend; in de Franse 
werd het voorjaar 1946. Hier was Kurt Schumacher - een "Reichsbanner" en 
"Eiserne Front"-leider, die ondanks het verlies van een arm in de eerste wereld-
oorlog gedurende het volledige nazi-bewind van het ene concentratiekamp naar 
het andere gesleept was - reeds onmiddellijk na zijn bevrijding actief geworden en 
had de oude S.P.D.-kern om zich verzameld 10). Reeds op 5 October riep hij in het 
klooster Wenningen bij Hannover een mterzonale partij-conferentie bijeen, waar 
naast hem als voornaamste kopstukken Grothewohl en Ollenhauer aanwezig waren; 
de eerste als vertegenwoordiger der partij in de Russische zone, de tweede als die 
van het Londense partijbestuur-m-ballingschap. Grothewohl stelde hier voor, on-
middellijk een nieuw partijbestuur te vormen, dat gemachtigd zou zijn met com-
munisten over fusie te onderhandelen. Schumacher verzette zich hier fèl tegen en 
werd gesteund door Ollenhauer; zo slaagde hij er in een definitieve keuze van een 
partijbestuur te doen uitstellen tot het bijeenkomen van een werkelijk partij-
congres, dat 10 Mei '46 in Hannover bijeenkwam 20). Wel werd uitgesproken, dat 
de S.P.D. bereid was met alle democratische partijen samen te werken, maar elke 
fusie werd afgewezen. In grote trekken kwam men ook reeds tot een program: 
afwijzing van het begrip collectieve schuld, van de agrariserings-plannen van 
Morgenthau c.s., van de demontages, die werkloosheid zouden veroorzaken, en van 
het uiteen doen vallen van Duitsland in een losse federatie van afzonderlijke 
staatjes; voorts verklaarde men zich voor planmatige economische wederopbouw, 
socialisering van de basis-industrieën, en controle op de banken en andere geld-
machten 21). Grothewohl ging echter andere wegen en toonde zich in de Russische 
zone wel bereid tot besprekingen over fusie zonder machtiging van een congres. Hij 
liet dan ook met Pieck een uitnodiging voor 19 December uitgaan, waarin zij van 
beide zijden 30 vertegenwoordigers uitnodigden voor bespreking van mogelijk-
heden voor gemeenschappelijk actie. Op deze bijeenkomst stelden de communisten 
vóór, gezamenlijk een oproep aan hun geestverwanten in de westelijke zones te 
richten om bij de komende plaatselijke verkiezingen gemeenschappelijke candidaten 
te stellen. Dit werd door Grothewohl en de zijnen afgewezen op grond van de zeer 
uiteenlopende situaties in de onderscheiden zones; ook verklaarden zij dat een 
fusie van beide partijen slechts door congressen van beide partijen op vier-zone-
niveau zou kunnen worden besloten; slechts onder deze voorwaarde waren de 

17) Vgl. aldaar, blz. 267, 268. 
18) V gl. aldaar, blz. 268. 
19) Vgl. aldaar, blz. 272. 
20) Vgl. A. Grosser, "L'Allemagne de l'occident (1945-1952) Parijs, 1953), blz. 251. 
21) Vgl. Bergsträsser, a.w., blz. 273. 
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sociaal-democraten bereid een voorgesteld "besluit tot het vormen van een eenheid 
der arbeidersklasse" te tekenen. Deze voorwaarde mocht van de Russische censuur, 
die toen ook in Berlijn nog almachtig was, niet gepubliceerd worden; evenmin de 
resoluties van plaatselijk S.P.D.-afdelingen, dat een fusie slechts door een referen-
dum onder alle leden besloten zou mogen worden. Daarnaast werden alle leidende 
functionarissen in de Oostzême, die tegen deze fusie waren door de Russische 
militaire autoriteiten verhoord, onder druk gezet of erger 22). Kort nadat Berlijn in 
sectoren was verdeeld, werd daar echter het gewenste referendum gehouden, dat 
een fusie afwees in de drie westelijke sectoren; in de Sowjet-sector van de stad 
mocht deze stemming niet gehouden worden. Door terreur wisten de communisten 
echter toch te bereiken, dat op de conferentie van S.P.D.-gedelegeerden uit de 
gehele Sowjet-zone eenstemmig tot fusie in een "S(ozialistische) E(inheitspartei) 
D(eutschlands)" besloten werd (19/20 April) 23). 

Op het eerste S.P.D.-congres in Hannover - waar overigens ook uit de Franse 
zone geen gedelegeerden mochten komen - werden Schumacher en Ollenhauer 
dus slechts als voorzitter en vice-voorzitter van een alleen in de Westelijke zones 
bestaande partij gekozen 24). Wel werd zeer spoedig in Berlijn de SPD als onaf-
hankelijke partij heropgericht, die bij de enige vrije vier-sectoren-verkiezingen op 
20 October 1946 reeds weer 48,7 % d~' stemmen behaalde, tegen 19,8 % op de 
S.E.D., 22,1 % op de C.D.U. en 9,4 % op de L.P.D.25). Dit is in belangrijke mate 
te danken aan de geestkracht, waarmee Kurt Schumacher elk afglijden naar de 
communistische zijde heeft bestreden; en wat het Westen hem ook later te ver-
wijten mocht hebben, dit blijkt zijn onvergetelijke verdienste; ook al heeft het 
gedrag van de Russische soldaten in de eerste bezettingsweken ook nog zoveel tot 
een communistische ariti-propaganda bijgedragen. 

Allengs werd "sociaal-democratisme" ook een van de ergste zonden in de S.E.D., 
die immers van de aanvang af was gegrond op de leninistisch-stalinistische theorie 
en practijk, geheel en al naar het voorbeeld van de Russische partij en staats-
practijk. Wel werd in bet begin nog wel de hand gehouden aan de plechtige 
belofte, dat op elk niveau vroegere sociaal-democraten en communisten in de partij-
organen paritair vertegenwoordigd zouden zijn, maar op den duur werd zij tot een 
"partij van het nieuwe type", waarin de sleutel-posities werden ingenomen door 
in Moskou getrainde oude getrouwen uit de K.P.D.26), die het parool uitgaven: 
"Die Schumacherlinge müssen nicht nur moraliscb, sondern auch physisch vernicb-
tet werden!"; hetgeen dan ook prompt geschiedde in de opnieuw in gebruik 
genomen nazi-concentratiekampen. 

Wij kunnen daarmede van de Sowjet-zone afscheid nemen - niet van Berlijn 
- want over illegale arbeid, die nog gaande is, moet men nooit publiceren. 

22) Vgl. Bergsträsser, a.w., blz 268, 269. 
23) Vgl. aldaar, blz. 269; A. Grosser, a.w., blz. 251, noemt als datum 22 April. 
24) Vgl. Grosser, a.w., blz. 251. 
25) Vgl. aldaar, blz. 75 en Stephanie Muenke, "Wahlkampf und Machtsverschiebung, 

Analyse der berliner Wahlen am 3 Dec. 1950", passim. 
26) Vgl. "Elections and political parties" (Policy reports secretary, Office of tbe U.S. 

High Commissioner for Germany, 1952), blz. 11 col. 2. 
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De periode van opbouw 
In het Westen zelf lag de S.P.D. in den beginne ver aan de kop in de opbouw 

van het partijwezen: zij kon op oude kernen opbouwen en was het meeste verwant 
aan de nieuwe eenheids-vakbeweging (D.G.B.) die zes millioen leden wist te 
verzamelen na 1948; in haar leefde de traditie van een goed-doorgeorganiseerde 
partij die aan contributie belangrijke offers van haar mensen kan vragen. Zij 
toonde in haar program en politieke praktijk, dat zij van oude fouten geleerd had; 
en de sociale wind die in deze "samenleving in puin" woei, blies haar scheepje in 
de zeilen. Het laatste woord in de Britse zone sprak voorts een Labour-regering 
in Londen, al werd haar politiek nu niet altijd zo van harte uitgevoerd door 
conservatieve beroepssoldaten en oud-kolonialen, die er heel wat in het bezettings-
apparaat zaten. 

In het eind van 1947 had de partij dan ook reeds 875.000 leden (de C.D.U. 
heeft er ook nu nog geen 350.000 en de F.D.P. geen 80.000) en een goed gedisci-
plineerd apparaat. Misschien wat al te gedisciplineerd; want het is nogal 
eens voorgekomen, dat politiek verschil van inzicht met Schumacher, prompt verlies 
van een bezoldigd partij-ambt of niet-herkiezing in een aan de partij invloed 
ontleende openbare functie ten gevolge had. En al had de S.P.D. heel wat meer 
intellectuele en ook een aantal wat meer vermogende leden dan vroeger, deze 
stoffelijke risico's wogen toch wel heel zwaar in een partij, waarvan in 1949 nog 
95% der leden niet meer dan 300 DAvlark per maand verdienden 29). 

Toch kan men van een "proletarische partij" niet meer spreken; enerzijds omdat 
men in ideologie en program nogal wat had laten vallen van het karakter van 
klasse-partij; anderzijds omdat de partij toch blijkbaar geen aantrekkingskracht 
wist uit te oefenen op de proletarieërs der na-oorlogs-jaren in de meest letterlijke 
zin. Dat waren in die hongerjaren nl. niet in de eerste plaats de industrie-arbeiders, 
voorzover zij hun huisje en meubeltjes nog hadden; want die hadden een vast 
inkomen, een eigen thuis, meestal bedl'ijfsvoeding en vaak een toeslag op het loon 
in de vorm van een of ander eigen of met een andere fabriek geruild product, dat 
"zwart" soms heel wat meer opbracht dan het loon. Maar het waren vooral de 
oorlogsverminkten, die geen bijzondere pensioenen mochten hebben (alleen de 
sociale "steun"); de millioenen verdrevenen van achter de Oder-Neisse, uit het 
Sudetenland en elders uit Centraal en Oost-Europa, die met hoogstens een 
bundeltje kleren aangekomen in kazernes en kampen werden ondergebracht; de 
"geëvacueerden", wier huis plat gebombardeerd was en niet terug mochten keren; 
en de "Spätheiinkehrer", de soldaten die pas na jaren na de capitulatie thuis 
kwamen, veelal uit de ontberingen van een Russisch gevangenenkamp, vaak 
ziek en zeker aan hun normale beroep ontwend. Het is opvallend, dat vele dezer 
mensen begonnen met op C.D.U. te stemmen, om toch maar duidelijk te 

27) Vgl. Bergsträsser, a.w., blz. 269. 
28) In rede v. Kurt Schumacher op 21 September 1949 in de Bondsdag, O.a. afgedrukt 

in dr Toni Pippon, "Was jeder van der Bundesregierung wissen muss" (Kevelaer, 1950), 
blz. 115. 

29) Vgl. Grosser, a.w., blz. 254. Thans verdient een geoefende arbeider in de grote 
stad vaak reeds 600 Dm per maand en geschoolden nog aarunerkelijk meer. 
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demonstreren, dat zij van betere "komaf" waren dan industrie-arbeiders. Dat de 
S.P.D. tegenover deze houding het roer niet radicaler heeft omgegooid, (of niet 
heeft kunnen omgooien, zonder haar oude kern af te stoten), heeft haar waar-
schijnlijk de kans om de grootste partij te worden bij de eerste Bondsdag-
verkiezingen doen verspelen. Toch is door leidende S.P.D.-ers in die eerste jaren, 
toen men nog sterk onder geallieerde leiding moest werken, op tal van hogere en 
lagere posten enorm veel gepresteerd in de eerste jaren van gebrek aan alles, 
ruïnes en chaos; ten noorden van de Main, maar ook in Beieren, was de S.P.D. in 
vrijwel alle landsregeringen vertegenwoordigd, veelal samen met de C.D.U., waarin 
toen nog de sociale koers overheerste; men leze er de "Keulener richtlijnen" of het 
"Ahlenner program" van die partij nog maar eens op na. 

Toch hebben de successen, die de partij op het gebied van de sociale politiek, 
van de bestuurspractijk en van de benoemingspolitiek wist te boeken niet een 
overeenkomstige groei van de S.P.D. ten gevolge gehad. Na '47 komt er een keer 
in de groei van het ledental. Van de 875.000 in dat jaar zijn er een jaar later 
30.000 verdwenen; in December '49 zijn er nog 736.000, 688.000 in 1950 en 
650.000 in 1952. Voor een deel is dit toe te schrijven aan het hoge sterftecijfer 
in een partij, waarvan 68% der leden boven de 45 jaar oud zijn 30). En inderdaad, 
ondanks actieve clubs van "Jungsozialisten" en ondanks een 100.000 georganiseerde 
"Falken" en een vakbondsjeugd van 650.000 31) maakt de S.P.D. de indruk een 
"partij zonder jeugd" te zijn; het staat ook vast dat in 1952 slechts 3% van de 
leden beneden de 25 jaar oud was 30). Komt dit, omdat de geschoolde industrie-
arbeider die de partij al vóór 1933 kende, nog altijd zijn stempel op de partij dI'ukt? 
Zeker speelt ook mede, dat de jongere generatie in het algemeen een afkeer van 
partijpolitiek heeft, in de eerste plaats een geestelijk houvast zoekt (de r.k. en 
protestantse jeugdorganisaties tellen elk ongeveer 900.000 leden) 31); en dat in 
een tijd, dat de politieke macht nog geheel en al bij de bezettingsautoriteiten lag, 
de discussies tussen de partijen vooral over ideologieën uit de periode van de 
Republiek van Weimar liepen, die toen naar de stand der geesteswetenschappen 
al verouderd waren en na 1945 een jeugd, die deze wereld eenvoudig niet meer 
kende, in het gehéél niets meer zeiden, 

Geestelijke en politieke heroriëntering 
Toch zijn er wel veranderingen bij de S.P.D. in politieke en culturele opvattingen; 

men kan bepaald niet zeggen, dat de periode van nazi-heerschappij en oorlog haar 
onberoerd heeft gelaten. Het is alleen de vraag of wat er in de stemming veranderd 
is, al zo radicaal zijn uitdrukkingsvorm gevonden heeft, dat het een generatie, die 
met zijn gedachten in de toekomst leeft, in geestdrift kan brengen. En dat wagen 
wij voorlopig te betwijfelen. 

Maar wat zijn de veranderingen in sfeer en program? In de eerste plaats 
geneert men zich in de partij allerminst meer voor het nationale sentiment, dat 
in de tijd van Weirnar tot zulk een aarzelende politiek tegenover de nationalisten 

30) Vgl. Crosser, a,w., blz 253. 
31) Vgl. aldaar, blz. 196. 
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leidde. Als er iets is wat de jongeren van toen beweegt, die met name in strijd-
organisaties als het "Eiserne Front", zijn uitingsmogelijkheden vond, is het wel 
het besef, dat zij de dragers van de Republiek van Weimar waren en dat men zich 
een vaag-idealistische politiek van internationale verbroedering en anti-militarisme, 
die in een verleden van machteloze oppositie begrijpelijk was, niet kon veroorloven 
in epn politieke situatie, waarin men verantwoording droeg voor een buitenlands 
beleid in een wereld van machtspolitiek en keiharde economische concurrentie, ook 
tussen regeringen. Schumacher stamde evenzeer als Leber uit deze generatie; hun 
verschil was slechts, dat Schumacher een West-Pruis was, wiens "Heimat" aan de 
Weichsel ligt en nooit buiten Duitsland heeft geleefd, en Leber een Elzasser, die 
met name Frankrijk goed kende en begreep. Dit laatste is met Carlo Schmid, de 
derde man in de Bondsdag-fractie die een Franse moeder heeft, ook wel het geval, 
maar men krijgt wel eens de indruk, dat hij zich zo weinig zeker voelt van een eigen 
aanhang in de partij, dat hij conflicten met Schumacher en nu zelfs met de gewone 
partijbureaucratie uit de weg gaat, en daarna reeds menigmaal eigen overtuiging 
heeft opgeofferd; zijn positie als "kroonprins der partij", die hij met name jn 
1947-'50 had, speelde daarbij natuurlijk ook een rol; maar dat zijn aanzien in de 
laatste jaren, ondanks zijn grote rhetorische en intellectuele gaven, in de partij 
aanmerkelijk is gedaald, komt juist voort uit twijfel aan zijn karakter, dat door 
deze meegaandheid is ontstaan. 

Carlo Schmid is trouwens een goed voorbeeld van een nieuw type partijlid, dat 
door een andere heroriëntering der S.P.D. een plaats in haar rijen heeft gekregen. 
Zowel door de feitelijke ontwikkeling, die toont, dat de arbeiders groepen 
verhoudingsgewijs achterblijven bij de groei der middengroepen, als door 
theoretische critiek op de marxistische' dogma's, is de S.P.D., ondanks haar 
sociologische samenstelling veel minder een klassepartij dan voor 1933; haar leden 
accepteren een ander type intellectuele leiders, dan hen die jarenlang in het 
apparaat hebben "meegelopen". Dit was bij de snelle nieuwe opbouw na 1945 niet 
alleen onvermijdelijk, maar ook nodig door de vele functies, die in het staatsbestel 
en met name in het apparaat van twaalf afzonderlijke "landen" vervuld moesten 
worden. Hierdoor is het aantal academisch gevormden van zeer onderscheiden 
geestelijke herkomst zeer toegenomen, maar het partij-apparaat waakt ook met des 
te groter angstvalligheid over hun discipline en trouw. 

Deze verbreding van de geestelijke grondslag van de leiders groepen is ook 
mogelijk geworden door een andere instelling tegenover de kerken. Deze vloeit 
enerzijds voort uit een versterkte waardering voor wat kerkelijke groepen en 
individuen hebben gedaan voor de strijd met een totalitair regime 32), anderzijds 
het feit, dat met name van de Barthiaanse theologen en leken van de Belijdenis-
kerk er heel wat in de voorhoede van de partij opgenomen zijn: de minister vaa 
Onderwijs in Wurttemberg-Baden en die voor Sociale Zaken in Neder-Saksen, 
Alberts, de minister van Onderwijs en Culturele Zaken van Hessen, Metzger, die 
dit eveneens is, zijn hiervan markante voorbeelden, maar ook in de Hanze-steden, 
of Noordrijn-Westfalen is weinig van het oude anti-clericalisme meer te bespeuren. 

32) VgJ. Bergsträsser, a.w., blz. 274. 
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Wel wekt een dericale politiek, zoals de C.D.U. zich die in sommige streken en 
bestuurstakken veroorlooft, uiteraard sterke reacties, maar dan vindt men ook 
zeer uitgesproken katholieken, al~ de groep om het weekblad "Michaël" en om de 
"Frankfurter Hef te", die geen S.P.D.-lid zijn, maar zich deels wel socialist noemen 
(bijv. Walter Dirks) aan zijn zijde. 

In het Ziegenhainer program, waarvan het ontwerp stamt van een jongere 
protestantse volgeling van Carlo Schmid 33) heeft deze geestelijke heroriëntering 
in een duidelijk afstand nemen van het marxisme als wereldbeschouwing zijn 
neerslag gekregen. Zijn voornaamste passages luiden als volgt: 

"De sociaal-democratie strijdt voor de democratie en de voorwaarde daarvan, 
het socialisme, om wille van de mens. Zij strijdt voor de verwerkelijking van de 
gerechtigheid op alle levensgebieden en voor een vormgeving van het volksleven 
in een geest van vrijheid en gemeenschap, met ontplooÜDg van alle culturele 
krachten van enkeling en gemeenschap. 

In deze strijd maakt zij gebruik van de inzichten van Kar! Marx en diens 
leerlingen. 

Deze inzichten werden verworven in het tijdperk van het historisme. Zij maakten 
er aanspraak op de waarheid te bezitten op grond van een vermeende wetmatigheid 
der historische ontwikkeling. De rol van het proletariaat daarin is slechts om de 
wetten van de dialectische ontwikkeling der geschiedenis volledig tot gelding te 
brengen. Deze wetten zouden in hoofdzaak die zijn van de economische 
ontwikkeling der productiekrachten en productieverhoudingen. 

De loop der geschiedenis sedert ·Karl Marx heeft de eenzijdigheid van een louter 
economische beschouwing aangetoond. De moderne wetenschap omtrent de mens 
en maatschappij, heeft zich steeds verdiept en daardoor de veelzijdigheid der 
menselijke verhoudingen, alsmede het proces der geschiedenis duidelijk 
gemaakt. Op de ontdekking door Karl Marx van de economische voorwaarden 
voor het menselijk handelen en denken, voornamelijk in de tijd van het kapitalisme, 
zijn onthullingen gevolgd over de drijfkracht der geschiedenis, die alle tot dusver 
verkondigde theorieën omverwerpen. 

De sociale democratie moet haar inzichten in deze richting verbreden, om haar 
politieke doeleinden te kunnen verwezenlijken. De resultaten van de marxistische 
methode zijn weliswaar een onmisbare bron voor politiek inzicht, maar ze zijn 
VOOr haar niet de enige en absolute grondslag van alle wetenschap. De sociaal-
democratie erkent de geestelijke vrijheid ,van de mens en van zijn zedelijke 
verantwoordelijkheid als vormgevende factor ook der historische ontwikkeling. 
Voor haar uiteindelijke politieke doeleinden strijdt zij niet alleen op grond van de 
tendenzen in de economische ontwikkeling of op doelmatigheidsoverwegingen van 
stoffelijke aard, maar om wille van de waardigheid van de menselijke persoon. 

Strijdbaarheid der onderdrukte klassen, wil tot menselijkheid, godsdienstige en 
zedelijke verplichtingen, verenigen tot een gemeenschappelijke kracht om de 
wereld te hervormen tot een gemeenschappelijke wil om aan de idee van de mens 
in de politieke en economische realiteit van het gehele mensengeslacht vorm te 

,33) Dr D. Roser, burgemeester van Esslingen bij Stuttgart .. 
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Dr Kurt Schumacher te midden van Duitse krijgsgevangenen in "Wiltonpark" 
bij Londen. Dec. 1946 

geven. In de sociaal-democratische partij' moeten allen hun politieke vaderland 
vinden, die van de noodzakelijkheid van een socialistische maatschappij-ordening 
overtuigd zijn". 

In het kader van deze beginselen pasten de gesprekken ' met Niemöller en 
bisschop Lilje over de samenwerking tussen protestanten en socialisten en de 
gematigde tegenvoorstellen van de S.P.D.-fractie in Noordrijn-Westfalen op het 
dericale schoolwetsontwerp, dat onder de vlag van "Elternrecht" sterke drang 
in de richting van confessionele scholen introduceerde; de gehele tegenactie lag 
daarbij in de lijn van de S.D.A.P.-politiek tegenover de pacificatie-wetgeving van 
1921. De onderwijs- en cultuurpolitiek van de socialistische "Kultusminister" in 
Hessen en Wurttemberg ligt in dezelfde lijn evenals de inhoud, die de religieuze 
socialist Grimme aan de uitzendingen der N.W.D.R. poogt te geven. 

Sociaal-economische politiek 
ln de Republiek van Weimar heeft de S.P.D. te concreet voor verantwoordelijk-

heden gestaan in de sociale, economische en financiële politiek dan dat zij nog 
op grond van algemene doctrines, de politiek der bezettingsmachten, der bizon ale 
Economische Raad en der Bondsregering te lijf had kunnen gaan. Zij droeg ook 
in vele Landsregeringen juist op dit terrein te veel verantwoordelijkheid, om alleen 
maar negatieve critiek te kunnen uiten. 
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Zij heeft dan ook steunend op haar ervaringen van na de eerste wereldoorlog, veel 
situaties doorzien; en met grote moed en vaardigheid hebben haar vertegenwoor-
digers op tal van sleutelposities "den Karren aus dem Dreck" helpen trekken in 
de ~erste chaotische na-oorlogsjaren. Wij herinneren ons Agartz als directeur van 
het departement van Economische Zaken der Britse Zöne doodop en half. ver-
hongerd, omdat hij geen extra-rantsoenen wilde hebben en geen tijd had om in 
weekends op het platteland te gaan "ruilen". 

De socialistische burgemeesters der Hanzesteden, Kaisen en de wat later de uit 
Amerika teruggekeerde Brauer, hebben in een ongelofelijk snel tempo het ont-
redderde handelsapparaat en de verspeelde internationale "goodwill" van hun 
steden weer op een zeer redelijk peil gebracht. Berlijn, voor tien jaren nog voor 
geheel Europa het symbool der tyrannie is onder de bekwame leiding van de 
socialisten Louise Schröder en Ernst Reuter - voor7;over het de drie West-Sectoren 
betreft - niet slechts tot een bolwerk van de vrijheid en van de westelijke 
solidariteit geworden, maar mag zich tevcns laten zien in de gehele wereld voor 
wat zijn sociale politiek, zijn wederopbouw en zijn cultuurbevordering betreft. De 
jeugdzorg en beroepsopleiding in Sleeswijk Holstein, de serie Volkshogescholen en 
de herhalingscursussen voor onderwijspersoneel in Neder-Saksen, de sociale woning-
bouwen het economisch herstel in Frankfort a. d. M. (dat behalve onder zware 
bombardementen ook nog sterk onder de uitmoording van zijn Joodse elite heeft 
geleden), de nieuwe organisatie van het gemeentewezen en de politie in Beieren 
- elk op hun terrein voorbeeldig - zijn niet denkbaar zonder de sterke stimulans 
van socialistische ministers en hoofdambtenaren. Het is ook niet toevallig dat de 
reeds vermelde burgemeester Roser op de "Deutsche Städtetag" een beroemd 
geworden prae-advies kreeg uit te brengen over de rol der on verwoeste steden bij 
de oplossing van het vluchtelingenvraagstuk; noch dat het beste rapport over de 
verhouding van vluchtelingenvraagstuk, arbeidsmarkt en woningbouw van een 
socialistisch demograaf is 34). Wat onder de inspirerende leiding van Hans Böckler 
in de vakbeweging is gebeurd, grenst aan het wonderbaarlijke: de overbrugging 
der oude tegenstellingen tussen confessioneel en modern in één verband zonder 
" zuilen", het medebeheer in de sleutelindustrieën, het behoud der arbeidsvrede in 
de moeilijkste wederopbouwjaren, de scholing van jong kader, die twaalf jaar had 
stopgestaan, de nieuwe oriëntering op de culturele arbeidersbelangen en de onaf-
hankelijke positie tegenover S.P.D. en e.D.U.; en dat alles in vijf jaren en in een 
tot 6 millioen leden aangroeiende organisatie. 

En toch, en toch .... is het alleen maar de noodzaak van te moeten improviseren 
in de chaos of ook een door-de-bomen-het-bos-niet-zien, dat er zoveel innerlijke 
tegenspraken schijnen te zijn bij deze vele arbeidsterreinen en dat een werkelijk 
plan voor een sociaal-economische opbouw in de S.P.D.-politiek schijnt te ontbreken? 
Telkens weer vraagt men zich met schrik af: "Is er wel een gemeenschappelijke 
conceptie in de S.P.D., die in onze tijd noodzakelijkerwijze ook de grenzen van het 
sociaal-economische en van het nationale overschrijdt? Of is men juist bij het 

34) Dr R. Nimptsch, "Ueberbevölkerung, Bevölkerungsausgleich und Arbeitsmarkt" 
(Keulen, 1952). 
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overschrijden van die grenzen innerlijk onzeker en laat men zich te zeer door een 
negatieve instelling ten opzichte van de bezetting eerst, en van de regering-
Adenauer later, beheersen? 

Kurt Schumacher 
De beantwoording van deze vraag is niet mogelijk zonder een nadere analyse 

van de figuur van de partijleider Schumacher, die van 1946 tot zijn dood op 
20 Augustus 1952 onmiskenbaar de ziel en de motor van de partij is geweest. 

Het is moeilijk uit te maken of het zijn karaktertrekken zijn geweest, die zozeer 
hun stempel op de partij hebben gedrukt, dat overeenstemming-door-overleg over 
een allengs zich concretiserende algemene lijn geen kansen kreeg; Ofwel, dat 
omgekeerd zozeer een eenheid in geestelijke achtergrond, in sociale structuur en 
economische inzichten ontbrak (benevens een apparaat en tijd om door dieper 
onderzoek tot overeenstemming te komen), dat men noodzakelijkerwijs toch weer 
op een "leider" als verbindend symbool moest teruggrijpen, om niet in stukken en 
brokken uiteen te vallen. Waarschijnlijk hebben beide elementen elkaar in wissel-
werking versterkt. 

Kurt Schumacher werd op 13 October 1895 in een ambtenaarsgezin te Kulm, 
. zuidelijk van Dantzig geboren, bezocht daar het gymnasium en studeerde in Halle, 

Leipzig en Berlijn economie en rechten en promoveerde in Münster reeds op een 
dissertatie, het politiek systeem der sociaal-democratie gewijd, waaruit duidelijk 
blijkt, dat hij veel meer op Lassalle dan op Marx voortbouwde; en ook, dat hij 
toen uitging van een zeer absolute opvatting der staatssouvereiniteit. In de eerste 
wereldoorlog was hij officier en verloor zijn rechterarm; na een korte weten-
schappelijke functie aan het "Reichsarbeitsministerium" ging hij reeds in 1920 in 
de actieve politiek over als politiek redacteur van Wurttembergs partijkrant. Als 
29-jarige is hij lid van de Wurttemberger Landdag, met 35 lid van de Rijksdag; in 
beide behoorde hij tot het bureau der fractie. In Juni 1933 werd hij als bekend 
tegenstander van het nationaal-socialisme gearresteerd en bijna tien achtereen-
volgende jaren verbleef hij in verschillende concentratiekampen; na ruim een jaar 
van "vrijheid" werd hij tengevolge van de aanslag der 20ste Juli naar Neuengamme 
overgebracht waar hij door de Engelsen werd bevrijd 35). 

Zijn markant karakter, door het verlies van zijn arm en na 1948 (als gevolg van 
een in het KZ opgelopen ontsteking) ook nog van dat van zijn linkerbeen nog 
verscherpt, was typisch dat van een West-Pruis, dat grensvolk, tegelijk ontginners 
van een vruchtbare bodem en wachtpost tegen het oosten, groot geworden in harde 
zelftucht en heerserswil, maar zonder de achtergrond van de wijdheid der Oost-
Pruisische landgoederen. 

Zelden is de politiek van een land zo sterk bepaald door de uitgesproken 
wederzijdse antipathie van twee leidende politici, die behalve in hun verlangen 
naar macht vrijwel in alles elkaars tegengestelde waren: Schumacher, de Pruis, 
hartstochtelijk politiek gelovige, volwassen geworden in het trommelvuur en de 
modder van de loopgravenoorlog van 1914-'18; meeslepend spreker met zijn 

35) Vgl. Pip pon, a.w., blz. 105 en "Elections etc.", blz. 27 col 2. 
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bijtende sarcasmen; in zijn tragische verminking symbolisch voor de verminking 
van het door Pruisen gesmede Rijk. Adenauer, de Rijnlander, reeds vroeg Keulens 
bekwaamste burgemeester; sceptisch katholiek, met een reeds volkomen voltooide 
wereldbeschouwing als de eerste wereldoorlog hem als nog geen veertigjarig regent 
ontmoet; als spreker onbewogen en koel, vertrouwend op de vanzelfsprekende 
logica van zijn betoog, dat hoogstens met wat ironische humor gekruid wordt: met 
een afkeer van al het pathetische en al te idealistische 36); in zijn tactiek een 
meesterlijk kenner van alle menselijke zwakheden van '?:ijn tegenstanders en halve 
aanhangers, maar "rücksichtslos" gebruik makend van hen, die hem toch wel 
trouw zullen blijven, al toont hij zich ondankbaar, veeleisend of zelfs trouweloos; 
symbool van de ongebroken burgerlijke levensstijl der eeuw, die hem voortbracht; 
en toch geen anachronisme dank zij zijn levendige geest. 

Schumacher en Adenauer beide waren vastbesloten de regering te beheersen, 
wanneer zij als leider der sterkste partij in 1949 in de Bondsdag zouden worden 
gekozen, zonder aan de ander ook maar de geringste concessie te doen. Beiden 
rekenden vast op de overwinning en dus werd onder beider aandrang de positie van 
de Bondskanselier in de Grondwet zeer sterk gemaakt; en wel zo sterk, dat het de 
oppositie zeer moeilijk zou moeten vallen de winnaar bij de eerstvolgende 
verkiezingen (of daarvóór in de Bondsdagzittingen) te verslaan. Adenauer bleek de 
nauwkeurigste rekenaar van de twee, want met precies één stem boven de vereiste 
50% wist hij zijn Kanselierschap door de Bondsdag aanvaard te krijgen. Schumacher 
heeft dit resultaat zeker als een groot onrecht ondervonden; want de S.P.D. zou 
ongetwijfeld de sterkste partij zijn geworden, als de Sowjet-zone had mee mogen 
stemmen, of zelfs alleen maar Berlijn. Ook moest het aan hem knagen, dat hij 
alleen nog maar dank zij zijn ijzeren wil voort kon leven; terwijl Adenauer, de 
twintig jaar oudere, die echter noch oorlog noch KZ heeft behoeven doormaken, 
nog recht van lijf en leden is. Dit alles verklaart veel van de verbetenheid, waarmee 
Schumacher telkens weer de val van de Bondsregering-Adenauer heeft nagestreefd. 

Internaticmale politiek 
Naast deze verbetenheid verklaart Schumachers gebrekkige kennis van de wereld 

buiten Duitsland mede zijn negatieve houding tegenover Adenauers Europa-politiek 
- en daarmede ook die van de meerderheid van zijn partijgenoten. Bovendien lag 
voor hem zo goed als voor Ollenhauer, als ook voor 48 andere van de 131 S.P.D.-
leden van de Bondsdag, de "Heimat" ten oosten van de Elbe en roerde de idee 
van de eenheid van Duitsland veel krachtiger snaren bij hem aan dan die van de 
eenheid van Europa, die voor de ereburger van het tweeduizendjarige Keulen een-
voudig een voortzetting van het Rijk van Karel de Grote is. 37) Bovendien was voor 
Schumacher de voornaamste les uit het falen van de S.P.D. in de tijd van Weimar, 
dat een miskenning van het nationale sentiment het rechtse extremisme in de kaart 
speelt. Het traditionele ietwat kleurloze internationalisme had hij in oorlog en in de 
strijd met het nationalisme te licht bevonden. Wat hij er tegenover stelde was 

36) Vgl. Crosser, a.w., blz. 267. 
37) Vgl. Crosser, a.w., blz. 252; voor de C.D.U.-fractie is deze verhouding slechts 15 

van de 139 afgevaardigden. 
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1 Mei 1947: demonstratie der Vriie Duitse Vakbeweging in de Lustgarten in Berliin, 
met een 400.000 betogers 

volgens een intelligent beoordelaar: "Europees-democratisch-socialistisch-Pruisen-
dom" 38). Adenauer leefde en handelde in Bonn; Schumacher dacht steeds aan een 
overwinning in Berlijn. Adenauer moest, wilde hij resultaten boeken, steeds rekening 
houden in zijn tactiek met de drie westelijke Hoge Commissarissen en werd daarom 
door Schumacher "der Kanzler der Allierten" gescholden; Schumacher kon vrij aan 
het nationale onbehagen tegenover de geallieerde bevoogding uiting geven. Maar 
hij ging verder: hij was tegen de toetreding tot de Raad van Europa, omdat de 
Saar (voor hem Duits gebied onder een bijzonder soort Franse bezetting) daar ook 
vertegenwoordigd zou zijn; tegen het Schuman-plan, omdat socialisatie er door 
onmogelijk zou zijn, omdat het slechts zes van de Europese landen betrof, en 
omdat Frankrijk er dank zij de contracten met het Saarland een positie gelijkwaardig 
aan Duitsland in verkreeg; tegen de Europese Defensie Gemeenschap, om gelijk-
soortige redenen (niet uit pacifisme) en omdat hij niet geloofde in boven-nationale 
legers. [n plaats van méér en beter internatiunalisme te vragen, zoals in de 
socialistische traditie zou hebben gelegen, stond hij zuiver negatief tegenover de 
stappen naar een Europese federatie; hoogstens stelde hij als voorwaarde, dat ook 
Engeland en Scandinavië deel zouden nemen aan gelijke integratievormen, hetgeen 
naar hij wist met een weigering gelijk stond. Het enige denkbare duideliike alterna-
tief: volledige neutralisering van een verenigd Duitsland 38), was tijdens zijn leven 

38) Vgl. het slotartikel van de serie over de komende Bondsdagverldezingen van 1953 
in de Zwitserse "National Zeitung" van 28~8-'53 van de hand van de corr. te Bonn. 
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nog te utopisch; voor een "Derde Weg" was hij ook te anti-communistisch. Dat 
hij de politiek waarbij Adenau-er triomfen vierde of hoopte te vieren, met een 
zeker plezier tegenwerkte, was misschien niet alléén maar politieke berekening; een 
wijs oud man uit het partijbestuur zei eens tegen schrijver dezes: "Deze man 
lijdt voortdurend zulke ondraaglijke pijnen, dat hij ze onbewust welhaast op de 
mensheid móet willen wreken". 

Opmerkelijk is, dat de leiding van de D.G.B. en de burgemeesters van Berlijn, 
Hamburg en Bremen, deze zuiver negatieve lijn van Schumacher tegenover de 
politiek der Europese integratie niet hebben willen volgen; de vakbeweging stond 
onder Böckler en Fette aanmerkelijk positiever tegenover het denkbeeld der 
Europese integratie en was onder invloed van de mijnwerkersbond ten slotte ook 
voor het Schuman-plan, waar de S.P.D. zo tegen tekeer is gegaan 39). Vermoedelijk 
staat een veel groter percentage in de S.P.D. positief tegenover een Europees 
federalisme 40), dan degenen die zich in deze zin hebben uitgesproken, maar slechts 
deze weinigen die op grote plaatselijke of vakverenigingsaanhang steunen, konden 
zich veroorloven in dezen tegen Schumachers lijn in te gaan 41). Er zijn in Zuid-
Duitsland leidende figuren in de S.P.D. die beweren, dat alleen nog de heel of 
half-bezoldigde partijfunctionarissen na het congres van Dortmund (herfst 1952) 
nog achter de negatieve Europa-politiek zouden staan 42); daartoe moeten dan echter 
zeker ook een reeks deskundigen voor de buitenlandse politiek worden gerekend, 
waarvan een aantal tijdens de oorlog in Londen in de emigratie hebben geleefd: 
zonder daaruit veel sympathie voor Engeland als geheel te hebben overgehouden, 
is daaruit toch een binding aan de buitenlandse politiek van Labour ontstaan, die 
meer Atlantisch dan Europees is georiënteerd en zeer wantrouwend staat tegenover 
de Franse politiek en die der andere Latijnse landen in Europa. In Dortmund heeft 
Ollenhauer zich de mogelijkheid van een koerswijziging voorbehouden door zijn 
uitspraak, dat bij een mislukken van de komende viermogendheden-conferentie over 
het Duitse vraagstuk, de S.P.D. voor "eine völlig neue Situation" zou staan. 
Waarschijnlijk beseft ook hij wel dat de beslissing over de Duitse eenheid veel 

39) Slechts toen de D.G.B.-Ieiding zich ook voorzichtig voor de Europese Defensie 
Gemeenschap uitsprak, rebelleerde het D.G.B.-congres, waarbij de tegenstanders van deze 
Europese politiek met de tegenstanders van elk partijkiezen in niet-vakbelangen (wat 
voor het Schumanplan nog wel te verdedigen viel, maar bij de E.D.G. veeleer negatief 
had moeten uitvallen) verenigden. Ten gevolge daarvan werd Fette als voorzitter door 
de uitgesproken S.P.D.-man Walter Freitag vervangen. 

40) Dit kon door de strenge fractie-dwang niet in de stemmencijfers der Bondsdag tol 
uiting komen, maar wel in voorafgaande verklaringen van het D.G.B.-bestuur en in de 
beslissing van de Bondsraad, waar deze drie burgemeesters o.a. hun steden vertegen-
woordigden. 

41) Schumacher heeft zelfs per circulaire afdelingen van de S.P.D. verboden bepaalde 
internationale deskundigen van de Partij van de Arbeid als sprekers uit te nodigen, omdat 
zij een van zijn standpunt afwijkende Europa-politiek verkondigden. 

42) Hiervoor zou ook pleiten de uitslag van een proefstemming, als in Bolsward en 
Delft is gehouden over de Europese integratie, in Castrop-Rauxel: onder leiding van een 
S.P.D.-burgemeester is hier een referendum georganiseerd, waarbij het aantal thuisblijvers 
plus neen-stemmers kleiner was dan het aantal communistische stemmen in 1949; de 
bijna 50 % socialistische kiezers dier gemeente moeten dus practisch allen met "ja" ge-
stemd hebben. 
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meer afhangt van de houding van de Russen en van de Amerikanen, dan van de 
voorkeur van de Duitse kiezers voor S.P.D. of C.D.U.38). 

Het oordeel der kiezers na vier iaren 
Met zijn vaste kern van 650.000 partijleden en hun naaste omgeving, die deels 

samenvalt deels vermeerderd mag worden met meer dan driekwart van de ruim 
6 millioen georganiseerde werknemers in de D.G.B. had er al heel veel moeten 
gebeuren om de nieuwe Bondsdag-verkiezingen voor de S.P.D. een débacle te 
laten worden. Meer dan 10% kon zij practisch niet verliezen. Maar de grote vraag 
was of zij verliezen dan wel winnen zou; en in geval van winst, of zij de C.D.U. 
al dan niet over bet hoofd zou groeien en welke partners zij zou kunnen vinden 
bij een eventuele regeringsvorming. De beslissing over deze vragen, lag in de handen 
van de Duitse kiezers en kiezeressen buiten de vaste kern. 

Welnu, hun oordeel over de S.P.D. is niet gunstig geweest. Want al is het aantal 
S.P.D.-afgevaardigden in de nieuwe Bondsdag van 130 tot 151 gestegen dank zij 
uitbreiding van het getal der zetels en de 5%-barriere tegen splinterpartijen, 
percentsgewijze heeft de S.P.D. er niet slechts de 2,5% stemmen, die de K.P.D. 
verloor, niet bijgekregen, maar ging zij zelfs van 29,2 tot 28,8% achteruit. Dat 
is weliswaar geen ramp, maar het is ook allerminst fraai voor een partij, die alle 
gelegenheid heeft gehad op plaatselijk en "Länder"-niveau consh'uctief werk te 
doen en daarnaast alle voordelen van een oppositie-positie had in de nationale 
en internationale Bondspolitiek. 

Gezien onze voorafgaande beschouwingen is het niet moeilijk te raden naar de 
oorzaken van dit gebrek aan succes. Een gering deel van de teruggang en gebrek 
aan winst uit het K.P.D. verlies kan misschien verklaard worden uit het ontstaan 
van de nieuwe partij van Gustav Hei~emann en Helene Wessel, de G(esamt-
deutsche) V(olks) P(artei), die weliswaar geen zetel heeft kunnen verwerven maar 
toch 318.323 stemmen of 1,2% verkregen heeft uit de kringen van voorstanders 
van de "Derde Weg"), aspirant-dienstweigeraars en vrouwen. Maar het getal van 
hen, die het verzet van de S.P.D. tegen de Europese Defensie Gemeenschap 
aanvankelijk mogelijk als principieel anti-militarisme hebben beschouwd, doch 
hebben begrepen, dat bij een nationaal leger, zoals de S.P.D. dat thans scheen te 
steunen, waarschijnlijk meer divisies nodig zullen zijn en er meer van de Pruisische 
militaire geest zou terugkeren dan bij een opleiding in Europees verband, is 
ongetwijfeld groter dan eventuele ex-K.P.D.-kiezers. 

Doch dit verklaart de teruggang in vergelijking tot voor de S.P.D. succesrijke 
Landdag-verkiezingen in de tussenliggende jaren maar zeer gedeeltelijk. Er is 
blijkbaar een oorzaak waardoor de gemiddelde kiezer buiten de vaste kern, die 
niet is aangetast, ditmaal de C.D.U. boven de S.P.D. verkoos. 

En eerlijk gezegd, wat zou een niet-arbeider eigenlijk hebben kunnen verlokken 
tot het geven van zijn stem aan de S.P.D.? Zijn directe eigenbelang in het algemeen 
niet: wat hij eventueel aan hoger salaris of grotere afzet van consumptie-artikelen 
zou winnen, zou hij vermoedelijk weer verliezen aan hogere belasting of kleinere 
winstmarge. De strijd tegen de vele dure regeringsapparaten der "Kleinstaaterei" is· 
heel wat verwaterd, sinds de Bondsraad voor de S.P.D. zulk een geschikt wapen 
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bleek, om Adenauers politiek mee dwars te zitten. Eli een pleit voor respectering 
der mensenrechten en een democratische regeringspractijk zal ook niet zoveel 
indruk hebben kunnen maken in de "Länder", waar de S.P.D. in de regering zitting 
heeft - en dat zijn de meeste der negen landen -, omdat het optreden van 
politie of ambtenaren daar nu waarlijk niet zoveel ten goede verschilt van die, waar 
de S.P.D. niet vertegenwoordigd is. De nationalisatie van productiemiddelen buiten 
de zware industrie en de electriciteitsvoorziening heeft de partij in het verkiezings-
program laten vallen. Voor de medezeggenschap is de C.D.U. 66k. En de 
S.P.D.-Ieuze: "Wettbewerb so weit wie möglich, Planung so weit wie nötig" heeft 
nu waarlijk niet zoveel anders geklonken dan de C.D.U.-slagzin "Soviel Freiheit wie 
möglich, soviel Bindung wie notwendig" 38), al is het politieke "insiders" natuurlijk 
wel duidelijk, dat de practijk van beiden nogal wat uiteen loopt; maar het ging 
hier nu immers juist om de stemmen der niet-"insiders". 

Neen, het enige duidelijke verschil met de C.D.U. voor de niet-arbeider lag in 
de buitenlands-politieke lijn. Tegenstanders van Adenauers Europa-politiek, hetzij 
omdat zij een integratie zonder Engeland en Scandinavië niet wensen, hetzij omdat 
zij meenden dat een laatste poging tot hereniging met de Sowjetzone moest 
voórgaan, konden bij de S.P.D. terecht, zonder de Europese eenheid-als-ideaal op 
te geven. Maar noch de Britten en Scandinaviërs, noch de Russen en Amerikanen 
hadden door hun houding erg veel hoop gegeven dat een "andere Europa-politiek" 
dan die van Adenauer binnen afzienbare tijd een reële kans van slagen zou hebben. 
En een internationale politiek-van-illusies heeft de Duitsers al zo vaak van een 
koude - of al te hete - kermis doen thuiskomen. Waarom dan van paarden 
verwisselen in de stroom, nu Adenauer met zijn methode kennelijk succes had bij 
de West-Europeanen en vooral bij het machtige Washington; en dat nu het 
Russische "njet" de eerste tekenen van wankeling vertoonde? Het aantal Duitsers, 
dat in internationale politiek iets van eigen "goed gedrag" verwacht is nooit zeer 
groot geweest. En nu de S.P.D. om de tegenstelling tot Adenauers "harde politiek" 
tegenover Moskou te onderstrepen, wel iets te ver is gegaan in het wekken van 
een vermoeden van een "zachte politiek" - en dat uitgerekend tegenover de 
Russen - hebben de vele voorstanders van een harde politiek blijkbaar de C.D.U. 
verkozen, om van de vrienden van een agressieve politiek maar te zwijgen. De 
communistische propaganda is hier haar doel zeker voorbijgeschoten. 

Er waren natuurlijk een aantal lieden die een hekel hadden gekregen aan of 
teleurgesteld waren in Adenauer als mens en regeerder. Voor de velen, wien de 
symboliek van een strijd tussen politieke leiders meer zegt dan een keus tussen 
programma's en partijen, was bij een beslissing tussen Adenauer en Schumacher 
mogelijk nog ernstige twijfel geweest. Maar het is duidelijk, dat Ollenhauer, op 
zijn minst, te kort de eerste man der S.P.D. is om reeds massa-psychologisch een 
duidelijk "profiel" te hebben gekregen; zeker tegenover een Adenauer, wie men 
allerlei kan verwijten, maar niet dat hij geen uitgesproken persoonlijkheid is. Bij 
een voortzetten van de politieke koers van Schumacher kon het op dit terrein alleen 
maar een nadeel voor Ollenhauer betekenen, de opvolger te moeten zijn van de 
verbeten-strijdbaarheid-in-persoon, waartegen hij niet anders dan als "goedig" kon 
afsteken. Zoals het voor hem ook een nadeel was, dat Schumacher alle bruggen. 
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ener snel verwezenlijkbare Europese integratie achter zich had verbrand, zonder er 
zeker van te zijn - reeds? nog? - het ijzeren gordijn ergens te kunnen openen 38). 

Ten slotte had een aantal nuchtere rekenaars zich kunnen afvragen - zouden er 
veel geweest zijn? - wat een stemmenwinst van de S.P.D. zou kunnen betekenen, 
als zij niet uitzonderlijk groot zou zijn? Waar zou zij bondgenoten kunnen vinden 
anders dan bij een handvol c~ntrum-afgevaardigden in Noordrijn-Westfalen of bij 
de opportunistische vluchtelingenpartij (B.H.E.), die het toch ook nooit hoger dan 
tot 10% had kunnen brengen; en die, op de wip zittend, zeker een zeer hoge prijs 
voor haar bondgenootschap zou hebben geëist? 43). Iets anders zou het geweest 
zijn, wanneer de S.P.D.-Ieiding reeds jaren lang bewust op een samengaan met 
de C.D.U. had aangestuurd en in deze geest ook de verkiezingscampagne had 
gevoerd. Maar dan had men op buitenlands politiek terrein één lijn moeten trekken 
met de bondskanselier en op binnenlands terrein met de linkervleugel der C.D.U., 
met de katholieke arbeiders en de jonge intellectuelen; dan was een beweging binnen 
de C.D.U. voor een coalitie met de S.P.D. niet onmogelijk geweest, en had men in 
een regering Adenauer niet als vrijwelopbeperkte chef behoeven te aanvaarden 44). 
Door het op de spits drijven van de tegenstelling Schumacher-Adenauer lag dit 
thans buiten het terrein der psychologische mogelijkheden. Maar het kan nauwelijks 
toevallig zijn, dat in Bremen, waar de populaire persoonlijkheid van de S.P.D.-
burgemeester WilheIm Kaisen zich met een consequente Europa-politiek zozeer 
tegen Schumachers lijn heeft verzet, dat hij in het partijbestuur door de 
Sudeten-Duitser Jaksch werd vervangen, dat in dit Bremen, als enige der negen 
" Länder", de S.P.D. in vergelijking tot 1949 niet alleen percentsgewijs méér heeft 
gewonnen dan de communisten achteruit zijn gegaan, maar dat zij ook nog ruim 
7000 stemmen meer heeft behaald dan bij de uiterst gunstige verkiezingen voor 
het stadspariement in October 19511 

Conclusie 
Kurt Schumacher heeft met een verbeten wilskracht van de "partij der functio-

narissen", die in 1933 door de nazi's onder de voet kon worden gelopen, een 
"partij der republikeinse strijders" willen maken 38). Aan dit ideaal beantwoordde 
hij zelf ten volle. Maar zijn tragiek is het geweest, dat hij dit niet in een geest van 
"team spirit" maar in een van "Kadavergehorsam" heeft willen doen. Als men 
in een democratisch bestel aldus t6ch een grote volkspartij wil vormen en niet 
slechts een secte, is de enige mogelijkheid de leiding te blijven toevertrouwen aan 
functionarissen, die men naar believen kan benoemen en ontslaan. Door deze 
voorkeur voor trouwe uitvoerders boven gelijkwaardige kameraden, is Schumachers 
S.P.D., meer dan haar leider zelf wenste, gebonden gebleven aan gevaarlijke 
tradities van het verleden. 

Schumachers dood was te kort geleden om de S.P.D. in deze stembusstrijd te 

43) De S.P.D.-Ieiding in Neder-Saksen kan daarover uit ervaring meepraten. 
44) De C.D.U.-voorzitter van de Bondsdag, Ehlers, een protestants theoloog, zou bijv. 

een aanvaardbare kanselier voor zulk een regeringscombinatie zijn geweest, of Ehard, de 
Beierse C.D.U.-minister-president, die zeer goed met de niet-doctrinaire Beierse S.P.D.-
leider Hoegner als minister van Binnenlandse Zaken samenwerkt. 
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bewaren voor de gevaarlijke positie van een dictatuur, wier dictator sterfelijk is 
gebleken. De functionarissen, die zijn erfenis beheren, konden de boedel nog zeer 
behoorlijk bij elkaar houden, maar zjjn konden geen leiding geven aan een 
bezielende expansie. Want verbeten wilsmensen als Schumacher zelf hadden het 
naast hem nooit kunnen uithouden; wijze oudere leiders, die een nieuwe bezieling-
wekkende koers hadden kunnen inslaan, hadden zich tevreden gesteld met locale 
taken, maar waren in de partijleiding van het geheel uitgeschakeld; en een jongere 
generatie, die in "team"-verband opnieuw richting had kunnen geven, heeft 
zich in het dragen van een eigen verantwoordelijkheid nog nauwelijks kunnen 
oefenen. 

Wanneer de S.P.D. de les van deze verkiezingsuitslag ter harte neemt, en 
Adenauer niet te véél misbruik maakt van zijn eclatante overwinning, zal zjj bij 
de volgende Bondsdagverkiezingen zeker aanmerkelijk betere vooruitzichten kunnen 
hebben. En dit te meer, omdat ook Adenauer, althans binnenslands, geen man van 
de "team spirit" is en ook hij met zijn 77 jaren, menselijkerwijs gesproken, welhaast 
aan het eind van zijn politieke loopbaan moet staan. 
10 September 1953 45) 

45) Dit artikel was eind Augustus gereed voor het Septembernummer van S. en D.; de 
laatste drie bladzijden zijn op verzoek van de redactie naar aanleiding van de verkiezingsJ 

uitslag enigszins omgewerkt. 
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H. VERSLÖOT 

HET SOCIALISTISCH MAATSCHAPPIJBEELD 

D e inzet van een walme, bewogen discussie, die in boeiende verslagen in 
dit tijdschrift haar weerslag vond, was de vraag naar het socialistisch 
maatschappijbeeld - eerst gesteld als de vraag naar het wezen van het 

socialisme (Juni 1953), later als de vraag naar de betekenis van de utopie in het 
socialisme (Juli! Aug. 1953). De lezer daarvan - deze critiek mag de redactie niet 
onthouden blijven - zal zich, hoe geboeid ook, niet hebben kunnen onttrekken 
aan de indruk dat er een soms Babylonische spraakverwarring op deze Olympos 
heerste. Hoe verrassend een woordelijke weergave van een dergelijk gesprek ook 
is, de vruchtbaarheid, zowel van het gesprek als van de publicatie, zal niet hoog 
aangeslagen kunnen worden zolang de deelnemers met verschillende termen het-
zelfde bedoelen en met gelijke termen totaal verschillende zaken aanduiden. Het 
ware te wensen dat bij een volgend gesprek de deelnemers vooraf de betekenis 
van de door hen te gebruiken termen bij afspraak zouden vastleggen; het zou 
tot groter exactheid van het debat en tot vruchtbaarder resultaat voeren - en 
bovendien blijk geven van een redelijk grote mate van eensgezindheid in plaats 
van de schijn van verdeeldheid die thans gegeven wordt. 

Deze publicaties hebben wel als eerste en voornaamste nut, dat zij de lezer 
nog eens met de noodzaak van een heldere, "eenduidige" terminologie confron-
teren; vooral als in een grote kring gesproken wordt, als de woorden met tal van 
dikwijls onverwachte associaties en sentimenten geladen zijn, en de sprekers te 
weinig tijd hebben om in hun betoog te laten blijken wat nu juist voor hen de 
betekenis en gevoelswaarde van het woord is, waarover zich de strijd ontketent. 
Een groot deel van de discussie gaat dan op aan het bepalen, door wederzijds 
wrijven en schuren, van richting en omvang van elkaars begrippen - ongeveer 
zoals men in een onbekende en stikdonkere kamer tracht de plaats van het meubi· 
lair en de medebewoners te ervaren. 

Deze noodzaak van een voorafgaand concordaat over de te gebruiken woorden 
is zelfs voor een discussie die over onbewijsbare en dus in zekere zin onweten-
schappelijke overtuigingen handelt, aanwezig. Het gaat om waarderingen, om 
ervaren, maar niet gemeten samenhangen, om wensen en verwachtingen, die elk 
voor zich weliswaar kunnen steunen op wetenschappelijke grondslagen, of die met 
wetenschappelijk verworven inzichten zijn overeen te brengen, maar die voors-
hands zelf niet het voorwerp van wetenschappelijk onderzoek zijn geweest of kun-
nen zijn. Uiteindelijk gaat het om doelstellingen die ;ich geheel aan de weten-
schappelijke sfeer onttrekken; maar niettemin, in zekere zin zelfs des te meer, 
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klemt de noodzaak van het gebruik van wederzijds gelijk begrepen termen. 
De vraag naar het socialistische maatschappijbeeld heeft in de discussies van het 

symposion een kaleidoscopische beantwoording gevonden; alle elementen liggen 
in bonte mengeling door elkaar en de lezer eindigt met de overtuiging dat een 
samenvatting mogelijk is die vrijwel het gehele beeld uit zijn verbrokkeling tot een 
samenhangend geheel kan brengen. De overweging van de vraag wat essentieel 
is in ons verlangen naar een rechtvaardige inkomensverdeling, geeft daartoe 
een aanknopingspunt. De aanvulling die van socialistische zijde op de liberale 
rechtvaardigheidscriteria werd beklemtoond, vloeide voort uit de zedelijke eis tot 
solidariteit: tot medeverantwoordelijkheid voor de medemens, waar ook. In deze 
beklemtoning van de solidariteit ligt een der kenmerken van het socialisme, en 
binnen een kapitalistische maatschappij ligt daarin zelfs haar meest eigenlijke taak. 
Immers, het kapitalisme als stelsel van samenlevingsnormen is te herleiden tot het 
streven naar de strikte rechtvaardigheid, waarbij ieder de plaats inneemt die hij 
zich waard toont, het deel ontvangt dat hij met de tot zijn beschikking staande 
productieve krachten voortbrengt, en waarin elks streven bepaald wordt door de 
wens zich zoveel mogelijk waard te tonen, zoveel mogelijk voort te brengen en 
een zo groot mogelijk aandeel te verwerven. De leidende norm van een kapitalis-
tische samenleving is de concurrentie; en concurrentie en solidariteit zijn tegen-
polen, in elk geval voorzover concurrentie het loutere streven is om beter te zijn, 
beter-àf, dan de naaste, en zodoende boven aan de top te komen, terwijl solidari-
teit in zou kunnen houden het enkele verlangen om gelijk op te gaan met de 
naaste, en samen met hem deel te zijn van de groep. In zijn zwartst geschilderde 
vorm is het beeld van onze burgerlijk kapitalistische samenleving te zien als: aan 
de ene zijde de maatschappij, strijdtoneel van een slechts door de wet en het 
openbaar fatsoen gelimiteerde wedijver en naijver, aan de andere kant het gezin 
als een steeds verder onderspoelend eiland van gemeenschapsbinding en solidaire 
verantwoordelijkheid. 

Zo kan de vraag rijzen of een inkomensverdeling, die beantwoordt aan de eisen 
der solidariteit, niet schade zal toebrengen aan de productiviteit van onze samen-
leving en dus aan haar welvaart. Want wie in een dergelijke samenleving tracht 
normen van een niet doorleefde solidariteit bindend op te leggen vanuit een ver-
tegenwoordigend lichaam dat slechts dient als een beschouwelijk werkend publiek 
geweten, loopt fraaie kans dat diegenen, wier maatschappelijke activiteit uitslui-
tend wordt geprikkeld door de zorg voor het naakte bestaan, verslappen, en 
welgemoed gaan rusten op de (quasi) solidaire zorg der anderen. De vraag is 
slechts of er een dergelijke groep bestaat - en of onze samenleving inderdaad zo 
slecht is en noodzakelijk zal blijven. Als het socialisme ernst maakt met het be-
wustzijn dat onze maatschappij in het verwerkelijken van de zedelijke eis tot 
soldariteit te kort schiet, als het werkelijk bezield is van het onstilbare verlangen 
een maatschappij tot stand te brengen, die aan de medeverantwoordelijkheid voor 
de medemens, aan de saamhorigheid dus in deze zin, vorm geeft, dan zal het een 
oplossing voor deze vraag moeten kunnen bieden. 

De eerste vraag: of er een bevolkingsgroep bestaat, die niet door de concurrentie-
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prikkel gedreven wordt (en in zoverre dus geen geintegreerd deel uitmaakt van 
onze burgerlijk-kapitalistische samenleving) vindt een, hoewel niet definitief, maar 
dan toch duidelijk en overtuigend antwoord in Haveman's studie over de onge-
schoolde arbeider: de onderlaag voor wie in de concurrentiestrijd geen enkele kans 
bestaat, en wier massale kern gevormd wordt door de ongeschoolde arbeiders, is 
bij onze door het concurrentiemotief bepaalde productienormen niet geïnteresseerd. 
Tot deze onderlaag behoort niet het gehele, theoretisch steeds als een totaliteit 
behandelde deel der samenleving, dat wij gewend zijn het proletariaat te noemen: 
de in loondienst werkenden, die voor hun levensonderhoud op hun arbeidskracht 
zijn aangewezen. De geschoolde arbeiders, de vaklieden en kleine ambtenaren 
behoren in de door Haveman aangegeven en hier overgenomen zin tot de bur-
gerlijke klassen der samenleving. Hun gedrag wordt, evenals dat der "hogere" 
groepen, bepaald door het sh·even, omhoog te komen, of tenminste de verworven 
plaats te behouden. De wezenlijke onderlaag echter, bestaande uit de ongeschoolde 
arbeiders, kleine venters en het eigenlijke lompenproletariaat, heeft geen enkele 
kans om vooruit te komen, en wordt dan ook in zijn gehele sociale gedrag niet 
door de concurrentieprikkel gedreven maar door een, dikwijls tot de gehele overige 
maatschappij in afweer geraakte onderlinge "solidariteit" met eigen normen en 
een eigen, totaal van de burgerlijke maatschappij afwijkend cultuurbeeld. 

Omdat de economische prestaties van deze groep dus vrijwel uitsluitend bepaald 
worden door de zorg voor het directe levensonderhoud (het werk zelf is zelden 
aantrekkelijk) en eerzucht in burgerlijke zin grotendeels ontbreekt, bestaat inder-
daad hier het gevaar dat onverwachte en uiteraard gewantrouwde demonstraties 
van solidariteit op het gebied der inkomensverdeling tot verslapping der economi-
sche inspanning zullen leiden - een probleem dat men buiten onze grenzen, bijv. 
in het voor- en na-oorlogse Indonesië maar al te duidelijk kende, en niet wist op 
te lossenl 

Thans wordt dus van levensbelang de vraag of onze burgerlijke samenleving 
werkelijk zo ontaard is dat zij slechts op concurrentie, op het overvleugelen van 
de mededinger, zou zijn gebaseerd. Er zijn talloze verschijnselen die op het tegen-
deel wijzen: de emotionele ontladingen bij "Haak-in"- en watersnoodacties, de 
saamhorigheid uit de bezettings- en bevrijdingstijd zijn reeds symptomen op grote 
schaal van een sterke behoefte aan gemeenschappelijk voelen en handelen, terwijl 
tot deze categorie van verschijnselen ook behoort de aantrekkingskracht van mili-
taire en para-militaire belevenissen, waarop allerlei fascistische organisaties in de 
jaren voor de laatste oorlog speculeerden, maar waarop ook de weemoedige her-
inneringen van menig oud soldaat berusten. 

Daarnaast behoeft men slechts te letten op de aard van de binding tussen klant 
en buurtwinkelier, op de centrale plaats die velen dezer buurtverzorgende midden-
standers innemen in wijk- en speeltuinverenigingen, op de wijze waarop handels-
reizigers veelal de contacten met hun relaties leggen en onderhouden, op de steeds 
toenemende aandacht voor "service" in navolging van Amerikaanse zakenvoorbeel-
den, om in te zien dat volstrekt niet alleen concurrentiemotieven in de zin van het 
streven naar het bemachtigen van een toppositie (ten koste van wat dan ook) onze 
samenleving beheersen. Wel staat het kampioensmotief in hoge waarde, en beperkt 
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zich dit niet alleen tot de sport, maar strekt het zich uit tot welhaast elke econo-
mische en culturele prestatie, doch daarnaast levert de sport begrippen als fair play 
en team spirit die ook in het overige maatschappelijke leven hun parellellen en 
verwanten vinden. 

Dit alles is nog niet voldoende om tot gerustheid te stemmen; het bewijst slechts 
dat de kapitalistische ideologie van de ongebreidelde concurrentie, de struggle for 
life, waarin de besten hun kwaliteiten slechts kunnen tonen door te overleven en 
niet, als de anderen, ten onder te gaan, onze burgerlijke samenleving nog niet 
geheel op haar maat heeft vervormd. Het bewijst daarnaast dat in diezelfde bur-
gerlijke samenleving, geschokt en verward door de ontwikkeling van het industriële 
kapitalisme, de techniek en het verkeer, ontwricht door enorme bevolkingsgroei en 
urbanisatie, desondanks grote behoeften aan saamhorigheid en groepsverband en 
aan solidariteit met de naaste leven, die gedeeltelijk geen bevrediging kunnen 
vinden en bij voortgaande frustratie een ernstig explosief karakter kunnen krijgen. 
Uiteraard zijn deze behoeften emotioneel van aard - maar de zedelijke eis tot 
medeverantwoordelijkheid steunt op deze emotionele grondslag, en in deze gevoels-
wereld vindt de norm haar weerklank, en groeit de bereidheid haar na te streven. 

Deze waarnemingen bewijzen ook, dat in beginsel hereniging mogelijk is tussen 
de burgerlijke klassen en de onderlaag der geblokkeerden, bij wie immers juist de 
behoeften aan solidariteit binnen eigen kring sterke bevrediging vinden, en bij 
wie het streven naar "voortreffelijkheid", voorzover aanwezig, zich ontplooit vol-
gens normen die hun gemeenschap niet schaden. Slagen wij in die hereniging op 
de basis van werkelijk doorleefde solidariteitsnormen (maar daartoe zullen wij" eerst 
de geëigende vormen moeten ontdekken en begunstigen!) dan is er voor schade 
aan de productiviteit geen gevaar. Er is immers geen enkele reden om te ver-
onderstellen dat de prikkels van collegialiteit, van fair play tegenover andere 
producenten, van verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke taken, de pro-
ductiviteit minder zouden stimuleren dan de prikkel der concurrentie pur sang. 
In een goed afgewogen samenspel dezer prikkels behoudt de concurrentiedrang 
een waardevolle plaats; zonder het instinct voor de "edele wedijver" zou onze 
Westeuropese cultuur haar eigen karakter niet hebben verworven, noch zou zij 
het kunnen behouden. Als deze wedijver haar onmatige, overspannen karakter 
verliest, en aanvulling en correctie vindt in een nieuwe solidariteit kan onze 
samenleving voor haar talloze thans vereenzaamde leden en groepen weer een 
tehuis zijn. 

Hierin nu ligt de eigenlijke taak van het socialisme, dat reeds lang duidelijk de 
normen van verantwoordelijkheid voor de medemens, van solidariteit en saam-
horigheid weet te verkondigen, en zich tevens van de fascistische surrogaat-
socialismen onderscheidt door de principiële en practische erkenning van de 
waardigheid en gelijkwaardigheid en dus van de- vrijheid der mensen. Verant-
woordelijkheid voor onszelf en voor de anderen sluit daardoor voor ons in de 
mede-verantwoordelijkheid dier anderen voor zichzelf en voor ons: wij zijn niet 
alleen solidaristisch, maar ook in essentieel dezelfde mate, democratisch. Wij 
erkennen de ander, en zoeken diens erkenning van ons inzicht uit zijn eigen 
vrije keuze. 
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Niet genoeg is echter de enkele verkondiging van de normen der solidariteit 
naast die der strikte rechtvaardigheid en naast die der concurrentie; het socialisme 
moet ook de vormen scheppen, waarin die solidariteit beleefd kan worden, èn het 
moet die solidariteit het leven inblazen. Dat is geen politieke taak alleen - op 
politiek gebied is het slechts mogelijk de ruimte te maken, waarbinnen deze vormen 
en dit leven gedijen kunnep, zowel door het opruimen van hindernissen als door 
het leggen van institutionele grondslagen. Daarna begint echter pas de eigenlijke, 
mens en maatschappij vormende, taak van het socialisme, die grotèndeels buiten 
het stril..1:e terrein van de politieke partij zal liggen, in volkshogeschool en buurt-
gemeenschap, in ,fabriek en gemeente, in de kunstbeoefening en op het sportveld, 
en overal elders. 

Het wezen van het socialisme is dus voor ons gelegen in het verlangen de mens 
als kameraad te zien, als medeburger en medestrijder, lotgenoot en vriend. In deze 
verhouding wordt de mens, die door het burgerlijke kapitalisme is teruggezet tot 
arbeidsfactor en consument, het diepst ontrecht, vernederd en gegriefd. In de 
burgerlijke, verstedelijkte samenleving is de medemens slechts concurrent, belager 
van onze positie, maatstaf voor ons succes of onze nederlaag, vreemdeling. Wij 
daarentegen verlangen in de samenleving eenzelfde toewijding voor en van de 
ander als in het gezin, de vriendenkring, de volksbuurt of de compagnie. Wij 
voerden een klassenstrijd omdat wij in de kapitalisten (waar zijn zij vandaag?) een 
groep zagen die ons onze solidariteit, onze menselijkheid ontroofden te hunnen 
eigen bate - maar wij riepen op tot de solidariteit der proletariërs, en waren 
bereid daarin ieder op te nemen die niet burgerlijk, dat is: op eigen baat en succes 
belust, wilde denken en leven. In zoverre was de klassenstrijd bijzaak, een ons 
opgedrongen werkelijkheid, zolang zij bestond; is ons socialisme echter ging het en 
gaat het in hoofdzaak om het menswaardig bestaan - dat is het bestaan als 
deelgenoot in de gehele volheid van onze samenleving en van wat zij materieel en 
geestelijk te bieden heeft; om de doorbreking van het isolement, om de saamhorig-
heid, onafhankelijkheid van grenzen, standen, rassen en levensbeschouwingen. 

In dit opzicht is het socialisme actueler dan ooit - mits het niet zelf als surro-
gaat-samenleving voor de socialisten gaat dienen. Op die weg was de vooroorlogse 
S.D.A.P., die zich een eigen gemeenschapsleven had geschapen in zijn vele, nu 
nog voortlevende nevenorganisaties. Deze hebben een belangrijke taak verricht 
maar brachten het nadeel dat de groep der socialisten, hecht aaneengesloten, een 
van de overige maatschappij zich afsluitend, zelfgenoegzaam leven begon te voeren. 
De P.v.d.A. voorziet in deze behoefte niet, en dat heeft het leven der oude 
S.D.A.P.-garde in soms sterke mate doen verschalen, en dan een ernstig gevoel 
van onbehagen in hun rijen wakker geroepen. Hoe begrijpelijk ook, toch zullen 
wij nimmer naar deze besloten socialistische leefgemeenschap mogen terugkeren. 
Het tehuis dat de vroegere socialisten daarin vonden, zullen wij ons moeten maken 
in en van de samenleving zelf, samen, juist en vooral, met hen die niet socialist 
willen of weten te zijn. Het werk van bijv. de VARA en de Arbeiderspers ontwik-
kelt zich reeds in deze richting. Daarnaast zullen nieuwe VOlmen gevonden moeten 
worden die zich lenen voor de verspreiding van ons socialistisch maatschappijbeeld, 
en voor de practische naleving van onze socialistische samenlevingsnormen. 
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Als in de besprekingen van het symposion vrijheid en welvaart een grote plaats 
krijgen, is dat niet meer dan vanzelfsprekend. Inderdaad is de vrijheid thans het 
hevigst bedreigde goed, en is mede voor ons de bescherming van die vrijheid de 
allereerste politieke taak. Natmu'lijk ook is de verhoging der welvaart noodzakelijk, 
al was het slechts teneinde beter in staat te zijn tot de naleving der plichten, die 
de solidariteit ons oplegt. Natuurlijk ook moeten wij samenwerking zoeken met 
ieder die in deze beide richtingen zijn kracht aan de onze paren wil. Ons eigen 
socialistische merk en wezen blijft echter liggen in het verlangen een maatschappij 
te vormen en tot leven te brengen die de in haar verblijvenden op even volledige 
wijze als deelgenoot erkent ars dat in het gezin vanzelfsprekend is. Deze gemeen-
schap te vormen, te doen groeien vanuit haar kleinste cellen tot het grootst moge-
lijke levende verband, omdat alleen zo naar onze overtuiging de menselijke persoon 
tot zijn rechtmatige ontplooiing kan komen - dat is onze socialistische taak, die 
ver buiten de politieke beheersing en controle der overheidsorganen uitgaat. Wie 
zowel daarin, als in de eerder genoemde activiteit met ons meegaat, is in onze ogen 
socialist, zelfs al wenst hij zich niet zo te noemen. 

De middelen zijn daarbij belangrijk, maar niet van beslissende betekenis, terwijl 
zij wisselen zullen al naar de toestand waarin de samenleving en het maatschap-
pelijk inzicht zich bevinden. Socialisatie van ondernemingen is geen dogma -
daarbij gaat en ging het slechts om het tot stand brengen van een verantwoorde 
en verantwoordelijke ondernemingsleiding in het belang der gemeenschap; dit 
laatste woord verstaan in zijn meest geladen ideologische waarde, mede omvattend 
de arbeiders daarin, en de consumenten, de gemeentelijke en rijksoverheid, het 
volk en de wereld daarbuiten. Als deze verantwoorde en verantwoordelijke onder-
nemingsleiding langs andere institutionele weg bereikt kan worden dan clie der 
socialisatie, met minder weerstand, met blijvender succes of in korter tijdsverloop, 
dan is ons aan socialisatie niets, maar dan ook niets gelegen. En als socialisatie 
leiden zou tot ambtenarenheerschappij of staatsmonopolisme, dan is zij voor ons 
slechts verwerpelijk. De middelen zijn voor ons van generlei principiële waarde; 
zij zijn slechts van belang indien en voorzover zij er naar behoren toe kunnen 
dienen ons doel, een socialistische samenleving, te bereiken: dat is niet een bepaald 
institutioneel patroon, maar een door socialistische normen bepaalde leefwijze. 

In dit verband rijst de vraag hoe de ordening, die wij wensen, institutioneel 
verwezenlijkt zou moeten worden. Want ook hier moet voorop gesteld worden, dat 
die ordening zelf geen instituut is of kan zijn; zij is het resultaat van een socia-
listische samenleving: een op elkaar afgestemd zijn en (voor zoveel mogelijk!) in 
evenwicht blijven van de partiële doeleinden der lagere gemeenschappen en hun 
deelgenoten, en een steeds weer herstellen van deze afstemming en dit evenwicht. 
Als de rechtstreeks beb'okkenen dit geordend zijn als wenselijk erkennen (en naast 
velerlei andere motieven zal dat voornamelijk zo zijn als men uit zichzelf de soli-
dariteit met de andere betrokkenen wenst), dan is slechts een bemiddelend orgaan, 
een ontmoetings- en coördinatiepunt nodig. Indien echter de re~htstreeks betrok-
kenen zich halsstarrig tegen coördinatie wensen te verweren, zal een uitgebreid 
machts- en controle-apparaat, naast een plannend en beslissend orgaan, noodza-
kelijk zijn. Het doet daarbij niet terzake of die rechtstreeks betrokkenen zelfstan-
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dige ondernemers zijn of leiders van ambtelijke diensten: socialisatie is op zichzelf 
geen remedie tegen belangentegenstellingen, machtsstreven en eigengereidheid. 

De institutionele uitvoering der ordening kan dus variëren vanaf de lichtste 
organisatie, tot de meest topzware staats socialistische apparatuur - waarbij het 
duidelijk is, dat het resultaat omgekeerd evenredig zal zijn, zowel naar intensiteit 
als duurzaamheid. Er is maar een grondslag, waarop ordening kan gedijen, en dat 
is op een verlangen naar orde. Zonder die basis leidt het ordenen niet tot orde, 
maar tot dictatuur. In dit licht bezien, is de prognose voor het verwerkelijken der 
ordening misschien niet erg rooskleurig, want hiermee is duidelijk, dat zelfs het 
verwerven der staatsmacht middels eoo meerderheid der uitgebrachte stemmen niet 
genoegzaam is - maar wie onzer had in ernst ooit verwacht dat orde werkelijk 
door macht alleen geschapen zou kunnen worden? Het kan toch door socialisten 
niet verondersteld worden, dat politieke macht voldoende zou zijn om een socialis-
tische samenleving tot stand te brengen: met macht keert men slechts excessen en 
beveiligt men hetgeen uit andere krachten is tot stand gebracht, maar macht 
creëert niets - en ,dat is geen verrassend nieuws! Maar dan behoeft er dus ook, 
althans in onze kring, geen vrees te bestaan, dat ordening de persoonlijke vrijheid 
en de menselijkheid in gevaar zou brengen. Er ligt geen conflict in onze opvattin-
gen besloten - zolang men niet doel en middelen verwart, en zich niet vastbiit in 
methoden om der methoden wil. 

Ons Nederlandse socialisme van vandaag, van zijn vroegere paden verjaagd door 
oorlog en doorbraak, schijnt soms het doel uit het oog te verliezen door de concrete 
politieke verantwoordelijkheid, en te vervallen in lippendienst aan de oude idealen 
onder een burgerlijke practijk. Het schijnt soms te leven in een zekere morele kater 
zelfs al gaat het ons als politieke partij, wellicht alleen door de wetten der traag-
heid, naar den vIeze. Maar niettemin is het, in zijn moderne vormen, en met zijn 
vernieuwde inzichten, nog steeds het oude socialisme, draagster van dezelfde her-
vormende taak. De historische constante, in al de tijdelijk en plaatselijk bepaalde 
verschijningsvormen van dit socialisme, ook in zijn afdwalingen en zijn tijdelijke 
onvolkomenheden van hier en vandaag, is het verlangen naar, en het stellen als 
norm van een reële solidariteit met de als volwaardig erkende medemens; in tegen-
stelling met het burgerlijk-kapitalistische isolement, dat zijn oorzaak vindt in de 
totale concurrentie, en in tegenstelling met welke andere maatschappijvorm ook, 
die leidt tot ontkenning der menselijka waarde en uitsluiting van medemensen. 

Ons toekomstbeeld, steeds meer ontdaan van wat bijkomstig is en van wat al 
te zeer aan toevallige concrete omstandigheden is gebonden, is in wezen zichzelf 
gelijk gebleven: een vrije maatschappij van vrije, zich hun verantwoordelijkheid 
bewuste mensen. Een mythe zo men wil, een taak die onvervulbaar is, een norm 
die steeds tot de werkelijkheid in onoplosbare spanning zal staan; die zich con-
cretiseert in de schamele vorm van een program, of in de betovering van een 
gedicht - maar die dwingend en eisend ons handelen richt en steeds, door alle 
verwarring heen, gericht heeft. 
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A. JONKERS 

DE BRITS-CARAIBISCHE'FEDERATIE 
IN WORDING 

D
e afwikkeling van de koloniale verhoudingen verloopt voor de verschillende 
gebieden op eigen wijze. En dit is ook niet anders mogelijk, omdat de 
veelsoortigheid van omstandigheden de gedachte aan een eenvormige 

oplossing vrijwel uitsluit, terwijl ook het inzicht in de onvermijdelijkheid van de 
politieke emancipatie der koloniale volkeren in de moederlanden niet overal in 
dezelfde mate levend is. 

Voor volkrijke en grote gebieden als India, Pakistan, Indonesië kan de ontwikke-
ling op niets anders uitlopen dan op volledige onafhankelijkheid. Er zijn echter 
gemeenschappen, die te klein zijn om een zelfstandige rol te spelen in het wereld-
gebeuren, terwijl zulke eenheden dikwijls toch een uitgesproken eigen karakter 
hebben, dat ze bewaard willen zien. Op zichzelf zijn ze niet in staat om zich te 
handhaven, te zwak als ze zijn om voldoende weerstand te bieden aan politieke, 
economische en culturele druk waaraan zij in deze roerige wereld zijn blootgesteld. 
Het eigen karakter van vele dezer gebieden is bovendien voor een deel ontstaan 
door de nauwe betrekkingen met het moederland. En het zijn dikwijls juist deze 
trekken die tot de meest waardevolle elementen behoren van hun cultuurpatroon. 
Levensstijl en welvaart kunnen hiermee ten nauwste samenhangen. Zo is de keuze 
voor het vestigen van grote raffinaderijen op Curaçao en Aruba zeker beïnvloed 
door de omstandigheid, dat leven en werken op die eilanden door dezelfde rechts-
normen worden beschermd als in het moederland. 

Niettemin is de drang naar zelfstandigheid in deze kleinere gemeenschappen 
niet minder reëel. De omstandigheden brengen mee, dat velen dezer volkeren deel 
willen blijven uitmaken van een groter geheel om zich naar buiten te kunnen hand-
haven, maar dan wensen zij hun plaats in dat grotere geheel zodanig te zien 
bepaald, dat zij zoveel mogelijk meester zijn in eigen huis en verzekerd zijn van 
een redelijke mate van medezeggensch~p in het bestuur van wat gemeen-
schappelijk is. 

Verstandig staatsmanschap zal er naar streven het veld der autonomie zo 
uitgebreid mogelijk te doen zijn. De bemoeienis van de grotere eenheid blijft dan 
beperkt tot die zaken, waarin gemeenschappelijk optreden duidelijk aanwijsbare 
voordelen biedt en gemakkelijk vrijwillig wordt aanvaard. Aldus wordt vermeden, 
dat de zelfstandigheidsdrang onder druk komt te staan. Het gaat er ten slotte om 
de voorwaarden te scheppen waaronder het nationalisme in plaats van tot "een 
vernietigende ziekte" (Furnival) kan evolueren tot scheppende werkzaamheid. 
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Ondanks de ervaringen in het jongste verleden leeft in Nederland bij te weinigen 
begrip voor de verstrengeling van de vraagstukken waarvoor de "beherende" 
landen worden gesteld. 

Het politieke probleem is ten nauwste verweven met het gehele vraagstuk van 
de zgn. onderontwikkelde landen, omdat economische verheffing en betere sociale 
verhoudingen moeilijk kunnen worden bevorderd in landen waar de aandacht der 
intelligentsia volledig wordt in beslag genomen door de strijd om politieke 
emancipatie. Daarbij komt nog dat Nederland door Suriname, de Nederlandse 
Antillen en Nieuw Guinea rechtstreeks bij dit alles is betrokken. Alleen al hierom 
dient onze belangstelling uit te gaan naar de wijzen, waarop andere landen hun 
verhoudingen tot hun overzeese rijksdelen trachten aan te passen aan de ver-
anderde omstandigheden. . 

In dit verband zijn vooral twee gebeurtenissen van de laatste tijd van belang, 
die betrekking hebben op landen in het Caraïbische gebied. Ten eerste de van 
13 tot 30 April gehouden conferentie ter voorbereiding van een Brits-Caraïbische 
Federatie en ten tweede de totstandkoming van een nieuwe grondwet van het 
onder souvereiniteit der Verenigde Staten van Amerika staande eiland Puerto Rico. 

In dit artikel zullen we ons beperken tot de Brits-Caraïbische Federatie in 
wording. 

Het gaat om de volgende eilandgebieden: 
bevolking in 1951 

Barbados . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 213.000 
Jamaica 
(Antigua 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.421.600 

Leeward-eilanden (St. Kitts, Nevis, Anguilla ....... . 121.300 
(Montserrat 
Trinidad en Tobago ........... . 647.500 
(Grenada 

Windward-eilanden (St. Vincent, St Lucia ......... . 283.800 
(Dominica 

De meeste Britse eilanden in de Caraïbische zee zijn overbevolkt vandaar dat 
oorspronkelijk de opzet voor zat om de schaars bevolkte Britse gebieden, welke op 
het vasteland van Midden- en Zuid-Amerika liggen aan de einden van de boog 
welke de Caraïbische eilanden vormen, in de federatie te beh'ekken; zulks om een 
gunstiger bevolkingsspreiding te kunnen bevorderen. Van deze gebieden had Brits 
Guyana in 1951 een bevolking van 405.400 zielen op een oppervlakte als ongeveer 
Engeland, Schotland en Wales tezamen (215.000 km2). De bevolkingsdichtheid is 
dus ± 2 per km2

, de dichtheid per in cultuur zijnde km2 is veel groter, aangezien het 
grootste deel van het land nog niet is ontgonnen. Ook na spreiding der aanwezige 
agrmische bevolking over een lUimer oppervlak zullen er nog grote immigratie-
mogelijkheden zijn. 

Brits Honduras heeft een oppervlakte van 22.960 km2, ter grootte van Wales. Alle 
Britse Caraïbische eilanden kunnen op het gebied van Honduras worden uitgelegd 
zonder dat ze elkaar behoeven te overlappen. Toch leven op die eilanden 2! mil-
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lioen mensen en in Honduras ± 66.400 zielen. De bevolkingsdichtheid bedraagt 
± 2,9 per km2• 

Vergelijking van deze densiteitscijfers met die van de eilanden geeft dan ook 
een schrille tegenstelling te zien. 

aantal zielen 
per km2 

Barbados ................ 447,6 
Jamaica ................. . 
Antigua ................. . 
St Kitts - Nevis ........... . 
Anguilla .............. . .. . 
Montserrat ............... . 
Virgin eilanden ........... . 
Trinidad en T(')bago ....... . 
Grenada .. . .............. . 
St. Vincent ............. . 

114,5 
122 
_13,5 

57 
95,7 
40,1 

106,1 
213 
158 

St. Lucia 
Dominica 

................ 115,7 
60 

(volkstelling 1946) 
(schatting 1947) 
( 1938) 
( 1945) 
( 1945) 
(volkstelling 1946) 
(schatting 194.5) 
(" 1944) 
(volkstelling 1946) 
( ) 

( " ) 
( " ) 

De idee om deze gebieden in één verband samen te bundelen is voor het eerst 
ontwikkeld door Britse bestuursambtenaren in het eerste decennium van deze eeuw. 
De gedachte was een koene greep, want niet alleen in bevolkingsdichtheid en 
bevolkingssamenstelling vertoonden de gebieden grote verschillen, maar eveneens 
in economische omstandigheden. 

Het gemiddelde inkomen per hoofd bedraagt volgens de beste beschikbare 
gegevens in Brits Guyana 138, op Jamaica 104, op Grenada en St. Vincent 57 
dollars.1 ) 

Het gaat om samenvoeging van volkeren van verschillende geaardheid die op 
grote afstanden van elkaar een vrij geïsoleerd bestaan leiden. Kingston op Jamaica 
ligt even ver van Port of Spain op Trinidad als Londen van Moskou. 

Ook de constitutionele voorzieningen waren niet gelijk. In alle gebieden was 
zelfstandig een politieke b'aditie tot ontwikkeling gekomen en had zich een 
parlementair systeem ontwikkeld, aangepast aan de koloniale verhoudingen. Er 
waren echter grote verschillen in eigen verantwoordelijkheid. Het onderscheid 
zat in hoofdzaak in de bevoegdheden, die aan de Gouvemems der verschillende 
koloniën als vertegenwoordiger van de Kroon waren voorbehouden, in de behoefte 
aan bijpassing van begrotingstekorten en het verstrekken van fondsen voor ont-
wikkeling door het moederland. In principe echter werden de plaatselijke zaken 
door plaatselijke <Jrganen behartigd. 

De gehechtheid aan de zich ontwikkelende eigenzeggenschap is lange tijd een 
struikelblok geweest op de weg naar federatie. 

Wanneer de overtuigde federalist W. G. Donovan, een inwoner van Grenada, 
de beschikking krijgt over een eigen orga)m, is de federalistische idee voorgoed 

1) Industrial Development of Puerto Rieo and The Virgin lslands of the U.S.; report 
of the United States seetion of the Caribbean Commission. Pag. 48. 
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op weg. Na zijn dood, in 1920, nam zijn landgenoot F. A. Maryskow het vaandel 
over. Pleitbezorgers waren voorts de Engelsman Hall, die in Trinidad "The Pioneer" 
uitgaf en Mr Gideon Murray, de latere Lord Elibank, destijds Administrator van 
St. Vincent. Laatstgenoemde heeft al in 1912 zijn ideeën vastgelegd in een boek 
getiteld "A United West Indies".2) 

De Engelse regering heeft in de jaren 1910-1912 het vraagstuk onder ogen gezien, 
mam· de situatie in Europa en daarna de oorlogs- en naoorlogse problemen drongen 
dit onderwerp uit de aandacht der staatslieden. Eerst in 1932 kwam het probleem 
door het Closer Union Committee weer op de voorgrond. Het is niet nodig de 
lange geschiedenis van de Brits-Caraïbische Federatie op de voet te volgen. 
Volstaan wordt daarom met de vermelding der hoofdzaken. 

Na de tweede wereldoorlog vond de federalistische gedachte steun in de bereid-
heid der wereld om de volkeren der achtergebleven gebieden te helpen een meer 
bevredigend levensniveau te bereiken. Met recht betoogden de federalisten, dat 
ontwikkelingsschema's zich gemakkelijker en deugdelijker laten opstellen voor 
gebieden met een gevariëerde economie, die een douane-eenheid vormen en een 
eenvormig geldstelsel hebben, dan voor elk der eilanden apart, waarvan sommige 
voor hun welvaart van nagenoeg één product afhankelijk zijn. Bovendien lag het 
voor de hand dat een geheel, dat in de wereldverhoudingen van betekenis is, met 
betere kans op succes kan streven naar een zelfstandige positie in het Britse 
Gemenebest. Vandaar dat in de eerste naoorlogse jaren de federatie haar warmste 
aanhangers vond onder de voorstanders van groter zelfstandigheid. 

2) Mr Murray wilde Jamaica, Brits Honduras en de Bahama-eilanden op geografischG 
overwegingen buiten de federatie houden, het aan die gebieden overlatend zich tot een 
apart geheel aaneen te sluiten. 
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Het eerste overleg na de oorlog vond plaats in 1947 te Montego Bay op Jamaica, op 
initiatief van de toenmalige Colonial Secretary, Sir Oliver Stanley. Een commissie 
"The Standing Closer Association Committee" kreeg tot taak een grondplan op te 
stellen. Ten slotte werd nog een commissie ingesteld onder leiding van Sir Hubert 
Rance, thans Gouverneur van Trinidad en Tobago, welke in 1951 een rapport 
indiende, dat als grondslag moest dienen voor verder overleg. 

"The Economist" van 11 April 1953 oordeelt de ooncept grondwet van het 
Rance Committee een vernuftige poging om niet alleen het kleinste gemene veel-
voud van een verscheidenheid van politieke en economische omstandigheden te 
vinden, maar tevens de grootste gemene deler van de Caraïbische politieke 
instellingen. 

Hoe vernuftig ook de opzet was, het plan vermocht niet de instemming te 
verwerven van de beide gebieden op het vasteland. 

Brits Honduras heeft zich van de aanvang af huiverig getoond om met de eiland-
koloniën in een federatief ,,:erband te worden opgenomen. Het zag in een 
immigratie uit de overbevolkte eilanden een bedreiging voor het levenspeil der 
eigen bevolking. 

Brits Guyana heeft een bevolking die voor een groot deel bestaat . uit Aziaten 
(157.000 op een totaal van 376.000 in midden 1947). 

Dit Aziatische volksdeel verwacht geen verbetering van eigen positie van de 
opname in een federatie, waarin de Aziaten slechts 13% uitmaken van het 
bevolkingstotaal. Daarbij komt dat dit land kortelings onder een nieuwe constitutie 
een grotere mate van zelfbestuur heeft gekregen; de animo om van de nieuw 
verworven zeggenschap iets af te staan aan een federatie was gering. Ten slotte 
wil ook Brits Guyana zijn grenzen niet onbeperkt openstellen voor goedkope 
arbeid uit de Canlïbische eilanden. 

De eilanden zijn te klein om zelfstandig hun stem te doen horen, alleen gezamen-
lijk kunnen ze een voldoende grote binnenlandse markt vormen voor de vestiging 
van industrieën van verbruiksartikelen en kunnen ze hopen meer verscheidenheid 
te brengen in hun voortbrenging. De vastelandsgebieden daarentegen, in het 
bijzonder Brits Guyana, zien mogelijkheden van een zelfstandige economische ont-
wikkeling. Brits Guyana en Brits Honduras besloten dan ook af te zien van verdere 
medewerking, evenals de Bahama- en Maagdeneilanden. 

Hoewel Trinidad - dank zij de olieraffinaderijen en een meer gedifferentiëerde 
landbouw welvarender dan de overige eilanden - niet zover ging was men ook 
daar verre van eensgezind in zijn appreciatie van de voorstellen. Volgens de 
Encyclopaedia Brittanica World Atlas (1949 ed) woonden op dit eiland 174.834 
Indiërs op een bevolking van ± 600.000, die evenmin als hun rasgenoten in 
Brits Guyana, opname in de federatie een onverdeeld voordeel achtten. 

De behandeling der voorstellen door de locale organen werd een slepende 
kwestie. Door de afzijdigheid der vastelandsgebieden en de Bahama- en Maagden-
eilanden ontviel 9/10 van de totale oppervlakte met 1/6 der totale bevolking der 
Brits-Caraïbische gebieden aan de federatie. Het gezaghebbend blad de Man-
chester Guardian sprak op 11 April 1953 als haar mening uit, dat de oorspronke-
lijke stuwkracht van de federatieve idee verloren was gegaan. Aaneensluiting geeft 
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van een breder standpunt uit de Westindische eilanden de beste kansen op 
politieke en sociale vooruitgang. Evenals ze tot samenwerking werden genoopt voor 
de bescherming van de afzet van hun voornaamste product suiker, waarvan ze 
slechts 2% van het wereldaanbod voortbrengen, zo ligt het in de gezonde rede dat 
ze samengaan om te trachten de bijstand te verkrijgen die nodig is voor de 
verbetering van de levensomstandigheden. Maar in politicis worden de zaken nu 
eenmaal niet altijd breed gezien. Zaken van mindere orde, die aan een sentiment 
appelleren, krijgen dikwijls een onevenredig grote betekenis in de discussie. Daarbij 
kwam dat verscheidene gebieden inmiddels - evenals Brits Guyana - grote vorde-
ringen hadden gemaakt op constitutioneel gebied, zodat de federatie als hefboom 
voor het verkrijgen van grotere politieke verantwoordelijkheid aan betekenis had 
ingeboet. 

Ten slotte was op verschillend gebied reeds een vorm van coöperatie bereikt. 
Er bestonden reeds een Regionale Arbeidsraad en een Regionale Economische 
Raad, die de werkloosheidsbestrijding en de steunverlening aan locale industrieën 
coördineerden; een eenvormig ruilmiddel gekoppeld aan de dollar was in 1951 
ingevoerd en een plan voor de vorming van een douane-unie was in studie. 

Al deze voorzieningen namen "stoomdruk weg achter het federale vaartuig naar 
de vooruitgang". 

Aldus stonden de zaken toen op 13 April j.l. onder voorzitterschap van de 
minister van Koloniën, Lord Lyttleton, de West-Indian Federation Conference 
werd geopend. Jamaica, Trinidad, Barbados, de Leeward- en Windward-eilanden 
hadden afgevaardigden gezonden, Brits Guyana en Brits Honduras hadden volstaan 
met het zenden van waarnemers. 

In zijn openingswoord legde de voorzitter er de nadruk op dat de Engelse 
regering niet de wens koesterde haar inzichten op te dringen. De gebieden zijn zo 
ver voortgeschreden op de weg naar zelfbestuur dat zij, ongeacht wat ter conferentie 
zal worden bereikt, vrij zullen zijn dit al of niet te aanvaarden. De verwachtingen 
waren over het algemeen niet hooggestemd, daarom is het te opmerkelijker, dat 
overeenstemming werd bereikt over de hoofdtrekken )van een federatief stelsel. 

De federale executieve zal bestaan uit een Gouverneur-Generaal, die voorlopig 
belangrijke bevoegdheden behoudt, en een Council of State, een regeringsraad, die 
het voornaamste regeringsinstnunent zal zijn. 

Deze Council of State zal voor de eerste vijf jaren, of voor zoveel langer als 
het Federale parlement zal goedkeuren, bestaan uit de Minister-President, door 
het Huis van Afgevaardigden uit zijn midden aan te wijzen en door de Gouverneur-
Generaal te benoemen, verder uit drie "officials" te benoemen door de Gouver-
neur-Generaal, zeven leden aan te wijzen door de Minister-President en drie 
senatoren te benoemen door de Gouverneur-Generaal in rade. 

De Council of State is een adviserende raad, de uitvoerende macht wordt uit-
geoefend door de Gouverneur-Generaal. In feite zal de macht van deze raad zeer 
groot zijn omdat de Gouverneur-Generaal in alle zaken, waarin hij de Council of 
State of - zoals in sommige gevallen - de Minister-President moet horen in overeen-
stemming met dit advies zal moeten handelen. Hij kan slechts afwijken: 

605 

I 



, 

a. met voorafgaande goedkeuring van een Engelse minister i.c. de Minister van 
Koloniën, of 

b. indien noodzaak hiertoe dwillgt. 
In het laatste geval moet hij de Minister van Koloniën, met mededeling van 

zijn overwegingen, hiervan verwittigen. 
In dit verband is belangrijk dat uitdrukkelijk is gestipuleerd, dat de Gouverneur-

Generaal zich, behoudens wanneer anders is bepaald, bij benoeming en ontslag 
van leden van de Council of State zal handelen in overeenstemming met de con-
stitutionele gebruiken, waarnaar in overeenkomstige functie in het Verenigd 
Koninkrijk door de Koningin wordt gehanueld. 

Aldus wordt een vorm van constitutionele verantwoordelijkheid geschapen. Deze 
verantwoordelijkheid wordt afgelegd aan een parlement bestaande uit een "House 
of Representatives" en een Senaat. 

Het Huis van Mgevaardigden bestaat uit 45 leden, de zetels worden als volgt 
verdeeld: 

Barbados 
Jamaica ............... . . . 
(Antigua ................. . 

Leeward-eilanden (St. Kitts, Nives en Anguilla .. 
(Montserrat ............... . 
Trinidad en Tobago ....... . 
(Grenada ................. . 
(St. Vincent ............... . 
(St. Lucia ................. . Windward-eilanden 

(Dominica . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 zetels 
17 

2 
2 
1 

10 
2 
2 
2 
2 

De eerste algemene verkiezing voor het Huis van Mgevaardigden zal worden 
geregeld overeenkomstig de wetgeving die voor locale verkiezingen geldt, zo nodig 
aangepast door de Gouverneur in rade van de betrokken eenheid. Bij latere ver-
kiezingen zal kiesgerechtigd zijn ieder Brits onderdaan van 21 jaar en ouder, die 
gedurende zes maanden is gevestigd in een der eenheden en in een bepaald 
district gedurende een bij Federale wet te bepalen termijn woonachtig is. 

Elk gebied wijst 2 seootoren aan met dien verstande dat geen territoor door 
meer senatoren is vertegenwoordigd dan door leden in het Huis van Afgevaar-
digden. De Senaat zal dus bestaan uit 19 leden. De senatoren worden voor 5 jaar 
benoemd door de Gouverneur-Generaal. 

De Federatie heeft alleen de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk zijn toegekend. 
Gezien de wijde verspreiding der eenheden kwam het gewest voor de federale 

bevoegdheden zoveel mogelijk te beperken. Ze zijn opgesomd in een "Exclusive 
legislative list" van onderwerpen, die tot de uitsluitende competentie van de 
federatie behoren en in een "Concurrent legislative list" van onderwerpen ten 
aanzien waarvan zowel de federatie als de eenheden bevoegd zijn, met dien 
verstande dat bij strijdigheid een federale wet prevaleert. 

Op de eerste lijst paraisseren 22 onderwerpen waaronder: 
defensie, deviezencontröle, buitenlandse aangelegenheden, federale onder-
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zoekinstituten, federale gerechtshoven, federale openbare diensten, inter-
pretatie van federale wetgeving, immigratie, emigratie en deportatie. 

Op de "Concurrent legislative list" komen 37 onderwerpen voor, waaronder: 
luchtvaart, arbitrage, astronomische- en meteorologische waarnemingen, bank-
wezen, uitgifte van papieren geld, vennootschapsrecht, auteursrecht, octrooien 
en handelsmerken, strafwet en gevangeniswezen, muntwezen, industriële ont-
wikkeling, in- en uitvoerrechten, huwelijk, scheiding, voogdij, met dien ver-
stande dat federale wetten omtrent scheiding en andere zaken van huwelijks-
recht niet van kracht worden behoudens mct instemming van de wetgevende 
lichamen van het betrokken deelgebied. 

De federale wet mag ook in zaken waarin de deelgebieden geen bevoegdheid 
hebben, competenties en plichten opleggen aan deelgebieden, e.e.a. tegen ver-
goeding van kosten, die bij geschil middels arbitrage zullen worden vastgesteld. 

De inkomsten van de federatie zullen in hoofdzaak bestaan uit een deel der 
opbrengsten aan invoerrechten. Deze inkomsten zullen worden bepaald ,op de 
geschatte uitgaven voor de federale regering + 50 % van deze som VOOr goed-
gekeurde federale doeleinden, een federale reserve inbegrepen. Het percentage der 
invoerrechten dat de federatie toevloeit mag echter niet hoger zijn dan 15. 

Wijzigingen van de federale grondwet dienen door 2/ 3 van het aantal leden 
van het Huis van Afgevaardigden te worden goedgekeurd, door de wetgevende 
organen van minstens zes der deelgebieden te worden aanvaard en vastgesteld te 
worden door de Kroon. Vijf jaar na de inwerkingb'eding zal een nieuwe conferentie, 
bestaande uit delegaties aangewezen door de 'regeringen der deelgebieden en de 
regering van het Verenigd Koninkrijk, bijeenkomen om de federale constitutie 
eventueel te herzien. 

Dit zijn wel de hoofdpunten uit de ontwerp federale constitutie. 

Het bereiken van overeenstemming werd ten zeerste vergemakkelijkt door de 
bereidheid der Britse regering tot voortzetting gedurende 10 jaar van haar steun 
aan die eenheden, welke ondanks hun beste pogingen niet in staat zijn hun 
begrotingen sluitend te maken. Deze steun zal gedurende de eerste vijf jaren 
jaarlijks niet minder bedragen dan het gemiddelde van het gezamenlijk tekort 
over drie jaar voorafgaande aan de instelling van de federatie. 

Hiermee werd de vrees der financiëel draagkrachtiger eenheden, zoals Trinidad, 
dat zij zouden moeten opkomen voor de tekorten der zwakkere broeders, weg-
genomen. 

De fedelatie zal voorts blijven delen in de hulp, die de Britse regering verleent 
aan haar koloniën, terwijl de aardige som van .e 500.000 werd toegezegd als 
bijdrage voor de vestiging van een regeringscentrum op het eiland Grenada, dat de 
zetel der federale regering zal worden. 

Door het slagen der conferentie is de federatie nog geen feit. De resultaten 
behoeven nog de aanvaarding der volksvertegenwoordigingen. Op dit stuk worden 
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geen bijzondere moeilijkheden verwacht. Er schijnt zelfs een goede kans te bestaan, 
dat de Bahama- en Maagdeneilanden alsnog toetreden. Na aanvaarding door de 
gebiedsdelen volgt dan vaststelling bij Britse wet. Dit alles zal nog wel enige tijd 
aanlopen. 

De vraag of de instelling der federatie grotere zelfstandigheid zal brengen dan 
de deelgebieden bezitten in hun huidige verhouding tot het moederland, moet 
ontkennend worden beantwoord. 

De instelling van de federatie betekent alleen een verdeling van bestaande 
bevoegdheden over landsregeringen en federale regering. Op zichzelf ' brengt de 
voorgenomen hervorming de Caraïbische landen geen stap verder op weg naar 
grotere onafhankelijkheid van Londen. Wel schept de vorming van de grotere 
eenheid gunstiger voorwaarden voor verdere emancipatie, bijvoorbeeld het bereiken 
van de dominionstatus. En dat is ook de bedoeling dezer constitutionele herziening. 
Dit blijkt uit het rapport van het British Caribbean Standing CIos er Association 
Committee, dat de grondslag vormde voor de huidige voorstellen, waarin catego-
risch als doel wordt gesteld: "to seek tbe shortest path towards a real political 
independece for tbe British peoples of the region, within the framework of tbe 
British Commonwealth - what is meant in fact by "Dominionstatus". 3) 

Tot nog toe heeft geen der Westindische eilanden een status in het bestuur 
van het Gemenebest. 

Het ligt voor de hand, dat, indien deze federatie van ± 3 millioen zielen voldoet 
aan de verwachtingen, de Brits-Caraïbische eilanden een belangerijker rol zullen 
gaan spelen in het Gemenebest en in de wereld. Gezamenlijk zullen ze een sterker 
onderhandelingspositie kunnen innemen en met meer kracht aandacht voor hun 
problemen kunnen opeisen; verenigd kunnen ze een rationeler gebruik maken van 
het talent dat ze vermogen op te brengen en sneller de economische stabiliteit en 
financiële onafhankelijkheid bereiken, die voorwaarden zijn voor werkelijke poli-
tieke zelfstandigheid. De vorming van een federatief bestel van dit deel van het 
Britse rijk kan aldus zeker gezien worden als een uitgangspunt van een ver reikende 
ontwikkeling. 

De toekomst Z<'ll uitwijzen of de Britte~ met hun bijzonder vermogen tot het 
vinden van practische oplossingen in moeilijke situaties, voor het Caraïbisch deel 
van het Gemenebest een staatkundige constructie hebben gevonden die flexibel 
genoeg is om spanningen, die ook in de toekomst wel zullen voorkomen, op te 
vangen. 

3) Report of the British Caribbean Standing Closer Association Conmuttee 1948-'49. 
London 1950. 
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J. F. DE JON G H 

DE MEDICUS IN DE STROOM DER 

WETENSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 

Een enkele opmerking naar aanleiding van: Dr. J. T. 
Buma: "Sociaal-Medische Perspectieven". Uitg. Stenfert 
Kroese, Leiden 1953. 

E r is sinds verscheidene jaren een hoogst merkwaardige ontwikkeling aan de 
gang in het medisch denken. Een ontwikkeling, die te karakteriseren valt 
door twee begrippen: psycho-somatische geneeskunde en sociale 

geneeskunde. 
De psycho-somatische geneeskunde is een reactie op de zuiver natuurweten-

schappelijke geneeskunde, die in de 19de en 20ste eeuw zulke enorme successen 
heeft geboekt: door het onderzoek van de wetten, waaraan het menselijk lichaam 
onderworpen was, door de toepassing van de model'ne inzichten van de natuur-
kunde en vooral in de 20ste eeuw van de scheikunde, heeft deze geneeskunde een 
veel dieper inzicht gekregen in tal van ziekten en in tal van bestrijdingsmiddelen. 
De geweldige verlenging van de gemiddelde levensduur is een bewijs voor de 
successen van deze geneeskunde, die een typisch "somatische" geneeskunde is 
geworden, d.w.z. een geneeskunde, die vrijwel alleen het lichaam als zijn object 
zag. Intussen echter zijn juist de grote successen der somatische geneeskunde mede 
oorzaak geweest van een tegenstroming. Immers, deze grote successen wekten 
verwachtingen, die niet altijd vervuld werden; voortgezet onderzoek bracht zeer 
duidelijk aan het licht, dat het zuiver "somatisch denken" toch tal van ziekte-
verschijnselen, tal van recidives vooral na aanvankelijk schijnbare genezing, niet 
kon verklaren. Tegelijkertijd hielp de ontwikkeling van de psychologie en psychia-
trie en daarbij vooral de psycho-analyse, tot een beter begrip van bepaalde ziekte-
verschijnselen: in tal van gevallen bleken deze veeleer door psychische factoren 
te zijn veroorzaakt en niet aan oorspronkelijke natuurkundige of scheikundige 
oorzaken te kunnen worden toegeschreven. Dit bleek niet alleen het geval met 
bepaalde geestesziekten, maar ook met tal van ziekten, die men tot nog toe uit-
sluitend somatisch had beschouwd èn behandeld. Met andere woorden: er kwam 
nieuw leven in de oude notie in zake het verband tussen lichaam en geest, dat de 
natuurwetenschappelijke geneeskunde was gaan vergeten. Zo ontstond de psycho-
somatische geneeskunde, voor welke zich tal van uiterst ingewikkelde en uiterst 
interessante problemen ter oplossing aanboden in zake de vraag hoe nu eigenlijk 
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deze intense samenhang tussen psyche en soma moest worden begrepen èn, zo 
mogelijk, beïnvloed. Het onderzoek op dat gebied is overal aan de gang, maar 
staat, voorzover de buitenstaander het kan beoordelen, nog maar aan het begin. 

Het sociaal-medische denken is in zekeren zin veel ouder dan het psycho-soma-
tische. Het liet zich ook zeer goed met het oude somatische denken combineren. 
Het vestigde immers aanvankelijk vooral de aandacht op de maatschappelijke 
factoren, die het physieke leven konden schaden: slechte watervoorziening, slechte 
woningen zonder licht en lucht, slechte afval opruiming, waardoor ongedierte als 
besmettingsbron kon blijven voorttieren enz. enz. Door het leggen van het verband 
tussen deze sociale factoren en bepaalde slechte gezondheidstoestanden en ver-
volgens door het bestrijden van deze sociale ziekte-oorzaken, heeft ook de oude 
sociale geneeskunde haar deel bijgedragen tot de stijging van het algemene 
gezondheidspeil. Zoals gezegd, deze sociale geneeskunde liet zich zeer goed 
combineren met het oude somatische denken, want zij was evenzeer op een zuiver 
natuurwetenschappelijke denkwijze gebaseerd. 

Het is, naar het mij toeschijnt, vooral het psycho-somatische denken, dat aan 
het sociaal-medische denken een geheel nieuwe diepte geeft. Immers, als men 
gaat rekenen met de mogelijkheid, dat "psychische factoren" lichamelijke 
verschijnselen, ook lichamelijke ziekteverschijnselen, veroorzaken, stuit men 
onvermijdelijk op de vraag wat "psychische factoren" zijn. Men hoeft dan maar 
weinig notie te hebben van het moderne psychologische en psychiatrische denken 
om zich te realiseren, dat men op die manier alle factoren in het menselijk leven, 
waarop de mens intellectueel of affectief reageert, heeft binnengehaald als moge-
lijke ziekteverwekkende (pathogene) factoren. Hoe brengen psychologie en 
psychiatrie ons niet dagelijks aan het verstand van hoe enorme invloed de dagelijkse 
omgeving, de directe menselijke contacten, zijn op onze psyche! Ook dit zijn 
"sociale factoren" maar van een geheel ander karakter dan diegene, die de oude 
sociale geneeskunde op het oog had! Allereerst, omdat zij niet rechtstreeks op het 
lichaam inwerken volgens bekende natuurkundige en chemische wetten, maar, 
omdat hun invloed wordt uitgeoefend a.h.w. via de psyche. En daarom verschillen 
zij van de vroeger bedoelde sociale factoren ook nog in een ander opzicht, n1. dat 
de werking van deze nieuwe in onze aandacht gekomen sociale factoren niet met 
algemene bewoordingen kan worden beschreven. Immers, hun invloed ligt van 
geval tot geval anders, omdat de psychische constellatie van driften en gevoelens 
en overtuigingen van geval tot geval anders ligt. Het zijn inderdaad ook "sociale" 
factoren, maar zij zijn, vooralsnog, alleen individueel te analyseren. En zo ontstaat 
het socio-psycho-somatisch denken, dat dr. Buma aanleiding heeft gegeven tot 
het schrijven van zijn "Sociaal-Medische Perspectieven". 

Het is de hierboven aangegeven ontwikkeling in het medisch denken, die dr. 
Buma fascineert. Hij beschrijft, niet altijd even helder, maar hartstochtelijk en 
overtuigend, hoe het dagelijkse sociale leven van de patiënt van invloed is op 
zijn "gezondheid" of "ziekte", hoe veel meer sociale en psychologische factoren 
daarbij een rol kunnen spelen dan men vroeger heeft gedacht, hoe dus ook de 
kennis van deze sociale en psychologische factoren, van de sociale invloeden, die 
uit de ruimere en engere sociale omgeving op de patiënt inwerken, voor de arts 
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noodzakelijk zou zijn om de oorzaak van de ziekte geheel te begrijpen en dus ook 
om behulpzaam te kunnen zijn bij de genezing. Hij geeft tal van h'effende be-
schouwingen over de onvoldoendheid van de oude zuiver somatische geneeskunde 
en geneesmethoden en zet bijv. de stelling op, dat 90% van de verstrekte medica-
menten en andere middelen van physische en chemische aard eigenlijk tot de 
schijnmiddelen zouden behoren, die beter zouden kunnen verdwijnen (p. 126). 

Men kan het gevoel krijgen, dat Buma, gefascineerd als hij is door een nieuw 
gezichtspunt, dit hier en daar wat overdrijft. Men kan zich bij lezing wel eens 
afvragen of zijn redenering niet al te snel naar een aprioristische conclusie springt. 
Maar men kan onmogelijk aan de fascinering van dit socio-psycho-somatische 
denken ontkomen. En het is goed, dat Buma daarom dit boekje heeft geschreven 
en de medische wereld -- tot wie het allereerst is gericht -- daarmee voor een 
aantal fundamentele, ja, revolutionnaire vragen heeft gesteld. 

Laat mij hieraan toevoegen, dat de consequenties van deze revolutionnaire 
ontwikkeling nog allerminst duidelijk zijn en dat het zeer de vraag is of juist 
t.a.v. deze consequenties Buma niet duidelijk hier en daar op de verkeerde weg 
is. Laat ons hier maar afzien van de wetenschappelijke vragen, die zich voordoen 
en die zowel de research als het speculatieve denken nog lang bezig zullen 
houden, om ons nu te beperken tot een enkel hoofdpunt van de medische practijk. 
Zo kort mogelijk geformuleerd ligt de volgende vraag voor ons: wat is de 
consequentie van dit nieuw ervaren socio-psycho-somatische karakter van de 
"ziekte" (en dus ook van de "gezondheid") voor de maatschappij en voor het 
diagnostiseren de en therapeutische werk van de arts? Als het waar is, dat ziekte 

~ een socio-psycho-somatisch verschijnsel is, rijst immers de vraag, wie de deskundig-
heid heeft deze verschijnselen te diagnostiseren en therapeutisch te behandelen. 
Moet men daarvoor dan niet een socio-psycho-somatische deskundigheid en dus 
scholing bezitten? De arts echter, aan wie in onze moderne wereld op het ogenblik 
nog wettelijk en moreel het monopolie is gegeven van de bemoeienis met de ziekte, 
is in de ontwikkeling der laatste 100 jaar door zijn scholing en denkwijze geworden 
tot wat men, vanuit de socio-psycho-somatische denkwijze, de somatische specialist 
zou moeten noemen. Buma ziet dat heel goed; het is juist zijn grote bezwaar tegen 
de huidige medische practijk. En zijn oplossing is, dat de arts veel meer aandacht 
voor de sociale en psychologische factoren moet krijgen. Dan wordt, aldus ziet 
Buma het, de psychotherapie een morele taak van de gewone arts (p. 128). 
Tegelijkertijd ziet Buma de taak van de arts zich bewegen in de richting van de 
sociale werker (p. 35). Maar wat zijn daarvan nu de consequenties? 

De normale huidige medische scholing vraagt zeker 7 jaar zonder specialisatie; 
nemen wij voor de psycho-therapeutische en de sociale scholing de kortst mogelijke 
vormen, dan vragen deze van de medici toch zeker nog resp. 3 à 4 en 3 jaar. 
Tezamen een opleiding van bijna 14 jaar -- en dat voor de normale huisarts! Maar 
de consequenties gaan nog verder. \\lant als de huisarts eigenlijk deze socio-psycho-
somatische "generalist" zou moeten zijn, zou men dan dezelfde redenering eigenlijk 
niet moeten laten gelden voor de psycholoogj paedagoog, de sociale werker, de 
zielzorger? Zij immers hebben allereerst te maken met de psychische of sociale 
aspecten van de menselijke existentie -- doch als deze zo nauw met de somatische 
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verbonden zijn, zouden ook zij zich dan eigenlijk niet tot socio-psycho-somatische 
generalisten moeten ontwikkelen? De grenzen van het maatschappelijk bereikbare 
zijn hier duidelijk. Maar zijn er niet ook bezwaren vanuit de immanente ontwikke-
ling van de wetenschap zelf, samenhangende met de groei van elk der genoemde 
wetenschappen, zodat nu al geen mens meer het gehele gebied van één dezer 
wetenschappen kan overzien? 

Buma loopt over deze vragen wat gemakkelijk heen, of stelt ze niet eens. Meent 
hij de huidige medische scholing aanzienlijk te kunnen bekorten? Maar zouden 
wij, nu het somatische kennen zo ver is gegroeid, ons gaarne willen toevertrouwen 
aan artsen, die minder somatisch deskundig zouden zijn? Of wil Buma de artsen 
psycho-therapie laten doen zonder een normale psycho-therapeutische opleiding 
- en hun maatschappelijk werk laten doen zonder de normale opleiding daarvoor? 
Krijgen" we er dan niet nog een aantal psycho-therapeutische en sociale dilettanten 
bij? Is Buma zich de werkelijke inhoud van een psycho-therapeutische scholing en 
die van een scholing voor het maatschappelijk werk voldoende bewust geworden? 

Het uitgangspunt van Buma's verontrusting is stellig juist: het moderne weten-
schappelijk denken is zich steeds meer bewust geworden van de innerlijke samen-
hang - om geen sterker woord te gebruiken - van verschijnselen, die de 
wetenschappelijke ontwikkeling van de 19de en begin 20ste eeuw als sociale, 
lichamelijke, psychologische, geestelijke, zedelijke enz. uit elkaar heeft gegooid en 
geïsoleerd. De wetenschap - en daarbij vooral de Amerikaanse, gesteund door de 
soepelheid van de structuur der Amerikaanse universiteiten - probeert opnieuw 
tot integratie te komen. Wat zich in het medische probleemgebied afspeelt zien 
wij evenzeer in het sociale, het psychologische, het zedelijke probleemgebied 
gebeuren. Het is wetenschappelijk boeiend en hoopvol, maar het practisch handelen 
en de scholing stelt het voor ongelooflijke moeilijkheden. Het practisch handelen 
immers, dat zich zijn eenzijdigheid bewust wordt, krijgt met een grote innerlijke 
onzekerheid te kampen; het is een probleem apart. Van de moeilijkheden waar de 
scholing voor komt te staan geeft de medische situatie een voorbeeld. 

Het komt mij voor, dat noch wetenschappelijk noch maatschappelijk Buma's 
streven naar de huisarts-"generalist" perspectieven biedt, maar dat wij, voorlopig, 
niet veel meer kunnen doen dan in twee andere richtingen denken. Enerzijds zullen 
wij zeker er naar moeten streven de medici, de psychologen, de sociale werkers 
enz. zich te laten realiseren, wat er in het integratieve wetenschappelijk denken 
gaande is en wat de resultaten en consequenties zijn, ook voor hun eigen arbeid, 
van het wetenschappelijk denken op de andere gebieden. Dit is niet alleen nood-
zakelijk om deze "specialistisch" geworden groepen zich de beperktheid van hun 
eigen benaderingswijze en werk bewust te laten worden, doch tevens om ze in 
staat te stellen tot wat wij in de tweede plaats zullen moeten trachten te doen. 
Wij zullen nl. anderzijds voor het practisch handelen steeds meer moeten proberen 
te gaan in de richting van de "multi-disciplinaire" benadering, d.w.z. de behandeling 
door (of althans met consultatie van) een team met verschillende vakdeskundigen, 
zoals deze ook reeds in de sociologie en psychologie steeds meer wordt bepleit en 
toegepast. Bij deze multi-disciplinaire aanpak behoudt dus elk van de vroegere 
professies zijn taak, echter thans als specialist voor éé,n aspect en dus noodzakelijker-
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wijze in voortdurend contact en consultatie met de overige specialisten in het team. 
Hier nu ligt voor de medische professie een grote moeilijkheid. De medische 

professie is gewend geworden de "ziekte" en de "zieke" als hààr werkterrein te 
zien met volstrekte uitsluiting van alle "niet-medisch geschoolden". Dit standpunt 
heeft in de 19de eeuw inderdaad zeer sterk geholpen de kwakzalverij te 
overwinnen, doch de vraag rijst of het - ironie der geschiedenis - nu niet de 
tendenz heeft een tegengestelde werking te gaan uitoefenen. 

Indien het immers waar is, dat, vanuit de nieuwe socio-psycho-somatische 
denkwijze, de huidige arts eigenlijk een "somatische specialist" is geworden, dan 
moeten we ook erkennen, dat deze specialistische eenzijdigheid een gevaar voor 
de werkelijke volksgezondheid kan worden, indien de arts zich de andere aspecten 
niet voldoende bewust is. Ja, dan moeten we erkennen, dat de somatische specialist, 
die psycho-therapie of maatschappelijk werk zou gaan doen, bepaald zijn 
competentie zou overschrijden. Zijn de consequenties van de wetenschappelijke 
ontwikkeling dus niet o.a. dat bij het diagnostische en therapeutische werk ten 
aanzien van de "zieke" ook anderen dan de huidige medici als noodzakelijke en 
gelijkwaardige medewerkers moeten worden aangetrokken? Tot die medewerkers 
zouden o.a. de psycholoog en de psychotherapeut, de socioloog en de sociale 
werker, eventueel de paedagoog en de zielzorger kunnen behoren. Nu denk ik er 
natuurlijk niet aan te betogen, dat bij elk ziektegeval een dergelijke batterij van 
wetenschappelijke lieden in het veld moet worden gebracht; ook dat zou een heel 
onrealistische suggestie zijn. Niet onrealistisch is het echter te veronderstellen, dat 
de wetenschappelijke ontwikkeling het noodzakelijk zal maken de geneeskundige 
verzorging in de toekomst meer te concentreren bij - wil men: te doen geschieden 
vanuit - gezondheidscentra, waar vakmensen op zeer verschillend gebied enerzijds 
ter beschikking staan voor consultatie door alleen-wérkende huisartsen, medische 
specialisten, sociale werkers, zielzorgers, onderwijzers, psychologen enz. en ander-
zijds samenwerken bij de diagnose en behandeling van meer gecompliceerde 
gevallen. 

Daar zal dan het probleem van de samenwerking van gelijkwaardigen moeten 
wordt!n opgelost. Om nl. ten aanzien van de zieke met "niet-medisch-geschoolden" 
als gelijkwaardigen te kunnen samenwerken, moet de medische professie afstappen 
van haar piédestal, waarop het volksgeloof haar vanoudsher heeft geplaatst en 
waarop de professie zelf zich wel eens al te graag handhaaft. Waarlijk, zal het 
socio-psycho-somatische denken voor de huidige medische wereld niet nog veel 
verdere consequenties hebben dan zelfs Buma zich tot nog toe heeft toegegeven? 
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B. V A N DEN TEM PEL 

ENGELANDS STRIJD OM WEL VAART 

E en vergelijking met de economische politiek van andere landen heeft haar 
nut, omdat de Nederlandse problemen daardoor juister proporties krijgen. 
En dit geldt vooral, wanneer de vergelijking een land betreft, dat, zoals 

Engeland, in zijn economische structuur op veel punten met Nederland overeen-
komt. Verder toont de gang van zaken in Engeland op enkele terreinen het ver-
schil en de overeenkomst aan tussen de politiek van een socialistisch en die van een 
conservatief bewind. Om deze redenen, en bovendien, omdat, menen wij, over 
Engelands economische positie nogal eens minder juist wordt geschreven, hebben 
wij plaatsruimte in dit tijdschrift willen vragen. 

1. Structurele verschuivingen 
In welhaast alle Engelse publicaties, die over de economische positie van Enge-

land handelen, wordt gewezen op de structurele verschuivingen, die zich in de 
laatste tientallen jaren, maar bovenal sinds 1940, in de internationale economische 
relaties hebben voltrokken. Het begin ervan kan men al vóór 1914 terugvinden, 
maar in die tijd trokken zij niet of nauwelijks de aandacht. Engelands economische 
positie in de wereld was toen in wezen nog onaangetast. Al was het samenstel van 
economische betrekkingen natuurlijk bijzonder ingewikkeld, dit sluit toch niet uit, 
dat enkele hoofdlijnen kunnen worden onderkend. Engeland kocht welhaast alle 
grondstoffen en het overgrote deel van zijn levensmiddelen in de andere landen 
van het Britse Rijk, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika; als tegenprestatie 
leverde het zijn industriële producten, terwijl het daarnaast zeer grote inkomsten 
verkreeg zowel door het leveren van diensten als uit beleggingen. De economische 
relaties met de andere landen van het Britse Rijk leverden aan Engeland in haar 
totaal een batig saldo op. Ten dele kon dit worden aangewend tot dekking van het 
nadelige saldo van de handel met de Verenigde Staten, doordat toch de grond-
stoflanden van het Britse Rijk uit hun handel met de Verenigde Staten een dollar-
overschot verkregen. En ook na deze afb'ek hield Engeland uit het geheel van deze 
transacties nog een belangrijk batig saldo over, dat niet alleen ruimte liet voor het 
uitbreiden van zijn investeringen, maar dat bovendien de mogelijkheid openliet 
van een aanzienlijke invoer in Engeland uit de landen van het Europese continent, 
welke landen daardoor op hun beurt een ruimere gelegenheid verkregen, om zowel 
uit de Verenigde Staten als uit andere gebieden grondstoffen en eindproducten te 
betrekken. 

Nederland nam tot op zekere hoogte een overeenkomstige positie als Engeland 
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in. Het saldo, dat de export van tropische producten uit het toenmalige Nederlands-
Indië opleverde, verschafte aan Nederland immers een deel van de benodigde 
dollars en liet ruimte voor aankopen in Europese landen. Maar daarnaast vormde 
Nederland een onderdeel van het Engelse economische systeem, doordat Nederland 
bovendien ponden en dollars verwierf door een aanzienlijke export - vooral van 
levensmiddelen - naar Engeland. 

Het vorenstaande geeft natuurlijk maar enkele globale lijnen aan; niettemin 
geven deze in hoofdtrekken een schets van Engelands positie in de jaren vóór 
1914. En dit samenstel van relaties bleef, hoewel Duitsland, en later ook de Ver-
enigde Staten en Japan, een steeds groter deel van de internationale handel in 
industriële producten veroverden, ook na 1918 in hoofdzaak voortbestaan. 

Maar na de tweede wereldoorlog was het samenstel van economische betrek-
kingen, waarvan Engeland het centr,um vormde, voor een belangrijk deel wegge-
vallen. Doordat Engeland tijdens de oorlog vooral in de landen van de Common-
wealth leningen sloot tot een totaal bedrag van .e, 3700 millioen en tegelijkertijd 
beleggingen in het buitenland, gewaardeerd op .e, 1000 millioen, liquideerde, was 
dit land na de oorlog van crediteur tot debiteur geworden. Bovendien konden de 
Engelse uitvoer en de Engelse scheepvaart pas weer op gang komen na omvang-
rijke investeringen. Daarenboven hadden de Verenigde Staten Engeland tijdens 
de oorlog op tal van gebieden als leverancier van industriële producten verdron-
gen. Uit dit laatste feit vloeide weer voort, dat de landen van de Commonwealth, 
die vroeger dollaroverschotten kweekten, deze óf niet meer, óf althans in veel 
kleiner omvang verwierven. Ook voor continentaal Europa hadden deze verande-
ringen consequenties; het kon geen vorderingen op andere delen van de wereld 
meer verkrijgen door het verwerven van een uitvoeroverschot ten opzichte van 
Engeland. Ongetwijfeld hebben deze verschuivingen in de positie van Engeland, 
de grondstoflanden en de Verenigde Staten - al hebben natuurlijk ook andere 
factoren grote betekenis gehad - de economische en monetaire moeilijkheden ook 
van continentaal West-Europa aanzienlijk verzwaard. 

Bij zijn pogingen, om zijn positie te versterken en zo mogelijk te herstellen, 
volgde Engeland vaak de wegen, die ook Nederland insloeg: de verschillen zijn 
intussen van niet minder belang. 

2. H et evenwicht in de betalingsbalans; beperking van de invoer, vergroting van 
productie en uitvoer 

De eerste opgaaf was, de stand van de betalingsbalans te verbeteren. Op korte 
termijn kon dit resultaat worden bereikt door de invoer te beperken; op langere 
termijn moest de oplossing bovenal in een vergroting van de uitvoer worden ge-
zocht. 

De beperking van de invoer geschiedde - en geschiedt - begrijpelijkerwijs 
voor een belangrijk deel met middelen, die door welhaast elk land worden aan-
gewend: contingentering, invoerrechten, monetaire restricties. Een bijzonderheid 
is evenwel, dat Engeland ook na de oorlog op vrij ruime schaal het stelsel bleef 
toepassen, waarbij de regering producten in het buitenland in het groot inkoopt. 
In de loop der jaren is dit stelsel, dat aanvankelijk verscheidene levensmiddelen 
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en een aantal belangrijke grondstoffen - zoals wol en enkele metalen - betrof, 
steeds meer afgebroken; hoewel het na 1950 voor sommige metalen werd hersteld, 
is het thans hoofdzakelijk voor een aantal voedingsmiddelen van belang. Niet 
alleen heeft de regering bij toepassing van dit stelsel de totale omvang van de aan-
kopen in de hand, maar bovendien kunnen vaak door de grote omvang van de 
aankopen gunstiger condities worden bedongen, waarbij ook van betekenis is, dat 
de aankopen soms voor een aantal jaren worden gegarandeerd. Ook in Nederland 
is het stelsel niet onbekend, al bleef het tot enkele agrarische producten beperkt. 

Hoewel de beperking van de invoer ook aanzienlijke nadelen oplevert, heeft 
Engeland er in sterker mate aan vastgehouden dan de meeste andere West-
europese landen, bijvoorbeeld West-Duitsland en Nederland. Zo bedroegen de 
liberalisatie-percentages in het midden van 1953 voor Engeland. Nederland en 
West-Duitsland onderscheidenlijk 58, 92 en 90. De verklaring van deze politiek 
ligt zeker voor een deel in het feit, dat zij niet alleen de betalingsbalans wil 
verdedigen en de binnenlandse producenten beschermen, maar dat zij ook een 
onderdeel vormt van een politiek, die bestaat in het handhaven van een sterling-
gebied, en die tevens gericht is op de versterking van de positie van het pond 
sterling ten opzichte van de dollar. 

Al beperkten de invoerrestricties het tekort op de betalingsbalans, zo kon natuur-
lijk het evenwicht alleen worden hersteld door een vergroting van de uitvoer. 
Doordat Engeland van crediteur tot debiteur was geworden, en doordat de prijzen 
van de grondstoffen-ten opzichte van die der industriële producten waren gestegen, 
moest de export daartoe zelfs zeer belangrijk boven het vóór-oorlogse peil worden 
opgevoerd - naar een later vrij juist gebleken raming met ten minste 75 %. Enge-
land had de eerste jaren hierbij het voordeel, dat Duitsland en Japan waren uit-
geschakeld. Zo was het probleem in die jaren vooral, hoe de productie voor de 
export voldoende kon worden vergroot en hoe de prijs kon worden gehouden 
beneden die van de Amerikaanse concurrent. Later werd de opgaaf niet weinig 
verzwaard door de terugkeer van de Duitse en Japanse concurrentie, die op dit 
ogenblik nog altijd in kracht toeneemt. 

Wie de beschouwingen in de Nederlandse pers over de positie van Engeland 
leest, krijgt de indruk, dat de Engelse prestaties worden onderschat. En ook, dat 
bii een vergelijking van de problemen, waarvoor Engeland en Nederland staan, de 
verschillen tussen de posities van de twee landen niet altijd juist worden gezien. 

Engeland is er in geslaagd, de export zeer belangrijk op te voeren. Statistische 
gegevens over verschillende jaren zijn vaak moeilijk vergelijkbaar; niettemin kan 
worden aangenomen, dat de stijging van het volume van de export, vergeleken 
met de jaren vóór de oorlog, in globale cijfers 70 % of meer bedraagt. Het oor-
spronkelijk gestelde doel werd dus ten naaste bij bereikt. Dit resultaat werd zeker 
voor een deel behaald door het binnenlandse verbruik ten gunste van de export 
in de hand te houden; in hoofdzaak echter werd de verbetering van de export-
positie bereikt door de uitbreiding van de exportindustrie en door een aanmerke-
lijke verhoging van de arbeidsproductiviteit. 

Bovenal op de verhoging van de arbeidsproductiviteit willen we hier wijzen. 
Dit moge vreemd lijken, omdat er toch in Engeland op dit ogenblik voortdurend 
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op wordt gehamerd, dat de arbeidsproductiviteit in tal van bedrijfstakken te 
gering is. Maar dit vindt zijn verklaring vooral in het feit, dat de stijging sinds einde 
1951 minder voorspoedig is verlopen. Bovendien is de arbeidsproductiviteit nog 
gering, vergeleken bij de Amerikaanse prestaties; de achterstand ten opzichte van 
de Verenigde Staten is sinds 1945 zelfs nog groter geworden. Maar de stijging sinds 
1945 overtreft de verhoging van de arbeidsproductiviteit in Nederland dan toch 
aanmerkelijk. 

Hierbij steunen we op statistieken, die zeker niet tot op procenten nauwkeurig 
kunnen zijn. Cijfers betreffende de arbeidsprodu~tiviteit zijn moeilijk te verzame-
len en een vergelijking ertussen brengt zekere risico's met zich mee. Intussen 
kan een uiteenlopende ontwikkeling wèl worden vastgesteld, als de verschillen 
tussen de cijfers groot zijn. Een Engelse berekening geeft aan, dat de arbeids-
productiviteit in Engeland van 1938 tot het einde van 1950 is gestegen van 100 
op 120; Nederlandse berekeningen betreffende de stijging in Engeland komen 
voor de periode, lopende van 1938 tot het einde van 1951, tot een toeneming van 
100 op 123. In tegenstelling hiermede is de arbeidsproductiviteit in Nederland, 
vergeleken met 1938, tot het laatste kwartaal van 1952 nagenoeg onveranderd 
gebleven en is zij sindsdien nauwelijks daarboven gekomen. 
Welke zijn de oorzaken van de, vergeleken met Nederland, snellere stijging m 
Engeland? Gegevens, die volledige zekerheid daarover kunnen verschaffen, zijn 
niet te vinden. Maar vermoedelijk moet de verklaring voor een deel worden gezocht 
in het feit, dat na de oorlog in Engeland verhoudingsgewijs grotere bedragen zijn 
geïnvesteerd in bedrijfstakken, waarin de kapitaalsinvestering per arbeider hoog is. 
Voor de toekomst kan dit van grote betekenis zijn. Want tot dusverre heeft Enge-
land van deze investeringen nog niet ten volle profijt getrokken, omdat de betrok-
ken industrieën tot nu toe vOOr een belangrijk deel voor de bewapening hebben 
gewerkt. Maar het laat zich aanzien, dat elke beperking op het gebied van de 
bewapening zal aantonen, dat de positie van Engeland op deze terreinen - de 
electrotechnische industrie, de vliegtuigbouw, de overige metaalnijverheid, voor 
zover zij productiemiddelen fabriceert, de chemische industrie - krachtiger is ge-
worden. Een andere oorzaak is, dat het productie-apparaat, dat in de oorlog nog 
meer achteruit ging dan het Nederlandse, als gevolg daarvan ingrijpender moest 
worden vernieuwd. 

Verder is de arbeidsproductiviteit gestegen, doordat de vervaardiging van 
nieuwe producten en de invoering van nieuwe productiemethoden in verscheidene 
gevallen zijn gestimuleerd door de research. Wel is waar wordt herhaaldelijk op-

, gemerkt, dat Engeland wèl een zeer vooraanstaande plaats inneemt op het gebied 
van het zuiver wetenschappelijk natuurkundig onderzoek, maar dat dit in mindere 
mate het geval is wat betreft het onderzoek - en de aanwending van de resultaten 
daarvan - op technisch en bedrijfseconomisch terrein. Niettemin hebben de ver-
schillende vormen van research, in hun totaal genomen, ongetwijfeld belangrijke 
resultaten voor de arbeidsproductiviteit opgeleverd. In dit verband is van belang, 
dat zowel de particuliere bedrijven als de overheid aan de research, en de daar-
mede verband houdende ontwikkeling van nieuwe productiemethoden, aanzienlijk 
meer ten koste leggen dan in Nederland. Naar "The Economist" vermeldt, wordt 
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door overheid en bedrijfsleven te zamen naar schatting ~ 100 millioen per jaar 
besteed, waarvan de overheid ongeveer 65 % voor haar rekening neemt. Velen 
achten vooral de inspanning van het bedrijfsleven nog te gering en wijzen op 
de Verenigde Staten, waar, naar geraamd wordt, de industrie 60 % betaalt van een 
totaal bedrag van $ 3000 millioen. Maar vergeleken met Nederland is het Engelse 
cijfer gunstig. Prof. Dresden wees er kort geleden op, dat de bedragen, door de 
Engelse industrie besteed, tussen de 0,4 % en 5,3 % van de omzet liggen, terwijl 
men in Nederland niet hoger kqmt dan enkele tienden per mille. Opvallend is 
verder, dat de research in Engeland in een aantal bedrijfstakken door alle daartoe 
behorende ondernemingen en de overheid te zamen is aangevat. De T.N.O.-
organen verrichten in Nederland belangrijk werk en een aantal grote bedrijven 
presteert eveneens zeer veel; niettemin behoort de inspanning in haar totaal zeker 
groter te worden. 

Wanneer belangrijke investeringen ter verhoging van de arbeidsproductiviteit 
plaats hebben, en ook langs andere wegen rationalisatie wordt nagestreefd, wordt 
de aansporing natuurlijk ook vaak gegeven door het loonpeil bij de buitenlandse 
concurrent. Nu is de loonstabilisatie, die in Engeland in 1948 werd ingevoerd -
zij berustte op afspraken en werd niet wettelijk gesanctionneerd - minder streng 
gehandhaafd dan in Nederland, waardoor het loonpeil, in geld uitgedrukt, meer 
dan in Nederland steeg. Hetzelfde was bijvoorbeeld met de Westduitse lonen het 
geval. Volgens een berekening van professor Brouwers waren de indexcijfers van 
de Engelse en Duitse uurlonen - sociale lasten inbegrepen - in 1938 (Nederland: 
100) onderscheidenlijk 135 en 145 en einde 1951 (Nederland: 100) 144 en 153. De 
relatieve stijging is dus niet bijster groot. Maar zij is toch voldoende, om aanneme-
lijk te maken, dat het lagere Nederlandse loonpeil de rationalisatie en mechanisatie 
in ons land in zekere mate heeft geremd. Wanneer de productiekosten door een 
lager loonpeil geringer zijn, vergemakkelijkt dat de export en slaagt men er eerder 
in, zich tegen de buitenlandse concurrent op de binnenlandse markt te handhaven: 
onder die omstandigheden is het begrijpelijk, als de drang, om ue arbeidsproducti-
viteit door een verbetering van de techniek op te voeren, bij een deel van de 
ondernemers ontbreekt. Een onderzoek naar de stand van zaken zou zeker aan-
beveling verdienen. 

Een en ander neemt niet weg, dat ook in Engeland op tal van gebieden een 
onvoldoende arbeidsproductiviteit is bereikt. Zo worden in Engeland de research 
en de rationalisatie - evenals in Nederland - geremd door de omstandigheid, dat 
bij veel fabrikanten, niettegenstaande de onmogelijkheid, om zelfstandig resultaten 
te behalen, de bereidheid ontbreekt, om met andere ondernemers, en eventueel de 
overheid, samen te Werken. 

In samenhang hiermede is van belang, of rationalisatie op technisch en organi-
satorisch gebied van overheidswege zonder ingrijpende maatregelen kan worden 
afgedwongen, als medewerking van de zijde van de ondernemers ontbreekt. In dit 
opzicht levert Engeland geen gunstige ervaringen op. Ter bevordering van de 
rationalisatie, ook te bereiken door een betere organisatie van de bedrijfstakken, 
werden op initiatief van minister Cripps, in 1945 en later, voor zeventien takken 
van bedrijf commissies, Working Parties, ingesteld, die tot taak hadden rationalisa-

618 



, I Ir __________ _ 

tieplannen te ontwerpen. Zeker zijn in enkele bedrijfstakken, zoals de katoen-
industrie, bevredigende resultaten behaald; men bouwde in de katoenindustrie 
trouwens voort op een vroeger rationalisatieplan, dat ten dele al voor de oorlog ten 
uitvoer werd gelegd. Maar over het geheel genomen heeft deze druk niet veel 
uitwerking gehad. In 1947 kwam op aanbeveling van de Working Parties de 
Industrial Organization and Development Act tot stand, die de regering de be-
voegdheid gaf Development Councils in te stellen, welke de taak van de Working 
Parties met meer bevoegdheden zouden voortzetten. Maar de medewerking van de 
ondernemers werd daardoor zelfs nog geringer. De discussies, die de laatste tijd in 
Engeland over het rationalisatievraagstuk worden gevoerd, tonen aan, dat velen 
zich realiseren, hier voor het bijzonder belangrijke probleem te staan, welke macht 
de overheid zich moet toekennen. 

Niet alleen moesten de productieprocessen worden verbeterd, ook waren om-
vangrijke investeringen nodig voor het aanpassen van het productie-apparaat aan 
de veranderde vraag en voor het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen. Op ver-
schillende wijze heeft de overheid het investeren gestimuleerd, zoals door het ver-
strekken van credieten op gunstige voorwaarden, het beschikbaar stellen van 
bedrijfsgebouwen en het verlenen van grote opdrachten voor nieuwe producten. 
Daarenboven is, als in Nederland, een belastingpolitiek gevoerd, die de uitkering 
van winsten remt en daardoor bevordert, dat de ondernemingen overgaan tot 
belangrijke investeringen, die zij uit eigen middelen financieren. Kort geleden heeft 
de conservatieve regering bovendien besloten aan de ondernemingen belastingvoor-
delen te gaan verlenen, die nauw verwant blijken aan wat thans in Nederland op 
stapel staat. Het spreekt vanzelf, dat deze belastingpolitiek ook ten doel kan 
hebben, de rationalisatie te stimuleren. Hebben de al genomen fiscale maatregelen 
succes gehad? Uit hetgeen hierover wordt gepubliceerd, krijgt men van het totaal 
dezelfde indruk als wat betreft de resultaten in Nederland, namelijk dat de om-
vang van de investeringen voor verreweg het grootste deel wordt bepaald door de 
verwachtingen in zake de afzet en de winst en niet door fiscale overwegingen. Dat 
de omvang van de investeringen zou worden begrensd door de hoeveelheid voor 
investering beschikbaar, risico-aanvaardend kapitaal, wordt uiteraard, om belasting-
verlaging te verkrijgen, ook in Engeland in de kringen van het bedrijfsleven be-
weerd, maar evenmin als in Nederland met bewijzen gestaafd. Wanneer niet tot 
investering werd overgegaan, dan is dat welhaast altijd gebeurd, omdat de winst-
kansen te laag werden aangeslagen, maar blijkbaar zelden of nooit, omdat het 
nodige kapitaal niet kon worden verkregen. 

i/ Al hebben dus een aantal factoren veroorzaakt, dat in vele bedrijfstakken niet 
die uitbreiding van de productie en die verlaging van de productiekosten werden 
bereikt, die met het oog op de uitvoer - en natuurlijk ook met het oog op het 
binnenlandse verbruik - wenselijk zouden zijn geweest, dit neemt niet weg, dat 
belangrijke resultaten werden behaald en dat de export sterk kon worden opgevoerd. 

3. De mate van inflatie: schommelingen in de ruilvoet 
Op de ontwikkeling van de betalingsbalans hadden uit de aard van de zaak 

ook de monetaire politiek en de loonpolitiek, zomede de ruilvoet, grote invloed. 
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In de Engelse financiële bladen wordt vrij vaak betoogd, dat de Engelse beta-
lingsbalans telkens is bedreigd door inflationistische tendenzen, die weer groten-
deels het gevolg zouden zijn geweest van het niet voldoende handhaven van de 
loonstop. Deze bewering wordt ook in het buitenland vaak overgenomen; zo ver-
scheen nog kort geleden een Amerikaans rapport, waarin de inflatie, en in verband 
daarmede het hoge loonpeû, een van de belangrijkste oorzaken werd genoemd van 
de betalingsbalansmoeilijkheden, waar Engeland het vorige jaar voor stond. 

Uit de cijfers over het loonpeû kon al blijken, dat de lonen meer zijn gestegen 
dan in Nederland. Maar het is zeker onjuist, in een te' hoog loonpeil een van de 
belangrijkste oorzaken van de exportmoeilijkheden te zoeken, omdat zich toch in de 
andere belangrijke industrielanden overeenkomstige loonstijgingen hebben voor-
gedaan. De vermelde cijfers tonen aan, dat de uurlonen, vermeerderd met de sociale 
lasten, practisch evenveel stegen als in West-Duitsland, een van de belangrijkste 
concurrenten. 

Dit neemt niet weg, dat een beperking van de vraag naar consumptiegoederen 
door middel van een strikter beheersing van de lonen en de andere inkomens, ook 
wanneer zij maar enkele procenten zou hebben bedragen, in de laatstverlopen 
jaren vermoedelijk een vrij belangrijke verbetering van de betalingsbalans zou 
hebben teweeggebracht. De consumptiebeperking, in het voorjaar van 1951 in 
Nederland in hoofdzaak door een verlaging van het reële loon bereikt, had een 
niet geringe invloed. Wel is het twijfelachtig, of Engeland geheel hetzelfde resul-
taat had kunnen behalen, want naarmate de omvang van de buitenlandse handel 
groter is, zijn de repercussies in andere landen te heviger en is dus de tegenweer 
te krachtiger. 

Intussen zijn de moeilijkheden met de betalingsbalans sinds het midden van 1952 
op andere wijze verdwenen. De ruilvoet, die bij het ontstaan van het Koreaanse 
conflict buitengewoon ongunstig werd, is sinds het midden van 1952 voortdurend 
verbeterd: de prijzen van de grondstoffen zijn over het geheel meer gedaald dan 
de prijs van de Engelse exportproducten. Globaal genomen moest Engeland in 
1951, om dezelfde hoeveelheid te kunnen invoeren als in 1938, ruim 45 % meer 
exporteren. Sindsdien is dit cijfer 145 tot ongeveer 130 gedaald. Het voordeel van 
deze verbetering bedroeg over 1952 naar raming ~ 330 millioen (de waarde van 
in- en uitvoer te zamen bedroeg in dat jaar ~ 5800 millioen). 

De keerzijde is natuurlijk, dat een verbetering van de ruilvoet de vraag naar 
exportproducten doet afnemen, wat tot werkloosheid kan leiden, als niet op produc-
tie voor de binnenlandse markt wordt overgeschakeld of tot het verlenen van 
credieten aan het buitenland wordt overgegaan. Maar voor de betalingsbalans is 
zo'n ontwikkeling in elk geval gunstig. En zij heeft er dan ook niet weinig toe 
bijgedragen, dat de financiële positie van Engeland in de wereld in het laatste jaar 
aanmerkelijk sterker is geworden. 

In 1952 had Engeland door de goede gang van zaken in het laatste halfjaar al 
in wezen een gunstige betalingsbalans. Wel is waar bestond er een tekort van 
~ 53 millioen tegenover de Europese landen, en aaalde de goudreserve met ~ 175 
millioen, maar daartegenover stond een aflossing op de tijdens de oorlog aange-
gane buitenlandse schuld, d.w.z. op de zgn. sterlingbalances, groot ~ 410 millioen, 
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terwijl daarenboven in de overzeese gebieden tot een bedrag van i!., 109 millioen 
werd geïnvesteerd. Het batig saldo bedroeg dus i!.,291 millioen. Zonder de Ameri-
kaanse financiële steun voor de bewapening bedroeg het J!., 170 millioen. Ook in 
de eerste helft van 1953 bleef de betalingsbalans een voordelig saldo aanwijzen, 
waardoor op de schuld aan de Europese landen - de E.B.U.-schuld - kon worden 
afgelost en de goudvoorraad toenam. Dat het saldo kleiner was, dan verwacht 
werd, was een gevolg van de grotere invoer, die voor een deel door een uitbrei-
ding van de binnenlandse investeringen werd veroorzaakt. 

4. Rationalisatie, monopolievorming en nationalisatie 
Een evenwicht in de betalingsbalans, dat zozeer op een verandering in de ruil-

voet steunt, wordt intussen door velen in Engeland als maar wankel beschouwd. 
Bovendien vreest men een verdere verscherping van de Duitse" en Japanse concur-
rentie. Dit betekent, dat de problemen voor Engeland in de komende jaren in 
hoofdzaak overanderd zullen blijven. Men staat voor de taak, het concurrentie-
vermogen te handhaven en te vergroten. De werkloosheid is nog zeer gering; in 
Mei 1953 bedroeg zij 1,6 %. Maar de beduchtheid voor een stijging ervan is groot. 

De bestrijding van de werkloosheid is in elk democratisch land een doel op zich-
zelf geworden. Zeker verschillen de conservatieven in zoverre van de Labour-partij, 
dat onder hen een vermoedelijk niet kleine groep voorkomt, die wèl een werk-
loosheid van bijvoorbeeld 5 %, of iets meer, wenst, omdat dan druk op de lonen 
zou I-:unnen worden uitgeoefend en omdat dan bovendien door de angst voor ont-
slag het arbeidstempo zou stijgen. Maar een omvangrijke werkloosheid kan in de 
democratische landen voortaan door geen enkele regering worden geduld; zij zou 
zich niet kunnen handhaven. Het gaat er intussen om, hoe zij moet worden be-
streden. 

In het ontwerp-program, getiteld "Challenge to Britain", dat de Labour-partij 
kort geleden heeft uitgewerkt, wordt ervan uitgegaan, dat zowel voor de hand-
having van ten minste het tegenwoordige welvaartspeil, als voor de bestrijding van 
de werkloosheid, allereerst moet worden zorggedragen voor een versterking van 
de concurrentiepositie op de buitenlandse afzetmarkten. Een verdere verbetering 
van het Engelse productie-apparaat zou daartoe noodzakelijk zijn. Bovendien zou 
door zulk een verbetering een belangrijke vergroting van het nationale inkomen 
kunnen worden bereikt. Grote kapitalen zouden hiervoor nodig zijn; daarom con-
cludeert het ontwerp-program, dat een voortzetting van de politiek van zuinigheid, 
van "austerity", noodzakelijk is. Dit betekent dus, dat het de kleine vergroting van 
het binnenlandse verbruik, die bij een voortduren van de gunstige betalingsbalans-
positie wellicht op korte termijn kan worden toegestaan, ten achter stelt bij die 
belangrijke stijging van het verbruik, die mogelijk zal worden, nadat omvangrijke 
investeringen hebben plaatsgehad. 

De vergroting van het productievermogen, en daarmede van het nationale in-
komen, is de laatste jaren voor de socialistische beweging een steeds belangrijker 
doelstelling geworden. Men kan op goede grond betwijfelen, of de politiek van de 
herverdeling van het nationale inkomen in Engeland en Nederland wel zulke ver-
-schuivingen te weeg heeft gebracht als veelal wordt beweerd; dit sluit niet uit, 
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dat zij het welvaartspeil van sommige bevolkingsgroepen met lage inkomens niet 
onbelangrijk heeft verhoogd. Maar de resutaten, die langs die weg kunnen worden 
behaald, zijn ten slotte vrij nauw begrensd. Voor een waarlijk ruime verwerkelij-
king van de socialistische verlangens op sociaal en cultureel gebied is het nood-
zakelijk, dat het nationale inkomen aanzienlijk groter wordt. Dit betekent, dat het 
voor de socialistische beweging steeds belangrijker zal worden, dat het productie-
apparaat zo rationeel mogelijk werkt. In het ontwerp-program van de Labour-partij 
staat de verbetering van het productie-apparaat daarom centraal. 

Het spreekt vanzelf, dat ook de conservatieve partij een uitbreiding van de 
industriële investeringen wenst. Tot rationalisatie wil zij niet dwingen, maar natuur-
lijk is zij Elr een voorstander van. Maar daarnaast is zij blijkbaar meer dan de 
Labour-partij er voor geporteerd, om de binnenlandse consumptie al op korte 
termijn te vergroten (dat zij binnen een jaar de laatste rantsoeneringen wil trachten 
op te heffen, zal wel algemene instemming ontmoeten). Zij hoopt daarbij vermoe-
delijk op het voortbestaan van de gunstiger ruilvoet, terwijl zij er daarnaast blijk-
baar min of meer op speculeert, dat de uitbreiding van de bewapening in een 
langzamer tempo zal kunnen gaan verlopen. Over langere tijd gezien zal de wel-
vaart van Engeland en zijn positie op de wereldmarkt beter worden gediend door 
de politiek, die in het ontwerp-program van de Labour-partij wordt verdedigd, ook 
wanneer de austerity-politiek wat minder stringent zou worden voortgezet, dan de 
ontwerpers van het rapport blijkbaar wensen. Maar voor velen, die met kortere 
termijnen rekenen, kan het conservatieve program aantrekkelijker lijken. Men zal 
moeten afwachten, of een toekomstige grotere welvaart het Engelse volk belang-
rijker zal voorkomen dan een beperking van de "austerity" thans, en of de dreiging 
van een toeneming der werkloosheid het ontworpen Labour-program aanvaardbaar 
zal maken in een tijd, dat de werkloosheid nog gering is. 

Hoe moeten de doeleinden van het ontwerp-program in de praktijk worden ver-
wezenlijkt? Uiteraard wordt allereerst geëist, dat de staalindustrie en het vervoer 
langs de weg opnieuw zullen worden genationaliseerd. De bevordering van de 
rationalisatie was, toen deze bedrijfstakken onder het Labour-bewind door de staat 
werden overgenomen, zeker niet het enige doel, maar het was dan toch een van 
de belangrijkste doeleinden. 

Het ontwerp-program wil echter verder gaan. Het stelt voorop, dat de particu-
liere ondernemingen in verscheidene bedrijfstakken de productiecapaciteit niet 
voldoende hebben uitgebreid en dat zij in gebreke zijn gebleven wat betreft de 
rationalisatie. Om een begin te kunnen maken met een verbetering hierin zouden 
in een aantal van die bedrijfstakken enkele bedrijven moeten worden genationali-
seerd, waarna deze op een technisch en organisatorisch zo hoog mogelijk peil 
zouden moeten worden gebracht. Men gaat blijkbaar van de gedachte uit, dat een 
deel van de particuliere ondernemingen in de desbetreffende branches, die parti-
culier eigendom zouden blijven, dan waarschijnlijk zou gaan volgen; ten aanzien 
van de overige zouden later verder gaande maatregelen kunnen worden getroffen. 
Soms ook zouden geen bedrijven moeten worden overgenomen, maar nieuwe van 
overheidswege moeten worden gesticht. In andere gevallen zou de staat in het 
kapitaal moeten gaan deelnemen, waarbij een voldoend sterke machtspositie ver-
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zekerd zou moeten worden. Uitdrukkelijk wordt de nationalisatie van onderdelen 
van de machiny- en de chemische indush'ie verlangd; eventueel zon ook een 
aantal bedrijven op het gebied van de vliegtuigbouw hieronder moeten vallen. De 
nodige invloed ten aanzien van de scheepsbouw en onderdelen van de electrotech-
nische indush'ie zou door daartoe strekkende wetsbepalingen moeten worden ver-
kregen; aan deelneming van de staat in het kapitaal van deze bedrijfstakken wordt 
blijkbaar voorlopig niet gedacht. 

Opvallend is, dat niet meer wordt uitgegaan van de gedachte, dat telkens een 
gehele bedrijfstak moet worden genationaliseerd. Voor zover de vereiste verbete-
ringen in het productieproces van die aard zijn, dat zij kunnen worden verkregen 
binnen de afzonderlijke bedrijven, kan nationalisatie van een of meer bedrijven 
inderdaad vermoedelijk belangrijke resultaten opleveren. Maar wanneer een verder 
gaande specialisatie binnen een bedrijfstak nodig is, zullen de vereiste beslissingen 
door een centrale leiding voor de gehele bedrijfstak moeten worden genomen. Het 
ontwerp-program wil zich echter beperken. Het is niet uitgesloten, dat een van de 
redenen hiervoor is geweest, dat men is teruggeschrokken voor de consequenties 
op organisatorisch gebied, die de nationalisatie van gehele bedrijfstakken met zich 
mee zou brengen, Misschien ook heeft men in het hoofd, dat op de eerste stap 
later weer andere kunnen volgen. Hoe dit ook zij, het program is belangwekkend. 
Voor een buitenstaander, die de structuur en de mogelijkheden van de betrokken 
bedrijven niet kent, is het natuurlijk onmogelijk met stelligheid te zeggen, dat de 
plannen, waarvan die tot nationalisatie de belangrijkste zijn, de verwachte resul-
taten zullen opleveren. Maar de verwachting is zeker gewettigd, dat, als Labour 
weer aan het bewind komt, de betrokken bedrijven en bedrijfstakken een snelle 
ontwikkeling naar een rationeler productie zullen doormaken. 

Uit het vorenstaande mag intussen niet de conclusie worden getrokken, dat de 
nationalisatie in de vorm, waarin zij in de afgelopen jaren plaats had - en welke 
nog voor de staalindustrie en het vervoer langs de weg worden voorgestaan - tot 
op heden onbevredigende resultaten zou hebben opgeleverd. Erkend moet worden, 
dat de nationalisatie van de mijnen en die van de spoorwegen tot dusverre niet 
zoveel economische voordelen heeft opgeleverd, als er al dadelijk werden verwacht 
Op de velerlei oorzaken daarvan kan hier bezwaarlijk worden ingegaan; intussen 
valt op, dat de belangrijkste handicap blijkt te bestaan in de nieuwheid van het 
experiment, waardoor de betrokken groepen en personen vaak nog onvoldoende 
besef hebben gekregen van de veranderingen in hun posities, taken en verantwoor-
delijkheden, wat op zijn beurt het ontstaan van een bevredigende samenwerking 
bemoeilijkt. Maar in de afgelopen jaren zijn dan toch resultaten behaald, die er op 
wijzen, dat de nationalisatie van een gehel~ bedrijfstak, na de overwinning van de 
aanvankelijke moeilijkheden, meermalen tot belangrijke verbeteringen in de pro-
ductiestructuur van de bedrijfstak kan leiden. 

Hier werd het socialisatieprobleem bezien alleen van het oogpunt der produc-
tiviteit uit. Dit neemt natuurlijk niet weg, dat socialisatie voor de Labour-partij, 
althans voor het overgrote deel van haar actieve leden, veel meer betekent dan 
alleen het invoeren van een organisatievorm, die een verbetering van het productie-
proces mogelijk maakt. 

623 



Dat de doelstellingen - een doeltreffend productieproces en een ruime productie 
- vaak ingrijpen zullen verlangen, blijkt nog in het bijzonder, als men let op de 
remmende werking, die herhaaldelijk door monopolievorming wordt veroo~zaakt. 
Enkele onderzoekingen, nog tijdens het Labour-bewind ingesteld, hebben voor 
zoveel nodig bevestigd, dat kartelafspraken niet zelden ten doel hebben, nieuwe 
investeringen, die de productie zouden vergroten of goedkoper zouden maken, te 
voorkomen, of dat zij althans dit gevolg hebben. De nationale welvaart wordt 
erdoor geschaad, terwijl een productiebeperking bovendien nadelig kan zijn voor 
de omvang van de werkgelegenheid. Regelingen op het gebied van de handel 
hebben vaak dezelfde gevolgen. Deze zomer besloot het Parlement het onderzoek 
voort te zetten. Het is een gelukkig verschijnsel, dat ook de Nederlandse regering 
thans van oordeel is, dat tegen misbruik van monopolistische machtsposities krach-
tiger moet kunnen worden opgetreden, getuige de publicatie van een voor-ontwerp 
van een Wet op de economische mededinging. Want ook in ons land is het aan-
tal kartels groot - er hebben zich ongeveer 500 ter registratie aangemeld - en 
het ligt voor de hand, dat voor vele ervan de exploitatie van de consument het 
voornaamste doel is. Thans worden de kartels in hun doen en laten nagenoeg vrij 
gelaten, terwijl het geringe, dat van overheidswege geschiedt, nog buiten het licht 
der openbaarheid wordt afgehandeld. En ook op andere wijze dan door kartel-
vorming zijn monopolistische machtsposities opgebouwd, die misbruikt worden. 
Als eerste maatregel is een onderzoek naar de gang van zaken in een aantal takken 
van bedrijf, waarin de ergste misbruiken worden vermoed, wel zeer gewenst. Het 
zou een goede zaak zijn, indien de Partij van de Arbeid, in navolging van de 
Labour-partij, op dit terrein doelbewuster ging optreden. 

5. Commonwealth en sterlinggebied 
De Commonwealth wordt zeker ook saamgehouden door overwegingen van 

politieke veiligheid en, wat de Engels sprekende landen betreft, door gevoelens van 
verwantschap. Maar ook de economische relaties zijn van grote betekenis. Hierbij 
is nog van bijzonder belang, dat Engeland en de overige landen van de Common-
wealth, hoewel de industrialisatie vooral in Canada, Australië en Zuid-Afrika snel 
vooruit gaat, in economisch opzicht toch nog in sterke mate complementair zijn. 
Voor Engeland betekent het behoud van nauwe economische relaties met de overige 
delen van de Commonwealth dan ook een versterking van de stabiliteit van zijn 
economie. 

De doelstellingen zijn, zoals op ander gebied, ook op economisch terrein in de 
loop der jaren bescheidener geworden. Maar toch is de samenwerking belangrijk 
gebleven. Het stelsel van "imperial preference", tussen de twee wereldoorlogen 
ingevoerd, heeft heel wat minder opgeleverd, dan men er oorspronkelijk mee wilde 
bereiken; toch verschaft het aan de landen van de Commonwealth bij de onder-
linge handel zeker ook thans nog een voorsprong. Daarnaast ontwikkelde zich sinds 
1945 de samenwerking binnen het verband van het sterlinggebied, dat het over-
grote deel van de Commonwealth - maar niet Canada, dat daarvoor te veel op de 
Verenigde Staten georiënteerd is -, alsmede enkele landen, die vroeger tot het 
Britse Rijk behoorden, als Birma en Ierland, omvat. 

624 



De samenwerking tussen de landen van het sterlinggebied is het nauwst op 
monetair terrein. De valuta's zijn, zij het bij inachtneming van bepaalde regels, 
onderling convertibel; er bestaan slechts restricties wat betreft het kapitaalverkeer 
en de besteding van de sterling balances. De onderlinge handel is niet vrij, maar 
aan minder restricties onderworpen dan die met de andere staten. De deelhebben-
de landen hebben verder een dollar-pool gevormd, die hun gezamenlijke voorraad 
dollars en andere harde valuta bevat; de valuta van elk der landen is, voor zover 
aan de importvoorschriften is voldaan, ten volle in dollars en andere harde valuta 
convertibel. Londen is van dit monetaire en financiële systeem het middelpunt. 
Men heeft niet zonder enige grond beweerd, dat in dit stelsel - zij het beperkt tot 
een deel van de wereld en op een wat wankele basis - in wezen het stelsel van 
de gouden standaard voortleeft, dat vóór 1914 eveneens in Londen zijn centrum 
had. Het vorenstaande geeft de hoofdlijnen aan; in de praktijk hebben allerlei 
problemen, in het bijzonder het vraagstuk, hoe de dollar-pool voldoende gevuld te 
houden, herhaaldelijk tot aanvullingen en uitzonderingen geleid, die het stelsel in 
de praktijk niet weinig ingewikkeld hebben gemaakt. Het stelsel is voor Engeland 
van zeer grote betekenis: van de totale in- en uitvoer geschiedt sinds de oorlog 
40 à 45 % met de overige landen van het sterlinggebied. 

Waren de voor-oorlogse economische en financiële relaties in stand gebleven, 
dan hadden de grondstoflanden van het sterlinggebied dadelijk na 1945 de nodige 
dollars verdiend. Maar door een verhoogde invoer uit de Verenigde Staten kwamen 
deze landen aanvankelijk dollars tekort. In de eerste jaren na 1945 werd het totale 
tekort van het sterlinggebied gecompenseerd met credieten en schenkingen van de 
Verenigde Staten en, in kleiner omvang, van Canada. In 1950 evenwel werden de 
dollarverdiensten door de hoge prijzen van de grondstoffen heel veel groter. Thans 
is deze - niet vOOr Engeland op zich zelf, maar wel voor het sterlinggebied als 
geheel - voordelige periode weer voorbij. Maar hiertegenover staat, dat de aan-
kopen in de Verenigde Staten van alle landen van het sterlinggebied, Engeland 
inbegrepen, sinds 1951 belangrijk zijn teruggelopen en dat de uitvoer naar de 
Verenigde Staten uit Engeland is gestegen. Kortom, de stand van zaken is op het 
ogenblik, dat het sterlinggebied voldoende dollars verdient, om aan zijn verplich-
tingen tegenover de dollarlanden te kunnen voldoen, en dat zijn economische 
relaties met de overige landen een, zij het gering, overschot opleveren. 

Bovendien laat Engelands positie in het systeem van het sterlinggebied op dit 
ogenblik toe, dat het op de sterling balances - die tot 1951 nog waren gestegen 
tot een bedrag van .E4.168 millioen, en die thans .ES400 millioen belopen -
aflost en dat het daarnaast voortgaat met overzeese investeringen waarbij aan een 
jaarlijks bedrag van .E 100 millioen als minimum moet worden gedacht. Het is in-
tussen duidelijk, dat deze situatie elk ogenblik in gunstige of ongunstige zin kan 
veranderen. 

Engeland probeert thans de sterkere positie van het sterlinggebied te gebruiken 
om het pond sterling weer tot een valuta te maken, die voor de wereldhandel ten 
minste dezelfde betekenis beeft als de dollar. Het doel is daarbij eensdeels, de 
economische betrekkingen tussen de niet-dollarlanden uit te breiden en aldus de 
afhankelijkheid van de dollarlanden, bovenal de Verenigde Staten, te verkleinen, 
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anderdeels ook, en in samenhang daarmede, Londen weer tot de centrale handels-
plaats van de wereld te maken. De ontworpen systemen - want het zijn er ver-
scheidene - komen hierop neer, dat ook die landen buiten het sterlinggebied, die 
zouden medewerken, voortaan ponden, door handelstransacties verkregen, in dollars 
zouden kunnen omzetten, dus ook uit de dollar-pool zouden mogen putten. Op de 
achtergrond schuilt hierbij vermoedelijk de gedachte, dat de vraag naar dollars 
wellicht op den duur zal verminderen, als de betekenis van het pond sterling als 
internationale valuta toeneemt. Maar althans in de aanvang zal de vraag naar 
dollars beperkt moeten worden gehouden. De oorspronkelijke gedachte was, dat de 
deelnemende landen, buiten het sterlinggebied gelegen, met de landen van het 
sterlinggebied, in het bijzonder Engeland, regelingen zouden treffen, waardoor hun 
uitvoer naar het sterlinggebied althans voorlopig binnen zekere grenzen zou worden 
gehouden. 

Tegen het Engelse plan in de geschetste vorm is dadelijk verzet gerezen, en wel 
bovenal uit die kringen, die een verdere liberalisatie van het handelsverkeer voor-
staan, dus ook een liberalisatie van de invoer in Engeland. Bovendien bestaan er 
bezwaren van politieke aard, eensdeels omdat de samenwerking op monetair gebied 
in Europees verband, namelijk in de Europese betalingsunie, welhaast zou ver-
dwijnen, anderdeels ook, omdat een sterke binding aan het Engelse politieke en 
economische systeem zou optstaan. Als gevolg van dit verzet zijn van Engelse zijde 
thans nieuwe voorstellen uitgewerkt, die het oorspronkelijke stelsel blijkbaar trach-
ten te verbinden met een uitbreiding van de liberalisatie. Deze plannen zijn op het 
ogenblik van het schrijven van dit artikel nog te weinig geconcretiseerd, om ze te 
kunnen beoordelen. Maar al mocht de ontvangst ook van deze plannen minder 
gunstig zijn, in elk geval moet men verwachten, dat de Engelsen hun pogingen 
niet zullen opgeven; daarvoor is datgene, waarom het hier gaat, voor hen in econo-
misch en politiek opzicht te belangrijk. 

Voor Nederland is de verhouding tot het sterlinggebied van grote betekenis. Dit 
gebied zal nog lange tijd het kenmerk blijven dragen, dat het landen met comple-
mentaire economische structuren omvat. Dit kenmerk verhoogt de economische 
stabiliteit van het geheel en vermindert daardoor in zekere mate de afhankelijk-
heid van de buitenwereld - wat al blijken kon uit de gang van zaken met de 
dollar-pool, doordat toch de uiteenlopende economische structuur met zich mee 
bracht, dat tijdelijke vermeerderingen en verminderingen van de dollarverdiensten 
elkaar meermalen ophieven. De samenwerking binnen het verband van het sterling-
gebied - zoals ook die binnen de grotendeels daarmede samenvallende Common-
wealth - zal de aangesloten landen bovendien in tijden van economische span-
ningen eerder in staat stellen, de bestTijding van de moeilijkheden in onderling 
overleg ter hand te nemen. Zeker leent de samenwerking, zoals die in de praktijk 
is gebleken, zich allerminst tot idealisering; men heeft elkaar meermalen in de 
wielen gereden. Niettemin heeft ook de wil, om samen te werken en elkander 
tegenover de buitenwereld te steunen, herhaaldelijk een grote rol gespeeld. Een en 
ander moet voor Nederland een reden zijn, om zijn positie nauwkeurig te over-
wegen en na te gaan, of niet - indien zij te verwezenlijken zijn - uitgebreider en 
bovenal vaster economische relaties met het sterlinggebied wenselijk zijn, dan tot 
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dusverre worden onderhouden. Dit houdt nog niet in, dat Nederland zich nauw 
aan het monetaire en financiële systeem van het sterlinggebied zou moeten ver
binden; er bestaat geen zekerheid, dat Engeland niet op hitieke ogenblikken beslui
ten zou nemen, die met de Nederlandse belangen volstrekt in strijd zijn. Het 
probleem, dat zowel hier, als op het gebied van de Europese samenwerking, voor 
Nederland bestaat, namelijk om een bredere en vooral een vastere basis voor zijn 
economische structuur te leggen, maar om ook anderzijds niet in een positie van 
ondergeschiktheid te geraken ten opzichte van economisch machtiger partners, zal 
voor Nederland in de komende jaren steeds belangrijker worden. 

6. Engeland en Europa 

De houding van Engeland ten opzichte van de economische samenwerking in 
Emupees verband vindt voor een groot deel in het vorenstaande haar grond. En 
politieke overwegingen en gevoelens van verwantschap verlangen diezelfde 
houding. Een te nauwe samenwerking met de landen van het Ew·opese continent 
zou hun land, menen de Engelsen, binnen te nauwe grenzen opsluiten en de 
banden met de Commonwealth op onaanvaardbare wijze verzwakken. Men bedenke, 
dat in de gedachten van een Engelsman Australië dichterbij ligt dan het Europese 
vasteland. 

De Emopese economische samenwerking zou een coöperatie worden tussen 
landen, die in hoofdzaak soortgelijke producten voortbrengen; de voordelen ervan 
zouden dan ook bovenal liggen in de verder doorgevoerde specialisatie, die er 
mogelijk door zou worden en die de arbeidsproductiviteit zou doen stijgen. Het 
ligt intussen voor de hand, dat de samenwerking daarnaast ook de stabiliteit zou 
versterken, omdat verwacht kan worden, dat een grotere onderlinge afhankelijkheid 
van de deelhebbende staten het voor elk ervan moeilijker zal maken, om bij het op
treden van een economische depressie de grenzen voor de andere deeb1emers te 
sluiten - dit nog afgezien van wat in verdragen dienaangaande zou kunnen 
worden vastgelegd. 

Het voordeel van een verder doorgevoerde specialisatie zou bij samenwerking 
in Europees verband ook voor Engeland ontstaan. Intussen is het de vraag, of dit 
voordeel voor Engeland wel zo bijster groot is; de afzetmarkt is immers voor de 
meeste van zijn industrieën al ruim genoeg, om een voldoend rationele productie 
te kwmen bereiken. Voor kleinere landen, als Nederland, ligt dit anders. 

Engeland heeft bij bet totstandkomen van een Europese economische samen
werking op breed gebied eerder belang bij medewerking, omdat het anders moet 
vrezen, dat zich op het continent - zij het onder overheidstoezicht - machtige 
kartels zullen ontwikkelen, die het de concmrentie in andere delen van de wereld, 
en trouwens ook op het Europese vasteland, moeilijker zullen kunnen maken. Als 
er van Engelse kant belangstelling voor de Ew·opese samenwerking bestaat, is het 
dan ook meestal om deze reden. 

Inderdaad staat Engeland hier voor een moei1ijk dilemma; in hoeverre kan het 
contacten met continentaal Europa leggen, zonder zijn banden met de overige 
delen van de wereld te verzwakken? :\[aar is dit niet in feite ook de positie van 
Nederland? In de actie, door al te eenzijdige voorstanders van de Europese 
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economische unie gevoerd, wordt nogal eens vergeten, dat de zee Nederland niet 
van de andere werelddelen scheidt, maar dat zij ons land daarmee juist verbindt. 
In dit opzicht lopen de belangen van Engeland en Nederland meer parallel dan 
men uit de discussies van de laatste jaren zou kunnen afleiden. Wel moet worden 
erkend, dat Nederland meer dan Engeland belang heeft bij de verder doorgevoerde 
specialisatie en bij de grotere stabiliteit, die een samenwerking in Europees ver-
band kan opleveren. Het zal voor Nederland zaak zijn te trachten, de verschil-
lende relaties en constructies met elkaar verenigbaar te maken, om aldus het even-
wicht in zijn economische structuur te handhaven. 

7. Gedeeltelijk herstel van de vroegere economische structuur 
Hiervoren viel de nadruk vooral op verschuivingen, die zich hebben voltrokken. 

Maar daarnaast is van groot belang, dat het vroegere samenstel van economische 
relaties tussen Engeland en de landen in andere werelddelen zich langzamerhand 
voor een deel herstelt. De vroegere economische structuur bestond toch hierin, 
dat Engeland aan de grondstoflanden industriële producten leverde én voor hen 
diensten verrichtte, waartegenover het grondstoffen betrok. Door deze transacties 
verwierf Engeland bovendien dollars, die de grondstoflanden uit hun dollarover-
schot konden overdragen, terwijl Engeland daarenboven in staat was, in de grond-
stoflanden te investeren. Thans is de industriële export van Engeland zo groot 
geworden, dat, zodra de sterling balances zullen zijn afgelost, een voldoende afzet 
in de tropische landen - want het gaat vooral om deze grondstofgebieden - ver-
moedelijk alleen zal kunnen worden verkregen als Engeland weer op vrij ruime 
schaal gaat investeren. Hiermede is b'ouwens al een begin gemaakt. Dit betekent 
dus een gedeeltelijk herstel van de oude relaties. Maar het is de vraag, of het 
andere deel van het oude mechanisme eveneens hersteld kan worden, namelijk 
of de b'opische landen opnieuw dollaroverschotten zullen kunnen gaan kweken. 
Het is inderdaad niet uitgesloten, dat de grondstofprijzen in de toekomst op een 
hoger plan zullen komen te liggen. Maar mocht dit niet het geval zijn, dan zal 
een goed werkend internationaal stelsel van economische relaties, dat de tropische 
landen in een voldoend snel tempo vooruit brengt, vermoedelijk alleen kunnen 
worden verkregen, als de Verenigde Staten aan deze landen credieten op lange 
termijn verstrekken. Indien deze credieten gedeeltelijk zouden kunnen worden 
gebruikt voor aankopen in Europese staten, dus ook in Engeland, zouden deze 
staten de verkregen dollars vervolgens voor aankopen in de Verenigde Staten 
kunnen besteden. In dat geval zou de oude structuur in belangrijke opzichten 
hersteld zijn. Mochten de Verenigde Staten daarentegen niet, indien nodig, in deze 
richting willen medewerken, dan zou de opbouw van de tropische landen belang-
rijk worden vertraagd, terwijl bovendien de handel tussen de Verenigde Staten en 
Engeland, alsmede overig Europa, ernstige belemmeringen zou blijven ondervinden. 
Maar het is zeker allerminst uitgesloten, dat de onhvikkeling in de komende jaren 
in de goede richting zal gaan, vooral, omdat politieke overwegingen de geneigdheid 
van de Verenigde Staten, om credieten te verlenen, vermoedelijk 'zullen versterken. 
Intussen is het zeker wenselijk, dat ook Europa een bijdrage tot de investeringen zal 
leveren. Engeland heeft deze taak al aangevat, zowel, om de productie van grond-
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stoffen uit te breiden, als ook om de nodige steunpunten voor zijn handel te 
vesbgen. Het ziet er naar uit, dat ook Nederland, hoeveel kapitaal het ook voor de 
eigen opbouw nodig zal hebben, en hoewel het in de vorm van particuliere beleg-
gingen al kapitaal fourneert, een grotere bijdrage zal moeten gaan leveren. 

Een dergelijke internationale economische structuur zou ook wat de aard der 
investeringen beh-eft voor een deel op nieuwe fundamenten rusten. Was vroeger 
de uitbreiding van de agrarische productie voor de tropische landen van beslissend 
belang, in de toekomst zal daarnaast meer en meer gestreefd Worden naar investe-
ringen in de indusb'iële sector. Maar voor de richting van de belangrijkste handels-
stromen is dat voorlopig van secundaire betekenis; dat zal pas anders worden, wan-
neer ook de industriële uitvoer van deze landen belangrijk gaat worden, dat wil 
zeggen: wanneer zij industriële producten met de thans al geïndustrialiseerde staten 
willen gaan ruilen. 

Men kan zich verder de vraag stellen, of samenwerking tussen een aantal inves-
terende landen niet soms voor alle betrokkenen voordeel zou kunnen opleveren; 
dat dit geen irreële veronderstelling is, bewijst het feit, dat internationale samen-
werking in enkele particuliere concerns al regelmatig plaats heeft. Intussen is zo'n 
samengaan zeker geen onontbeerlijke voorwaarde. 

8. Engelands economische kracht 
In een artikel kunnen maar enkele hoofdzaken aan de orde komen. En cijfer-

materiaal moet welhaast geheel ontbreken. Maar wellicht kan het vorenstaande 
aantonen, dat de economische positie van Engeland sterker is, dan vaak wordt ver-
ondersteld. Zeker moet de productie in belangrijke bedrijfstakken aanzienlijk 
worden verbeterd. Daartegenover staat, dat de ontwikkeling van wetenschap en 
techniek in vele andere takken van bedrijf volledig is bijgehouden. En de stijging 
van de arbeidsproductiviteit is zeker allerminst bij die in de andere Westeuropese 
landen ten achter gebleven. 

Neemt men daarbij de algemene ontwikkeling van de wereldhandel in aanmer-
king en ook het feit, dat in vele minder ontwikkelde landen in de komende jaren 
steeds groter behoefte zal ontstaan aan productiemiddelen, die Engeland juist in zo 
grote mate vervaardigt, dan behoeven de verwachtingen, ondanks de concurrentie 
van Duitsland, Japan en de Verenigde Staten, zeker niet ongunstig te zijn. Gelukt 
het op deze grondslag de betalingsbalans in evenwicht te houden, dan komt boven-
dien het Londense handelscentrmn weer op een steviger fundament te rusten. Een 
juiste manipulatie wat beb'eft binnenlands verbruik en investeringen zal er dan 
verder toe kunnen bijdragen, om een ~ redelijkerwijs gesproken ~ volledige werk-
gelegenheid te handhaven. (De mogelijkheid van het optreden van een sterke con-
juncturele inzinking, die in de Verenigde Staten haar oorsprong zou hebben, moet 
hier natuurlijk buiten beschouwing blijven). Er is zeker geen reden om te twijfe-
len aan het vermogen van Engeland, om zijn economische positie in de komende 
jaren verder te versterken. Nederland, en niet in de laatste plaats de Partij van de 
Arbeid, zal er om velerlei redenen goed aan doen, bij voortduring aandacht te 
hebben voor de middelen, die Engeland daarbij zal aanwenden. 
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DE PEN OP PAPIER 

Overtuiging der overtuigden 

In Maart 1948 is het Nederlands Cultureel Contact opgericht, ontmoetingspunt van 
enige tientallen organisaties - van alle geestelijke en maatschappelijke richtingen _ die 

zich op een of andere wijze bezighouden met of interesseren voor de cultuur. Een voor-
treffelijk initiatief, waarvoor wij d~ oprichters en doorzetters dankbaar mogen zijn. De 

gelegenheden waarbij wij elkaar nog allemaal ontmoeten voor een reëel gesprek zijn 
angstwekkend schaars geworden in ons land, en de beeldspraak van de muren en schotjes 
wordt weer afgezaagd omdat niemand ze afzaagt. 

Als ontmoetingscentrum is het N.C.C. dus bepaald zeer geslaagd; de sfeer is er altijd 
even prettig en de grote belangstelling toont dat iedereen er toch wel blij mee is. Dat 

de eerste jaren besteed zijn om deze sfeer op te bouwen en tevens om gezamenlijk de 

aandacht te vestigen op de culturele noden in Nederland, valt derhalve zeer wel te aan-
vaarden. 

Maar er komt een moment waarop de handdrukken gevolgd moeten worden door 
inderdaad reële gesprekken en discussies, en waarop de liefdesverklaringen aan de cultuur 

plaats moeten maken voor concrete conclusies, die men onder de arm mee naar huis kan 
nemen om er iets mee te doen. Het gevaar dreigt dat het N.C.C. dat moment laat 
passeren. Zo bijvoorbeeld op het laatste congres, begin September te Arnhem gehouden, 

waar de cultuur in haar relatie met de stedelijke, gewestelijke en plattelands gemeenschap 

aan de orde was. Omgeving, verzorging en algemene welwillendheid waren weer prima 

voor elkaar; maar geen enkele inleider provoceerde en prikkelde, de tijd voor discussie 
was vrijwel nihil, en zo is het opnieuw gebleven bij een poging reeds lang overtuigden 
te overtuigen van de waarde van de cultuur. Burgemeester De Jong van Zutphen en dr H. 

G. v. d. Wielen deden althans nog een poging om discussie los te krijgen, maar dit 
strandde in de algemene vriendelijkheid en op de horloges van de voorzitters; prof. De 

Qua}' hield een keurig maar mager verhaal, en alleen het referaat van Anton van Duin-

kerken over kunstenaar en samenlcving sprankelde van esprit; maar het programma 
vermeldde zelfs niet academisch een discussie hierover. 

En zo gingen we allen weer naar huis met het slotkoor uit de 9de in ons hart en 

weinig in de hand. Waarmede bepaald niet gezegd wil zijn dat het N.C.C. een overbodig 
instituut is, maar wel dat deze broodnodige organisatie een andere weg moet inslaan. Als 

de anderhalve dag eens alléén besteed waren aan bijv. de cultuur en de stedelijke ge-
meenschap, met enige uren discussie, en met Van Duinkerken als hoogtepunt, hadden wij 

nu méér geweten. J.J. V. 
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HET BUITENLANDSE TIJDSCHRIFT 

"Der Monat" 

Der Monat, "eine internationale Zeit-
schrift für Politik und geistiges Leben", dat 
maandelijks onder redactie van Melvin J. 
Lasky in Berlijn verschijnt, heeft zich in 
enkele jaren ontwikkeld tot één der leidende 
Europese periodieken. Redacteur Lasky is 
erin geslaagd, mede dank zij Amerikaanse 
steun, elke maand iets van het kruim der 
Europese cultuur aan zijn lezers voor te 
zetten. Jaspers, Lüthy, Von Salis, Röpke, 
De Rougemont, Camus, Aron, De Madariaga, 
Toynbee, Read, Borkenau, Koestler, om 
slechts enkele pronkstukken te noemen, 
komen regelmatig aan het woord. Waar 
bovendien de politieke thema's de culturele 
niet overheersen is vrijwel elk nummer een 
boeiend geheel. Een mogelijk bezwaar is, 
dat het tijdschrift buiten de verdediging van 
de Westerse vrijheid - op zichzelf belangrijk 
genoeg - geen politiek richtsnoer heeft, 
waardoor van Gaullistisch-reactionnair tot 
links socialistisch à la Silone gelijkelijk 
wijsheid wordt gesuggereerd. Het poneren 
van grote namen heeft daarnaast natuurlijk 
het risico dat ook wel eens nietszeggende 
stukjes de lezer een obligate teleurstelling 
bezorgen. Voor de éne Mark, die elk num-
mer van 108 pagina's, kost, levert het in 
elk geval iets van een kwaliteit, die men 
in Nederland ook voor het dubbele van de 
prijs niet krijgt. Men kan zich abonneren 
bij Der Monat, Frankfurt a.M., Rahrnhof-
strasse 2-4. 

Ter illustratie van de gevarieerde inhoud 
iets over de Mei- en Juni-nummers. Het Mei-
nummer opent met een beschouwing van 
Denis de Rougemont over "Kierkegaard en 
HamIet". Daarop volgt een brief uit Lon-
den van de Engelse correspondent Peter de 
Mendelssohn, waarin deze een uitmuntende 
schets geeft van de moeilijkheden waar het 
Engelse Parlement de laatste jaren mee te 
kampen heeft. George Grosz, de Duitse 
tekenaar en schilder die in Amerika zijn 
tweede vaderland vond, haalt in "Russland-
reise 1922" herinneringen op aan de tocht 

die hij door Sowjet-Rusland maakte. Gerard 
H. Wilk, eens een bekend advocaat in Ber-
lijn, thans in Amerika, geeft een historische 
reportage over "de luchtkastelen" die Duitse 
utopisten in de 1ge eeuw in de Amerikaanse 
prairiën bouwden. Ludwig Marcuse, hoog-
leraar in de filosofie in Zuid-Californië levert 
een bijdrage "ûber den PessirnisIIljUS". In 
de rubriek "Hinweise" vindt men kantteke-
ningen over "Twee maanden zonder Stalin" 
en over de tekening van Stalin die Picasso 
dit voorjaar "in opdracht" maakte. 

Het Juni-nummer bevat een artikel van 
de Poolse schrijver Czeslaw Milosz "Ketrnan 
oder die Kunst des inneren Vorbehalts", 
waarin hij het denken van de intellectuelen 
in de volksdemocratieën onder de loupe 
neemt. Oscar Handlin, hoogleraar in de 
geschiedenis van Harvard onderzoekt in een 
beschouwing "Wird der Arbeiter konserva-
tiv?" de uitwerking van de welvaart in 
Amerika. De redacteur van "Der Monat" 
geeft de indrukken weer die hij bij een 
reis door Japan opdeed. Arthur Koestler is 
vertegenwoordigd met het hoofdstuk uit 
zijn autobiografie over de Zeppelintocht, 
die hij in 1931 naar de Noordpool maakte. 
De politieke moeilijkheden in West-Europa 
worden besproken in brieven uit vier hoofd-
steden: Parijs, Bonn, Wenen en Rome. De 
literaire rubriek bevat een artikel over 
Franz Kafka door Felix Weltsch van de 
Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem en 
in de rubriek "Hinweise" behandelt de 
Rusland-deskundige Boris Meissner zeer 
gedocumenteerd het generatieprobleem in 
het Kremlin. 

Uit deze verscheidenheid laten wij hier-
onder de hoofdtrekken volgen van de brief 
die Peter de Mendelssohn schreef over de 
moeilijkheden van het Engelse Parlement. 

Onbehagen in Westminster 
De aard,verschuiving bij de verkiezingen 

van 1945 was wel een mijlpaal in de ont-
wikkeling van de Engelse parlementaire 
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democratie. De zegevierende partij behaalde 
bij deze verkiezingen zulk een overweldi-
gende meerderheid, dat zij vijf jaar kon 
regeren zonder dat zij met de oppositie 
rekening behoefde te houden. De oppositie 
had als remmende en corrigerende factor 
practisch geen betekenis. In deze vijf jaren 
gaf de regerende partij de staat een geheel 
nieuwe structuur door de opbouw van de 
welvaartsstaat en de nationalisatie van de 
sleutelindustrieën. Ook de plichten en ver-
antwoordelijkheden en niet in de laatste 
plaats de werkwijze van het Wetgevende 
Lichaam werden hierdoor diepingrijpend 
gewijzigd. 

De liberale partij werd geëlimineerd; haar 
vertegenwoordiging in het parlement kromp 
tot een handvol afgevaardigden ineen en 
het Britse Lagerhuis werd na een bijna 
vijftigjarige onderbreking weer vast op de 
grondslagen van het twee-partijenstelsel 
geplaatst. 

Deze verkiezingen brachten een ongewoon 
groot aantal jonge en frisse krachten naar 
Westminster. Dit was volkomen natuurlijk, 
aangezien het oude parlement dat in 1935 
gekozen was, zich volledig overleefd had. 
Vooral de oorlogsjaren hadden politieke 
belangstelling gewekt bij een jongere gene-
ratie, die vast besloten was haar beste kop-
pen naar het Parlement te sturen. Jonge 
afgevaardigden van beide kanten stortten 
zich met enthousiasme op de nieuwe ver-
antwoordelijke arbeid. 

Acht jaren zijn sedertdien voorbijgegaan 
en het resultaat van de hiervoor geschetste 
ontwikkeling is een grote kater. De wijzi-
gingen in de functies van het wetgevende 
lichaam worden, hoewel de overheerSing 
van het parlement door de regeringspartij 
verdwenen is, ook nu nog als een duidelijke 
uitholling van het parlement gevoeld. Het 
verdwijnen van de liberale partij wordt be-
treurd, omdat het parlement daardoor tot 
twee steenklompen verstard is. En de jonge 
afgevaardigden van de enthousiaste zomer 
van 1945 voelen zich, voor zover zij geen 
min of meer gedachtenloze functionarissen 
van de partijmachines geworden zijn, voor 
het merendeel teleurgesteld. 

Het parlement voelt zich niet goed. Het 
volk en de kiezers weten het, de regering 
weet het en de afgevaardigden merken het 
maar al te duidelijk: het Lagerhuis function-
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neert niet meer als vroeger, het vertrouwen 
dat de buigzaamheid van zijn structuur en 
de lenigheid van zijn procedure steeds 
tegen de veranderende omstandigheden op-
gewassen zouden zijn, is duidelijk geschokt. 
Het Britse Rijk groeit langzaamaan naar een 
nieuwe structuur, die van de volksvertegen-
woordiging functies verlangt, die zij in de 
haar overgeleverde samenstelling niet meer 
of nog slechts zeer ontoereikend kan ver-
vuIlen. 

Dit alles is echter niet nieuw. Het geroep 
om hervorming heeft al veel vaker geklon-
ken. De staatsrechtgeleerde Sir Cecil 
Carr, die onlangs voor de radio een serie 
lezingen hield over de wetgeving in het 
moderne Britse Rijk, wees op een reeds 
meer dan honderd jaar terug verschenen 
boek van Joshua Toulmin Smith "Selfgovern-
ment and Centralisation", waarin zo'n waar-
schuwingskreet klonk. Het Engelse volk, zo 
meende Toulmin Smith, was op weg zijn 
vrijheid, om zich zelf wetten te geven, te 
verliezen, en dit zou vroeger of later op 
despotie uitlopen. 

In 1929 herhaalde Lord Hewart, de Lord 
Justice van Engeland, de waarschuwing van 
Toulmin Smith in zijn boek "The new 
despotism": het parlement was' bezig zich 
zelf de macht af te nemen. Het parlement 
had de haar door het volk opgelegde wet-
gevende plichten voor een groot deel aan 
de regering overgedragen, die ze weer aan 
de ambtenaren had overgegeven; en die 
ambtenaren stonden op het punt een wet-
gevende tirannie te gaan uitoefenen, die 
zich aan elke contröle van de kant van kie-
zers en parlement zou onttrekken. 

Met de opkomst van de welvaartsstaat in 
de na-oorlogsjaren werd deze kreet begrij-
pelijkerwijS nog veel vaker vernomen. 

Onder de jonge, enthousiaste, in 1945 
voor de eerste keer gekozen afgevaardigden 
bevond zich de bij de conservatieven de uit-
gever en publicist Christopher Hollis. 

Reeds in zijn eerste redevoering in het 
Lagerhuis protesteerde Hollis ertegen, "dat 
men tegenwoordig niet meer zijn neus kan 
snuiten, zonder van tevoren van minstens 
vijf ministeries vergunning te hebben ver-
kregen". 

In 1949 publiceerde Hollis zijn, niet 
alleen in de titel uitdagende boek "Can 
Parliament survive?" en hij heeft dit thema 



sindsdien nog in een groot aantal artikelen 
en in enkele radiolezingen uitgewerkt. Kort 
geleden heeft hij evenwel aan zijn partij 
meegedeeld, dat hij zich bij de volgende 
verkiezingen niet meer candidaat stelt. Hij 
heeft er genoeg van. Hij was de 23e van de 
jongere in 1945 gekozen parlementsleden 
van beide partijen die dit besluit bekend 
maakte. Het terugtrekken van deze jonge 
onafhankelijke geesten heeft echter naast 
politieke ook materiële oorzaken. 

Verleden winter is aan deze publicaties 
nog een nieuw boekwerk toegevoegd, ge-
schreven door de Deken van de Juridische 
Faculteit van de Universiteit van Londen, 
prof. G. W. Keeton. Zijn boek heet kort en 
bondig "The passing of Parlement". Verder 
vergaat er geen dag dat men niet in een of 
ander dagblad of tijdschrift een artikel aan-
treft met de titel "Is het parlement in ge-
vaar?" of "Zijn wij eigenlijk nog wel een 
parlementaire democratie?". 

Critiek op het kiesstelsel. 
Het verlangen naar hervorming richt zich 
op drie gebieden: hervorming van het kies-
stelsel, herziening van de parlementaire 
werkwijze, en nieuwe omschrijving van het 
terrein der parlementaire verantwoordelijk-
heid. 

Is het Britse Lagerhuis nog representatief, 
of met andere woorden: worden de Britse 
kiezers door de 625 afgevaardigden op be-
hoorlijke wijze in Wesbninster vertegen-
woordigd en zijn deze 625 parlementsleden 
in staat om aan de verschillende politieke 
meningen uitdrukking te geven? Op beide 
vragen luidt het antwoord: neen! 

"Het Britse volk heeft zich los gemaakt 
van een partij die het niet meer wilde, ten 
gunste van een andere partij die het niet 
vertrouwt." Deze scherpe uitspraak uit een 
liberale krant van een dag na de verkie-
zingen, betekent niet dat Engeland Churchill 
niet vertrouwt; zij betekende ook niet, dat 
het Britse volk Attlee niet meer wilde, want 
de Labour Party was immers uit deze ver-
kiezingen, die haar na zes jaren de regering 
weer afnam, wat het stemmenaantal betreft 
als de grootste partij te voorschijn gekomen? 
Zij bedoelde te zeggen, dat precies de helft 
van het Britse volk geen vertrouwen in de 
Conservatieven had en zich toch door hen 
moet laten regeren. Net zoals in het voor-
gaande parlement de andere helft van het 

Britse volk aan de Labour Party te kennen 
gaf geen vertrouwen in haar te hebben. 
Wat de twee millioen op liberale candi-
daten uitgebrachte stemmen betreft, deze 
stemmen waren weliswaar geteld, maar zij 
telden niet mee. 

Deze situatie heeft zich bij de Lagerhuis-
verkiezingen van 1950 en 1951 wel in bij-
zonder scherpe vorm voorgedaan. Deze ver-
kiezingen, die zeer geringe, bijna niet han-
teerbare meerderheden voor de toenmalige 
regeringen opleverden, zijn intussen zeer 
zorgvuldig geanalyseerd. De belangrijkste 
der publicaties hierover is wel het boek van 
D. E. Butler "The British General Election 
of 1951", dat waardevolle conclusies bevat. 

De Engelse parlementaire ervaring leert 
dat een parlement en de uit haar rn.eerder-
heid gevormde regeringen niet kunnen 
werken wanneer de regeringspartij niet een 
absolute meerderheid van minstens 30 man-
daten bezit. Daarvan was in het parlement 
van 1950, waaruit het tweede kortsto~dige 
kabinet van Attlee voortkwam, geen sprake. 
De reusachtige meerderheid van 146 man-
daten van de zomer van 1945 was tot op 
16 mandaten tegenover de Conservatieven 
weggesmolten en de absolute meerderheid 
bedroeg nog maar 6. Aan de andere kant 
kan de meerderheid in het parlement ook 
te groot zijn zoals de Labour-meerderheid 
van 1945. Hierbij werd een toestand ge-
schapen waarbij de regering door middel 
van de zogenaamde "stoomwalstechniek" de" 
oppositie eenvoudig kon verpletteren. 

De verkiezingen van October 1951 brach-
ten de omzwaai, maar het doel, een duide-
lijke en levenskrachtige regeringsmeerder-
heid te vormen, werd niet bereikt. Uit 
Butlers analyse blijkt, dat de regerings-
wisseling van Attlee naar Churchill zich uit-
sluitend op de uiterste randgebieden van de 
beide grote partijen voltrokken heeft, en 
slechts indirect ten koste van de nu bijna 
geheel weggedrukte liberalen. De omzwaai 
werd door een betrekkelijk nietig aantal van 
25000 kiezers bewerkstelligd en wel in 
slechts 22 van de 625 kiesdistricten - name-
lijk in die waar Labour op het nippertje 
verloor. 

Hoe smal dit randgebied is, blijkt wel 
wanneer men de 44 "marginal seats" be-
kijkt, de zetels die door één der beide par-
tijen met een meerderheid van minder dan 
1000 stemmen gewonnen werden. Bij meer 
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dan de helft hiervan bedroeg de ~erder
heid nog geen 500 stemmen. Dit betekent: 
indien in totaal 7000 Idezers in 22 districten 
anders gestemd hadden, dan had Engeland 
een socialistische en geen conservatieve 
regering gekregen. Men kan echter ook zeg-
gen: indien 5000 kiezers in 20 andere 
districten anders gestemd hadden, dan was 
Churchill met een meerderheid van onge-
veer 60 zetels naar het Lagerhuis getrokken 
in plaats van met de 17 zetels meerderheid 
van nu, die de parlementaire arbeid bijna 
tot een onmogelijkheid maakt. 

Het is duidelijk dat er iets niet goed zit 
bij het oude beproefde Idesstelsel. Het 
levert niet meer de resultaten op waarvoor 
het gemaakt was, want eigenlijk was deze 
regeringswisseling niet het werk van de 
grote massa der Idezers. De grote massa 
heeft zich niet laten beïnvloeden en is 
haar eigen partij bijna blindelings trouw ge-
bleven. En het merkwaardige is, dat deze 
verstarring een resultaat van politieke rijp-
heid en niet van onrijpheid is. Het grote 
voordeel van het districtenstelsel was, dat 
het sterke regeringen opleverde en de vor-
ming van talrijke kleine groepen en daar-
door van zwakke coalities voorkwam. Met 
de opkomst van de reusachtige partij-
machines heeft het stelsel echter de onaf-
hankelijke afgevaardigde onmogelijk ge-
maakt en tot een standaardisering van de 
politieke meningsvorming onder twee grote 
noemers geleid. De verldezing van een onaf-
hankelijke candidaat is bijna een onmoge-
lijkheid geworden en verzet tegen de fractie-
discipline is practisch uitgesloten. 

Nu men met het verdwijnen der libe-
ralen weer tot het twee-partijenstelsel is 
teruggekeerd, blijkt het systeem toch niet 
meer te voldoen. De toenemende rijpheid 
van de enkeling die hem in staat stelt de 
belangrijke zaken het zwaarst te laten 
wegen, brengt hem steeds meer tot een 
onvoorwaardelijke trouw aan zijn partij. En 
deze trouw kan de verstarring in de hand 
werken. 

Deze verstarring zal men vermoedelijk 
alleen kunnen tegengaan indien men afstand 
zou doen van het twee-partijenstelsel. Men 
stuit hier echter op het verzet van de twee 
grote partijen. Herbert Morrison bijv., de 
waarnemende oppositieleider in het Lager-
huis gaf onlangs in een brochure "Our Par-
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liament and how it works" toe, dat de terug-
keer tot het twee-partijenstelsel het gevolg 
heeft, dat er meer politieke meningen dan 
partijen zijn. Hiertegenover stelt hij echter 
dat "binnen zekere grenzen elk der grote 
partijen dus een coalitie vormt van enke-
lingen en hun meningen, en het is dus 
geenszins verrassend dat er soms binnen de 
partijen meningsverschillen bestaan." 

Men zou zich echter kunnen afvragen of 
deze "coalities" niet eerder een gevolg zijn 
van de drang der omstandigheden dan dat 
zij op politieke verwantschap berusten. 

In een artikel in de "Ohserver" van 18 
Mei 1952 noemt Morrison het continentale 
stelsel "een product van bovenmatig politiek 
individualisme". Het wijst op een tekort 
in de kunst van het politieke geven en 
nemen. "Het is politieke maatkleermakèrij". 

Het valt niet te bestrijden dat de beide 
partijblokken onder het tegenwoordige 
stelsel steeds minder in staat zijn om hun 
politiek snel genoeg bij de veranderende 
omstandigheden aan te passen, doch dit is 
zeker niet de reden dat de discussie tussen 
de beide partijen steeds onvruchtbaarder 
wordt. 

Churchill heeft eens beweerd, dat "vier-
vijfde van de afgevaardigden van alle par-
tijen het over viervijfde van de dingen die 
gedaan moeten worden eens zijn", maar in 
waarheid zijn de principiële verschillen 
tussen de grote partijen nog levend als ooit 
te voren. Dit blijkt het minst bij de buiten-
landse politiek, in sterkere mate op het ge-
bied van economie en financiën, maar wel 
overduidelijk bij alles wat de koloniale 
politiek en het Gemenebest betreft. De 
ware oorzaak van de onvruchtbare verstar-
ring van het parlement zou wel eens kunnen 
liggen in de strikte en onbuigzame inter-
pretatie die door de partijleiders aan het 
begrip mandaat gegeven is, waarbij men 
meer en meer uitgaat van de voorstelling, 
dat de Idezers voor een regering stemmen, 
die zich op een bepaald politiek program 
vastgelegd heeft, en niet voor een regering, 
die vrij is in haar handelen. Dit heeft zowel 
de regering als de oppositie van een groot 
deel van haar bewegingsvrijheid beroofd en 
tot de parlementaire loopgravenoorlog ge-
dwongen, waarbij men elkaar in nietige en 
belachelijke proceduretwisten te lijf gaat. 

Het denkbeeld dat Engeland bij wijze 
van uitzondering ook wel eens iets van het 



buitenland zou kunnen leren, komt bij de 
Engelsen slechts bij uiterste nood op en het 
is kenmerkend voor de hilldige situatie dat 
thans bij Conservatieven, Liberalen en Socia-
listen die "er genoeg van hebben" stemmen 
in die richting opgaan. Volgens Hollis 
menen de meeste Engelsen werkelijk dat 
het tegenwoordige kiesstelsel en het twee-
partijensysteem hun door een of andere 
natuurwet opgelegd is en dat het een ge-
heiligde en door de eeuwen beproefde tra-
ditie vormt, waaraan slechts een onverlaat 
zou durven tornen. En prof. Namier wees er 
onlangs in een lezing op, dat het Britse 
partijenstelsel zoals wij dit heden kennen, 
heus niet zo oud en aan traditie gebonden 
is als de voorvechters van deze "traditie" 
wel doen voorkomen. Het Engelse partijen-
stelsel heeft zich tussen het midden van de 
l8de en het midden van de 20ste eeuw ont-
wikkeld, maar het heeft pas in de tweede 
helft van dit tijdperk zijn tegenwoordige 
gezicht gekregen. In 1761 was geen enkele 
candidaat voor zijn verkiezing van een 
"partij" afhankelijk; in 1951 werd geen 
enkele candidaat gekozen die niet tot een 
partij behoorde. De onafhankelijken waren 
volkomen uitgeroeid. 

Deze onafhankelijken in het parlement 
terug te brengen en wel op zo'n wijze, dat 
zij niet door de fractiedwang der grote 
blokken verpletterd worden, is het hoofd-
doel van mensen als Christopher Hollis, en 
dit doel schijnt alleen via een hervorming 
van het kiesstelsel bereikbaar te zijn. 

De Liberale Partij staat om begrijpelijke 
redenen bij deze hervormingsstrijd in de 
voorste rijen en hoewel de beide grote 
partijmachines zich principiëel tegen her-
vorming verzetten, gaan er in conservatieve 
en socialistische rijen meer en meer stem-
men op die de liberalen ondersteunen. 

De zorgen der afgevaardigden. 
Inmiddels heeft de liberale partij aan 

Premier Chmchill een illtvoerig memoran-
dum over herziening van het kiesstelsel 
overhandigd, maar hoewel Churchill zich 
zelf vroeger herhaalde malen voor een 
l1erziening uitgesproken heeft, luidde nu 
toch zijn antwoord dat de regering niet in 
de gelegenheid was "in het tegenwoordige 
parlement" een desbetreffend voorstel in te 
dienen. 
Zo worstelt men dus verder. Hoe moeizaam 

dit echter gaat blijkt echter wel uit de tal-
loze klachten van de parlementsleden zelf, 
vooral van diegenen die intussen meege-
deeld hebben er genoeg van te hebben en 
zich niet herkiesbaar stellen. Deze ontevre-
denheid heeft wel twee hoofdoorzaken: 
ten eerste het vernederende bewustzijn dat 
men een "Angestellte" - zonder-eigen-wil-of-
mening is van het grote partijapparaat, met 
welks hulp men gekozen is en dat elk lid 
dwingt in de "stem-tredmolen" plaats te 
nemen. 

Ten tweede: dat het te inspannend en 
te kostbaar geworden is om lid van het 
Lagerhuis te zijn. De laatste acht jaar heeft 
een voor Engeland tot dusver ongewone 
verschijnsel zijn intrede gedaan: de beroeps-
politicus. Deze figuur is in strijd met de 
Engelse traditie en wordt met wantrouwen 
gadegeslagen. De door het twee-partijen-
stelsel in de hand gewerkte verstarring van 
het Parlement in twee bijna even grote 
blokken en de enorme hoeveelheid extra-
werk die door de welvaartsstaat aan het 
Parlement opgedragen wordt, hebben hem 
nu in het leven geroepen. "Wij willen geen 
beroepspolitici", schreef Christopher Hollis 
kort geleden in de "Manchester Guardian". 
Het is het "wezen der democratie, dat 
iedereen zich een beetje met de politiek 
bezighoudt en niemand erg veel. De leden 
van het Lagerhuis moeten zich veel minder 
met de politiek en veel meer met andere 
dingen bemoeien". Deze verzuchting heeft 
aan alle kanten weerklank gevonden, doch 
de ontwikkeling van de parlementaire werk-
zaamheden in Engeland gaan in een andere 
richting. 

De jaarlijkse beloning voor een lid van 
het Lagerhuis bedraagt sinds 1946 I!. 1000, 
die aan inkomstenbelasting onderworpen 
zijn. Dit komt overcen met het inkomen van 
een middehnatige krantenver~laggever in 
de Londense Fleetstreet. Een mijnwerker 
verdient meer en een goede privésecreta-
resse eveneens. 

De Conservatieve afgevaardigde Price 
verklaarde, dat hij god zij dank nog een 
inkomen daarnaast had, "maar vele leden 
van beide kanten van het Lagerhills zijn 
zo arm, dat zij het roken' hebben moeten 
opgeven en zich niet kunnen veroorloven 
om in het restaurant van de parlementsleden 
te eten." "Deze leden kunnen zich niet de 
hulp van een secretaresse veroorloven en 
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brengen het grootste deel van hun leven 
door in de een of andere schrijfkamer van 
het Lagerhuis in een hopeloze poging om 
alleen hun correspondentie de baas te 
worden. Zij zijn allang geen parlements-
afgevaardigden meer, doch onderbetaalde 
schrijvers van Sociale Zaken". 

Het eveneens Conservatieve Lagerhuis-
lid Martin Lindsay schreef onlangs in de 
"Observer"; "Van de afgevaardigde wordt 
verwacht, dat hij buiten het Huis nog 
andere belangen heeft. Alleen daardoor 
krijgt zijn bijdrage tot onze arbeid zijn 
eigenlijke bijzondere waarde. Om deze reden 
hebben wij ook onze vergaderzaal met opzet 
te klein gebouwd om alle afgevaardigden 
tegelijk te kunnen bevatten. Het was immers 
de bedoeling, dat de parlementaire arbeid 
door enige leden voortgezet zou worden, 
terwijl anderen zich elders aan niet minder 
nuttige werkzaamheden wijden. En wij be-
talen onze afgevaardigden ook slechts voor 
arbeid naast hun eigenlijke beroep, waarbij 
wij hen verplichten Om hun onkosten uit 
een bezoldiging van duizend pond te be-
strijden. Het merendeel der parlementsleden 
moet een beroep uitoefenen om in hun 
levensonderhoud te voorzien, maar het Par-
lement maakt dit elke dag moeilijker." 

De normale zittingstijden van het Lager-
huis duren van Maandag tot Vrijdag elke 
dag van half drie tot half elf. Maar bij de 
kleine regeringsmeerderheden van de laatste 
jaren, is een sluiting om half elf een zeld-
zaamheid. Op een gewone zittingsdag als 
18 November 1952 bijvoorbeeld bleef het 
Lagerhuis VOOr een aangelegenheid die 
eigenlijk in een commissie thuishoorde in 
volledige vergadering bijeen tot 4 uur 
's morgens. Slechts 12 leden voerden het 
woord, maar 553 leden moesten voor de 
slotstemming aanwezig zijn. In de daarop 
volgende week moesten 462 leden tot 8.40 
uur 's morgens blijven om de regerings-
meerderheid bij de stemming te verzekeren, 
en vijf dagen later hielden de "Whips" de 
zwepers, enige honderden afgevaardigden 
tot vijf uur 's morgens vast - voor een 
stemming die uiteindelijk niet doorging. 

Vroeger redde men zich uit zulke situaties 
door "pairing"; een afgevaardigde van de 
ene grote partij sprak dan met een MP van 
de andere partij af dat beiden van de zitting 
en de stemming zouden wegblijven, zodat 
de stemverhouding niet verstoord werd. 
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Maar de "whips" van beide blokken hebben 
de laatste tijd dit parenstelsel practisch on-
mogelijk gemaakt, doordat zij op bevel van 
de fractieleiders steeds vaker de "driemaal 
onderstreepte whip" aan de afgevaardigden 
doen uitgaan. Dit betekent dan groot alarm 
voor het parlement en elke afgevaardigde 
moet onder alle omstandigheden verschij-
nen; paring is dan ten strengste verboden. 
Geeft een lid hieraan geen gehoor, wat on-
voorzien de val van het kabinet ten gevolge 
kan hebben, dan stelt hij zich aan streng 
disciplinair optreden van de zijde der fractie 
bloot. 

Dit leidt soms tot werkelijke kluchten. 
Kort geleden hadden een conservatieve en 
een socialistische afgevaardigde - beiden 
advocaat -, een paringsafspraak gemaakt 
om bij een in Midden-Engeland gevoerd 
proces tegen elkaar te kunnen optreden. 
Onverwachts werden zij met drievoudige 
onderstreping voor een stemming opgeroe-
pen en de whips gaven geen toestemming 
tot paring. De beide advocaten-parlements-
leden reden in dezelfde coupé, in dezelfde 
sneltrein naar Londen terug, namen samen 
een taxi naar het Parlementsgebouw, ver-
lieten elkaar enkele minuten om hun stem 
uit te brengen, en reisden toen samen 
naar Liverpool terug om verder te proce-
deren. 

Deze farCe heeft echter ook zijn ernstige 
kant, die kort geleden door het socialistische 
Lagerhuislid, Sir Hartley Shawcross in een 
rede voor de "Law Society" onderstreept 
werd. Shawcross die in het kabinet van 
Attlee de post van "procureur-generaal" be-
kleedde en een grote naam heeft als advo-
caat, verklaarde dat het steeds moeilijker 
werd om de eisen van een tijd- en energie-
vergend beroep met het Lagerhuislidmaat-
schap in overeenstemming te brengen. Wan-
neer het Parlement zijn werkwijze en zijn 
agenda niet radicaal verandert, zullen de 
beste koppen uit de intellectuele beroepen, 
dus vooral juristen en artsen, niet meer in 
de gelegenheid zijn om een Parlementszetel 
te bezetten en zullen zij moeten afzien van 
de diensten die zij op die wijze aan het 
openbare leven kunnen bewijzen. Dit zou 
dan echter betekenen dat minder gequa-
lificeerde tweede-rangsfiguren in hun plaats 
zouden treden en vroeg of laat zouden dan 
de hoge en uiterst verantwoordelijke rege-
ringsposten als die van de "Procureur-



Generaal" noodgedwongen bezet worden 
door minder bekwame personen. Hierbij 
moet opgemerkt worden dat het in Enge-
land gebruikelijk is, dat het gehele kabinet, 
waarvan ook de Procureur-Generaal deel 
uitmaakt, gevormd wordt uit de Parlements-
leden van de leidende partij. 

Zijn collega in het laatste Labour-kabinet, 
de vroegere minister van Binnenlandse 
Zaken, Chuter Ede, is echter van mening, 
dat de dagen van de afgevaardigden, die 
het parlementslidmaatschap naast een andere 
functie vervullen geteld zijn. Ook de socia-
listische MP John Hynd, oud-minister voor 
Duitse aangelegenheden acht het de plicht 
van de afgevaardigde om zijn parlements-
lidmaatschap tot hoofdberoep te maken. Zo 
lijkt het er inderdaad op dat de traditionele 
Britse "amateur-politicus", de man van het 
openbare leven, de zakenman, advocaat, 
arts en journalist, die een deel van zijn tijd 
en energie aan het parlement wijdde en zijn 
arbeid daar bevruchtte met de veelzijdig-
heid van zijn ervaring in het dagelijkse 
leven, nu voor de beroeps politicus mpet 
plaats maken. 

Heerschappii der vaklieden. 
Behalve dat deze nieuwe beroeps politicus 

slecht betaald wordt en een veel te lange 
arbeidsweek heeft, is er nog een dubbele 
handicap. Ten eerste zijn in de jongste tijd 
de parlementaire werkzaamheden dermate 
specialistisch geworden, dat de gemiddelde 
afgevaardigde het merendeel der hem voor-
gelegde wetten niet eens meer kan begrij-
pen en beoordelen. En aangezien hij de 
vereiste tot in het uiterste gespecialiseerde 
vakkennis niet bezit en hij zich deze onmo-
gelijk inderhaast kan eigen maken, blijft 
hem niets anders over dan de specialisten 
te laten praten en ten slotte te stemmen 
zoals de fractie dat voorschrijft. Zijn onbe-
hagen wordt echter nog aangewakkerd door 
de wetenschap dat het Parlement niet alleen 
honderden uren in volledige vergadering 
zoek brengt met detailpunten, die in andere 
landen veel vlugger en beter door commis-
sies worden opgeknapt, muar dat de Wet-
gevende Vergadering bovendien niet toe-
komt aan een groot en zich nog steeds uit-
breidend veld van belangrijke vraagstukken, 
waar zij generlei zeggenschap over bezit 
en waarover zij door de regering maar zeer 
ontoereikend wordt ingelicht. Daar zijn de 

sinds de oorlog opgebouwde publiekrechte-
lijke lichamen, die grote delen van het 
particuliere bedrijfsleven onder overheids-
contröle hebben gebracht. Op de leiding en 
organisatie daarvan heeft het Parlement 
echter slechts een indirecte en zeer geringe 
invloed. Er is bovendien de reusachtige 
massa zogenaamde "gedelegeerde wetge-
ving" die volkomen buiten het Parlement 
om door het uitvoerende bestuur en het 
vaste ambtenarencorps wordt gehanteerd, 
welke in duizenden en tienduizenden kleinig-
heden ingrijpt in het leven der gemeenschap 
en waarop de gemeenschap via haar ge-
kozen vertegenwoordigers geen invloed kan 
uitoefenen. Hierbij komt dat het doen en 
laten van de nieuwe staatslichamen voor een 
belangrijk deel aan de openbare rechtspraak 
is onttrokken en door zogenaamde ministe-
riële tribunalen behandeld wordt. Daarmee 
worden twee grondprincipes van de Engelse 
staatsinrichting aangetast: de suprematie 
van het Parlement en de onafhankelijkheid 
van de rechtspraak. 

Niet de 625 afgevaardigden in Westrnin-
ster, zo verklaren de critici van het "ver-
ouderde" Parlement, regeren de vijftig mil-
lioen Britten, maar een leger van bijna een 
millioen ambtenaren. Deze ambtenaren vaar-
digen bijna tienmaal zoveel bepalingen, ver-
ordeningen en decreten met wetskracht uit 
als het Lagerhuis zelf. Van het grootste deel 
dezer enorme gedelegeerde wetgeving kan 
het publiek geen kennis nemen en al was 
dit wel zo, dan zou een buitenstaande er 
niets van begrijpen. Want de "managers" 
hebben een eigen privéjargon ingevoerd. 

Wat de afgevaardigden echter vooral een 
doorn in het oog is, is dat de algemene 
Noodwet, waarachter deze secondaire wet-
geving zich verbergt en die elk jaar opnieuw 
verlengd moet worden, door tijdgebrek niet 
eens behoorlijk in bespreking kan worden 
gebracht. En dat het Parlement elk jaar 
weer zijn goedkeuring moet hechten aan iets 
waarvan het de inhoud slechts in de aller-
grofste trekken kent. 

Bij deze nog uit de oorlogsjaren stam-
mende Noodwet heeft het Parlement name-
lijk afstand gedaan van zijn uitvoerende 
bevoegdheden, die tot de meest onver-
vreemdbare rechten en plichten van het 
Parlement behoren. Doordat de Noodwet 
de regering machtigt om in talloze gevallen 
zonder voorafgaande raadpleging van het 
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Parlement, door middel van eenvoudige be-
stuursverordeningen te regeren, heeft het 
Parlement, zoals dat in oorlogstijden onver-
mijdelijk is, grotendeels afstand gedaan van 
zijn recht van contröle. Maar het Parlement 
heeft dit slechts gedaan onder de uitdrukke-
lijke voorwaarde dat de machtigingswet elk 
jaar opnieuw gecontroleerd en zo nodig 
gewijzigd zal worden. Het behoudt zich het 
recht voor om éénmaal per jaar al deze 
noodverordeningen door te nemen en aan 
te dringen op intrekking van die bepalingen 
die intussen ontbeerd kunnen worden. Zo 
wil het Parlement stap voor stap de macht 
van de ambtelijke bewindvoerders inperken 
en het wetgevende terrein heroveren. 
Deze zogenaamde gedelegeerde wetgeving 
is een verschijnsel in het modeFne parlemen-
tarisme, waartegen men zich in Engeland 
steds sterker begint te verweren~ Ook de 
Conservatieve regering heeft intussen echter 
ervaren, dat deze delegatie onontbeerlijk is 
en zij zal wel niet meer uit te roeien zijn. 
Want geen Lagerhuis bezit meer de tijd 
en de feitenkennis om de enorme hoeveel-
heid noodzakelijke wetgeving zonder welke 
een moderne staat niet meer kan functio-
neren zelf te formuleren en elk apart te be-
spreken. 
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Ja, het bezit niet eens meer de tijd en 
de kennis om één keer per jaar de machti-
gingswet en de onder haar bescherming 
bloeiende secondaire wetgeving te contro-
leren. En wanneer de regering, zoals in de 
laatste jaren, probeert om de verlenging van 
de machtigingswet, waarvan haar de gede-
tailleerde toepassing zelf reeds lang uit 
handen geglipt is, in een galoptempo doOI 
te drukken, dan stuit zij op de onmachtige 
verontwaardiging van het parlement. 

Zo kan men het gevoel van onbehagen in 
VIestminster verklaren. Het is echt, niet van 
gisteren en zit diep. Hervorming van het 
kiesstelsel, verbetering van de beloning der 
afgevaardigden, herziening van de werk-
wijze, nieuwe omschrijving van dc bevoegd-
heden van de wetgevende vergadering alleen 
zullen geen genezing kunnen brengen. Daar-
over zijn alle betrokkenen het eens. De 
tcgenwoordige moeilijkheden, dit naar alle 
kanten uitstralende gevoel van onbehagen, 
zijn symptomen van het hervormingsproces 
waarin het Engelse Parlement zich bevindt 
en waaruit het langzaam aan als nieuw in-
strument in een nieuwe staat tevoorschijn 
zal komen. v. W. 



BOEKBESPREKINGEN 

Dr. A. L. M. Knaapen: De ondernemingsraden en de ont· 
wikkeling van het medezeggenschap in de particuliere on-
derneming in Nederland en België, Van GorCUllli en Comp. · 
N.V., Assen. 

De voornaamste verdienste van dit boek is, dunkt mij, dat het aan de hand van de 
ontwikkeling in beide landen de verschillen in opzet en betekenis van de wettelijke 
regelingen der ondernemingsraden in Nederland en België op heldere wijze uiteenzet en 
verklaart. De schrijver maakt ons duidelijk, hoe de Belgische regeling, die minder steun 
vond in een sfeer van wederzijds begrip daarom meer het karakter heeft van een met 
allerlei waarborgen omringde afbakening van bevoegdheden en machtsposities dan de 
Nederlandse. Het komt er echter voor de levensvatbaarheid van de ondernemingsraden 
vooral op aan, of de erkenning van de arbeider in zijn persoonlijkheid en verantwoorde-
lijkheid en het onderling vertrouwen van ondernemers en arbeiders voldoende stevig 
geworteld zullen blijken. Het verwondert dus niet, dat eeu vergelijking der beide 
regelingen overwegend ten gunste van de Nederlandse uitvalt. 

Toch weer niet op alle punten. Zo geeft de Belgische wet meer mogelijkheden om 
jeugdige werknemers in de raden op te nemen, en is ook de mogelijkheid van paritaire 
vertegenwoordiging, welke deze wet in tegenstelling tot de Nederlandse biedt, naar het 
oordeel van de schrijver een voordeel. Terecht n.m.m.; vooral in grote ondernemingen 
biedt een even sterke en veelzijdige vertegenwoordiging van het ondernemerselement als 
van het arbeiderselement betere kansen voor een overleg, dat diep op de problemen 
ingaat, meer mogelijkheid ook door een discussie op zakelijke punten, waarbij de 
meningsverschillen dwars door partijen heen kunnen lopen. De ervaringen in het Lim-
burgse mijn bedrijf met een paritair systeem opgedaan schijnen dit te bevestigen, althans 
beide partijen voelen er zich gelukkig mee. 

Over de algemene problemen van de medezeggenschap in de onderneming verschaft 
het boek weinig licht. De schrijver schijnt het probleem van de gevaren der medezeg-
genschap niet te zien, waar hij het recht van medezeggenschap definieert als het: "Daad-
werkelijk en toenemend deelhebben van de werknemers in het bestuur van het productie-
proces". Toenemend in uitgebreidheid: sociaal, technisch, commercieel en financieel; 
toenemend in intensiteit: van medeberaadslagen tot medebeslissen. Kan en moet dit 
allemaal ook binnen de onderneming gerealiseerd worden? De schrijver maakt er zich 
wel gemakkelijk van af door vast te stellen dat men de medezeggenschap principieel niet 
tot de bedrijfstak mag beperken. 

Het ware wel wenselijk geweest dat de schrijver de verwezenlijkbaarheid van een 
dergelijke onbegrensde medezeggenschap binnen de onderneming in het kader van de 
bestaande ontwikkelingen en mogelijkheden had onderzocht. Hij zou dan waarschijnlijk 
tot een beperkter en realistischer begrip van medezeggenschap in de onderneming zijn 
gekomen. v. L. 

Dr J. Ponsioen S~ C. J.: De menselijke samenleving, wijsgerige 
grondslagen. Uitg. Paul Brand, Bussum, 1953, 211 blz. 

Verleden jaar verraste de schrijver - die aan een der R.K. seminaries sociale weten-
schappen doceert - met een dissertatie over "Symboliek in de samenleving", waardoor 
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hij onmiddellijk onder de belangrijke sOciologen van ons land zich een plaats veroverde. 
Nu ligt het bovengenoemde nieuwe boek voor ons, dat opnieuw, naar gehalte en methode, 
van de eerste orde is. Als de titel het niet al duidelijk zci , zou de opbouw van het boek 
direct verraden: een rooms-katholieke sociale filosofie; het eerste hoofdstuk zct naar de 
beginselen van Thomas, de mensheid binnen hct heclal en geeft daarvan een plaats-
bepaling. Dan volgt een analyse van de mens als persoon cn zijn sociabilitcit; een 
beschouwing van de cultuur, 'waarbij hij van de uiterlijke verschijnsclen doorstoot naar de 
innerlijke waarden en dc wisselwerking tussen persoonlijke en collectieve cultuur beschrijft. 
De drie grootste hoofdstukken behandelen: de banden tussen de mensen, waarbij uitvoerig 
over het recht wordt gesproken zonder echter de liefde te vergeten; hct sociale ver-
schijnsel van de groep, mct o.a. problemen van macht en gezag; en de makrogroepen 
(volk, staat, mensheid, cultuuruniversa), om in het bijzonder de staat te behandelen. De 
schrijver volgt daarbij een strenge methode: eerst wordt het verschijnsel beschreven (de 
ontologie van het verschijnsel), daarna komt de ethiek (de normenleer) aan de orde. 

In menig opzicht een meesterlijk boek, waarvan ik veel geleerd heb. Met warme in-
stemming lees ik de gedocumenteerde bestrijding van theorieën over élite en massa 
(Lebon, Ortéga y Gasset, Von Wiese), waartegenover de schrijver in aansluiting bij 
M. Hauriou het schema: kern-aanhang stelt, nader onderscheiden in begeesterden, over~ 
tuigden, meelopers, sympathiserenden; evenzeer sluit ik mij gaarne aan bij zijn kritiek op 
Bergson (72) - en heel veel andere inzichten. 

Ik waag enkele kritische vragen en opmerkingen. Op blz. 44 stelt de schrijver als 
samenvatting van een hoofdstuk, dat de sociabiliteit van de mens etllisch gezien, de 
rationele plicht van de mens is om samen te leven in gezin, gemeenschappen en 
organisaties enz. Is een term "rationele plicht" niet verwarrend? De schrijver wil toch 
ook het zedelijke niet afhankelijk stellen van rationeel inzicht? Op blz. 117 wordt gesteld, 
dat in een groep als organisatie voor een doel de waarde de bron is van de sociale rol, 
van eeu bepaalde gedrags- en denkwijze der groep. Is dat niet te schematisch? Als ik m.i. 
allerlei sociale groepen voor de geest roep - bijv. een socialistische beweging in 
Nederland - is dan de socialistische idee de bron van het gedrag en de denkwijze der 
leden? Of is er een complex van psychologische factoren mee in het spel? Over het geheel 
is de stijl van de schrijver niet gemakkelijk, maar wel helder, al moet men aan termen 
gewennen ("noodzakende wet" i,s wel typisch Aristotelisch-Thomistisch) maar "be-
streven" (139) is een ontoelaatbaar Germanisme. 

Wij hopen op meer werk van deze scherpe en grondige denker. W. B. 
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W. A. H. DE JONGE en J. BARENTS 

INTERNATIONALE 
SOCIALISTISCHE POLITIEK? 

D e herleving van de Socialistische Internationale en het levendig gedoe 
van conferentie na conferentie, resolutie na resolutie, doet de toeschouwer 
als vanzelf vermoeden, dat een socialistische internationale bestaat en 

een reilen de en zeilende zaak is. Er is echter weinig studie van de organisatorische 
zwakheden en principiële meningsverschillen in de ' kring van de verschillende 
socialistiche partijen nodig om in te zien, dat het vraagteken achter de titel van 
dit opstel er niet helemaal voor niets staat: men kan zich afvragen - en moet 
zich derhalve afvragen - of zoiets als een internationale socialistis'che politiek 
inderdaad bestaat, en als men tot de conclusie zou komen dat dit óf niet, óf 
slechts in beperkte mate het geval zou zijn, zou men zich ook de vraag kunnen 
voorleggen, welke vorm een socialistisch beleid, gericht op de wereldverhoudingen, 
in de toekomst zou kunnen en moeten hebben. 

Is er dus een internationale socialistische politiek? Er bestaat, zeker, een reeks 
van partijen die zich socialistisch noemen of die (men denke aan de Labour Party) 
geen bezwaren hebben wanneer anderen hen als socialistisch aanduiden. Waarin 
stemmen zij overeen? Als men de gedachtenwisseling tussen Duitse en Franse 
socialisten over de verdediging van West-Europa, tussen Europese en Aziatische 
socialisten over de strijd tegen het commlmisme, tussen Nederlandse en Belgische 
socialisten over het godsdienstvraagstuk en tussen socialisten van allerlei landen 
op bet nationale vlak over vraagstukken van de eigen socialistische politiek als 
nationalisatie, loon- en prijsbeheersing, landsverdediging en andere zaken hoort, 
krijgt men de indruk, dat de verschillen de overeenkomsten sterk overschaduwen. 

Is er dus niet meer dan een overeenkomst in de naam? Dat zou te ver gaan. 
Er is waarschijnlijk een vrij grote mate van overeenstemming tussen de verschil
lende socialistische partijen over een vooruitstrevende sociale en economische 
politiek. Wij mogen ons in dezen niet laten misleiden door het onmiskenbare maar 
weinig betekenende feit, dat de meeste mensen van andere politieke overtuiging 
met de lippen eveneens belijden, vooruitstrevend gezin'd te zijn in sociaal opzicht. 
Ten dele is dat oprecht, ten dele misschien niet eens eerlijk bedoeld. Waar het 
op aan komt is echter, dat bij de feitelijke strijd voor betere lonen en arbeids
voorwaarden, menswaardige woningtoestanden, goede ouderdoms- en ziekte
verzorging en gelijke kansen bij onderwijs en opvoeding, het standpunt van de 
socialisten, dat radicale verbeteringen nodig zijn, gemeenlijk slechts door weinigen 
wordt gedeeld en door de anderen óf wel met verschillende graden van heftigheid 
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wordt bestreden, óf wel zodanig wordt verzwakt en afgeremd dat men enige 
moeite heeft om hen inderdaad als "vooruitstrevend in sociaal opzicht" te be
schouwen wanneer men niet alleen let op de schone verklaringen die zij afgeven, 
maar ook op de nuchtere werkelijkheid van het door hen gevoerde beleid. Er is 
dus wel degelijk een grond van overeenstemming, maàr daarnaast zijn de ver
schillen groot, ja soms benauwend. Men behoeft zich slechts de persoonlijke en 
theoretische vraag te stellen, of men, indien men een andere nationaliteit had, 
ook met toewijding zou willen behoren tot de socialistische partij daar te lande. 

Als ik Fransman was, zou ik dan lid zijn van de SFIO? Het is een vraag, die 
men alleen voor zijn persoon beantwoorden kan en die bovendien, zoals gezegd, 
van sterk academische aard is, omdat wij ons de vraag wel als een geestelijk 
goochelstuk kunnen voorleggen, maar omdat we in bepaalde wezenlijke bestand
delen van onze geest en overtuiging nu eenmaal geen Fransen zijn - ten goede 
of ten kwade. Maar ook als we zien naar de reacties van Franse vrienden van 
ongeveer overeenkomstige politieke overtuiging, neigen sommigen van ons tot de 
overtuiging, dat zij in het verond()rstelde geval er geen prijs op zouden stellen 
tot de SFIO te behoren. 

Als ik Duitser was, zou ik lid zijn van de SPD? De situatie is daar weer geheel 
anders dan in Frankrijk. In tegenstelling tot de SFIO is de SPD een levendige 
en krachtige beweging. Zij heeft in haar beleid een aantal nationalistische, bureau
cratische en commander~nde factoren, die het voor ons Nederlanders niet altijd 
gemakkelijk maken dat beleid te aanvaarden. Ook echter indien men de veronder
stelling "als ik eens Duitser was" zou aanvullen met de veronderstelI;ng, dat die 
Duitser dan een soortgelijke huivering tegenover die nationalistische, bureau
cratische en commanderende toon zou bezitten als de meeste Nederlanders, kan 
men zich misschien nog juist indenken dat men een positie in de SPD zou innemen. 
zoals een aantal minderheidssocialisten in die partij, waarvan in het bijzonder 
de burgemeesters van Hamburg en Bremen, Brauer en Kaisen bekend zijn, op 
het ogenblik inneemt. Deze vraag zou dus in het veronderst~lde geval misschien 
nog juist bevestigend kunnen worden beantwoord. 

Wat is dus "socialistische internationale politiek"? Men zou geneigd zijn tot de 
veronderstelling, dat "de" socialistische internationale politiek als zodanig niet be
staat en uit het voorafgaande zal duidelijk zijn, dat er reden tot twijfel te over 
bestaat. 

Er is echter een Socialistische Internationale en hoe sceptiscp men onder om
standigheden ook denken moge over de wijze, waarop deze functionneert en taken 
voor de toekomst uitzet en afbakent, zij is er en werkt. Het belangrijkste deel van 
wat er van de Socia1stische Internationale naar buiten komt, zijn haar resoluties 
- één van deze bijgelovigheden uit de geschiedenis van het negentiende-eeuwse 
socialisme, waarmede men het gevoel had de wereld te zullen veranderen of een 
onafwendbare naderende verandering van de wereld te kunnen aankondigen als 
met even zovele bazuinstoten, waarop de muren van het kapitalistische Jericho 
zonder meer zouden instorten. De resoluties hebben in de loop der jaren steeds 
meer een lam handje gekregen. Het "mislukken" van een beraadslaging betekent, 
dat men het over deze of gene zaak zelfs niet over de aangelengde tekst van een 
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compromis-resolutie eens is kunnen worden. liet zou echter van voorbarig optimis
me getuigen daaruit af te leiden, dat beraadslagingen ,,geslaagd" kunnen heten 
zodra men pro en contra, wit en zwart, Frans nationalisme en Duits nationalisme 
op een zodanige wijze in een gezamenlijke resolutie heeft verwerkt, dat de onder 
de oppervlakte liggende reële politieke vcrschillen voor de argeloze krantenlezer 
niet te duidelijk door de woorden heenschijnen. Er zit bij aandachtig toezien iets 
pathetisch in deze resoluties: zij betekenen weinig, maar men hecht er aan als 
aan de zichtbare tekenen van een organisatie, die, zeventag jaar geleden gestart 
als een beweging om de wereld te hervormen, op het ogenblik is geworden tot 
wat men met een Nederland mode\\."oord een "gesprek-centrum" zou noemen -
C'en plaats voor uitwisseling van gedachten tussen vertegenwoordigers van socia
lismen van vcrschillende bnden, waar de bereikte resultaten ntinder hetekenen 
dan het simpele op zich zelf nuttige feit, dat men bijeenkomt en althans nog met 
elkaar prat('n wil en kan. 

Als men echter even op de betekenis van de zaak doorgaat wordt de situatie 
toch pijnlijk, wanneer wc denken aan datgene wat deze compromis-resoluties niet 
zeggen. Wanneer men een vollcclige bloemlezing er van, zoals zij de laatste jaren 
.\an de wereldpers zijn bekendgemaakt, doorleest, zou men ze grofweg in twee 
mbrieken kunnen indelen: de verklaringC'n, die eigenlijk niets betekenen en de 
geestdriftige belijdenissen van zaken, waarvoor men werkelijk niet alleen in socia
listische kring behoeft te zijn. Tot de eerste rubriek behoren de herhaalde ver
zekeringen dat men naar vrede en vrijheid streeft, de vcrklaringen die even onbe
tekenend zijn als een geestdriftig publick pleidooi voor ûele-adel, wanneer men 
(het is bij het overwegen van de consequenties van de opstand van 17 Juni in 
Oost-Berlijn weer gebleken) niet in staat is duidelijk aan te geven, hoeveel vrede 
men voor hoeveel vrijheid wil kopen, anders gezegd hoeveel vrijheid men voor 
een oncondllioncle vrede zou wtllen wegschenken. Een resolutie-tegen-Franco is 
vaak het weinig zeggende besluit van wéér een internationale socialistische 
conferentie. 

Tot de tweede rubriek bchoren de verklaringen waarmede het socialisme zich 
in1.et voor zaken als de verdediging van het ·westen en de ontwikkeling van de 
onontwskkelde gebieden. Noch het Marshall-plan, noch het Noord-Atlantische 
Verdrag, noch de technische hulp onder president Truman's "Point Four" zijn uit
vindingen van socialisten; het is nagenoeg overbodig er aan te herinneren doch 
met grote vemuftigheid weet men het keer op keer zo te formuleren, alsof deze 
gestelde taken in hun cliepste betekenis pas door social'sten kunnen worden be
grepen of egenlijk alleen aoor socialisten kunnen worden uitgevoerd wanneer 
men er het vcrtrouwen van "de mensen" bij wil bewaren. 

Kortom: er gaapt een kloof tussen resolutie en realiteit die een uitsluitende con
CL•ntratie op het werk van de Socialistische Internationale (clie, het zij hier uit
dntkkelijk herhaald, als ontmoetingsplaats en gesprek-centrum zeker betekenis 
heeft) ietwat dreigt te verduisteren. Men kan de internationale taak van socialisti
sche partijen niet beperkt zien tot deelneming aan de besprekingen van de Inter
nationale. Toch gaat een belangrijk deel van de beschikbare tijd V<m leidende 
personen daaraan heen. ~fen zou eens in man-uren moeten uitrekenen hoeveel 
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tijd er door leidende personen uit de socialistische beweging wordt besteed of ver
daan aan het bezoeken van deze bijeenkomsten of aan het over en weer op visite 
gaan op de jaarlijkse congressen van de zusterpartijen, - een gezellige bezigheid, 
waar echter de ongunstige relatie tussen reëel werk op internationaal gebied en de 
functie van wat wij nu maar weer het gesprek-centrum zullen noemen nog meer 
naar de laatste functie wordt verschoven. 

Het is zo langzamerhand tijd om ons af te vragen of de socialistische beweging, 
en dat wil voor ons hier en nu zeggen de Nederlandse Partij van de Arbeid, zonder 
dit soort van activiteiten alleen maar te verdoemen en te verwaarlozen, niet belang
rijker werk op internationaal gebied te doen heeft. 

Wat betekent de internationale politiek? Heel veel èn heel weinig. De inter
nationale politiek betekent heel veel, zo niet alles, als we spreken over "het 
primaat van de internationale politiek", d.w.z. over het onontkoombare feit dat 
de grote lijnen van alles wat zich in Nederland politiek, sociaal, economisch, 
militair voltrekt, worden bepaald door het kader van de wereldpolitiek. Op dat 
kader kunnen wij maar weinig invloed uitoefenen, en wat "wij (Nederlanders) 
willen" is niet geheel van belang ontbloot, maar in de meeste situaties van de 
wereldpolitiek toch veel onbelangrijker dan de gemiddelde Nederlander, en vele 
Nederlandse politici met hem, wel denkt. Kortom, op Moskou en Washington 
heeft de politiek van Nederland maar weinig invloed, en het kan alleen maar 
gezond werken op het inzicht in de Nederlandse politiek als iedere keer weer 
wordt duidelijk gemaakt, dat allerhand grote beslissingen misschien nog formeel 
door 6nze regering of 6ns parlement worden genomen, maar in richting en 
betekenis door het internationale kader worden bepaald. 

Een geheel andere vraag is echter, op welk gebied de Partij van de Arbeid 
haar voornaamste taak moet zoeken. Te dien aanzien nu wordt naar onze mening 
vaak uit het genoemde "primaat van de internationale politiek" een verkeerde 
conclusie getrokken, - de conclusie namelijk dat onze partij zich in de eerste 
plaats internationaal zou moeten laten gelden, omdat het internationale tegen
woordig meer dan ooit van belang is. Wie z6 redeneert ziet het simpele feit 
voorbij, dat de PvdA, hoewel op het ogenblik de grootste partij van Nederland, 
toch altijd nog maar de grootste partij van een klein land is en daardoor weinig 
invloed op het wereldgebeuren heeft, zelfs weinig invloed zou kunnen hebben 
indien de Socialistische Internationale, waarvan zij deel uitmaakt, een machtiger 
en levenskrachtiger gezelschap zou zijn. Er wordt nogal eens geklaagd over het 
gebrek aan belangstelling in partijkringen voor de internationale politiek: groten
deels ten onrechte, naar het ons voorkomt, omdat die belangstelling in de na
oorlogse jaren gestadig is gegroeid. De steeds toenemende vraag naar spreek
beurten over internationaal-politieke onderwerpen, ook in kleine partij-afdelingen, 
getuigt daarvan. Maar als de gemiddelde Nederlander, die politiek geïnteresseerd 
is, zich wat minder voor internationale dan voor binnenlands-politieke vraagstukken 
interesseert, zou het ook wel eens kunnen komen door zijn op zich zelf verstandig 
inzicht, dat hij (d.w.z. de veelheid van politiek georganiseerde "hii's", die we 
partij noemen) aan de internationale politiek zo weinig kunnen "doen". Als er 
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iets mankeert aan, zeg: de sociale toestanden in Zuidoost-Drente, kan een politieke 
partij die daartegen ageert, haar Kamerleden daarvoor op de bres laat staan en 
er zo nodig een verkiezingsstrijd over wil voeren, tastbare resultaten bereiken. 
Maar bereiken resoluties tegen schandalige toestanden achter het IJzeren Gordijn 
veel méér dan een holle, door de herhaling wat vermoeiende schreeuw? Neen 
immers: een waardig protest kan onrler omstandigheden geboden zijn, maar wie 
er grijpbare veranderingen in de wereldsituatie van verwacht, is een hopeloze 
illusionist. 

Dit wil niet zeggen, dat Nederland geen taak in de wereld zou hebben, dat er, 
om het meest voor de hand liggende voorbeeld te noemen, geen taak voor Neder
land en voor de Partij van de Arbeid zou liggen bij de strijd tegen het communisme, 
die in wezen een internationale strijd is. Maar die taak bestaat in de eerste 
plaats in het schoonhouden van het eigen huis. 

We hebben de invloed van de communisten in de vertegenwoordigende lichamen 
zo ver mogelijk terug te dringen; wij hebben de sociale toestanden zó te verbeteren, 
dat er geen noodgebieden blijven, die per definitie even zovele recruterings
gebieden voor de communisten zijn; wij hebben een partij te vormen (en geen 
partij kan dat beter dan de socialistische), die zo sterk het vertrouwen van de 
arbeiders heeft, dat geen communistische agitatie er de vingers tussen kan krijgen. 
Dat alles is van het grootste internationale belang, omdat het Nederland, dat 
stukje van de wereld waaraan wij in beperkte mate iets kunnen doen, vrijwaart 
voor het gevaar en in bescheiden mate tot een voorbeeld maakt voor de omringende 
naties. Maar de kern daarvan ligt in Zaandam en Ureterp, en niet, of slechts bij 
uitzondering in Stockholm en in Londen, laat staan in Moskou en Washington. 

Dus: géén aandacht meer voor vergaderingen van de Socialistische Internationale 
en voor de congressen van buitenlandse zusterpartijen? We zouden het niet graag 
zo stellen, omdat dit gelegenheden zijn waar men, al wordt hun betekenis voor 
de socialistische daad dikwijls overschat, prima informaties kan krijgen - als 
men goed WE:et te luisteren, en nuttige contacten kan leggen -- die in de toekomst 
van onschatbare waarde kunnen zijn. Maar de organisatie ervan zou, dunkt ons, 
practischer kunnen worden ingericht, waardoor het nuttig effect kan worden 
vergroot. 

Nog eens: de betekenis van deze bijeenkomsten ligt niet in wat er gedaan 
en besloten wordt, maar in de gelegenheid die vertegenwoordigers van onze partij 
krijgen om over de grenzen te kijken en hoekjes van de internationale situatie waar 
te nemen. Maar daar komt dan ook wat anders en wat meer voor kijken dan 
een officiële vertegenwoordiging, meestal uitsluitend of in hoofdzaak bestaande 
uit bezoldigde partijbestuurders, met vriendelijke toespraken tot de vergaderende 
zusterpartij of principiële verklaringen over de resolutie, die ter tafel ligt. Onze 
stelling is niet, dat de aldus gelegde persoonlijke contacten niet van grote betekenis 
zouden zijn, maar onze vraag is of bij de thans gevolgde werkwijze de zakelijke 
resultaten de geïnvesteerde tijd en mankracht rechtvaardigen. Er zit nog een ander 
gevaar in, namelijk dat degenen die het zo "druk" hebben, dat zij weinig anders 
doen dan nationale en internationale vergaderingen aflopen, datgene wat hun daar 
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door de buitenlandse geestverwanten wordt verteld als het heilig evangelie op
vatten en interpreteren. Er wordt wel gezegd, dat de meeste van de leidende 
politici nauwelijks meer lezen. Wanneer men mensen, die zich niet door lectnur 
en studie reeds een tamelijk grondig beeld van een bepaalde situatie hebben 
gevormd, loslaat op buitenlandse geestverwanten, die niet in een geest van weten
schappelijke objectiviteit met hen over de problemen discussiëren, maar gewoonlijk 
een zeer bepaald inzicht of een beleid te "verkopen" hebben, kan het droeve 
resultaat niet uitblijven, dat hun geest wordt overbelast naar deze zijde en zij 
met een wirwar van persoonlijke indrukken verder door het leven en de politiek 
gaan, waarbij zij niet meer in staat zijn belangrijk van onbelangrijk, waarheid van 
leugen, objectieve situatie van subjectieve uitleg te onderscheiden. "We have 
to educate our masters", zoals een Engelsman zei. Onze leidende mensen zijn 
over afzonderlijke aspecten van de internationale politiek vaak goed ingelicht, 
maar over een volledige informatie beschikt wel niemand; door enige organisatie 
zou dit kunnen worden verbeterd. 

De wereld is ingewikkeld geworden en niemand heeft meer een compleet beeld, 
kàn meer een enigszins volledig beeld hebben van de situatie in alle landen die 
politiek van belang zijn. Het verdient daarom naar ons gevoel aanbeveling om 
de kern van partijbestuurders, die een deel van de internationale contacten moeten 
blijven dragen (hoewel zoals gezegd de hoofdtaak van de partij op binnenlands 
gebied ligt), te doen bijstaan door een ruimere kring van, laten we maar zeggen 
"landenspecialisten". We bedoelen daarmee partijgenoten die niet per se in het 
apparaat van de partij opgenomen behoeven te zijn, maar die naast een socialis
tische overtuiging de kem1Îs en de gaven hebben om één land of een groep van 
landen "bij te houden", de politieke en sociaal-economische ontwikkeling daar 
te volgen - en dus ook de juiste vragen te kunnen stellen àls er gelegenheid voor 
internationaal contact is. 

Er wordt, en terecht, veel geld uitgegeven voor het internationale werk. Zou 
het voor de p~rtij gef'n voorof'el ziin, als zii een deel daarvan gebruikte Om iemand 
te hebben, die doorlopend op de hoogte blijft van wat er in Engeland gebeurt; 
een ander die de ontwikkeling in Frankrijk volgt; 'een derde die Duitsland en 
Oostenrijk voor zijn rekening neemt; iemand voor België en Luxemburg; en zo 
misschien nog enkelen, bijv. voor de Scandinavische landen? Wij geloven het 
stellig. Ook voor sommige internationale organisaties als KSG en NAVO valt zo iets 
te overwegen. 

Eerste voorwaarde VOOr zo'n functie als "landenspecialist" moet zijn: een be
hoorlijke kennis van de taal van het land - een schijnbaar vanzelfsprekende eis, 
maar die blijkens de ervaring toch niet als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Een 
tweede vereiste is: het lezen van de pers van het betrokken land of de betrokken 
landen, en liefst niet alleen de socialistische partijpers, maar bijv. één algemeen 
dagblad en van de zusterpartij in het bijzonder de week- en maandbladen. Derde 
voorschrift is: periodieke bezoeken aan het betrokken land, waarbij men met 
Jan-en-alleman praat, en alweer: vooral niet alleen met partijgenoten, en vooral 
niet alleen op congressen. Bij de twee laatste vereisten zou de Partij de landen
specialisten financieel moeten helpen, maar zeer grote bedragen zijn daarvoor niet 
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nodig. En àls het nodig is, mag men er onzentwege de veelkoppige delegaties 
naar internationale bijeenkomsten met een manifestatiekarakter gerust wat voor 
beperken. De kennis omtrent de toestanden aan de andere zijde van de grens, 
die de partij bij een goed gebruik van de landenspecialisten uit hun activiteit 
kan halen, is van fundamenteel belang. De leidende partijfunctionarissen zouden 
misschien de handen wat meer vrij krijgen voor wat hun eigenlijke taak is: de 
beïnvloeding van de Nederlandse politiek. 

Er behoort ' in een moderne politieke partij een Commissie Buitenland te zijn, 
en de PvdA heeft er eet;!. Wat haar betreft een enkele opmerking. Zit zal 0.). 
voornamelijk twee dingen hebben te doen. 

In de eerste plaats zal zij het Partijbestuur (en onder omstandigheden de 
Partijraad of het Congres), bij welke lichamen uiteraard de leiding van de partij
politiek berust, kunnen adviseren over onderwerpen van internationale aard, wat 
ook al weer noodzakelijk is, omdat in deze tijd van vérgaande specialisatie niet 
alle leden van de genoemde lichamen de tijd hebben om zich zelf in internationale 
problemen in te werken. 

Maar ook binnen de algemene sfeer van "het internationale" treedt dus 
specialisatie op, en is menigvuldiger kennis noodzakelijk dan men in één hoofd, 
hoe knap ook, bijeen vindt. De zoëven genoemde landenspecialisten zouden 
uiteraard deel moeten uitmaken van de Commissie Buitenland. Maar een partij 
met 113.000 leden beschikt over een gans reservoir van specialisten, die elk één 
hoekje van het internationale leven kennen (maar dan ook goed kennen), die 
vaak niet de tijd, de lust of de gelegenheid hebben om vergaderingen te bezoeken 
of zich zelf een politieke statuur te verschaffen, maar die àls men deze voor een 
deel nauwelijks geëxploreerde schatkamers zou opzoeken en openen te zamen uiterst 
waardevolle informaties voor commissie-buitenland en partijleiding zouden kunnen 
leveren. Het is bekend, dat die incidentele specialisten er bij tientallen zijn in de 
PvdA. Wordt het niet eens tijd, dat het secretariaat en de commissie-buitenland 
proberen hun kennis op een zo informeel mogelijke wijze te gebruiken? 

Naast deze specialisten zijn er echter in de partij ook die talloze niet-specialisten, 
de partijgenoten die voor zich zelf de behoefte voelen om méér te weten van 
wat er in de wereld omgaat, en zich meestal uit de kranten een uiterst gebrekkig 
beeld daarvan kurrnen VOlmen. In het werk, dat de partij in federaties, gewesten 
en afdelingen doet, gaat het internationale steeds meer een rol spelen, maar de 
partij is als apparaat slecht uitgerust voor de voorlichtende taak, en ook het laten
meedenken, welke het huidige wereldgebeuren noodzakelijk maakt. 

Wat kàn men doen? Er is niet met één slag verbetering in te brengen, maar 
wij zijn er van overtuigd dat een aantal simpele dingen, mits energiek aangepakt 
en met een behoorlijke dosis realisme voortgezet, door de jaren heen de socialis
tische beweging in een vruchtbaar nauw contact zouden brengen met die belang
rijke wereldgebeurtenissen, waardoor alle beleid, ook dat van de socialistische 
partijen, in eerste en laatste instantie bepaald wordt. Laten we drie dingen noemen 
als voorbeelden van wat bedoeld wordt. 
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Het eerste is: mensen trainen. En nu bedoelen we niet mensen die als grote 
leiders van het socialisme zouden kunnen optreden of behendig zijn in het ont
werpen van de nu al vele malen genoemde compromis-resoluties, maar het inleiden 
van een steeds groter wordende kern van gewone leden van de partij in de inter
nationale vraagstukken. De internationale politiek is in een snel tempo een vak op 
zich zelf geworden. Ook ons land heeft zijn voor-oorlogse neutraliteits-illusies 
moeten opgeven en het beheer van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse 
Zaken is uit de stijl van het College van Regenten van een weeshuis, waarin het 
nog in de negentiende eeuw verkeerde, overgegaan in het veelkoppige, moeilijk 
te coördineren werk van een modern bedrijf dat een goed georganiseerde nimmer 
aflatende arbeid van tal van bekwame medewerkers vereist om niet achter te 
blijven bij de stroom van de tijd. Ieder die op puur academische wijze belang stelt 
in de ontwikkeling van de internationale politiek, moet wel enkele men per dag 
kranten en tijdschriften lezen om zwemmende te blijven in de stroom van infor
matie. Wat kan een partij, waarvan de meeste leden die, verondersteld al dat 
hun belangstelling zo ver ging, die men per dag niet beschikbaar hebben, doen 
om de aandacht van zijn leden op de grondfactoren van de internationale politiek 
(dat wil op dit moment zeggen van de politiek) te vestigen? 

We zouden het weer in het heel simpele willen zeggen: in goede samenvattingen 
van bepaalde internationale problemen die een steeds grotere rol spelen voor ieder 
die de gewone krantenberichten goed wil begrijpen, en het samenstellen van be
knopte literatuurlijst jes op het gebied van de internationale politiek. Wil men 
werkelijk resultaten op iets ruimere schaal verkrijgen, dan zullen daarbij de gewesten 
en afdelingen actief moeten worden ingeschakeld. Wat de belangstelling betreft 
is er stellig reden tot optimisme, maal' men zal de ménsen die overal in het land 
enige leiding gaan geven in dit werk, de instrumenten in handen moeten leveren 
om het te volvoeren. De samenvattingen en literatuurlijst jes, die zoëven werden 
genoemd, zouden een waardevol begin kunnen zijn, aan de hand waarvan men in 
verschillende afdelingen kleine studiekringen zou kunnen doen starten. Misschien is 
het ook mogelijk van tijd tot tijd jongere mensen uit verschillende afdelingen in 
centrale conferenties bijeen te brengen, waar men door bevoegde sprekers gedach
tenwisselingen over belangrijke internationale problemen kan laten inleiden; in 
ieder geval zal dit werk op meer systematische wijze moeten worden aangepakt, 
wil er over de jaren heen iets van terechtkomen, maar het werk in de verschillende 
plaatsen kan, naar het mij voorkomt, met minder kosten worden gestart - en 
dient te worden gestart, wil de politieke oriëntatie van onze tienduizenden leden 
niet spaak lopen omdat de kranten op dit gebied te weinig bieden - en wil het 
werk van de gewesten en afdelingen niet komen vast te zitten in het organisato
rische en administratieve, factoren die er zeker bij horen maar in een partij met 
een democratische meningsvorming nooit de hoofdschotel van de werkzaamheden 
mogen uitmaken. 

Een tweede zaak waar men in onze kring aandacht aan zou dienen te besteden 
en iets meer aandacht dan tot dusverre is geschied, is het brengen van de juiste 
mensen op de juiste posten. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan de 
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befaamde "democratisering van de Buitenlandse Dienst", al zullen wij ons ervoor 
hebben te hoeden ook dit onderwerp in slagwoorden te bezien. Het is reeds bij 
oppervlakkige waarneming duidelijk dat slechts een gering aantal mensen uit 
socialistische kring deelneemt aan de vorming en uitvoering van het Nederlandse 
buitenlands beleid. In de na-oorlogse jaren is daarin een duidelijke verbetering 
gekomen, maar er is in het bijzonder in de Buitenlandse Dienst zelf heus nog wel 
een en ander te doen, ook al realiseert men zich van te voren, dat een soort van 
evenredige vertegenwoordiging van politieke en geestelijke groepen in een korps 
als dit zeer onwenselijk zou zijn. Het is echter evenzeer onwenselijk als een be
paald element, met name het socialistische, op enkele uitzonderingen na ontbreekt. 
Buitenlandse vertegenwoordigers van Nederland hebben door de aard van hun 
werk, dat hen meestal ver van het vaderland houdt en in contact brengt met 
interessante maar zeer bepaalde en beperkte sociale milieu's, toch reeds de neiging 
om een te grote afstand te krijgen van land en volk. Wanneer dan bepaalde samen
steUende bestanddelen van dat volk bij de recrutering voor de Buitenlandse Dienst 
nauwelijks in aanmerking lijken te komen, schort er iets. Van onze zijde zullen wij 
hebben te bedenken, dat de internationale politiek, zoals reeds werd opgemerkt, 
tegenwoordig een vak is dat men eerst door jarenlange scholing feitelijk enigszins 
kan leren beheersen. Met andere woorden: het is ijdel om een groot aantal geest
verwanten op leidende posities in het buitenlands beleid en in de diplomatie te 
verwachten, wanneer men niet tijdig (en dat wil zeggen jaren eerder) begonnen 
is, jonge mensen van goede capaciteiten naar de onderste trede van de ladder toe 
te sturen. Met alle reserves omtrent de niet gemakkelijke bereikbaarheid van het 
gestelde doel, moeten wij toch tot de conclusie komen, dat bijvoorbeeld onze 
vertegenwoordigers in de Kamer, deze zaak nooit doelbewust en ferm hebben 
aangepakt. De Partij van de Arbeid heeft terecht zich nooit op het standpunt 
gesteld, dat "haar" mensen op deze of gene post moesten worden geplaatst, omdat 
het "haar" mensen waren. Zo kan men ook de leiding van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken niet dwingen om bepaalde mensen al dan niet in het 
ambtenarenkorps of in de Buitenlandse Dienst op te nemen, maar men had hier 
het statistisch beginsel van de grote getallen kunnen gebruiken; men bad aan de 
bevoegde autoriteiten een lijstje van 12, 15, 20 onzes inziens geschikte jonge 
candidaten kunnen voorleggen en hun de volledige vrijheid laten om het grootste 
aantal ervan niet aan te stellen. . .. mits zij dan een half dozijn maar wèl op 
aankomende posities brachten. 0) Als men deze methode in 1945 gevolgd had, 

0) Na het schrijven van dit artikel in eerste ontwerp komt ons een boek in de handen, 
waaruit blijkt 'dat deze methode, waarbij aan politieke benoemingen de eis van bekwaam
heid onverbrekelijk blijft verbonden, op grote schaal in de Verenigde Staten is toegepast: 
Paul Appleby - Big Democracy (New York 1945), 151 c.v. vertelt hoe de democratische 
regering, die in 1933 optrad, aan het hoofd van de "Forest Service" volle vrijheid liet 
om stceds weer nieuwe lijsten met democratische gegadigden af te keuren en om nieuwe 
lijsten te vragen ... mits hij ten slotte uit één van de voorgedragenen zijn keuze deed. 
Het systeem werkte zeer bevredigend voor beide partijen, de politici en de ambtenaren, 
vertelt Appleby, die later "Director of the Budget" is geweest, een functie overeen
komend met het hoofd van de "Civil Service" in Engeland, en die dus weet waarover hij 
spreekt. 
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zouden de resultaten nu, 8 jaar later, reeds duidelijk speurbaar zijn geweest en 
over tien of twintig jaar belangrijke consequenties kunnen hebben, juist ook voor 
de leidende posities. Als men echter verzuimt met aan de voet te bouwen, hoeft 
men zich over de nok van het dak niet te veel illusies meer te maken. 

Men kan echter de betekenis van zulk een "democratisering van de Buitenlandse 
Dienst" gemakkelijk overdrijven, juist als men er zich niet voldoende rekenschap 
van geeft dat de marge van vrijelijk beslissen in het buitenlands beleid van een 
land als Nederland, nooit meer dan smal kan zijn. De mannen die ons buitenlands 
beleid van dag tot dag vormen, kunnen zich nauwelijks veroorloven om zich de 
vraag voor te leggen, wat zij als de meest verkieslijke situatie in het wereldgebeuren 
zien; zij hebben op zijn best de keus tussen alternatieve mogelijkheden van beleid, 
die geen van allen bijzonder aantrekkelijk zijn, maar waarvan men de voor Neder
land (en als het mooi is voor Europa en voor de wereld) minst onaantrekkelijke 
moet kiezen. 

Zoëven werd gewezen op het gevaar, dat diplomaten van eigen land en volk 
vervreemden. Niet minder groot is het l'isico, da~ zij in het land waar zij gevestigd 
zijn alleen met een zeer beperkte kring van vooraanstaande mensen in aanraking 
komen en bij wijze van spreken nooit iemand met een pet op ontmoeten. Eén 
van de weinige, maar veelbetekenende vernieuwingen die wijlen Ernest Bevin in 
de Engelse buitenlandse dienst heeft ingevoerd, is het instituut van de "labour 
attachés". Waarom kent Nederland dit instituut niet? Op economisch, op financieel, 
op cultureel, op militair gebied hebben onze grote vertegenwoordigingen in het 
buitenland afzonderlijke specialisten, die voor het grootste deel niet in de school 
van de traditionele diplomatie zijn grootgeworden, maar hun sporen op het terrein 
van hun specialisatie hebben verdiend. Bij de grote betekenis, die de vakbeweging 
in de tegenwoordige maatschappij heeft, zouden "arbeidsattachés" - waarvoor in 
de kringen van KAB, CNV en NVV zeker goede jongere krachten te vinden moeten 
zijn - zich bijzonder nuttig kunnen maken door in enkele van de belangrijkste 
landen de aandacht van onze diplomatieke vertegenwoordigers gevestigd te houden 
op de ontwikkeling van de maatschappij. Het aantàl plaatsen waarom het gaat is 
te klein om zich vergenoegd in de handen te wrijven over "jobs for tbe boys" 
(betrekkingen voor politieke vrienden) ... maar ook te klein om ons zorgen erover 
te maken, dat voor juist deze bijzondere sleutelposities de goede mensen niet te 
vinden zouden zijn. Het zou een bijdrage kunnen zijn tot een meer aardse oriëntatie 
van de Nederlandse buitenlandse dienst, en daardoor, voor wie dat woord bemint, 
tot socialistische buitenlandse politiek! 
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PLAATS EN TAAK VAN DE PERS 

1. Inleiding 

D
e wijze waarop in het Plan van de Partij van de Arbeid "De weg 

naar vrijheid" de pers is behandeld, heeft niet voldoende recht 
doen wedervaren aan de plaats en de taak, die de pers in de moderne 

staat heeft en behoort te hebben. Daardoor werden de vraagstukken, die 
de ontwikkeling van de krant schept, op een te incidentele en te wille
keurige wijze aan de orde gesteld. Er werd meer een greep gedaan uit 
de vragen dan dat men tot de kern van de problemen is doorgedrongen. 
Reeds in Hoofdstuk XIII "Cultuur en gemeenschap" wordt in principe. de pers
vrijheid aan de orde gesteld als het Plan zegt: "Er is ruimte voor de mening, dat 
een overheid, tot wier taak het "opdringen van het goede" niet gerekend mag 
worden, evenmin tot taak heeft het "afhouden van het slechte". Deze aantrekkelijke 
stelling laat evenwel onbeantwoord de vraag waarom een overheid, wier verant
woordelijkheid stellig meebrengt dat zij haar burgers beschermt tegen apert 
ondeugdelijke waren, haar burgers onbekommerd zou moeten blootstellen aan 
ondeugdelijke geestelijke producten. Het is duidelijk, dat de oplossing van deze 
tweestrijdigheid niet in een formule is vast te leggen. Voor het democratische 
socialisme staat echter vast, dat, waar een ordenende taak aanwezig is, deze mede 
bij de gemeenschap behoort te berusten, omdat zij nauw daarbij betrokken is." 

(blz. 265). 
In Hoofdstuk XV komt echter pas de pers voluit aan de orde. Dan echter op een 

plaats, die doet vermoeden dat de opstellers van het Plan de dagbladpers in de 
eerste plaats zien als een middel tot geestelijke verrijking en tot culturele ont
plooiing van de mens. Immers, onder de titel "Ontplooiing van de mens" wordt de 
pers samen met radio, film en televisie aan de orde gesteld tussen de "Vrije-tijds
besteding" enerzijds en "De kunst" anderzijds in. 

Zonder te willen ontkennen dat de pers ook in dit verband kan worden behandeld, 
menen wij dat deze methode het nauwelijks mogelijk maakt de betekenis van de 
pers als verschijnsel in onze samenleving recht te doen wedervaren. Immers, de 
pers is niet slechts een middel tot culturele verrijking. Zonder de pers zou in onze 
maatschappij noch het staatkundig leven mogelijk zijn zoals wij dat kennen, noch 
het economisch leven. Zonder onze pers zou de rechtspraak sterk aan invloed 
verliezen en het parlement voor een goed deel van haar zin worden beroofd. 
Zonder de pers zouden de grondrechten gevaar lopen te worden geschonden en 
zonder de vrees voor publiciteit zouden vele misbruiken groeien, die thans geen kans 
voor ontwikkeling krijgen. En ten slotte: de grillige stroom van dat grote en kleine 
nieuws, dat zonder andere pretentie dan ter bevrediging van de nieuwsgierigheid 
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wordt gedrukt is van essentiële betekenis voor het besef van vrijheid voor de 
staatsburger. 

In de overtuiging, dat eerst tegen deze achtergrond enige van de gewichtigste 
punten, die in de pers-paragraaf van het Plan aan de orde zijn gesteld, tot hun 
recht kunnen komen, zijn wij tot een andere uitwerking van de plaats en de taak 
van de pers in de jaren die voor ons liggen, overgegaan. Deze punten zijn: het 
bestrijden van het misbruik dat van de persvrijheid wordt gemaakt, het garanderen 
van de onafhankelijkheid van de pers en het vinden van middelen om ook kleine 
groepen een mogelijkheid van opinievorming te geven. 

De twee belangrijkste uitspraken van hei: Plan namen wij daarbij van harte als 
uitgangspunt aan. De algemene: geen machtsuitoefening zonder verantwoordings
plicht en geen grotere machtsconcentratie dan voor de vervulling van de gestelde 
taken onmisbaar is (Plan blz. 13). En de bijzondere voor de pers: socialisatie van 
de voorlichting en opinievorming moet ten enenmale worden afgewezen (Plan 
blz. 310). 

In de persvrijheid zien wij een van de grootste goederen die Grondwet en 
democratische traditie ons waarborgen. Derhalve achten wij het in het bijzonder 
onze taak na te gaan of de situatie in Nederland zo is, dat bijzondere maatregelen 
nodig zijn om te verhoeden dat van die vrijheid misbruik wordt gemaakt - in de 
overtuiging, dat dergelijke maatregelen de tendentie hebben zelf de persvrijheid te 
beknotten. Dit is naar onze mening stellig een van de punten die de "nadere studie 
en uitwerking vereist", waarvan de rapporteurs spreken (Plan blz. 16). 

Omdat de Partij van de Arbeid als enige grote politieke partij een dagblad als 
officiëel orgaan heeft, hebben wij, waar dat op enkele punten nuttig leek, ook over 
de taak en de plaats van de partijkrant in het geheel van de pers afzonderlijk 
gesproken. 

2. Invloed 

Dat de pers grote invloed heeft op de publieke oplme wordt algemeen aange
nomen. Alle beschouwingen over de wenselijkheid van een onafhankelijke, vrije 
opiniegevende pers, ook in de Weg naar Vrijheid, gaan van deze overtuiging uit. 
Er is echter betrekkelijk weinig bekend van de wijze, waarop die beïnvloeding tot 
stand komt. Wel staat het vast, dat de wijze, waarop beïnvloeding plaats vindt zeer 
gedifferentieerd is. Zij hangt onder meer af van de aard van de krant, van de aard 
van de lezer en van de verhouding tussen krant en lezer. 

Die verhouding tussen krant en lezer is van een veel grotere verscheidenheid 
geworden. Ook nog na 1869, het jaar waarin het dagbladzegel in ons land werd 
afgeschaft en de groei van de oplagen begon, stemden de inzichten van schier alle 
lezers en van de redactie van de bladen, waarop zij zich abonneerden, overeen. 
In deze bladen overheerste de opinie het nieuws. In Engeland is in deze toestand 
het eerst een radicale verandering begonnen, door het opkomen van de goedkope 
volksbladen. Zakenlieden, die de mogelijkheden, die het verkopen van nieuws aan 
de grote massa heeft, inzagen, voerden de nieuwskrant in. In deze krant werden 
de opinievormende artikelen op de achtergrond gedrongen of zelfs geheel weg-
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gelaten. De volle nadruk werd gelegd op een uitvoerige en snelle berichtgeving. 
Deze bladen hadden een groot succes. Oudere kranten werden door deze gang van 
zaken gedwongen, deze koers ook te volgen. Ook bij deze kranten veroverde het 
nieuws de voorpagina. 

Het gevolg van deze ontwikkeling was, dat de band tussen de lezer en zijn krant 
losser werd. Bij de volksbladen werd de band tussen krant en lezer vrijwel uitslui
tend in stand gehouden door de waardering, die de lezer voor de nieuwsservice en 
voor de wijze waarop het nieuws hem werd opgediend, koesterde. De opiniebladen 
waren gedwongen te erkennen, dat de band met vele lezers via de opinie alléén 
niet voldoende was om hen te binden; voor het nieuws in de ruimste zin van het 
woord moest meer plaats worden ingeruimd. Een wijd verbreide mening, dat de 
pers de opinie van haar lezers zonder meer kon maken, werd door dit proces 
aangetast. Er ontstond begrip voor het feit, dat de invloed van de pers niet zo 
direct, onmiddellijk en massaal was als men meende. De enorme uitbreiding van 
de lezerskring, de veel grotere plaats, die het nieuws zich heeft veroverd, en het 
feit, dat de algemene ontwikkeling is toegenomen en ook andere media, zoals de 
radio vele lezers bereiken, heeft een aantal lezers een critischer instelling gegeven 
tegenover hun krant. Ook tegenover hun opinie-krant. Heel scherp en niet zonder 
overdrijving komt deze verandering tot uiting in de volgende citaten: 

Kipling dichtte: 
The Pope may launch his Interdict, 
The Union its decree, 
But the bubble is blown and the bubble is pricked 
By us and such as we. 
Remember the battle and stand aside 
While Thrones and Powers confess, 
That King over all the children of pride 
Is the Press - the Press - the Press. 

Maar Erwin Canham, hoofdredacteur van de Christian Science Monitor schreef 
in het I.P.I.-report - Juni 1953: 

"De voornaamste verantwoordelijkheid van een krant ligt echter in het juist 
weergeven van de gebeurtenissen. Wij kunnen gauw te veel naar de lezers toe
schrijven. Geef de lezers de feiten en zij zullen zelf heel wat conclusies trekken. 
Maar wij moeten er voor zorgen, dat wij genoeg feiten geven - feiten die naar 
objectieve maatstaven zijn verzameld. Het is evident dat bij het verzamelen en 
selecteren van die feiten, die men wil afdrukken de eigen overtuiging van de redactie 
zich zeer doet gelden. Maar er is één garantie voor objectiviteit - het aanvaarden 
van een onpartijdige verantwoordelijkheid tegenover het geheel van alle lezers. In 
steeds toenemende mate worden moderne kranten niet meer uitsluitend door lezers 
gelezen, die het met de principiële overtuiging van de redactie eens zijn (zoals dat 
in de 19de eeuw meestal het geval was). Haar lezers vormen meer en meer een 
doorsnee van het gehele volk. Vele kranten hebben een massale lezerskring en zo'n 
lezerskring heeft behoefte aan overvloedig met elkaar in verband gebracht feitelijk 
nieuws, en niet aan mening of vooroordeel. Er is een tijd geweest dat een krant 
er op kon rekenen dat haar vooroordelen in overeenstemming waren met de 
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vooroordelen van de meerderheid van haar lezers. Die tijd is voor de meeste 
kranten in de Verenigde Staten en voor vele kranten elders voorbij." 

Niet zonder overdrijving is het eerste citaat, in het bijzonder voor de Nederlandse 
verhoudingen. In ons land heeft immers het populaire nieuwsblad lang niet die 
vlucht genomen als in Engeland. De bestaande kranten vingen een groot deel van de 
groeiende massa krantenlezers op. Een van de oorzaken van deze ontwikkeling is 
stellig, dat ook de opiniebladen ten onzent zich tijdig op een snellere berichtgeving 
toelegden en meer aandacht aan het nieuws gingen besteden. Een andere oorzaak 
kan worden gezocht bij de trouw van de Nederlandse lezer aan het dagblad, dat 
met zijn religieuze en politieke voorkeur het best overeenkomt. 

De lezerskring van het Nederlandse opinieblad biedt daardoor een grotere ver
scheidenheid, naarmate het meer aan de eis ook een goed nieuwsblad te zijn is 
tegemoet gekomen. Naast de lezers, die het blad om zijn opinie door dik en dun 
trouw zijn, staan lezers, die in mindere of meerdere mate door het nieuwsblad
karakter van het opinieblad worden gebonden. Deze band is hoogst waarschijnlijk 
minder sterk dan de opinie-band. 

Is de opinie dan van mindere betekenis geworden voor de taak, die de krant 
heeft te vervullen? Dit is in genen dele het geval. De krant geeft door haar opinie 
steun aan de beoordeling van de feiten aan haar lezers, en zij behoort dat te doen. 
De krant geeft anderzijds ook in haar opinie weer wat in haar lezerskring leeft. En 
ook dit behoort tot haar taak. Met dien verstande echter, dat een krant, die zonder 
eigen beginsel achter de mening van de dag van haar lezers aanloopt, beneden haar 
taak blijft. De ervaring leert trouwens, dat zulke kranten in veel mindere mate 
invloed op de overtuiging van haar lezers hebben dan kranten, die van een vast 
beginsel uitgaan. 

De opinie, die de opiniekrant uitdraagt werkt niet uitsluitend door haar commen
tariërende artikelen. Zij werkt op vele lezers ook niet direct, in de zin dat één 
beschouwing over een onderwerp hen overtuigt al wordt niet ontkend, dat er ook 
zulke lezers zijn, en dat dit verschijnsel zich lichter voordoet naarmate de lezer 
minder thuis is in het onderwerp. Naast deze directe beïnvloeding moet echter 
de indirecte beïnvloeding, de beïnvloeding op den duur, worden genoemd. Deze is 
waarschijnlijk zeer aanzienlijk. Bovendien heeft de krant invloed buiten eigen lezers
kring, doordat zij onderwerpen zo aan de orde kan stellen, dat:- een gedachten
wisseling onvermijdelijk wordt. 

Als voorbeeld moge het volgende gelden: De gedachtenwisseling in de rooms
katholieke pers in 1951 en '52 tussen vertegenwoordigers van de rechter- en de 
linkervleugel in de Katholieke Volkspartij heeft hoogstwaarschijnlijk indirect tot 
de stemmenwinst van de Partij van de Arbeid bijgedragen doordat een aantal 
rooms-katholieke kiezers de voorkeur aan de P.v.d.A. gaven boven de K.V.P., omdat 
deze laatste partij geen zekerheid van beleid bood. Deze gedachtenwisseling heeft 
deze lezers aan het denken gebracht in een richting, die niet die was, die door hun 
krant werd voorgestaan. Tot deze gedachtenwisseling in de RK. pers heeft echter 
Het Vrije Volk aanzienlijk bijgedragen, dat door zijn stellingnemen de rooms
katholieke bladen tot positiekiezen heeft gestimuleerd. 

Hoezeer het karakter van de krant ook invloed heeft op de keuze van het nieuws, 
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omdat alleen reeds in de beoordeling van de belangrijkheid van het nieuws een 
waarde-oordeel zit, dient de opiniekrant de feiten zo objectief mogelijk weer te 
geven. De krant mag de lezer niet in de weg staan zichzelf een oordeel over de 
feiten te vormen. 

Het moderne dagblad, dat er rekening mee moet houden, dat het ontwikkelings
peil van de lezers door het toegenomen onderwijs groter is geworden en dat andere 
media zoals de radio zijn lezers bereiken, dient er zich van bewust te zijn, dat de 
belangstelling van zijn lezers naar steeds meer onderwerpen uitgaat. Daarop moet 
de krant zich instellen, die haar positie niet wil verliezen. De verscheidenheid van 
nieuws, met de typografische vormgeving, die daarbij past, is derhalve ecn wezens
trek van het moderne dagblad. Het nieuws drukt op de voorpagina zijn stempel. 
Van de wijze waarop het nieuws wordt gebracht, gaat een bijzondere invloed uit. 
De "koppen" hebben een aanzienlijke suggestieve waarde. 

Aan deze ontwikkling hebben ook de opinievormende artikelen zich niet geheel 
onttrokken. Zij zijn in het algemeen korter geworden en vallen door een eigen 
plaats en speciale letter van de kop of van het gehele artikel extra op. Zij hebben 
tweeërlei functie: opinievormend en feiten uit het nieuws toelichtend, zonder dat 
van een oordeel di;ect sprake is. Beide behoort tot de taak van de krant. En meer 
dan dat: Het is uit een oogpunt van voorlichting noodzakelijk dat de krant een vast 
beginsel heeft en dat de lezer dat weet, omdat hij dan tevens weet uit welk 
gezichtspunt het nieuws op belangrijkheid is getoetst en van welke aard de sub
jectiviteit is, waarmee de krant als product van menselijke keuze is samengesteld. 

3. Pers in de democratie 

De pers kan niet volstaan met het geven van nieuws zonder meer. De feiten zijn 
dikwijls niet voor iedereen begrijpelijk, indien zij niet van een toelichting zijn 
voorzien. Berichtgeving plus verklarende toelichting meestal tot een geheel ver
smolten, bepalen samen het voorlichtende karakter van de pers. 

Het voornaamste - en oorspronkelijk het enige - doel van de pers is het 
voorzien in de behoefte aan nieuws, die het gros van de mensen als een elementaire 
behoefte gevoelt. Nieuwsgierigheid behoort tot het wezen van de mens. Die 
nieuwsgierigheid gaat uit naar alles wat er in zijn omgeving aan bijzondere dingen 
gebeurt. Zij gaat voorts uit naar al het abnormale, het buitenissige, het emoties 
verwekkende, dat verder af ligt. Zowel naar Siamese tweelingen als naar de vinding 
van de hete luchtrnotor, zowel naar de burgerlijke stand en de twee keer bloeiende 
appelboom als naar de aardbeving aan de andere zijde van de wereld. De gemengde 
berichten die vanaf het verschijnen van de eerste kranten in het begin van de 
17e eeuw in deze behoefte aan nieuws hebben voorzien, behoeven voor hun ver
spreiding per krant geen andere rechtvaardiging dan dàt zij in die behoefte voor
zien. Zij vormen nog steeds de ruggegraat van het plaatselijke blad en een van de 
pijlers waarop het landelijke dagblad staat. 

Al de oudste kraI).ten bevatten berichten, die voor de lezers meer betekenis 
hadden dan alleen het bevredigen van de nieuwsgierigheid. Het waren markt
berichten, scheepvaartberichten, tijdingen over politieke gebeurtenissen in het 
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buitenland, die van belang waren voor de handel en de vooruitzichten op oorlog 
of vrede. De stroom van berichten, die voor de lezer meer betekenden dan alleen 
het bevredigen van zijn nieuwsgierigheid is voortdurend toegenomen. Thans heeft 
die stroom een ongekende omvang gekregen. En in onze democratische staat heeft 
zij die ook moeten krijgen. Alleen al omdat in het klein verband van de gemeente 
en in het grote van het rijk iedere volwassene zijn stem heeft uit te brengen en dus 
zich op tal van terreinen een oordeel moet vormen. Maar ook omdat het dagelijks 
leven reeksen van beslissingen vraagt, die een feitenkennis veronderstellen, die 
alleen de krant vermag te geven. 

De wetenschap, dat er weer een "ongeluk op de Rijksstraatweg" is gebeurd 
spoort tot grotere voorzichtigheid aan, het verslag van een rechtszitting waarop een 
inbreker is veroordeeld, versterkt het rechtsbesef, het bericht dat radiozegels gekocht 
moeten worden bewaart voor boete, de ontdekking dat een neef voor een examen 
is geslaagd doet naar de pen grijpen om te feliciteren en een nieuwe grote order 
voor een scheepswerf opent mogelijk perspectief voor de man, die van werkkring 
wil veranderen. 

In al die gevallen heeft de pers niet slechts de functie van het bevredigen van 
de nieuwsgierigheid. Haar functie reikt veel verder: zij licht.in, zij waarschuwt, 
zij vraagt aandacht, zij geeft ter overweging, door het nieuws dat zij publiceert 
en door de wijze waarop zij dat doet. Hoe ingewikkelder de samenleving wordt, 
hoe gespannener de behoefte aan het nieuws zonder pretentie zal worden en hoe 
groter de behoefte aan het nieuws met de inlichtende, voorlichtende, verklarende 
functie. 
De ontwikkeling van de dagbladtechniek, - de opmaak, de foto - moet 
gericht zijn op het aantrekkelijk opgediend, overzichtelijk en bevattelijk publiceren 
van het nieuws, waarbuiten de vrije mens in een democratische samenleving niet 
leven kan en wil. De opmaak, de gehele technische verzorging is van elementaire 
betekenis geworden voor de mate, waarin het geschrevene lezers trekt. De krant 
wordt niet meer rustig en niet meer van a tot z gelezen. 

Het uitzonderlijk belang van de verspreiding van het nieuws voor elke samen
leving, maar met name ook voor de democratische staat, vergt, dat de pers zoveel 
mogelijk toegang heeft tot de bronnen van het nieuws. In de maatstaf wat nieuws 
is, dient eveneens volkomen vrijheid te bestaan. De vrijheid van pers legt de gehele 
verantwoordelijkheid voor de keuze tussen wat een krant al dan niet publiceert bij 
de leiding van die krant. De continuïteit van de nieuwsvoorziening is van het 
grootste belang voor de oordeelvorming. Het is niet slechts aangenaam voor de 
lezer dat hij van een gebeurtenis verneemt hoe zij afliep, het is van grote betekenis 
voor een gefundeerde meningsvorming. 

Slechts wanneer de pers over zoveel papier beschikt, dat de redacties het nieuws 
door gebrek aan ruimte niet tot het uiterste behoeven te beperken, kan zij haar 
nieuwsverzorgende taak op een wijze vervullen, die de lezer niet te zeer afhankelijk 
maakt van de maatstaf van belangrijkheid, die de redactie hanteert. En dat is van 
fundamenteel belang voor de democratie. 

In beginsel geldt immers bij een democratisch bestuur, dat geen feiten de ge-
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meenschap betreffende, buiten de openbaarheid mogen blijven. Het geheimhouden 
zij uitzondering. Want zonder de actieve belangstelling van het volk wordt de 
democratie uitgehold. Daarom is het openbaar maken van feiten, die de gemeen
schap raken en waarvan zij zich in haar bestuur rekenschap moet geven, van zo 
ernstige betekenis voor de democratie. 

In ons staatsbestel hebben parlement, provinciale staten en gemeenteraad in de 
eerste plaats een controlerende taak gekregen naast hun wetgevende en besturende 
taken. Deze colleges treden op voor hun kiezers, die derhalve op hun beurt op de 
hoogte moeten zijn van wat hun vertrouwensmannen doen. Bovendien moeten de 
kiezers over de feiten kunnen beschikken, die hen tot een beoordeling van wat er in 
de besturende en vertegenwoordigende colleges al dan niet gebeurt, in staat stellen. 

Voor deze informaties is de pers thans het belangrijkste middel. Wel mag de 
waarde van de radio, de film en televisie niet worden onderschat, ma..'\r voor deze 
media, vooral voor radio en televisie geldt, dat zij tot dusver niet meer dan een 
snel voorbijgaande indruk geven. Zij kunnen het geschreven woord wel voor
bereiden en versterken, maar niet vervangen. 

Om haar functie te kunnen vcrvullen heeft de pers recht op medewerking van 
de hierboven genoemde colleges. Dit recht is nog slechts zeer onvolledig erkend. 
Vooral van de zijde der bestuurscolleges ontbreekt nog dikwijls begrip voor de 
controlerende en voorlichtende taak, die de pers over hun activiteit tegenover het 
publick heeft. Het is dan ook onjuist, dat leden van vertegenwoordigende colleges 
er het door hun gecontroleerde bestuurscollege een verwijt van maken, dat het de 
pers tegelijkertijd of zelfs eerder inlicht dan hen zelf. Immers, de vcrtegenwoor
digende colleges hebben wel een exclusief recht tot het :nemen van beslissingen; 
zij hebben geen exclusief recht 1>p kennis van bepaalde feiten en in het algemeen 
wordt door onverwijlde mededeling van feiten aan de pers, dat wil zeggen aan de 
lezers van de krant, dus de kiezers, aan het beslissingsrecht van de vcrtegenwoor
digers geen afbreuk gedaan. 

Waar openbaarheid van de handelingen van de vertegcnwoordigcnuc colleges 
essentieel is voor de democratie, is het duidelijk dat de pers aan de berichtgeving 
over d<'"L<' handelingen de nodige zorg moet besteden. De aanwezige joumalisten 
vertegenwoordigen het publiek en hebben in deze zin zelf een vcrtegenwoordigende 
taak. In deze k-waliteit hebben wij er op toe te zien, dat de publieke 7A'\ak publiek 
behandeld wordt. De pers moet er op aandringen, dat openbaarheid regel, besloten
heid uitzondering zij. Waar zij, met erkenning van haar eigen verantwoordelijkheid 
voor het behoud der demoeratic zich ook beweegt op het terrein van colleges, 
waarvoor openbaarheid niet in de Grondwet is neergelegd, handelt zij niettemin 
overeenkomstig de beginselen der democratie. 

Dat de Nederlandse opvattingen nog voor verruiming vatbanr zijn, moge blijken 
uit de publiciteit, die in België bijvoorbeeld de ministerraad aan zijn eigen bande
lingen geeft. Tevens kan hier gewezen worden op de toenemende erkenning welke 
de persvertegenwoordigers bij de kabinetsformaties na de bevrijding ten onzent 
hebben vcnvorvcn. 

De positie van vertrouwensman en vertegenwoordiger van de lezers, die de 
journalist bij de besturende en vertegenwoordigende colleges inneemt, wordt nog 
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geaccentueerd door de vertrouwensrelatie die bestaat tussen krant en lezer. Er is 
immers scholing nodig om het verhandelde in een vertegenwoordigend college voor 
te zetten aan de lezer, en behalve de feiten zal de krant toelichtingen en be
oordelingen moeten geven. De lezer ervaart en weet dat, en door zijn aanvaarden 
geeft hij blijk een zeker vertrouwen te hebben in zijn krant. 

4. Sociaal-economisch nieuws 

Van hoe grote betekenis de pers als nieuwsverbreider is voor de maatschappij 
blijkt wel in het bijzonder bij een nadere beschouwing van de betekenis van de 
vele berichten op sociaal-economisch terrein in het moderne dagblad. Wij wezen 
er reeds op, dat de nieuwstijdingen van oudsher gericht waren op de belangstelling 
van de koopman. Gedeeltelijk zijn de kranten zelfs ontstaan uit doorgegeven 
mededelingen uit zakenbrieven van buitenlandse relaties. Thans is niet alleen de 
koopman en de bedrijfsleider maar ook de grote massa van de lezers geïnteresseerd 
bij berichten van sociaal-economische aard in de ruimste zin van het woord. Voor
eerst de lezer, die zich voor het welzijn van het land interesseert en zich een 
oordeel wenst te vormen over de talloze met sociaal-economische vraagstukken 
verbonden problemen, die in de naaste toekomst het bepalen van een standpunt 
eisen. Om een voorbeeld te noemen: het vooruitzicht voor de werkgelegenheid. 
Wil deze informatie tot haar recht komen dan is het noodzakelijk, dat zij met 
een grote continuïteit wordt gegeven. Bovendien dient de sociaal-economische 
informatie, wil zij aan dit doel, dat voor de politieke meningsvorming van zo grote 
betekenis is, beantwoorden, in een vorm te worden gegeven, die ook voor de niet
deskundige begrijpelijk is. In beide opzichten zijn er nog verbeteringen mogelijk in 
de Nederlandse pers. 

Maar niet alleen als belangstellend burger van een democratische staat heeft dé 
lezer behoefte aan sociaal-economisch nieuws. Ook als consument en als producent 
zijn vele lezers bij dit nieuws geïnteresseerd. Als consument wil de lezer weten 
welke goederen te verkrijgen zijn en welke prijzen worden verwacht. Het Neder
landse gezin is geïnteresseerd bij een daling van de Australische wolprijzen, en wil 
door de krant daarvan op de hoogte worden gehouden. Naast de inlichtingen, die 
de advertenties hem geven, verwacht hij nieuws van de krant, dat anders dan het 
advertentienieuws zonder het oogmerk om te verkopen wordt gepubliceerd. 

Er zijn vele tekenen, die er op wijzen, dat de krantenlezers gevoeliger voor de 
berichten op dit terrein zijn geworden dan voor de oorlog het geval was. Reeds 
de selectie en de wijze van publicatie van dit nieuws is daardoor van grote be
tekenis geworden. De ervaringen van de laatsfe vijftien jaar met de prijzen zullen 
daaraan niet vreemd zijn. Het behoeft geen betoog, dat het derhalve tot de goede 
voorlichting behoort meer dan voorheen berichten van sociaal-economische aard 
niet zonder nadere verklaring of toelichting te publiceren. 

Als producent verwacht de lezer, dat zijn krant hem zal inlichten over sociale 
wetten, belastingwetten, loonregelingen enz. Bij het uitleggen en bekend maken van 
nieuwe maatregelen op deze gebieden speelt de pers een voorshands onvervangbare 
rol. Daarbij valt niet slechts a-an de "gewone" lezer te denken, maar ook aan al 
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diegenen, die zelf leiding geven in het sociaal-economisch leven; hetzij in een 
overheidsfunctie, hetzij in het particuliere bedrijfsleven, als directeur van een 
fabriek, als bestuurder van een vakbond of als voorzitter van een coöperatie. Op 
hun beleid heeft de door het dagblad gegeven informatie grote invloed omdat deze 
informatie .actueel is. 

Een vrije pers vervult in de sociaal-economische sector alleen reeds door haar 
berichtgeving ook een controlerende taak. Zij selecteert het nieuws en licht het 
toe. Zij treedt op deze wijze in beoordeling van gevoerd beleid daar, waar andere 
organen, bijvoorbeeld de aandeelhoudersvergaderingen van naamloze vennoot
schappen, tegen die taak minder opgewassen raken. Aan deze critische taak zal 
het ten goede komen, wanneer de 'pers anders dan nu veelal nog het geval is ook 
andere aspecten dan die van de kapitaalverstrekking in haar beschouwingen betrekt. 

De advertentie in de krant is ten slotte niet meer uit ons sociaal-economisch 
leven weg te denken. Het publiceren van advertenties is een essentieel onderdeel 
van de sociaal-economische functie van de pers. Zij voorziet op deze wijze in de 
bemiddeling tussen koper en verkoper en ondanks de groeiende bemoeienis van de 
arbeidsbureau's in de bemiddeling tussen aanstaande werkgevers en werknemers. 
Het snelle medium, dat de krant is, stelt de consument en de producent in staat 
dagelijks de markt te overzien. 

Niet minder belangrijk is de krant als aankondiger van vergaderingen en als 
verspreider van officiële mededelingen. 

Hoeveel invloed de krant heeft op dit terrein, ook in een land waar de radio 
een grote rol speelt, is nog eens gebleken bij de recente typografenstaking in de 
herfst van 1950 in Pittsburg en Belfast. Het wegvallen van de advertenties beïn
vloedde aantoonbaar de omzetten van warenhuizen en winkels in het stadscentrum, 
van theaters en vervoersondernemingen. Niet onopgemerkt mag b~ijven dat het 
publiceren van advertenties (waarvoor wordt betaald) het mogelijk maakt de krant 
tegen een prijs aan de abonné's te leveren, die zeer aanzienlijk (in de naoorlogse 
jaren ongeveer de helft) ligt beneden de prijs, die voor een even grote krant zonder 
advertenties gevraagd zou moeten worden. 

De oplage van de kranten, die mede door de abonnementsprijs wordt bepaald, is 
daardoor gedeeltelijk afhankelijk van de omvang van de advertenties. Daar komt 
bij dat de nieuwswaarde van de advertenties, met name ook van de kleine adver
tenties, zeer aanzienlijk is. Ook ten opzichte van de advertenties heeft de krant een 
controlerende en selecterende taak. 

5. Pers en rechtspraak 

Het nieuws over misdadigheid en onmaatschappelijk gedrag verdient eveneens 
nadere beschouwing, omdat het verspreiden van dit nieuws door de krant andere 
en belangrijker aspecten heeft dan alleen het bevredigen van de nieuwsgierigheid. 
Ook deze berichtgeving heeft immers een positieve betekenis voor onze maat
schappij. Zou de pers zwijgen over gepleegde delicten, over de daaropvolgende 
activiteit van de politie en over de werkzaamheid van de rechters, dan zouden 
golven van vrees, achterdocht, wantrouwen in de overheid, en overdrijving van het 
gepleegde onrecht en de bestaande onveiligheid over het land spoelen en de rust, 
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het zelfvertrouwen en het geloof, dat de rechtsorde sterker is dan de delinquenten 
ondermijnen. Het nieuws van de vrije pers is het enige middel, dat het ongecon
troleerde en oncontroleerbare gerucht de kop in kan drukken. 

Niet alleen delicten, ook misstanden zijn onderwerpen voor een krant. Wanneer 
misstanden aanleiding geven tot justitieel ingrijpen, is er sprake van actueel nieuws. 
De krant heeft van die gebeurtenissen melding te maken, omdat iedere burger van 
een democratische staat recht heeft te weten welke inbreuken op de wetten worden 
gemaakt en hoe de autoriteiten optreden, en dus niet slechts ter bevrediging van de 
nieuwsgierigheid. Waar een norm pas gestalte krijgt in haar toepassing, heeft de 
burger recht op berichtgeving over het beleid van justitie en politie in de ruimste 
zin van het woord. Het verzorgen van deze berichtgeving is niet slechts een recht, 
het is een taak van de pers. Het verzorgen van deze taak behoort tot de functies 
van de pers in de democratische staat. 

De burger heeft niet slechts recht op nieuws over het beleid van rechter en 
Openbaar Ministerie en Justitie, hij heeft ook recht op een zekere controle op dit 
beleid. Dat recht is erkend in de ministeriële verantwoordelijkheid van de minister 
van Justitie, in de openbaarheid van de vonnissen en in het als regel openbaar zijn 
van de rechtszittingen. In onze maatschappij is het uitgesloten, dat de rechts genoot 
van het recht de rechtszittingen bij te wonen op enigszins ruime schaal gebruik kan 
maken. Het publiek op de publieke tribune in de rechtszaal is als regel bepaald 
geen afspiegeling meer van het volk. Dat is de aanwezige pers echter wel, althans 
zij behoort dat te zijn. In deze functie heeft de pers bij de rechtspraak een zeer 
gewichtige taak. . 

Het is derhalve noodzakelijk, dat deze functie van de pers wordt erkend en dat 
haar rechten worden uitgebreid. Hand in hand daarmee zal een verdere speciali
satie en selectie van de rechtbankverslaggevers moeten gaan. Dan zal het ook 
mogelijk worden als regel - doch ter beoordeling van de rechter - verslaggevers 

. ook toe te laten tot besloten zittingen, waarbij van geval tot geval bepaald moet 
worden of en wat over zulk een zitting gepubliceerd zal worden. Ook tot zittingen 
van administratief-rechtelijke colleges behoort als regel de pers toegang te hebben. 

Terwille van het maatschappelijk welzijn heeft de pers zich echter beperkingen 
op te leggen. Over zedendelicten berichte zij uiterst sober. In haar berichtgeving 
vermijde zij mededelingen, die de misdaad bevorderen, zoals het beschrijven van 
nieuwe methoden om een brandkast te forceren. Ook gebruike zij als regel slechts 
de initialen van de verdachte en de veroordeelde. Maar deze beperkende regels 
dienen uitzondering te blijven. Want een rechtspraak zonder publiciteit zou van een 
groot deel van haar norm-vormend en norm-handhavend effect worden beroofd. 
Bovendien zou de door de onvermijdelijke en nuttige berichtgeving omtrent mis
drijven geschokte rechtsorde de tegenkracht, die uitgaat van de berichtgeving 
omtrent de activiteit van de politie (het vatten van de schuldige, de snelheid, 
waarmee wordt opgetreden), het Openbaar Ministerie en de rechter niet kunnen 
ontberen. De pers is het middel waardoor de rechter als orgaan van de gemeenschap 
de gemeenschap bereikt. 

Naarmate de samenleving ingewikkelder wordt, de regels toenemen en de over
treding van die regels ernstiger repercussies voor de samenleving heeft, wordt de 
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sociaal-paedagogische taak van de rechter groter. Men denke aan het economisch 
strafrecht, aan het verkeersrecht, maar ook aan de toenemende betekenis van uit
spraken van de civiele rechter in kort geding. De taak van de pers wordt in niet 
mindere mate zwaarder. De samenwerking tussen rechter, politie en pers zal des
kundiger en intenser moeten worden, met volledig behoud van ieders eigen verant
woordelijkheid en vrijheid van handelen. Dat wil mede zeggen, met stevige hand
having van de regel, dat over een zaak, die "sub judice" is door de pers niet wordt 
geschreven enerzijds en dat de pers vrij is in de behandeling van het rechterlijk 
beleid anderzijds. Wij achten het derhalve gewenst, dat de pers vrij blijft haar 
mening over een vonnis in eerste aanleg te geven, ongeacht of van de mogelijkheid 
van appèl gebruik wordt gemaakt. Gebeurt dit laatste, dan komt de zaak ander
maal "sub judice". 1) 

6. Andere terreinen 

Op nog enkele andere terreinen van de berichtgeving blijkt, dat bij het primaire 
doel van de krant: bevredigen van de nieuwsgierigheid, zich andere doeleinden 
hebben gevoegd. Bij het buitenlandse nieuws heeft naast het politieke en het merk
waardige gemengde bericht, de snelle berichtgeving over de politieke en econo
mische gebeurtenissen van de dag een grote plaats ingenomen. Dat is een direct 
gevolg van de toegenomen wederzijdse afhankelijkheid der verschillende landen. 

1) In tegenstelling tot het te d~zer zake waardevolle richtlijnen bevattende rapport 
Justitie-Politie-Pers van de d.d. 22 Maart 1950 door de minister van Justitie ingestelde 
Commissie onder voorzitterschap van prof. J. M. van Bemmelen. 

661 



Een aibankelijkheid, die de naoorlogse politiek in West-Europa met zijn streven 
naar samenwerking en integratie sterk heeft bevorderd. 

De steeds groeiende stroom nieuws, .waarvan men maar al te vaak de herkomst 
moet gissen stelt steeds hogere eisen aan de redacties van de kranten. De critische 
selectie en een verklarende toelichting is steeds noodzakelijker. Ter vermijding van 
te grote afhankelijkheid van wat de grote buitenlandse persbureau's geven is eigen 
informatie van eigen correspondenten nodig. De functie van de buitenlandse cor
respondent, vroeger zelf in de eerste plaats nieuwsaanbrenger, verandert daardoor 
wel, maar neemt allerminst af in betekenis. 

Waar de politieke ontwikkeling steeds meer noopt tot oordeelvorming over 
internationale kwesties, wordt de voorziening met nieuws over het buitenland voor 
de vrije pers in de democratische staat steeds meer een taak, waaraan zij zich niet 
kan en mag onttrekken. 

De feitelijke of actuele waarde van het nieuws treedt in de culturele critiek soms 
op de achtergrond ten behoeve van het vormen of leiden der opinie of van de 
informatie in breder en dieper verband. Het nieuws is dikwijls aanleiding voor 
beschouwingen, welke tot doel hebben de lezer op dit gebied te scholen en hem in 
staat te stellen zelfstandig te gaan oordelen, door het verband te leggen tussen de 
ene culturel manifestatie en de andere, door critiek uit te oefenen, en door middelen 
ter verbetering voor te stellen. De kunstcritiek vormt een voorbeeld van extreme 
vorm, welke het "nieuws" in de culturele critiek kan bereiken: het percentage 
nieuws is hier zeer gering vergeleken met het paedagogische, informatieve en 
opinievormende deel. 

Is de pers door de regelmatige berichtgeving en beoordeling van het cultureel 
gebeuren een onvervangbaar medium tussen culturele uiting en publiek, door haar 
critische rol en de wijze waarop zij voorlicht is zij zelf deel van het culturele 
gebeuren. De richting van de krant is van grote betekenis voor de wijze waarop 
zij haar culturele taak vervult. 

Had het gemengde nieuws vooral voorzover het weinig serieus was, reeds het 
karakter van ontspanningslectuur, had de 19de-eeuwse krant reeds de strekking 
buiten de sfeer van het nieuws bij te dragen aan de ontwikkeling van de lezer, bij 
de huidige krant heeft zich de ontspanning en ontwikkeling een eigen plaats ver
oveI;d. Deels in nieuwe vormen van rubrieken, die zich tot bepaalde groepen lezers 
richten, deels door terreinen te betreden, die voordien het uitsluitend domein van 
tijdschriften en populaire boeken waren. De krant is op dit terrein goed te verge
lijken met de film, de radio en de televisie, waartussen zij in De Weg naar Vrijheid 
wordt behandeld. 

Zij heeft boven deze echter het voordeel, dat zij een meer blijvende indruk kan 
maken doordat de lezer in zijn eigen tempo van de krant kan kennisnemen. 

Wetenschappelijke vraagstukken worden wegens hlID actualiteit soms in de krant 
behandeld, doch evenzeer komt het voor, dat de behandeling deel uitmaakt van 
een verder strekkend betoog. Want de krant heeft op dit terrein in het bijzonder 
een belangrijke taak te vervullen, nl. door misverstanden uit de weg te ruimen, 
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pseudo-wetenschappelijke methoden te bestrijden en bovendien, zo mogelijk vanuit 
haar maatschappij-beschouwing, de betekenis van een bepaalde wetenschappelijke 
richting, ontdekking of gebeurtenis haar plaats in het geheel te geven. 

7. Onafhankelijk en vrij 

Uit de schildering van de functies, die de pers in een democratie heeft, zoals 
wij die hierboven gaven, blijkt dat de pers deze functies slechts kan uitoefenen 
als zij onafhankelijk is en vrij. Dat geldt ook voor de pers in een maatschappij, die 
verandert in socialistische richting. Voordat overwogen wordt welke maatregelen 
nodig zijn om die onafhankelijkheid en vrijheid te garanderen is het noodzakelijk 
de vraag aan de orde te stellen: hoe staat het met de onafhankelijkheid en de 
vrijheid van de pers in ons land? 

Onder onafhankelijkheid verstaan wij de bevoegdheid van de redactie van een 
dagblad zelf het beleid te bepalen. Onder vrijheid verstaan wij de vrijheid van 
drukpers. De verhouding tussen de redactie en de directie is bij elke krant afzon
derlijk geregeld. Er zijn kranten waarbij de redactionele leiding geheel onafhan
kelijk is van de commerciële leiding. Er zijn dagbladen waar de directeur grote 
invloed heeft op het redactionele beleid. 

Wenselijk is een toestand, waarbij de opinie van de krant geheel en bij uitslui
ting wordt bepaald door de hoofdredacteur. Deze bepaalt ook het journalistieke 
beleid. Maar bij de bepaling van het journalistieke beleid is hij gehouden tot 
overleg met de directie. 1). 

Over de advertenties heeft de redactie geen zeggenschap. De directie is alleen 
verantwoordelijk, eventueel na overleg met de hoofdredacteur. Er dienen regels 
te komen, die een zekere zeggenschap van de redactie garanderen bij verandering 
van eigenaar van een krant. 

De hier genoemde desiderata kurmen worden gerealiseerd door een Perswet. 
Ofschoon ook met een Collectieve Arbeids Overeenkomst op dit gebied reeds het 
een en ander is bereikt en nog bereikt kan worden. Een sociale positie, die de 
journalist een maatschappelijke status geeft in overeenstemming met het aanzien 
dat de pers behoort te hebben, dient in een C.A.O. geregeld te worden. De Fede
ratie van Nederlandse Journalisten heeft reeds belangrijk studiemateriaal voor een 
verbetering van de bestaande regeling bijeengebracht. 

Met de bijzondere positie van de redactie in het krantenberu'ijf behoort rekening 
gehouden te worden, wanneer de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie in het pers
wezen wordt ingevoerd. 

Ook wanneer de Perswet de verhouding tussen redactie en directie zou regelen, 
blijft er een aanmerkelijke invloed van de directie van het krantenbedrijf bestaan, 
alleen reeds doordat zij de redacteuren aanstelt. En de directie is verantwoordelijk 
aan de eigenaar van de krant. . 

Het plan "De Weg naar Vrijheid" wijst de gedachte aan socialisatie van de pers 

1) Art. 14 C.A.O. Dagbladbedrijf 1950 zegt: De directeur en de hoofdredacteur (alge
meen redactiechef) zullen met betrekking tot redactionele aangelegenheden voortdurend 
met elkaar overleg plegen. 
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terecht van de hand. Dat betekent, dat het eigendom van de pers-bedrijven in 
particuliere handen moet blijven, zoals in Nederland het geval is. Het uitgeven van 
een opinievormende krant behoort niet tot de taak van de overheid. Ter wille van 
de onafhankelijkheid van de pers is het echter noodzakelijk dat het publiek weet, 
wie de eigenaren van een krant zijn. In Nederlandse verhoudingen betekent dit, 
dat onze voorkeur uitgaat naar de Naamloze Vennootschap met aandelen op naam 
als de bedrijfsvorm voor het krantenbedrijf. Deze vorm garandeert de grootste 
openbaarheid, omtrent de eigenaar van het krantenbedrijf en de financiële uitkom
sten van het bedrijf. In een Perswet zouden strenge voorschriften over de gegevens, 
die gepubliceerd moeten worden, op hun plaats zijn. Wettelijke beperking van het 
percentage uit te keren dividend, zoals De Weg naar Vrijheid voorstelt zou boven
dien diegenen van het exploiteren van een krant kunnen weerhouden, die geen 
ander doel dan het maken van winst beogen. De naamloze vennootschap verdient 
om deze reden de voorkeur met name boven de stichting. De onafhankelijkheid 
van de pers kan ten slotte worden bedreigd door een te grote invloed van de 
adverteerders. In ons land wordt beïnvloeding van de redactionele inhoud van de 
krant door adverteerders algemeen veroordeeld en afgewezen. 

Tot de mogelijkheden· van het uitoefenen van invloed behoren de volgende 
gevallen: 

1. Dwang door adverteerders: de adverteerder stelt zijn klandizie afhankelijk 
van een bepaalde redactionele medewerking of onthouding van critiek. Deze 
dwang wordt positief afgewezen. Toen een bioscoop-exploitant zijn advertentie niet 
aan een blad wilde opgeven, omdat een bepaalde criticus van dat blad niet naar 
zijn zin had geschreven, heeft de gehele Amsterdamse pers de advertentie 
geweigerd. 

2. Lankmoedigheid tegenover een adverteerder op eigen initiatief van de leiding 
van een dagblad. 

In hoeverre critiek op handelingen van een adverteerder uit de krant wordt 
geweerd is moeilijk te constateren. Groot kan dit euvel niet zijn, want de krant 
moet nu eenmaal een bepaald feit dat nieuws is opnemen. 

Wel bestaat het euvel van "free publicity": het vermelden van door adverteer
ders verstrekte feiten (persconferenties, opening en verbouwing van ondernemingen, 
enz.), die eigenlijk geen nieuws in redactionele zin zijn, in de redactionele kolom
men. Overleg tussen hoofdredactie en directie kan nog verbetering brengen. 

In sommige plaatsen wordt deze "free publicity" geweerd door een commissie 
van redacteuren. Ook de Nederlandse Dagblad Pers heeft een instantie, die de 
kranten adviseert. Verdere maatregelen zijn momenteel bij de N.D.P. in studie. 

S. Het creëren van speciale rublieken met een overeenkomstige advertentie
rubriek. 

Hier is zelden te constateren, waar de oorsprong ligt. Soms zal de directie een 
vruchtbaar advertentie-gebied zien en de redactionele tekst er bij laten schrijven, 
soms zal een reportage, door de redactie verzorgd, aanleiding zijn tot advertentie
werving. De grens is moeilijk te trekken. In Nederland zijn op dit gebied zeker 
geen excessen, hoewel waarschijnlijk economisch zwakkere kranten meer zullen 
toegeven dan sterkere. 



Voor verdere maatregelen of zelfs wettelijke voorzieningen is geen aanleiding. 
Noch zou effect van zulke regelingen zijn te verwachten. Voortdurende waak
zaamheid op het naleven van art. 13 van de "Regelen voor het Advertentiewezen" 
is voldoende. 1) 

8. Practijk der vrijheid 

Op de vraag of de pers in Nederland werkelijk vrij is moet in de eerste plaats 
worden gewezen op art. 7 van de Grondwet. Deze bepaling sluit slechts preven
tieve censuur uit. Jurisprudentie en traditie hebben van deze bepaling echter een 
garantie voor de persvrijheid gemaakt. Aan verbetering van de tekst van art. 7 
Grondwet bestaat derhalve geen behoefte. Wel zou te denken zijn aan een erken
ning van de functionele betekenis van de pers in ons staatsbestel, waarbij voor ons 
voorop staat, dat elke grondwetswijziging, die een breuk zou kunnen betekenen in 
de bestaande bevredigende interpretatie van art. 7 ongewenst is. 

De garantie in de Grondwet gegeven kan echter door de overheid op verschil
lende manieren' illusoir worden gemaakt. Te denken valt bijvoorbeeld aan een 
distributie van papier, waarbij de overheid beslist over de toewijzingen. Dergelijke 
inbreuken op de persvrijheid tasten evenzeer het wezen van de democratie aan als 
een directe inbreuk op art. 7 van de Grondwet. Van de Nederlandse overheid, die 
de Grondwet respecteert, mag men verwachten, dat zij tot maatregelen in deze zin 
nimmer zal overgaan. Andere garanties tegen inbreuken van deze aard dan die, 
welke onze politieke democratie door haar bestaan alleen garandeert, zijn niet te 
geven. Is de vrijheid van de pers tegenover de overheid een zaak van democratische 
waakzaamheid, waarover men zich noch in de huidige verhoudingen, noch in de 
door De Weg naar Vrijheid gewenste maatschappelijke verhoudingen in Nederland 
zorg behoeft te maken, anders is het met de vraag of de financiële en technische 
problemen, welke ieder die een dagblad wil exploiteren heeft te overwinnen, niet 
zo groot zijn, dat de persvrijheid althans wat het dagbladwezen betreft, niet feitelijk 
is (en verder wordt) uitgehold. 

Voor het oprichten van een dagbladbedrijf is een groot kapitaal nodig. Niet 
alleen de technische uitrusting, ook het scheppen van een zo grote lezerskring, dat 
de exploitatie lonend is, eist zeer grote bedragen. Voor de bestaande dagbladen is 
deze ontwikkeling een stimulans geweest voor samensmelting, waarbij verschillende 
dagbladen soms wel een eigen naam behielden, maar in handen kwamen van één 
kapitaalgroep. 

1) De tekst van dit artikel uit het statuut, dat is ondertekend door de pers, de adver
tentiebureau's en de verenigingen van adverteerders, luidt: 

1. Het is de uitgevers verboden er toe mede te werken, dat in de redactionele kolom
men anders dan uit zuiver redactionele overwegingen wordt geschreven over het bedrijf 
of de artikelen van adverteerders of mogelijke adverteerders. 

2 ..... 
3. Het is de reclarnebemiddelaars en de adverteerders verboden, in welke vorm ook, 

drang uit te oefenen op de redactionele beslissingen ten aanzien van de inhoud van een 
blad of een tijdschrift. 

4. Het is de reclarnebemiddelaars verboden een verzoek tot redactionele medewerking 
als bedoeld in lid 1 aan de uitgevers over te brengen. 
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Deze samensmelting en concentratie is in de Engelse pers begonnen, toen het 
goedkope nieuwsblad opkwam en de ene ouderwetse deftige krant na de andere 
het onderspit dolf. Een staatscommissie, die na een interpellatie in het Engelse 
Lagerhuis op 14 April 1947 door de toenmalige Labour-regering werd ingesteld, 
heeft echter geconstateerd, dat de vorming van machtige krantenconcerns reeds 
in 1929 tot staan kwam. 1) 

De oorzaak daarvoor is waarschijnlijk, dat toen de nog bestaande onafhankelijke 
bladen zich hadden aangepast aan de nieuwe stijl en de technische onl:\vikkeling, 
in de berichtgeving en de nieuwsoverbrenging. Door deze ontwikkeling werd de 
positie van provinciale en plaatselijke bladen tegenover de landelijke sterker. 

In ons land heeft de concentratie nimmer Engelse vormen aangenomen. Con
cerns als het Kemsley en het Beaverbrook-concern hebben zich hier niet ontwik
keld. Wel is, vooral door de telex, ook hier de concurrentiemogelijkheid van de 
plaatselijke en regionale pers zeer veel groter geworden. De grote landelijke bladen 
zijn thans tegenover de provinciale en plaatselijke pers niet in de aanval, maar in 
de verdediging. Wel zijn er verschillende plaatselijke bladen in de handen van 
dezelfde groep kapitaalbezitters. Het feit, dat in ons land 75 regionale bladen door 
60 ondernemingen worden uitgegeven suggereert een grotere verscheidenheid dan 
er is. Van de 60 ondernemingen is een aantal zo nauw aan elkaar verbonden, 
dat zij niet als onafhankelijke ondernemingen bij elkaar geteld mogen worden. 
Houdt men die ondernemingen die slechts formele zelfstandigheid bezitten buiten 
de optelling dan komt men tot pl.m. 50 ondernemingen, die een dagblad uitgeven. 

Toch menen wij dat de toestand niet van dien aard is, dat tot behoud van de 
nodige verscheidenheid ingrijpen noodzakelijk is. We tellen in ons land naast een 
aantal regionale en plaatselijke bladen van verschillende overtuigingen nog meer 
dan tien landelijke dagbladen, elk van een andere kleur, waarvan er slechts enkele 
door eenzelfde onderneming worden geëxploiteerd. Te meer menen wij dat voor 
ingrijpen geen reden is, omdat het zeer de vraag is of enig ingrijpen het gewenste 
effect van een grotere verscheidenheid kan bereiken zonder grote gevaren voor de 
persvrijheid met zich mee te brengen. 

Achten wij dus, dat de keuze van bladen voor de lezer in Nederland, bij de 
verscheidenheid aan kranten groot genoeg is, niet te ontkennen valt, dat de geza
menlijke bestaande bladen practisch een monopolie bezitten. De bestaande dagbla
den werken met een apparatuur en gebouwen, die voor een groot deel nog voor 
1940 tegen veel lagere prijzen dan de thans geldende zijn aangeschaft. Om een 
voor de exploitatie noodzakelijke advertentie-omzet te verkrijgen moet men eerst 
een oplaag hebben, die voor de adverteerders aantrekkelijk is. Dat wil zeggen, dat 
er een grote groep lezers moet zijn, die zich door de bestaande dagbladen ondanks 
hun verscheidenheid niet bevredigd gevoelt en zich op het nieuwe blad abonneert. 
Bij gebrek aan een apparatuur moet een nieuwe krant bovendien in loondruk 
drukken, hetgeen financieel bijzonder bezwaarlijk is en dikwijls de kwaliteit van 
de krant ongunstig beïnvloedt. Ten slotte hebben bestaande kranten op elke 
nieuwe krant de voorsprong van de traditie. 

1) Royal Commission on the Press 1947-1949. Report presented to Parliament by 
Command of His Majesty, June 13th 1949. 

666 



Wie een nieuwe krant wil oprichten heeft daartoe niet alleen een groot begin
kapitaal nodig, hij moet bovendien bereid zijn nog jaren verlies te dragen. Een 
voorbeeld van een geval, waarin een kapitaalgroep zich na de oorlog op de exploi
tatiekosten van een dagblad heeft verkeken, is dat van Het Dagblad, dat, gesticht 
door industrieel kapitaal, na een half jaar ter ziele is gegaan. 

Dit overwicht van de bestaande pers kan soms werken als een practisch mono
polie, dat een overheersende invloed op de meningsvorming krijgt en - wat erger 
is - verhindert, dat serieuze afwijkende meningen aan bod kunnen komen. Dat 
kan het geval zijn bij de plaatselijke pers. In een bepaalde plaats kan een dagblad 
zo'n sterke positie veroveren, dat het practisch uitgesloten is, daar een ander 
exploitabel dagblad te stichten, ook wanneer dit bestaande blad slechts één richting 
vertegenwoordigt. Hetzelfde kan zich voordoen binnen een bepaalde geestelijke of 
politieke stroming. 

Het is, menen wij, dit verschijnsel, dat de Plancommissie in het bijzonder op het 
oog heeft gehad bij enkele van haar suggesties om "afwijkende" meningen meer 
dan op het ogenblik het geval is, uitingsmogelijkheden te verschaffen. Zo beveelt 
de Plancommissie een "eerlijke" ingezonden-stukken-rubriek zonder steeds "corri
gerende redacties" aan. De gewoonte om zulk een rubriek op te nemen bestaat 
reeds bij vele kranten en heeft enige betekenis, al mag men geen hoge verwach
tingen koesteren. Wij achten het de plicht van een redactie een ingezonden stuk, 
waarin feitelijke onjuistheden voorkomen, niet zonder onderschrift te publiceren. 

De verderstrekkende suggestie, naar analogie van literaire tijdschriften ook in de 
sfeer van de pers publicatiemogelijkheden voor kleinere groepen te scheppen door 
hulp van de overheid, schijnt effectiever te zijn, maar is tevens bezwaarlijker. Elke 
directe overheidssteun voor een persorgaan, dat een bepaalde mening verkondigt, 
is naar onze overtuiging volstrekt onaanvaardbaar. Een dergelijk persorgaan is 
financieel afhankelijk van de overheid en een dergelijke politiek dreigt voortdurend 
tot redactionele afhankelijkheid en tot zeer onverkwikkelijke politieke moeilijkheden 
te leiden. Politieke meningsvorming is direct, noch indirect een taak van de overheid. 
Verklaring van en toelichting op haar eigen maatregelen is de grens tot waar de 
overheid mag gaan. 

Wanneer er echter middelen zouden zijn om dit doel, dat het Plan zich stelt, te 
_ bereiken, waaraan dit gevaar niet kleeft, zou een ernstige bestudering op zijn plaats 

zijn. Al dient men bedacht te zijn op de neiging tot versplintering in ons volk, die 
stellig geen aanmoediging behoeft. Vooralsnog zien wij zulke middelen niet. 

9. Bedreiging der vriiheid 

Eerst tegen de achtergrond van de fundamentele waarde van de persvrijheid 
voor onze samenleving kan de vraag aan de orde worden gesteld, of het misbruik, 
dat van die vrijheid gemaakt kan worden, voor onze samenleving van dien aard is, 
dat maatregelen noodzakelijk zijn. Niet ontkend kan worden, dat de persvrijheid 
misbruikt kan worden en wordt. 

Het systematisch misbruik maken van deze vrijheid door lieden, voor wie de 
persvrijheid als zodanig geen waarde heeft, heeft geleid tot het overwegen van 
methoden om dat misbruik te beperken. 
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Toch menen wij, dat bij de vraag of en hoe misbruik van de persvrijheid krach
tiger moet worden bestreden niet het misbruik, dat door de tegenstanders van onze 
democratie van dit grondrecht wordt gemaakt, de doorslag mag geven. Wanneer 
men dit misbruik wil bestrijden, dient men dat te doen in de bestrijding van het 
misbruik, dat deze groep ook van andere grondrechten, zoals het kiesrecht maakt, 
door het nemen van uitzonderingsmaatregelen tegen antidemocratische elementen. 

De vraag, die derhalve te beantwoorden overblijft is deze of de bestaande 
wettelijke bepalingen voldoende garanderen dat de pers haar taak zoals die hier 
is beschreven naar behoren kan vervullen. Wij menen dat dit niet het geval is. In 
het strafrecht zou in de verschillende delicten, die ook door een redactie van een 
dagblad gepleegd kunnen worden een aanvulling op zijn plaats zijn, die in sommige 
gevallen "het publiceren" naast het verspreiden in de in de wet genoemde vormen 
strafbaar stelde. Een verschijningsverbod wijzen wij af, tenzij het wordt afgekondigd 
in het geheel van een complex maatregelen tegen een antidemocratische groep. 
Ten einde moeizame civiele procedures te vermijden verdient het aanbeveling een 
zeer verstrekkend droit de réponse te scheppen, waarmee tot onmiddellijke rectifi
catie van feiteliïke onjuistheden kan worden gedwongen. Voor een regeling van 
deze aard zal echter een Perswet onvermijdelijk zijn. 

Hoezeer wij de voorkeur geven aan enige verscherping van de strafrechtelijke 
bepalingen en in het algemeen voor het tuchtrecht slechts een bescheiden terrein 
aanwezig achten, is de pers zozeer aan bepaalde regels gebonden, dat een op een 
Perswet steunend tuchtrecht ter aanvulling van het bestaande strafrecht gewenst is. 
Dit tuchtrecht zal zich hebben uit te strekken zowel over de journalisten als over 
de zakelijke leiding van het dagbladbedrijf en op de beproefde regels van proces
recht met inbegrip van hoger beroep moeten zijn opgebouwd. Bestudeerd zal 
moeten worden of en in hoeverre de uitoefening van de functie van journalist of 
van directeur van een dagbladbedrijf aan een erkenning en/of een toelating zal 
moeten worden gebonden. 

10. Opinie - pers. 

Bijzondere aandacht vraagt ten slotte de huidige en toekomstige positie van de 
opiniekrant, waartoe de socialistische kranten - waaronder de partijkrant -
behoren. 

In het buitenland is een tendentie waar te nemen dat de lezers zich van het 
officiële partijblad afwenden. De niet met de socialistische partij op enigerlei wijze 
verbonden krant is duidelijk in het voordeel tegenover het officiële partijorgaan. 
Dat wordt ongetwijfeld mee veroorzaakt door de verschuiving van de belangstel
ling voor een krant, die voor alles opinieblad is naar een krant, die in de eerste 
plaats actueel nieuwsblad zoekt te zijn. 

In Frankrijk zijn er naast de bijna verdwenen Populaire een aantal onafhankelijke 
socialistische bladen in Parijs en in de provincie, die een lezerskring van tussen de 
3 en 4 millioen bereiken. 

In Engeland ziet men in 1951 naast de Daily Heraid, de socialistische partij
krant met een oplaag van 2.200.000, de onafhankelijke socialistische Daily Mirror 
met een oplaag van 3.700.000. 
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In Duitsland bereikten de onafhankelijke bladen na de oorlog een oplaag van 
4.500.000, de socialistische en chr. democratische pers kwamen tezamen tot een 
oplaag van 3.800.000, terwijl alle partijbladen tezamen nog niet het peil van de 
onafhankelijke bladen bereikten. 

Ook waar de socialistische partijkrant tijdig van opiniepers voor een betrekkelijk 
kleine kring gelijk-gezinden, die hun overtuiging door een krant bevestigd en 
gesteund zagen, is veranderd in een modem nieuwsblad met een uitgesproken 
opinie, zoals in ons land, moet rekening worden gehouden met de toegenomen 
voorkeur voor van partijen onafhankelijke kranten. Deze ontwikkeling stelt de 
partijkrant voor problemen, die nog onvoldoende zijn doordacht, doch die benaderd 
moeten worden vanuit de kennis over de verhouding tussen krant en lezers. 

Van deze verhouding is, hoeveel ook onbekend is, het volgende op te merken. 
In de moderne krant dient het nieuws naast de opinie ook de volle aandacht te 
krijgen. De toegenomen algemene ontwikkeling bij de lezers stelt aan dat nieuws 
hogere eisen dan vroeger. De lezer vraagt meer nieuws en objectiever nieuws. Het 
is de taak van de krant aan dit verlangen te voldoen en door een zorgvuldige ver
werking van het nieuws, door het waar nodig tóe te lichten en in gemakkelijk te 
begrijpen vorm te gieten, die algemene ontwikkeling te stimuleren. 

Wanneer men zegt dat de moderne krant gebaseerd is op een massa-oplaag, dan 
is dat niet onjuist, mits men bedenkt dat het lezen van de krant niet in massa 
gebeurt maar individueel en dikwijls in de afzondering van de huiselijke kring. 
De manier waarop van de krant kennis wordt genomen mist derhalve het oncritische 
van de wijze waarop de massa in het algemeen in verzameling bijeen, waarneemt 
en oordeelt. De redactie van de krant heeft niet met de massa te maken, maar met 
individuele lezers. 

De moderne krant zal niet mogen volstaan met het zo objectief mogelijk brengen 
van nieuws en opinie. Zij heeft daarenboven de taak het initiatief te nemen tot 
publicaties, waardoor maatschappelijke vraagstukken in de aandacht komen. Voor 
het daartoe nodige onderzoek dient de opiniekrant te beschikken over deskundigen 
hetzij in haar staf, hefzij voor zulk een publicatie speciaal aangetrokken. Deze beide 
taken, de verwerking van het sociaal-economische, het culturele, het politieke, 
het buitenlandse nieuws en het verrichten en stimuleren van onderzoekingen, ver
eisen een nauwe samenwerking van deskundige journalisten in de staf van de 
krant. De moderne krant is product van hun samenwerking. De wens in De ~T eg 
naar Vrijheid, dat meer artikelen in de krant door de schrijver ondertekend zouden 
moeten worden, mag niet zover gaan, dat de anonimiteit van de opinie van de 
krant wordt aangetast. 

De objectiviteit van de voorlichting zal tot uiting komen en moeten komen in 
een steeds zorgvuldiger afscheiding van het commentaar. Het doel van de opinie
krant moet zijn, dat de lezer in staat is door de nieuwsvoorziening zich zelf een 
oordeel te vormen. De opinie die de krant daarenboven geeft, moet door de lezer 
zelf getoetst kunnen worden aan het nieuws. Over de opinievorming zelf valt op te 
merken, dat de moderne mens op vele wijzen wordt beïnvloed. De krant is één van 
die manieren. Men mag zich de invloed van de opinie niet te onmiddellijk werkend 
voorstellen. Men mag zich bovendien die invloed niet te zeer geconcentreerd in de 
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opiniegevende artikelen aanwezig denken. Die invloed gaat stellig ook uit van de 
keuze en de manier, waarop het nieuws wordt gebracht. 

De invloed van de mening van de krant op het gros van de lezers is waarschijnlijk 
een invloed op de lange duur. Het gezag van een krant ontstaat pas langzamer
hand, wanneer de ervaringen, die de lezers opdoen de mening van de krant 
bevestigen, wanneer er lijn blijkt te zitten in het beleid van een krant. 

Dit zijn enige normen voor de moderne opiniekrant, zoals wij die zien. Het 
spreekt vanzelf dat deze normen ook voor de socialistische krant gelden. 

Achter haar ligt in Nederland de traditie van een voorlichtend, aan haar lezers 
ontwikkeling en verruiming van blik schenkend dagblad te zijn. Met het vervullen 
van die taak heeft zij de voorwaarden geschapen, waaronder zij als modem nieuws
blad met een opinie alleen met succes verder kan bestaan. 

Maar in deze nieuwe vorm kan de oude traditie levend blijven indien op 
het gebied van het buitenlandse nieuws en op dat van het sociaal-economische en 
culturele nieuws de voorlichtende en verklarende taak bij het verwerken van dit 
nieuws met grote zorg wordt verricht. In het verspreiden van het buitenlandse 
nieuws is de socialistische krant ~erplicht haar lezers niet onkundig te laten over 
wat de socialisten elders velTichten, al mogen meningsverschillen bij de oplossing 
van actuele problemen nog zo pijnlijk zijn. In de sfeer van de opinie zal zij met 
kracht hebben mee te werken aan het tot stand komen van een samenwerking in de 
Socialistische Internationale en het Internationaal Verbond van Vrije Vakvereni
gingen om bij te dragen tot de integratie van West-Europa. In het vertrouwd maken 
met de idee van een Verenigd Europa heeft de socialistische pers een grote 
taak. Op cultureel gebied zal zich de socialistische pers bij recensies en be
sprekingen steeds bewust moeten zijn van haar sociaal-paedagogische taak. Op de 
roeping van de mens als cultuurdrager en cultuurschepper heeft de socialistische 
pers in het bijzonder de voortdurende aandacht van haar lezers te vestigen. 

In haar politiek nieuws dient zij, hoezeer zij mede tot taak heeft haar lezers te 
vertellen, wat er van socialistische zijde op politiek gebied wordt gedaan, steeds zo 
objectief en veelzijdig te zijn, dat haar lezers over het gehele politieke leven inge
licht zijn en zichzelf een oordeel kunnen vormen - ook over het socialistische 
aandeel in de politiek. Voor de partijkrant liggen hier bijzondere moeilijkheden. 
Tegenover het voordeel, dat ieder weet wie er achter zulk een krant staat, heeft 
zij te worstelen met de verdenking, dat zij spreekbuis zou zijn en geen spreker. 
Terecht wil de huidige lezer geen spreekbuis, maar een onafhankelijk oordeel. De 
band van de partijkrant met de partij dient dan ook beperkt te blijven tot een 
minimum, zoals een verantwoordingsplicht van de hoofdredacteur van Het Vrije 
Volk aan het congres van de Partij van de Arbeid. Want alleen zo kan de krant 
zich het gezag van het eigen oordeel scheppen, dat zij tegenover de lezers behoeft 
en in de concurrentie met andere opiniebladen, waaronder socialistische kranten, 
onontbeerlijk is. 

Bovendien is dit noodzakelijk, omdat de partijkrant ook tegenover hetgeen de 
partij doet en hetgeen in de partij gebeurt, een eigen standpunt moet innemen. De 
krant heeft als socialistische krant niet slechts een explicerende, maar ook een 
stimulerende en critiserende functie. Zij heeft een eigen maatschappelijke functie. 
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De partijkrant is evenals andere opiniekranten als een persoon met een eigen oor
deel. Anders dan de radio en de televisie, waarvoor ook in de opiniesfeer meestal 
mensen onder eigen naam met eigen verantwoordelijkheid optreden, spreekt een 
krant als zodanig. En zij moet dat doen, zoals wij hebben uiteengezet. De mening 
van de krant is de mening van haar hoofdredacteur ,die hoofd is van de staf, aan 
deze leiding geeft en door deze wordt geadviseerd, en niet als een medewerker 
van buiten de krant behoort op te treden. Bij de partijkrant behoort dat niet anders 
te zijn, wil zij ten volle haar gezag als opinie-krant kunnen doen gelden. 

Dat de partijkrant, die voor alles een modern nieuwsblad moet zijn, dat de con
currentie met andere bladen kan opnemen, de opinie anders moet publiceren dan 
voorheen het geval was, spreekt vanzelf. Haar opinievormende artikelen zullen op 
het nieuws moeten aansluiten, kort moeten zijn en van een eigen oordeel moeten 
getuigen. 

11. Samenvatting 

Met onze beschouwing menen wij te hebben aangegeven, dat de plaats en de 
taak van de pers meerdere en voor de democratie essentiëler aspecten hebben dan 
uit De Weg naar Vrijheid blijkt. De twee belangrijkste conclusies van het Plan 
onderschrijven wij echter daarom met des te meer nadruk: 

1. De pers komt niet voor socialisatie in aanmerking. 
2. De persvrijheid is van fundamentele betekenis voor de democratie. De maat

regelen die De Weg naar Vrijheid voorstelt om de persvrijheid te waarborgen en 
om de verscheidenheid en de onafhankelijkheid van de pers te verzekeren, kunnen 
wij echter niet alle aanvaarden. Een aantal wensen, die uit de huidige toestand 
voortvloeien bleven bovendien ongenoemd. 

De Weg naar Vrijheid meent, dat het berusten van de economische zeggenschap 
over het dagbladbedrijf bij democratisch samengestelde organisaties een vruchtbare 
oplossing kan zijn voor het probleem: hoe zijn grote machtsconcentraties bij de 
pers te voorkomen? 

Wij menen, dat de persvrijheid meebrengt dat ieder een dagblad moet kunnen 
oprichten. In de practijk zal dat alleen door een zeer kapitaalkrachtige groep 
kunnen geschieden. De meest bruikbare en de meest gewenste bedrijfsvorm achten 
wij de vennootschap met aandelen op naam. 

Het voorstel van De Weg naar Vrijheid om de uitkeringen van dividend van dag
bladondernemingen aan een beperkt maximum te binden achten wij nuttig. Een zo 
voortschrijdende machtsconcentratie als het Plan veronderstelt, achten wij noch in 
Nederland, noch in Engeland aanwezig. Voor ingrijpende maatregelen zien wij 
derhalve nog geen reden. 

Het is ons voorts niet duidelijk welke die maatregelen zouden moeten zijn. 
De in De Weg naar Vrijheid geopperde gedachte van het verlenen van steun 

aan opinievormende bladen achten wij voorzover men deze gedachte tot kranten uit 
zou willen breiden onaanvaardbaar. 

Vergroting van de zelfstandigheid van de redactie door het in ruimer mate doen 
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ondertekenen van opinie-artikelen achten wij eveneens niet raadzaam. De oplrue 
van de krant dient anoniem te blijven, mede omdat de opinie van de krant in 
steeds meerdere mate de vrucht van teamwork is, waarvoor de hoofdredacteur 
uiteindelijk de verantwoordelijkheid draagt. 

Met De Weg naar Vrijheid erkennen wij de wenselijkheid van een Perswet. Deze 
wet moet niet in de eerste plaats worden gezien als een middel om misbruik dat 
van de persvrijheid wordt gemaakt, te weren. Tot dit doel staan niet veel meer 
mogelijkheden ter beschikking, dan het enigszins uitbreiden van enkele bepalingen 
in het Wetboek van Strafrecht, uitgaande van de gedachte, dat geen maatregel 
genomen dient te worden, die de persvrijheid zelf aantast. De grove misbruiken, 
die door anti-democratische groepen van de persvrijheid worden gemaakt, kunnen 
alleen in het kader van een uitzonderingswetgeving voor die groepen worden be
streden. De Perswet zal moeten uitgaan van de grote betekenis en de grote waarde 
van een vrije pers, die wij eventueel in de Grondwet erkend zouden willen zien. 
Niet genoeg kan de nadruk worden gelegd op het belang van openbaarheid van al 
wat de publieke zaak raakt. 

De verhouding van de redactie tot de directie zou in een Perswet geregeld dienen 
te worden. Daarmee zal de onafhankelijkheid van de journalistiek worden gediend. 
Het recht journalisten aan te stellen zal echter steeds bij de dagbladondernemingen 
moeten blijven. 

De Perswet zal regels stellen, zoals De Weg naar Vrijheid aangeeft, omtrent de 
wijze waarop de dagbladonderneming opening van financiële zaken zal moeten 
geven. 

In zake de onafhankelijkheid van de dagbladonderneming van de adverteerders 
zal niet veel meer bereikbaar zijn dan thans in het Reglement voor het Advertentie
wezen is bereikt. 

Het droit de réponse voorzover het feiten betreft zal alleen in een Perswet te 
regelen zijn. 

Voor het tuchtrecht achten wij slechts een aanvullende taak aanwezig. Het zal 
zich niet slechts tot de journalisten dienen te beperken, maar zich ook moeten uit
strekken tot de directeuren van dagbladbedrijven. Of een erkenning van en toelating 
tot het beroep van journalist en dagbladdirecteur gewenst zijn dient nog nader te 
worden bestudeerd. 

De wenSen, die wij voorts in ons rapport hebben uitgesproken liggen niet op het 
terrein van de wetgeving. Zij betreffen veeleer het beleid waarmee de moderne 
krant behoort te worden samengesteld. En dat beleid onttrekt zich aan elke poging 
tot regeling. 
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H. VERSLOOT 

RECHTVAARDIG INKOMEN 

I n een tweetal publicaties 1) van recente datum heeft prof. J. Tinbergen 
getracht een omlijning te geven van wat onder een redelijke, rechtvaardige 
inkomensverdeling zou zijn te verstaan. Daarbij geven de eerste 9 punten van 

het tijdschriftartikel, die aan dat probleem gewijd zijn, een korte parafrase van 
de laatste 30 bladzijden der brochure; een parafrase die zo kort is dat zij de 
vloeiende gedachtengang en daarmee de overtuigingskracht van de brochure 
allerminst rechtvaardig weergeeft. De lezer van dit tijdschrift zal dan ook van de 
brochure kennis moeten nemen, wil hij tot een redelijk oordeel in staat zijn over 
Tinbergens beschouwingswijze - op gevaar af dat hij erdoor overtuigd zou raken. 

Dit is een gevaar inderdaad, want Tinbergen trekt op een grondslag waarin 
de gebreken moeilijk herkenbaar zijn, een gebouw op dat op sympathieke manier 
aansluit bij vele voorstellingen en wensen in onze kring. Niettemin is de grondslag 
gebrekkig en dat is een gevaar zowel voor de verdere uitbouw van zijn gedachten
gang als voor de verdediging ervan tegen de politieke stormlopen die het te 
doorstaan zal hebben. 

De gebreken zijn drieërlei, en wel allereerst in de bepaling van wat rechtvaardig, 
rechtvaardiger of redelijk moet heten. In zijn brochure verlaat Tinbergen zelfs de 
rechtvaardigheid voor de gerechtigheid waardoor een vierde (of zo men wil derde) 
term het beeld komt vervagen. Tinbergen beschouwt gerechtigheid als identiek 
met rechtvaardigheid - en wel als datgene wat ons rechtsbewustzijn eist. 
Redelijkheid ziet hij als een niet nader bepaald midden tussen rechtvaardigheid 
en nuttigheid (verstaan als wat de welvaart bevordert). De rechtvaardiger inko
mensverdeling ten slotte is dezelfde als de redelijke: vanuit de zuiver economische 
verdeling verplaatst in de richting der rechtvaardigheid. Tinbergens voorstelling 
kent dus twee polen waartussen het oordeel over de inkomensverdeling gespannen 
is - de ene is gebaseerd in de economische orde, de andere in de zedelijke orde; 
en beslissend voor zijn beschouwing is die zedelijke norm. Onderwerpen we die aan 
een nader onderzoek, dan moeten wij eerst, met Tinbergen, om verwarring uit te 
sluiten er op wijzen dat rechtmatigheid, dat wil zeggen: overeenstemmen met het 
geldende overheidsrecht, niets met zedelijke normen te maken heeft. Elke overeen
stemming tussen rechtmatigheid in juridische zin en rechtvaardigheid in zedelijke 
zin is een verheugend feit, en beduidt dat wij er in geslaagd zijn de rechtsorde 
te doen harmoniëren met zedelijke normen, maar zoiets is niet logisch vanzelf-

1) Redelijke inkomensverdeling, broch. Haarlem 1953 2e druk. Naar een rechtvaardiger 
inkomensverdeling, Soc. en Dem. Juni 1953. 
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sprekend, en herhaaldelijk stuiten wij op conflicten, doordat de rechtsorde vanuit 
zedelijk gezichtspunt niet "geslaagd" is. 

Voor ons gaat het niet om de vraag of ieder het zijne krijgt of houdt (wat wel 
ruilrechtvaardigheid heet) maar in meer critische zin, of ieder het hem toekome~de 
billijke deel verkrijgt uit het geheel - de "verdelende" rechtvaardigheid. Daarbij 
geldt dat gelijken gelijk behandeld moeten worden, en dus ook ongelijken naar de 
mate van hun ongelijkheid ongelijk behandeld moeten worden. 

Dit echter is minder omvattend dan wat Tinbergen "gerechtigheid" noemt, welk 
begrip bij hem in feite, blijkens zijn betoog, alle zedelijke normen inhoudt die ons 
gedrag tegenover derden behoren te bepalen. Gerechtig is hij die "goed" 
handelt tegenover zijn medemens, maar daarbij spelen, naast de rechtvaardigheid, 
nog op zijn minst de normen mee van de liefde tot zijn medemens (de Christelijke 
charitas in de volle oorspronkelijke zin) en van de solidariteit met de medemens, 
dat wil zeggen van onze medeverantwoordelijkheid voor zijn lot. In de gerechtig
heid is dus op zichzelf al van een drievoudige spanning sprake tussen normen die 
volstrekt niet elk tot dezelfde uitkomst behoeven te leiden. Door de rechtvaardig
heid in dit complex niet te onderscheiden, wordt Tinbergens betoog verward en 
zijn zijn kenmerken en maatstaven onderling tegenstrijdig, zoals in het S. en D.
artikel het meest opvalt. 

Het tweede gebrek in de door hem gelegde grondslag is de vereenvoudiging 
waarmee hij, blijkbaar in navolging van prof. Ehrentfest, een oplossing tracht te 
vinden VOor een onoplosbare vraag. Immers, zegt Tinbergen, men kan met veel 
der zeer persoonlijke omstandigheden in de maatschappij geen rekening houden; 
doch men kan wel de groepen van ongeveer in gelijke omstandigheden verkerenden 
beoordelen. Daarmee echter is, geruisloos en ongemerkt, de rechtvaardigheid buiten 
de deur gezet. In deze gedachtenwereld worden ongeveer gelijken bij benadering 
gelijk behandeld - en dan zijn die ongeveer gelijken nog maar in zeer bepaalde 
opzichten ongeveer gelijk. Het gemiddelde is een economische maat, maar zeer 
zeker geen zedelijke norm, - ongeveer, en gemiddeld goed handelen is op 
zichzelf natuurlijk minder verontrustend dan radicaal fout handelen, maar aan de 
zedelijke eis van radicaal goed te handelen beantwoordt het niet meer! 

Met de derde hier te signaleren fout wordt ten slotte verklaard waarom 
Tinbergp-ns gedachten een utopisch-economische wending krijgen. Plotseling komt 
hij nl. tot de conclusie dat het juist is om te zeggen, dat twee personen (later te 
verstaan als "twee groepen") rechtvaardig ten opzichte van elkaar zijn behandeld, 
wanneer zij geen van beiden met de andere van "plaats" willen ruilen, wanneer 
zij even "gelukkig" zijn, even "tevreden". Dit nu is een zuiver subjectief-hedonistisch 
stelsel, zoals er al vele geweest zijn, die geen van alle de toets van een gefundeerde 
critiek konden doorstaan. De fout is een eenvoudig aantoonbaar: gelijke tevreden
heid, gelijk "geluk" (in deze beperkte zin) bestaat alleen bij gelijke intensiteit en 
verdeling der behoeften. De wijze nu, waarop behoeften en hun intensiteit over het 
mensdom verdeeld zijn, heeft alles te maken met biologische, historische en 
maatschappelijke voorwaarden en verschillen, maar zeer bepaald niets met recht
vaardigheid. Zelfs binnen een bepaalde maatschappij als de West-Europese, onder 
een tamelijk gelijkvormig . klimaat en met een tamelijk gelijke historische ontwik-
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keling, zijn die verschillen wonderlijk verdeeld. Rechtvaardigheid en subjectieve 
genotsgelijkheid, zelfs als gemiddelde over een groep beschouwd, hebben niets 
gemeen. Bovendien is het feit dat twee groepen niet met elkaar ruüen willen nog 
geen bewijs dat zij rechtvaardig behandeld zijn. Wellicht zijn beide onrechtvaar
dig behandeld, doch in elk geval is het zeer goed mogelijk dat een van hen 
onrechtvaardig behandeld is. Gesteld bijv. dat wij artsen en grondwerkers gelijk 
belonen: de grondwerkers zullen allicht niet willen ruilen met de artsen, wier 
verantwoordelijke taak zij niet aankunnen en die bovendien op de meest onaan
gename en ongeregelde uren van de dag hun werk moeten doen. De artsen zullen 
niet met het physiek uitputtende werk der grondwerkers willen ruilen, dat 
bovendien weinig achting geniet. Maar zijn zij nu rechtvaardig behandeld? Niets 
is er wat ons daarvoor enige aanwijzing biedt! 

Wel echter leidt deze wijze van beschouwen van gemiddelde subjectieve 
tevredenheid tot een gladde en vlakke aansluiting bij de gebruikelijke economische 
probleemstelling, die immers ook de bevrediging van behoeften in groepsverband 
(op de "markt") beschouwt en concludeert dat onder bepaalde vooronderstellingen 
van vrije concurrentie en volkomen "bewegelijkheid" der productiefactoren en 
marktdeelnemers een zo gelijkmatig mogelijk verdeelde en zo groot mogelijke 
totale behoeftebevrediging ontstaat. De beschouwingswijzen zijn klaarblijkelijk 
zeer verwant en in feite heeft Tinbergen getracht het probleem op te lossen, hoe 
men op een aantal gescheiden deelmarkten (betrekking hebbend op de groepen 
die hij fictief van plaats doet ruilen) een gelijkmatige behoeftebevrediging kan doen 
ontstaan. Dat het antwoord daarop, nu het voornamelijk om de deelmarkten voor 
afzonderlijke beroepen op de fictieve gemeenschappelijke arbeidsmarkt gaat, in de 
allereerste plaats de nadruk legt op verhoging van de mobiliteit van het arbeids
aanbod, behoeft niet te verwonderen. 

Als wij een maatschappij konden krijgen, waarin alle productiefactoren onmid
dellijk en volledig verplaatsbaar waren van de ene aanwending naar de andere, 
waarin bovendien waarneming en inzicht zich zonder vertraging of vertroebeling 
konden uitstrekken over de gehele "markt", zou een uiterste gelijkmatigheid en 
stabiliteit ontstaan - alle winst, zodra zij kon ontstaan, zou tegelijkertijd zichzelf 
tot nihil terugbrengen, elke voorsprongpremie zou navolging onmiddellijk uitlokken, 
elke investeringsmogelijkheid zou direct de benodigde besparingen doen ontstaan 
en het juiste kapitaalaanbod te weeg brengen, kortom, in economisch opzicht zon 
een volmaakte, glad gesmeerde en rustig voortgaande maatschappij zijn ontstaan. 
Dat er zoveel strubbelingen, haperingen, excessen en stroomversnellingen zijn; 
dat grote winsten, grote werkloosheid, grote onevenredigheden kunnen ontstaan, 
voortduren en accumuleren; dat alles vindt zijn oorzaak in de traagheid waarmee 
verandering van de aanwending der productiefactoren zich noodzakelijk voltrekt; 
een traagheid die groter wordt naarmate de technologie groter en duurzamer 
investeringen eist, naarmate de specialisatie en differentiatie van het arbeidsproces 
langer scholings- en routinetijden vraagt, naarmate de samenhang der op de markt 
opererende ondernemingen ondoorzichtiger wordt en het berichtenverkeer hetzij 
trager hetzij onoverzichtelijker is; en ten slotte naarmate domheid, kortzichtigheid 
en sentiment het handelen meer beïnvloeden. Op sommige gebieden heeft de tijd 
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voor ons gunstig gewerkt, en de "vloeibaarheid" van de markt verhoogd, met name 
waar het het vervoer, het berichtenverkeer en het tylzicht betreft. Anderzijds werkt 
de tijd als regel tegen ons, op velerlei technologisch gebied. 

Tinbergens voorstellen, voorzover betrekking hebbend op opleidings- en her
scholingskansen, vrije beroepskeuze en intensieve beroepskeuzevoorlichting, strekken 
ertoe de arbeidsmarkt beweeglijker te maken en de weerstanden die de overgang 
van de ene deelmarkt naar de andere bemoeilijken, te slechten. Uiteraard zullen 
die voorstellen dus bijdragen tot een stabieler en gelijkmatiger (loon)prijsvorming, 
en soms de aanwezige voorsprongspremies gladstrijken. Dat is aantrekkelijk, ook 
Voor het vraagstuk van de rechtvaardige(r) inkomensverdeling, omdat onstabiele, 
in geïsoleerde monopolies verschanste loonvoorwaarden allicht gemakkelijker tot 
onrecht en tot bestendiging van onrecht leiden. 

Dat hiermede een oplossing of zelfs maar een deel daarvan gevonden is voor een 
rechtvaardige inkomensverdeling is echter niet aan te tonen. Het tegendeel is zelfs 
waar. Bij de uitwerking van het vereiste der subjectieve genotsgelijkheid komt 
Tinbergen ertoe als maatstaf te nemen de mate van inspanning die de betrokkenen 
zich getroosten. In zijn economisch-hedonistische beschouwingen is de arbeids
inspanning een offer - alsof de zaligste toestand nietsdoen ware, welke men slechts 
verlaat om een inkomen te verwerven. De positieve inhoud van de arbeid zelf, de 
waarde die gelegen is in de persoonsvervulling en in het sociaal prestige dat met de 
arbeidsverrichting verworven wordt - het blijft alles buiten het gezichtsveld van 
deze theorie. En gelukkig bovendien, want werden deze waarden daarin wel 
betrokken, dan zouden zij slechts als baten in mindering komen op het gebrachte 
offer en - rechtvaardigheidshalve! - moeten leiden tot een geringer aandeel in het 
stoffelijk deel der maatschappelijke productie. Wat echter ook degenen, die in hun 
arbeid genoegen vinden, bewegen mag om met een geringer beloning te volstaan -
het is zeker niet de overtuiging dat de rechtvaardigheid dit eist! 

Een oplossing is slechts te bereiken door uit te gaan van het "naief-liberale" 
standpunt. Tinbergens critiek daarop is weinig overtuigend. Het is niet in te zien, 
waarom het onrechtvaardig zou zijn, de vruchten te plukken van eigen spaarzaam
heid (zich tonend in verworven bezit of gevormde bekwaamheid), dan wel van 
aangeboren bekwaamheid; niets schijnt juist redelijker en vanzelfsprekender. 
Daarbij komt ook geen aanwending van "macht" te pas, tenzij men onder macht 
mee wil begrijpen elk in staat zijn tot iets, elke mogelijkheid, elke potentie. In 
beschouwingen van deze aard doet men echter beter het met sentiment geladen 
woord "macht" alleen te gebruiken voor de potentie tot het dwingend ingrijpen in 
het handelen van anderen; andere mogelijkheden en potenties kunnen beter met 
een neutraler begrip worden aangeduid. Vertalen wij Tinbergens bezwaar aldus, 
dat het onrechtvaardig zou zijn, ieder als inkomen datgene toe te kennen wat hij 
aan het nationale product toevoegt, omdat men daardoor aan ieder juist dat toe 
zou kennen wat hij op grond van zijn economische prestatie in staat is te eisen, 
dan wint dit bezwaar niet aan helderheid, maar verliest tevens zijn enige weerklank. 
Nog onbegrijpelijker en bepaald ontwrichtend wordt Tinbergens wijze van 
beschouwen als men de beperking tot de verdeling van het nationale inkomen laat 
vallen. Landen als de U.S.A., en op enige afstand wijzelf, genieten hun hoge~e 
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levensstandaard, dat is hun groter aandeel in het wereldinkomen, op grond van 
hun verworven kapitaalbezit (dat grotere productiviteit veroorzaakt) en van hun 
"aangeboren" vermogens (liggingsvoordelen, historische ontwikkeling, sociale 
organisatie, volkskarakter, etc.). Op soortgelijke gronden genieten binnen onze 
eigen grenzen sommige gebieden een hogere levensstandaard, en verwierven enkele 
andere streken de kwalijke reputatie van achtergebleven gebieden met een laag 
welvaartspeil, omdat zij op deze punten gebrekkiger waren "bedeeld". 

Eist nu de rechtvaardigheid dat de voordelen, die sommige landen en streken 
thans (gedeeltelijk tengevolge van offers, uitbuiting en inspanning van vroegere 
bewoners) genieten, zomaar verdeeld worden over allen? Dat is zeer zeker geen eis 
van rechtvaardigheid. Tinbergen ziet over het hoofd, dat niet alle gebreken van 
onze samenleving een gevolg zijn van gebrekkige rechtvaardigheid. In het door hem 
hiermee gestelde probleem van de ongelijke verdeling der productieve goederen en 
eigenschappen kunnen wij niet berusten vanwege de plicht tot solidariteit. Het is 
niet in strijd met de rechtvaardigheid, dat degene die weinig produceert ook weinig 
te verteren heeft; noch is het strijdig met de rechtvaardigheid dat hij die veel 
bijdraagt tot de productie een overeenkomstig aandeel ontvangt - Tinbergen zelf 
merkt op dat zo'n producent als men hem minder toekent, zich terug kan trekken, 
en hij zal dat dan allicht doen omdat hij zich (terecht) onrechtvaardig behandeld 
zou achten. Het is echter in strijd met de eisen der solidariteit, als een zwakke 
broeder te weinig te verteren zou hebben om voort te leven, terwijl anderen genoeg 
en meer dan dat hebben; zoals het ook met diezelfde solidariteit zou strijden, als 
de sterkere den zwakkere de toegang tot zijn "patent" en actieve hulp bij diens 
ontwikkeling zou onthouden. 

Wij moeten aannemen dat de inkomensverdeling wordt beheerst door meerdere 
normen, gedeeltelijk van practische aard (bevordering der productiviteit, en juiste 
arbeidsspreiding), gedeeltelijk van zedelijke aard. Op dit laatste gebied zijn dan in 
elk geval twee zelfstandige normen te onderscheiden: die der verdelende recht
vaardigheid, en die der solidariteit. De rechtvaardigheid eist (zij is nu eenmaal een' 
naief-liberale deugd) dat ieder van het productieresultaat dat deel ontvangt, dat 
evenredig is aan ~jn bijdrage tot dat resultaat. Dat men, wellicht door bijzondere 
spaarzaamheid, kapitaalgoederen en verworven of "aangeboren" eigenschappen 
bezit, die tot een grotere productie bijdragen, maakt daarin geen verschil, Er is 
geen enkele denkbare rechtvaardigheidsgrond om aan de man die meer aardappelen 
van zijn land weet te halen dan zijn buurman, hetzij door de betere kwaliteit van 
zijn grond, hetzij door een surplus aan inspanning, bemesting, gebruik van kapitaal
goederen of organisatorisch inzicht, dat meerdere te ontnemen, en hetzelfde geldt 
uiteraard voor ingewikkelder verhoudingen. Het probleem is niet zo.eer welke 
maatstaf de juiste is, als wel hoe deze rechtvaardigheidsmaat toegepast zou moeten 
worden: hoe de toerekening van het productieresultaat aan de afzonderlijke 
productiefactoren plaats zou moeten vinden. Voorzover de economie die "toe
rekening" in de practijk slechts kan laten plaatsvinden door de werking van het 
marktmechanisme, houdt zij de deur voor een rechtvaardigheidsoordeel gesloten. 
De verdeling immers wordt beheerst door de prijsvorming, en deze op haar beurt 
wordt beheerst door de aantallen der op de markt verschijnende vragers en aan-
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bieders, door hun onderlinge verhoudingen en door hun voorstellingen omtrent 
bestaande en verwachte behoeften en middelen. De prijs die, mits gunstige 
omstandigheden heersen, tot stand komt, doet een zo groot mogelijk aantal ruilingen 
ontstaan, waarmee iedere mm·ktpartij voor zich vrede heeft. 

Essentieel daarbij is echter dat behalve het zgn. grenspaar, alle overige ruilers 
een zeker extra-voordeel bij de ruil hebben, bestaande in een hoger opbrengst dan 
zij redelijk achtten of in een geringer offer dan wam·toe zij bereid ''o(aren. In welk 
opzicht deze prijs nu rechtvam·dig is en vooral of zij de extra-voordelen rechtvaardig 
toemeet, blijft volkomen duister. Waar bijv. op de arbeidsmarkt het extra-voordeel 
voor de in gunstige positie verkerende werkgever bestaat uit een zeker bedrag dat . 
hij zelf desnoods bereid was geweest als loon uit te keren, maar dat hij, tengevolge 
van het aantal op de markt verschijnende, het loon drukkende arbeiders, nu 
behoudt, kunnen ernstige vragen rijzen. Vragen die niet minder klemmend worden 
als men daarnaast in aanmerking neemt dat toch nog altijd een groot aantal der 
werkzame arbeiders ook nog bereid was geweest voor een nog wat lager loon te 
werken. 

Het is duidelijk dat bij deze prijsvorming niet ieder krijgt wat hij aan de productie 
bijdraagt - doch slechts wat de laatstaangenomen arbeider, de grensarbeider aan 
de productie bijdraagt, en dat dan alleen nog onder redelijk gunstige omstandig
heden. Buiten dit marktspel echter bestaat er in onze sterk doorweven samenleving 
geen ander middel tot het ook maar bij benadering meten van ieders bijdrage in 
het maatschappelijk product, en daardoor kan het rechtvaardigheidsoordeel slechts 
grosso modo aangeven, waar de resultaten van het marktspel bepaald onrechtvaardig 
zijn, waarbij dan nog ruimte blijft voor grote meningsverschillen. Het naief-liberale 
criterium is dus wel juist, maar in de practijk niet met redelijke eenduidigheid 
toepasbaar: over het rechtvaardigheidsgehalte van een gegeven inkomensverdeling 
is dam·door nooit een gezaghebbend, algemeen geldig oordeel te geven, behalve in 
de schaarse gevallen, dat van onmiskenbare onrechtvaardigheid gesproken kan 
worden. Het probleem van de rechtvaardige inkomensverdeling is daarmede in 
deze stand gebracht, dat wij wel weten welke maatstaf aangelegd zou moeten 
worden, maar dat die maatstaf behalve in uitzonderingsgevallen in de practijk niet 
op te stellen is. 

Naast deze verdelings"maatstaf" der rechtv~ardigheid met haar voor de practijk 
der dagelijkse meningsverschillen zo onaangename gebreken, is er echter de 
herlJe1·delingsmaatstaf der solidariteit. Deze eist dus in de eerste plaats dat de 
productiegenoten, en overigens ook alle andere betrokkenen, tenminste een inkomen 
genieten, dat een minimaal bestaan, gemeten naar de eisen der maatschappij, 
waarin zij leven, mogelijk doet zijn. De hieruit voortvloeiende aanspraak is er niet 
een op liefdadigheid, maar heeft een rechtskarakter, en behoort ook de vorm van 
een rechtsaanspraak te krijgen. Daarnaast eist de solidariteit (afgezien van verder 
daaruit af te leiden secundaire normen) dat voor de minder bedeelden de gelegen
heid geopend wordt - en actieve hulp dam·bij gegeven - tot het ontwikkelen 
van gegeven bekwaamheden en bezit opdat de betrokkenen op hoger niveau aan 
de productie kunnen deelnemen en daarvan de vruchten kunnen plukken. 

Deze verplichtingen van de inkomens genieter ten opzichte van zijn medemensen, 
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leggen lasten op zijn (al dan niet rechtvaardig) inkomensdeel, en wel, daar het om 
solidariteitseisen gaat, naar mate van zijn draagkracht. Hier treedt dus een secundair 
probleem van rechtvaardige verdeling op, nu niet ter verdeling van inkomsten, maar 
ter verdeling van gemeenschappelijke lasten. Met progressieve belasting- en 
omslagstelsels zijn hier bevtedigende oplossingen geschapen. Er is zelfs een 
"tertiair" probleem van rechtvaardige verdeling: dat van de toedeling der baten, 
verkregen uit die belastingen en omslagen, over de daarvoor in aanmerking 
komenden. Daarbij dient echter voorop gesteld te worden dat het dan niet meer 
gaat om een rechtvaardige inkomensverdeling. Al zal een omslagstelsel ter correctie 
van een onrechtvaardige inkomensverdeling gebruikt lïlnnen worden, toch zal, ook 
als de primaire opgave een rechtvaardige inkomensverdeling tot stand te brengen, 
bevredigend is vervuld, een omslagstelsel nodig zijn om aan de eisen der solidariteit 
te kunnen voldoen. Willen wij niet in onoplosbare verwarring der geesten belanden, 
dan dienen wij te onderscheiden tussen inkomensverdeling zoals de rechtvaardigheid 
die eist, en herverdeling, gevolg van de eisen der solidariteit. 

Dat wij daarmede niet ver van Tinbergens wensen en plannen verwijderd 
blijven, is duidelijk. Slechts bepaalde excessen als een compenserende toeslag voor 
onopzettelijke domheid worden hiermede afgesneden, terwijl ook het probleem der 
successierechten niet langs deze weg oplosbaar is. Dit is echter ook in Tinbergens 
systematiek een zeer twijfelachtige vraag, die bovendien slechts in tweede instantie 
een vraag van inkomensverdeling is - in eerste instantie is het een vraag van 
bezitsspreiding, die buiten de gestelde orde valt. 

In het licht van deze kritiek bezien krijgt ook het probleem, waarmee Tinbergen 
in zijn tijdschriftartikel besluit, een geheel ander voorkomen. Het is niet de recht
vaardigheid, die dreigt de productiviteit in het vaarwater te komen; dat zou ook 
wel een heel moeilijk te verstaan conflict zijn. Wel echter schijnen de uit solidariteit 
voortvloeiende plichten met de belangen der productiviteit in botsing te komen, en 
dat is een heel wat begrijpelijker en doorzichtiger vraagstelling. In ons productie
mechanisme is immers het concurrentiebeginsel tot de haast alles bewegende motor 
verheven, en tussen concurrentie en solidariteit bestaat een duidelijke spanning. 
De vraag of in onze burgerlijke cultuur-van-de-concurrerende-zucht-naar-vooruit
gang ook nog solidariteit mogelijk is, anders dan als een in het verborgen groeiend 
zeldzaam plantje, is een reële vraag van grote, zo niet alles beheersende betekenis 
- een vraag die de onze cultuur drijvende normen, die ons gehele maatschappij
beeld in de weegschaal plaatst. Zij moge hier buiten beschouwing blijven; voldoende 
zij dat bij deze vraagstelling niet de twijfel behoeft op te komen of het, om de 
welvaart te redden, misschien nodig zou kunnen blijken met de rechtvaardigheid 
te schipperen. 

Door de vragen der inkomensverdeling op de hier ontwikkelde grondslagen op 
te bouwen, komen wij dus niet tot practische resultaten, die elkaar verrassend 
ontlopen. Wel echter komt dat deel der "gerechtigheid" dat juist in de socialistische 
gedachten het sterkst de klemtoon kreeg en daarvoor het meest kenmerkend is, in 
deze beschouwingswijze het best tot zijn recht: de solidariteit die, verantwoorde
lijkheid vergend voor de medemens, de eisen der rechtvaardigheid corrigeert, 
aanvult en concretiseert. 
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JAN H. DE GROOT 

A. M. DE JONG 
Een van Neerlands grootste vertellers 

D iep en oprecht was de ontroering, die het hart van het Nederlandse 
volk bevloog toen het bericht, als op vleugelen, door het land ging: 
A. M. de Jong is door de Duitsers in zijn woning te Blaricum neerge

schoten. Hij is dood. 
Het heeft misschien enkele dagen geduurd eer het kleinste gehucht in het 

uiterste noorden en zuiden van ons land wist, wat er op die fatale l8e October 1943 
in het stille, Gooise dorp was geschied. De berichtgeving der kranten was onbe
trouwbaar en gekleurd. Tienduizenden bedankten er voor, zich, in dit begin van 
het laatste oorlogsstadium, nog te laten misleiden door een schaamteloze vervalsing 
van het "nieuws". 

Maar dit bericht ging van mond tot mond en wekte een huivering van machteloze 
woede en afschuw. 

Er waren eerder slachtoffers ge~allen door het geweld van de Duitse politie en 
haar handlangers en er zouden er na die dag nog velen vallen. Maar de infame 
sluipmoord op A. M. de Jong, die argeloos naar de voordeur van zijn huis ging 
toen een man hem te spreken vroeg en daar werd neergeschoten, sprak met ver
dubbelde kracht tot de verbeelding van heel het volk. 

Zeker heeft de wijze, waarop de moord begaan werd, bijgedragen tot de verhevi
ging van smart en verontwaardiging, maar veel meer sprak het onherroepelijke 
feit, dat een geliefd kind van ons allen, van het grote, verdrukte gezin van ons 
volk, op weerzinwekkende wijze was omgebracht. 

Een geliefd kind. Want A. M. de Jong was in de geest van ons volk vereenzel
vigd geworden met Merijntje, het gevoelige Brabantse knaapje, in wiens gestalte 
en wezen de auteur zoveel van eigen ervaringen tot leven had gebracht. 

Dat dit beeld uiteraard vertekend was, doet minder ter zake. A. M. de Jong was 
niet alleen Merijntje, hij was ook de lastige knaap, de rekel, als u wilt, de spottende 
landweerman, die tot briesende ergenis van de autoriteiten, zijn helinneringen 
neerpende in "Frank van Wezels roemruchte jaren". 

In deze "Frank" openbaart A. M. de Jong zijn verwantschap met Tijl Uilen
spiegel, de grandioze spotter met de menselijke hebbelijkheden, de weerbare 
strijder voor de weerlozen, de maatschappelijk ontvoogden en de armen. 

Hij hield van 's levens kermis; hij leed aan haar tragiek; hij stak de draak met 
haar ijdelheden. 
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En hij stierf op de brandstapel (want ook zijn tijd was verwant aan Tijls tijd), 
al bestond deze mutsaard uit de moderne representatie: een reeks kogels uit een 
automatisch pistool. 

A. M. de Jong is veel meer een weergaloos verteller dan een baanbrekend literair 
kunstenaar geweest. Hij kende niet de verbijsterende op vluchten in het rijk der 
profetische verbeelding, noch zonk hij in de verlatenheid en teisterende eenzaam
heden van een grote en scheppende persoonlijkheid. Hij was een realist, een nuchter 
man met ecn levensblij de gezindheid en een speelse, schoon beperkte, fantasie; een 
degelijk burger, ondanks zijn tijdelijke ambitie VOOr het uiterlijk van de bohemiens. 
Hij was (en dit is voor ons volk van de grootste betekenis geweest) de onderwijzer. 
Hij is dat gebleven, ook al stond hij niet meer voor de klas, maar VOor een heel volk. 

Maar aan de figuur van de onderwijzer zijn o.a. twee kanten. De ene zijde toont 
het beeld van de man, die onwankelbaar gelooft in de eigen wijsheid. Deze zijde 
duldt geen tegenspraak. 

A. M. de Jong is dikwijls tegengesproken. Soms negeerde hij de tegenspraak, 
soms werd hij boos. En hij is nogal eens kwaad geweest op zijn tegensprekers. Hij 
heeft ze (en dikwijls niet al te gelukkig) de les gelezen. In zijn onaantastbare positie 
van literair-adviseur en criticus, verbonden aan "Het Volk" en aan de Vara, heeft 
zijn oordeel meer dan eens verwarring gesticht. 

Zijn escapade met Is. Querido in het maandschrift "Nu" (1927) is daar een 
voorbeeld van. Hij overschatte zich. Hij streed meer tegen iets dan voor iets. Tegen 
het individualisme in de kunst, dat een vergeefse strijd zou zijn, en voor een 
gemeenschapskunst, die geen strijd behoefde, maar er, voorzover zij in zijn eigen 
werk gestalte kreeg, was en leefde. 

A. M. de Jong heeft geleden aan de gevolgen van deze escapade. Zij hebben 
hem bezeerd en misschien wat verbitterd. Mogelijk hebben zij geleid tot een zich 
terugtrekken van mensen en een zich toebuigen naar het dier. Hij hield veel van 
hnnr]plJ en over zijn Afghaanse windhond schreef hij een boek, "Mustapha". 
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Zijn onvergetelijke verdienste ligt in die 
lndere kwaliteit van de onderwijzer. A. M . 
.ie Jong heeft de brede lagen van een heel 
volk lezen geleerd. Hij heeft de massa de 
poort geopend naar het boek en aandacht 
gewekt voor het "heerlijk ambacht" van het 
schrijven, van het schrijvend vertellen. Hij 
heeft het volk leren luisteren naar de ver
teller. En dat heeft iets te maken met de 
allereerste beginselen van het genieten van 
kunst. Met de kunst zelve. 

In zijn letterkundige opstellen, zijn lezin
gen en voordrachten heeft hij iets kostelijks 
gewekt in de geesten der mensen. Hij heeft 
oren en ogen en harten opengemaakt voor 
de verbeelding van 's mensen levenslief en 
-leed. 



En dat vergeet een volk niet. Dat vergeet 
ook een jeugd niet, die hij leidde naar bron-, 
nen van onuitputtelijke, geestelijke rijkdom
men. 

A. M. de Jong was een kind van het 
Westbrabantse land; een volwassene van de 
grote stad. Beide hebben zijn structuur be
paald. Van het land kende hij de dromende 
gemoedelijkheid; van de stad de harde fel
heid van het leven. Van beide de nood en 
de humor. 

Als we zijn oeuvre eens in één' beeld 
pogen te vatten, dan geloven wij, dat het 
accent meer valt op het schrijven (en ver· 
tellen) over verschijnselen, verschijningen en 
ervaringen, dan er uit. Zijn figuren zijn 
meer typeringen, dan volledige karakters. 
Zij komen meer tot ons als creaties van hun 
maker, dan als scheppingen uit een eigen, 
zelfstandige noodzakelijkheid. Zij voelen 
zich veiliger aan de hand van de meester, 
dan op eigen benen. De critische beschou· 
wer zal dit zelf kunnen vaststellen, indien 
hij Merijntje als kind vergelijkt met Me
rijntje als jongeman. Het kind weigerde 
volwassen te worden. En dit kind is in A. M. 
de Jong zelf, door alle levenswaardigheden 
levend gebleven. Tot het, met hem, in het 
weerlicht van snelle schoten, onbarmhartig 
werd gedood. 

"eell echte lIIilitaire gmeraal" 

Toch is A. M. de Jong niet als een rebellerend, actief strijder-in-het-verzet, op 
de barricade gesneuveld. De bezetter had in hem gewis de potentiële vijand 
herkend. De brochure, vlak voor de oorlog verschenen, "De dans op de Vulcaan", 
liet hem waarlijk geen twijfel over, maar haar auteur bleek, overrompeld door de 
bestialiteit, niet meer bij machte tot de gevaarlijke tocht naar de catacomben van 
een ondergrondse strijd. 

De Jong trok zich terug in de kleine, eigen wereld van zijn huis. Zelfs het gevaar 
"als voorbeeld te worden gesteld" (de bezetter was er op uit het volk van zijn 
leiders te ontdoen), heeft hij niet geacht. En toen de onmens weer een slachtoffer 
zocht, urn, met alle krampachtigheid zijn wijkende macht te etaleren en het, zich 
meer en meer verzettende, volk een slag toe te brengen, was A. M. de Jong een 
makkelijk grijpbare prooi. 

Een der meest beminde kinderen van ons volk viel in een sluipmoord. Een van 
Neerlands grootste vertellers was voorgoed het zwijgen opgelegd. De onmens wist 
waar hij treffen moest. 
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In onze bibliotheek bewaren wij een keurwerk van A. M. de Jong. Het is de 
kostelijk verzorgde uitgave van "Baldadige Vertelsels", de vertaling van Honoré 
de Balzacs "Contes Drolatiques", in een "Dietse Spraecke", met platen van Gustave 
Doré en handgekleurde sierletters van Hub. Levigne. Het draagt de handtekening 
van A. M. de Jong en het verscheen in 1941, hetgeen, naar wij menen, een 
gecamoufleerd jaartal is. Het is de Brabander in A. M. de Jong, die in deze ver
taling ten laatste triomfeert. Het is "den TijI", die dwars door de onmenselijke ernst 
van de vijand zijn spot smeet. En Tijl is in onze volksaard onsterfelijk. 
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J. DE WAARD 

DE ECONOMISCHE INTEGRATIE 

VAN EUROPA 

Inleiding 

D e plannen, die beogen Europa economisch te saneren, zijn talrijk en op 
het eerste gezicht niet steeds duidelijk. Het heeft daarom wellicht zin 
om wat er op dit gebied gebeurd is en getracht wordt verder te bereiken, 

wat nader onder de ogen te zien. 
Wat de Europese landen nastreven is het bereiken van een evenwicht hunner 

betalingsbalansen, in het bijzonder met de dollararea ten einde niet afhankelijk te 
blijven van steun, die uiteraard steeds als tijdelijk bedoeld is geweest. Gedurende 
de periode van de gouden standaard bestond dit probleem in zijn huidige vorm 
niet. Landen met betalingsbalanstekorten werden onder dat regiem gedwongen hun 
goudreserves af te stoten; en als dit niet slechts een tijdelijk verschijnsel was, 
konden zij alleen maar kiezen tussen twee oplossingen; zij moesten óf zich "aan
passen", d.i. hun productiekosten en daarmede hun levens niveau zover omlaag 
brengen, dat zij weder konden concurreren, óf wel genoegen nemen met een 
lagere wisselkoers, d.i. devalueren, waardoor in theorie hetzelfde bereikt werd. Dit 
was een hard stelsel, waarbij de binnenlandse sociale verhoudingen werden opge
offerd aan het ruilverkeer met het buitenland. Het kon alleen maar zo lang 
onbelemmerd functionneren, omdat in deze periode, die lUwweg van ongeveer 
1860 tot 1914 duurde, er in de eerste plaats nagenoeg geen sociale beweging was; 
in de tweede plaats omdat Amerika nog een debiteur was van Europa en 
economisch betrekkelijk weinig ontwikkeld was; en in de derde plaats omdat een 
aantal Europese landen koloniën had, waar tegen lage prijzen hoogwaardige 
grondstoffen en voedingsmiddelen werden voortgebracht. Nadat wereldoorlog I 
Europa reeds zeer verannd had, maakte de grote depressie die in 1929 begon, de 
functionnering van de gouden standaard onmogelijk. De Europese landen gingen 
over tot onderling afwijkende maatregelen. Engeland voerde een zwevende wissel
koers in en bracht een preferentieel systeem van invoerrechten met zijn Empire 
tot stand. Duitsland voerde een systeem van deviezenbeheer in met talloze kunst
grepen; nog andere landen vergenoegden zich met "aanpassing" cn beperking van 
invoeren door zgn. contingenteringen, een nieuw uitgevonden middel, dat directer 
werkte dan invoerrechten, die veelal echter ook verhoogd werden. 

Wereldoorlog II liet Europa nog sterker verarmd achter; bovendien werd het 
koloniale stelsel grotendeels geliquideerd en had USA, steunende op een zeer grote 
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binnenlandse markt en een grote productiviteit, zich tot een economische wereld
macht ontwikkeld. Europa had meer dollars nodig dan vroeger en ontving er 
minder: de Europese valuta's waren "zwak" geworden. De Europese landen zagen 
zich genoodzaakt deviezenregiems in te voeren en bovendien hun invoeren kwanti
tatief te beperken en hoge invoerrechten te heffen. 

In deze maatregelen schuilt dit paradoxale, dat daardoor de kwaal feitelijk erger 
werd. Want door de genoemde afsluitingsmaatregelen konden bedrijven blijven 
bestaan en zelfs ontstaan, die eigenlijk niet met invoer konden concurreren. Eenmaal 
ingevoerde protectie kan, wil men hevige crises vermijden, zeer moeilijk verzacht 
worden. Daarbij konden de sociale eisen der massa's niet zoals in de 19de eeuw 
het geval was, vrijwel genegeerd worden. Voorts vormde de politieke versplintering 
van het kleiner geworden Europa een groot bezwaar om de productie te rationa
liseren en op te voeren. Zodoende bleven de Europese valuta "zwak" en kon geen 
betalingsevenwicht met de dollararea worden bereikt; men bedenke daarbij dat de 
USA, anders dan Engeland in de 19de eeuw, hoge invoerrechten bleef heffen en 
ook met invoerverboden en beperkingen werkt. Deze situatie dwong en dwingt nog 
steeds tot maatregelen op internationaal niveau. 

Deze maatregelen kmmen globaalweg in twee groepen worden verdeeld. In de 
eerste plaats is gestreefd naar multilaterale bevrijding van het handelsverkeer door 
herstel der convertibiliteit, verlaging van invoerrechten en afschaffing van kwan
titatieve invoerrestricties, alles over een zo groot mogelijk gebied. In de tweede 
plaats wordt gestreefd naar integratie, d.i. vorming van grotere economische 
eenheden, wat dan natuurlijk over een kleiner gebied, n1. West-Europa of een deel 
ervan, moet geschieden. 

Tussen beide methoden bestaat een belangrijk principieel verschil. De eerste 
methode is indirect en steunt feitelijk op de 19de eeuwse, liberale aanpassings
theorie. Zij wil de handelsbelemmeringen wegnemen en daardoor de nationale 
economieën dwingen tot economische, monetaire en sociale aanpassing. De tweede 
methode is direct en stelt zich ook technologische en sociale doeleinden, die het 
mede wil bereiken door het instellen van internationale gezagsorganen. Deze tweede 
methode behoeft niet, maar kan aanleiding geven tot blokvorming, n1. tot vorming 
van naar buiten min of meer afgesloten, zij het ook veel grotere economische 
eenheden. 

Convertibiliteit. 

Convertibiliteit betekent de vrijheid voor een houder van een bepaalde muntsoort 
om deze tegen een bepaalde koers in te wisselen tegen een andere muntsoort. 
Invoering van convertibiliteit houdt dus in afschaffing der deviezenregiems. 
Natuurlijk kunnen bij de uitvoering allerlei beperkingen optreden. De convertibili-

, teit kan bijv. alleen gelden voor binnenlandse houders en voor goederen aankopen, 
zodat het kapitaalverkeer gebonden blijft. Alsdan komt de stap neer op het vrij 
beschikbaar stellen van vreemde valuta, practisch dollars, voor invoer van goederen. 

Natuurlijk kan dit alleen gebeuren als men hetzij zelf over een voldoende dollar
reserve beschikt, hetzij dollarsteun ontvangt. 
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Zou de genoemde vorm van convertibiliteit worden ingevoerd, dan is de werking 
als volgt. De binnenlandse bedrijven zouden weder moeten concurreren met 
invoeren uit de dollararea, voorzover zulks niet bekt wordt door invoerrechten 
of kwantitatieve restricties. Zij zouden daardoor genoodzaakt worden tot aanpassing 
en verbetering hunner productiemethoden. Voorts zouden zij hun grondstoffen uit 
de dollararea gaan invoeren, voor zover deze goedkoper zijn dan die arkomstig 
uit andere landen. Deze andere landen - en dit zijn dan veelal de overzeese landen 
- zouden hierdoor ook tot aanpassing worden gedwongen. De valuta der tot 
convertibiliteit overgegane landen zou hierdoor "harder" worden. Een interessant 
probleem is hierbij of de economische voorsprong van de USA boven Europa door de 
grote binnenlandse markt en de mechanisatie niet zo groot is geworden, dat een 
correctief tegen convertibiliteit in de vorm van invoerrechten nodig zou zijn. Want 
uit het bovenstaande zal duidelijk zijn geworden, dat deviezenregiems, invoer
rechten en kwantitatieve invoerresh'icties ten nauwste verwant zijn. Invoerrechten 
en contingenteringen kunnen de werking der convertibiliteit te niet doen en omge
keerd kan een deviezenregiem de resultaten van afschaffing van invoerrechten en 
contingenteringen vernietigen. Er is wel een belangrijk gradueel verschil tussen 
deze mIddelen; invoerrechten worden bij de wet vastgesteld en zijn in hun werking 
veel minder willekeurig dan kwantitatieve restricties en vooral dan een deviezen
regiem. 

Het zal dus eveneens duidelijk zijn, dat invoering van convertibiliteit verlaging 
van invoerrechten en afschaffing van kwantitatieve restricties moeten samengaan en 
dat deze maatregelen slechts geleidelijk kunnen worden gerealiseerd. En met deze 
maatregelen kan pas begonnen worden als het doel, verharding der valuta, reeds 
enigemlate bereikt is. 

De Europese Betalings Unie. 

De Europese Betalings Unie (EBU) is een in 1950 tussen een aantal Europese 
landen en hun monetaire area's afgesloten overeenkomst tot regeling van hun 
onderling betalingsverkeer. Deze regeling berust op het beginsel dat de betalingen 
der betrokken landen aan elkander, uitgedrukt in een gemeenschappelijke reken
eenheid ter waarde van een dollar, centraal worden geadministreerd en dat de 
totale tekorten en overschotten van elk land niet met de overige landen, maar met 
de EBU zelf worden verrekend. Daardoor zijn de bilaterale tekorten en overschotten 
vervallen en behoeft elk deelnemend land slechts rekening te houden . met zijn 
saldo ten aanzien van de EBU. Tekorten met het ene land kunnen worden verrekend 
door overschotten met het andere land. Met andere woorden: door de EBU zijn de 
be.trokken Europese valuta onderling convertibel geworden. 

Ten aanzien van de dollar bestaat er een zekere mate van convertibiliteit. Elk 
aan de EBU deelnemend land heeft een "quotum" gekregen, dat in het algemeen 
is vastgesteld op 15% van zijn in- en uitvoeren uit en naar andere landen in 1949. 
Dit quotum is in vijf gelijke tranches verdeeld.' Zolang het cumulatieve debet 
verrekeningssaldo van een deelnemend land binnen het bedrag der eerste tranche 
blijft, behoeft het zijn tekort niet aan te zuiveren, doch ontvangt hiervoor crediet. 
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Bereikt het cumulatieve saldo hogere tranches, dan moet dit tekort gedeeltelijk en 
in stijgende mate in goud of dollars worden afgedekt; wordt het quotum over
schreden dan moet in beginsel volledige afdekking in goud plaatshebben. 

Voor de crediteurlanden geldt een overeenkomstige regeling; in de eerste tranche 
moeten zij volledig crediet verlenen; in de volgende vier tranches ontvangen 
zij voor 50 % goud en verlenen zij voor 50 % crediet en bij overschrijding van het 
quotum ontvangen zij in beginsel 100% goud. 

De> EB U-regeling is een 7.eer belangrijke stap in de richting van verbreking van 
het bilateralisme en dus van vrijmaking van het handelsverkeer, maar zij heeft 
ernstige zwakheden. Deze komen hieruit voort, dat de EB U een uitsluitend mone
taire, technische overeenkomst is, die zich niet bemoeit met de oorzaken van de 
financiële positie der deelnemende landen. Deze financiële posities nu lopen sterk 
uiteen als gevolg van verschillende toestanden en verschillende economisch-sociale 
politiek. De hierna te bespreken liberalisatiemaatregelen hebben hierin niet vol
doende kunnen voorzien. Het gevvlg is geweest, dat zich extreme debiteur- en 
crOOiteurposities hebben ontwikkeld; sommige landen hebben hun quotum naar de 
debetzijde, ander naar de creditzijde overschreden. De extreme debiteuren 
(Frankrijk, Turkije, Griekenland) beschikken niet over voldoende dollars om hun 
tekorten aan te zuiveren; de extreme crediteuren moeten binnen hun quotum nog 
50% crediet geven en kunnen dit nauwelijks doen omdat zij hun tekorten met de 
dollararea feitelijk zouden moeten dekken met hun EBU-overschotten. Het gemis 
aan coördinatie in de sociaal-economische politiek der EB U-landen veroorzaakt 
derhalve spanningen in de EBU. De extreme debiteurlanden moeten daardoor 
dollarhulp uit zgn. "special resources" ontvangen; de crediteurlanden die hun 
quotum hebben overschreden, ontvangen in de practijk toch slechts 50% goud van 
hun cumulatief venekeningssaldo. 

Engeland, dat tot voor kort een ongunstige EBU-positie had, maar thans bezig 
is deze belangrijk te verbeteren, heeft enige maanden geleden het plan aangekon
digd om geleidelijk over te gaan tot herstel van de convertibiliteit van het pond. De 
bedoeling zal hierbij zijn deze ook in zekere mate te verlenen aan buitenlandse 
houders van sterling, waardoor de internationale positie van het pond en de Britse 
doorvoerhandel sterk zouden kunnen verbeteren. In verband met deze plannen, die 
nog verder worden uitgewerkt, is de EBU in Maart jl. slechts voor één jaar 
verlengd. Van Engelse zijde is daarbij de noodzakelijkheid van geleidelijkheid en 
van samengaan van convertibiliteitsmaatregelen met opheffing van kwantitatieve 
restricties op de voorgrond gesteld. Engeland wil echter wel de economische band 
met zijn Empire door preferentiële rechten bestendigen, al wijst het de overzeese 
delen van het Empire op de noodzakelijkheid van een deflationnaÏl"e politiek en op 
het beperken van oneconomische productie. 

Opheffing van kwantitatieve invoerrestricties en verlaging van invoerrechten. 

De> internationale pogingen tot vrijmaking van het handelsverkeer hebben zich 
weliswaar niet beperkt tot het afsluiten van een monetaire overeenkomst. 

In de eerste plaats bevat het General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
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een aantal bepalingen over kwantitatieve restricties die in beginsel daarin ontoe
laatbaar worden verklaard. Het GATT is een multilaterale overeenkomst. tussen 
een zeer groot aantal (34) landen met zeer uiteenlopende posities. Reeds daarom 
alleen zijn de bepalingen ervan veelal vaag en het verbod van kwantitatieve 
restricties worden begeleid door een aantal uitzonderingen; zulke restricties zijn bijv. 
wel toelaatbaar ingeval van ontoereikende monetaire reserves en zelfs in het belang 
van een nationale politiek van reconstructie en werkgelegenheid. Daar het hier nu 
juist om gaat heeft het GA TT in zake de opheffing dezer restricties zeer weinig 
bereikt. 

Meer is bereikt door de liberalisatiepolitiek van de Organisatie voor Economische 
Europese Samenwerking (OEES). Deze organisatie beeft dezelfde leden als de 
EBU; zij heeft een liberalisatiecode tot stand gebracht, krachtens welke de 
deelnemende landen zich verplicht hebben hun invoeren in de drie hoofdcatego
rieën goederen voor 60 % en daarna tot minstens 75 % te liberaliseren, dus vrij te 
maken van kwantitatieve restricties. In een groot aantal deelnemende landen is dit 
percentage sindsdien tot ongeveer 90 opgevoerd. Uiteraard was dit schema van 
de aanvang af bedoeld als noodzakelijk complement van EBU. 

Maar ook deze liberalisatiecode bevat gewichtige toegelaten afwijkingen van de 
liberalisatieregels, waarvan de voornaamste wederom betrekking heeft op de 
toestand der monetaire reserves van het betrokken land. De OEES heeft wel een 
zeker toezicht op de monetaire toestand der aangesloten landen, maar kan geen 
maatregelen opleggen, daar voor een aanbeveling unanimiteit vereist is. Daar in 
verschillende landen de monetaire situatie (die zelf weer uitvloeisel was van de 
economisch-sociale situatie) de liberalisatie niet verdroeg, werden deze landen tot 
extreme debiteuren in de EBU. Zij moesten dientengevolge hun liberalisatie
maatregelen in sommige gevallen (Frankrijk) geheel opschorten of deze sterk 
terugbrengen (Engeland), dat nu echter zijn liberalisatie weer heeft uitgebreid. 
Aldus draaide men in een kringetje rond. 

Parallel met de pogingen om de kwantitatieve invoerrestricties op te heffen, is 
in multilateraal verband, nl. onder auspiciën van het GA TT getracht de invoer
rechten te verminderen. Door het GATT zijn een drietal conferenties georganiseerd, 
waar getracht is door bilaterale onderhandelingen tariefsverlagingen en tariefscon
solidaties te bereiken, die dan door de meestbegunstiging multilateraal doorw'erken. 
Aldus zijn inderdaad een belangrijk aantal tariefsverlagingen en consolidaties tot 
stand gebracht ,echter niet in voldoende mate. Het is duidelijk, dat naarmate de 
opheffing der kwantitatieve invoerrestricties vorderde, het verzet tegen zowel als 
de drang naar verlaging van invoerrechten groter werd. Daarbij waren de landen 
met betrekkelijk lage tarieven, zoals de Benelux, bij de onderhandelingen volgens 
bet GATT-systeem in een nadelige positie. Het heeft sindsdien niet aan plannen 
ontbroken om internationaal tot verlaging van invoerrechten te komen. Succes 
hebben deze plannen (het plan-Pflinlin, het plan-Pella en het plan der Raad van 
Europa) tot nog toe niet gehad. 

De oorzaken der stagnatie, . 
Dat liberalisatie en verlaging van invoerrechten slechts zeer gedeeltelijk het 
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beoogde resultaat hebben gehad en dat zelfs de verdere doorvoering dezer maat
regelen op grote bezwaren stuit, is niet verwonderlijk. 

Deze middelen toch berusten in wezen op de liberale gedachtengang van de 
gouden standaard en vormen een indirecte methode. Men neemt de handels
belemmeringen weg en verwacht daarvan als automatisch gevolg, dat de nationale 
economieën zich zullen aanpassen en zodoende hun valuta verharden. Dit 
automatisme blijft echter veelal uit als de valutazwakte een zekere graad reeds 
heeft overschreden. 

Een land in zulk een positie heeft de keus tussen herziening van zijn wisselkoers 
en eenvoudige aanpassing. Het is uiteraard in het geheel niet zeker, dat de thans 
in EBU·kader geldende wisselkoersen geen herziening behoevcn. Devaluatie zonder 
meer heeft echter de strekking weliswaar de uitvoer aanvankelijk te stimuleren, 
maar werkt voor de invoer als een beschermend recht en maakt deze duurder. De 
sociale verhoudingen binnenlands kunnen daardoor in sterke mate verschuiven. 
Sociale bewegingen en loonacties trachten dan dit te redresseren, waardoor de 
productiekosten stijgen en het aanvankelijke uitvoervoordeel weer verdwijnt. 

De aanpassing zal in de eerste plaats gezocht worden in loonsverlagingen. De 
sociale verhoudingen in Europa zijn echter thans, anders dan in de 19de eeuw 
zodanig, dat herstel van het evenwicht niet te bereiken is door het doen dalen 
van het levenspeil der massa's; een felle klassestrijd zou hiervan het gevolg zijn. 
Indien in het verleden een grote mate van protectie betracht is, zouden ook de 
economische gevolgen van eenvoudige aanpassing zeer groot zijn, daar vele 
bedrijven zouden moeten verdwijnen of voor geruime tijd onrendabel zouden 
worden. Deze consequenties worden niet aangedurfd en bij het uitblijven van 
aanpassing leidt de liberalisatie. tot zodanige interne moeilijkheden, dat zij weer 
ongedaan moet worden gemaakt, tenzij het beb.'okken land door crediet wordt 
gesteund. 

Het IS daarom onafwijsbaar, dat de vrijmaking van de invoer wordt gesteund 
door een actieve binnenlandse sociale en monetaire politiek. Deze zal moeten 
inhouden herstel van het begrotingsevcnwicht, vermindering der geldcirculatie, een 
belastingsysteem waardoor de verdeling van het nationale inkomen beïnvloed wordt 
en daarop aansluitende sociale maatregelen. De ordening door externe maatregelen 
(i.c. protectie) zal vervangen moeten worden door interne ordening. Bovendien zal 
stelselmatig getracht moeten worden door technologische maatregelen de productie 
te rationaliseren. 

Het is deze taak, die voor een land als Frankrijk, waar naar binnen een grote 
mate van liberalisme heerst en dat belast is met een ruïneuze koloniale oorlog en 
bovendien met een imperium waardoor het dure grondstoffen met preferenties voor 
zijn overzees rijk moet afnemen, hoogst moeilijk is door te voeren. In andere 
Europese landen doen zich i.n mindere mate soortgelijke moeilijkheden voor. Op de 

_ jongste bijeenkomsten van de Raad der OEES heeft de Britse kanselier van de 
schatkist wel geleidelijke doorvoering der convertibiliteit en opheffing van kwan
titatieve restricties bepleit - waarbij hij kon aankondigen dat Groot-Brittannië zijn 
liberalisatiepercentage weer zou opvoeren - maar gezwegen over verlaging van 
invoerrechten. 
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Functionele integratie. 

De hierboven omschreven moeilijkheden hebben de vraag actueel gemaakt of de 
verbetering der Europese economie niet beter bereikt kan worden door zgn. 
functionele integratie. 

Zulk een functionele integratie (dus integratie per bedrijfstak) is voor een beperkt 
aantal producten en een beperkt aantal landen doorgevoerd door de stichting der 
Emopese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Deze wil een gemeenschappe
lijke markt voor de genoemde producten in de deelnemende landen instellen en 
heeft als doeleinden o.m. zo laag mogelijke prijzen, verbetering van het productie
potentieel, rationele exploitatie, modernisering der productie en verbetering en 
egalisatie van de levens- en arbeidsomstandigheden der arbeiders. Zij voert dus 
een directe politiek met technologische en sociale doeleinden. Om deze te bereiken 
zijn de invoerrechten voor de betrokken producten binnen de gemeenschap ver
vallen en zijn organen ingesteld met een zekere mate van gezag, waarbij op kunstige 
wijze evenwicht is gezocht tussen vrije concurrentie, de nationale vrijheid der 
deelnemende landen en hun gebondenheid door de ingrijpingsmacht der 
gemeenschap. 

In een zelfde richting gaat het zgn. plan-Mansholt voor de integratie van de 
Emopese landbouw. 

De EGKS is een hoogst belangrijke proefneming, waarvan nog niet te zeggen 
is hoe zij zich zal ontwikkelen. De grote mate van kartellering, die in deze 
industrieën bestond, vormde voor de EGKS tegelijkertijd een voordeel en een 
gevaar. Voorts kan de Europese integratie onmogelijk bij enkele producten blijven 
staan. De verschillende bedrijfstakken staan met elkander in nauw verband. Bij 
hun gedeeltelijke functionele integratie zou een toestand kunnen ontstaan, waarbij 
zoveel bevoegdheden aan internationale organen zijn overgedragen, dat de nationale 
regeringen geen doeltreffende politiek meer kunnen voeren, terwijl de internationale 
bevoegdheden te gering en te versnipperd blijven. 

Desondanks blijft het feit bestaan, dat de functionele integratie het vraagstuk 
meer bij de wortel aanvat dan de indirecte politiek van verlaging van rechten en 
restricties, doordat zij stelselmatig technologische en sociale doeleinden nastreeft 
en Europese gezagsorganen instelt. De techniek zelf brengt mede, dat de nood
zakelijke opvoering der Europese productiviteit voor een groot deel in internationaal 
verband zal moeten geschieden. Men denke aan kwesties als gas- en electriciteits
voorziening, transport, benutting der atoomenergie. De rol der functionele integratie 
lijkt daarom in het noodzakelijkerwijze moeizame proces der Europese integratie 
geenszins uitgespeeld. 

Wel moet er~p gewezen worden, dat het instellen van internationale gezags
organen op zich zelf nog geen oplossing is. Deze zullen immers slechts kunnen 
functionneren in zoverre bij de nationale staten de wil eu de politieke mogelijkheid 
bestaat aanwijzingen dezer gezagsorganen uit te voeren, ook als deze schijnen in 
te gaan tegen het directe nationale belang. Men moet er zich vooral voor hoeden de 
Europese integratie als een uitsluitend monetair of zelfs economisch vraagstuk 
te zien. 
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P. S. BAKKE R 

HET HUWELIJK 

Het huwelijk. Herderlijk 
schrijven van de Generale 
Synode der Nederlandse Her
vonnde Kerk, 's-Gravenhage 
1952. 158 pag. Prijs f 2,25. 

De sexuele moraal is van een burgerlijke 
phase via een naturalistische liberalisatie 
terechtgekomen in een periode van onzeker
heid, waarin gezocht wordt naar nieuwe 
bindingen. 

De kerken hebben dikwijls ook op het 
gebied van de sexualiteit de burgerlijke 
moraal ondersteund, en de liberalisatie, die 
zich beriep op "de eisen van de natuur", 
zonder meer afgewezen. 

Een gevolg daarvan was, dat de kerken 
geen leiding konden geven aan het zoeken 
naar nieuwe bindingen, en niet in staat 
waren het positieve van de liberalisatie in 
haar ethos op te nemen, zonder in natura
lisme te blijven steken. 

Met haar Herderlijk Schrijven over het 
huwelijk heeft de N. Herv. Kerk, als eerste 
Protestantse Kerk in ons land, een poging 
gedaan om als kerk meer invloed te krijgen 
op de ontwikkeling der sexuele mpraal. Dit 
is - naast allerlei andere factoren - zeker 
ook mede te danken aan het sociale- werk 
van de Kerkelijke Gezinszorg, waardoor 
tijdens en na de oorlog, de kerk veel m
tiemer in aanraking kwam met de werke
lijke gezinsnoden, zodat ze meer oog kreeg 
voor haar verantwoordelijkheid tegenover 
het gezin. De oprichting van de Hervonnde 
Raad voor Kerk en Gezin is daarvan een 
symptoom. 

In 1947 werd aan een commissie onder 
voorzitterschap van prof. dr H. de Vos, 
bestaande uit theologen, juristen en artsen, 
de opdracht gegeven om een rapport 
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samen te stellen over de betekenis van het 
burgerlijk en kerkelijk huwelijk. Na 5 jaar 
werken is dit rapport in 1952 aangeboden 
aan de Generale Synode der N.H. Kerk, die 
zich, na enkele amendementen, met geest 
en inhoud daarvan kon verenigen, en het 
rapport met de grootst mogelijke meerder
heid heeft aangenomen. 

Het rapport begint een hoofdstuk te 
wijden aan de "Bijbelse fundering". Daarin 
vinden we o.a. de volgende gedachten: om 
hun mens-zijn ten volle te beleven hebben 
man en vrouw elkander nodig. Het huwe
lijk is meer dan een contract; het is een 
orde, waarin man en vrouw gesteld worden, 
en waardoor zij van twee tot één worden, 
zonder dat daarbij hun eigen individuali
teit wordt opgeheven. 

Deze verbondenheid omvat alle levens
uitingen en is naar haar wezen onontbind
baar. 

Het huwelijk berust op tot ware verant
woordelijke liefde ontwikkelde erotiek; 
slechts als man en vrouw verbonden zijn 
door de belofte van trouw is de lichame
lijke en geestelijke overgave ten volle mo
gelijk. Doel van het huwelijk is "primair 
de onderlinge bijstand in de tijdelijke en 
eeuwige dingen"; de erotiek houdt in het 
huwelijk "een eigen betekenis, die blijft, 
ook wanneer de geboorte van een kind niet 
mogelijk of gewenst zou zijn". Anderzijds 
brengt in nonnale gevallen het huwelijk 
met zich de verantwoordelijkheid voor ge
zinsvonning. 

Hoofdstuk II geeft enkele gegevens om
trent "Het huwelijk in de Kerk", waarin 
o.a. wordt betoogd dat in de Christelijke 
Kerk, onder invloed van het Neo-Platonis
me, de sexualiteit in nauw verband met de 
zondigheid is gebracht, waardoor aan de 
positieve waardering van sexualiteit en 



erotiek, die we in de Bijbel vinden, ernstig 
te kort is gedaan. Daarnaast wordt een 
critische bespreking gegeven van de 
Rooms-Katholieke opvattingen. 

In het derde hoofdstuk, "Het huwelijk 
in onze tijd", worden allerlei practische 
vragen behandeld. Na een inleiding over 
de maatschappelijke factoren die het huwe
lijk beïnvloeden, wordt gesproken over de 
voorbereiding tot het huwelijk. Hierbij 
wordt gepleit voor een verantwoorde 
sexuele opvoeding. Ook de verloving wordt 
besproken. Het rapport wijst geslachtsge
meenschap tijdens de verloving af, voor
namelijk omdat deze in de verlovingstijd 
nog niet ingebed is in een totale, ook 
maatschappelijk erkende levensgemeen
schap; een dergelijke isolering van het 
sexuele aspect uit de gehele levensgemeen
schap doet zowel aan het geheel als aan 
het aspect te kort. 

Verder wordt behandeld de huwelijks
keuze, man en vrouw in het huwelijk, en 
huwelijksmoeilijkheden. Hier valt vooral op 
de psychologisch-verantwoorde wijze van 
benadering. 

Ten slotte komt de gezinsvorming aan 
de orde. Nadruk wordt hier gelegd op de 
verantwoordelijkheid van de ouders voor 
elkaar, en voor hun kinderen, waardoor in 
de meeste huwelijken het geregeld eis van 
gehoorzaamheid en plicht is om zwanger
schap te voorkomen. Samen moeten man 
en vrouw hierin een beslissing nemen voor 
Gods aangezicht; de Kerk kan hierin geen 
bindende voorschriften geven. Indien de 
motieven juist zijn (dus geen gemakz}lcht) 
moet de vraag naar de methode (dus ook 
het gebruik van voorbehoedsmiddelen) 
telkens naar bevind van zaken worden be
antwoord. Algehele onthouding is geen 
Bijbelse eis, maar wordt in de Bijbel eerder 
afgeraden. 

In hoofdstuk IV wordt de taak van over
heid en kerk behandeld. In tegenstelling 
met de katholieke opvatting, welke aan de 
kerk de jurisdictie over de huwelijken van 
alle gedoopten toekent, wordt hier gesteld, 
dat de overheid een eigen taak heeft ten 
aanzien van huwelijk en huwelijkssluiting, 
nl. om door het stellen van rechtsregels de 
"goede orde" te beschermen. Gepleit wordt 
voor verbetering van de rechtspositie van 
de gehuwde vrouw, "met behoud van de 
verantwoordelijkheid van de man". 

De kerk behoort door "huwelijkscate
chisatie" en door pastoraal gesprek haar 
leden mee voor te bereiden op het hu
welijk. 

Hoofdstuk V behandelt ten slotte "Echt
scheiding en tweede huwelijk". 

Uitgangspunt is dat naar de bedoeling 
van God het huwelijk een onontbindbare 
levensge:neenschap is. Echtscheiding is 
daarmee, en met de belofte van trouw die 
de gehuwden aflegden, in strijd. Ze mag 
daarom alleen voorkomen als noodmaat
regel, nl. daar waar de vervreemding on
herstelbaar is geworden, en het voortzetten 
van het huwelijk een erger kwaad is dan 
het uiteengaan. Wannéér dit moment ge
komen is, kan alleen in een persoonlijke ge
wetensbeslissing worden uitgemaakt. 

De echtscheidingswetgeving behoort ont
binding van het huwelijk door onderlinge 
toestemming onmogelijk te maken; de ont
binding mag slechts met goedvinden van 
de overheid plaats vinden. 

"Echtscheiding zal door de overheid 
slechts mogen worden toegelaten in die 
gevallen, waarin de overheid gebleken zal 
zijn van een grondige ontwrichting van het 
huwelijk, ten gevolge waarvan de in
standhouding voor een of voor beide par
tijen ondraaglijk geoordeeld moet worden. 
Deze norm zal de rechter in vrije beoor
deling hebben te hanteren .... " (Hier be
staat dus een vérgaande overeenstemming 
in conclusie met het Echtscheidingsrapport 
van hf:t Humanistisch Verbond). 

Over een tweede huwelijk na echtschei
ding, wordt gezegd, dat de kerk dit als 
regel niet kerkelijk kan bevestigen en in
zegenen, daar zij de echtscheiding ziet als 
een zeer groot kwaad. In het algemeen zal 
tegen een dergelijke bevestiging geen be
zwaar behoeven te worden gemaakt, indien 
de andere echtgenoot uit het ontbonden 
huwelijk reeds hertrouwd dan wel over
leden is. 

Wanneer we na deze zeer summiere 
grepen uit de inhoud (we hopen dat ze 
stimuleren tot een lezen van het geheel!) 
nog enkele critische opmerkingen maken, 
willen we beginnen met een meer formele 
kwestie. 

Het boekje heeft als ondertitel "Herder
lijk Schrijven", waarnit men toch mag op
maken dat het bedoeld is voor het "gewone 
gemeentelid". Het is echter min of meer 
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een populair-wetenschappelijk geschrift ge
worden, geschreven in een soort intellec
tuelen-stijl met sterk theologische inslag. 
We vinden er bijv. Duitse Luther-citaten 
in, en alleen al in Hoofdstuk I komen ter
men voor als: nonllatief, monogamie, 
eschatologisch, coelibaat, paroesie. 

Men vraagt zich wel af voor welke 
"schapen" deze herderlijke woorden be
doeld zijn! Als men werkelijk een herderlijk 
schrijven wilde laten uitgaan, had men 
beter gedaan door de resultaten van de 
comm:issie als "rapport" te publiceren en 
de inhoud daarvan te bespreken in verschil
lende kleinere groepen van gemeenteleden 
(en "buiten-kerkelijken"?). 

Op grond van de daar ontmoete vragen 
en ervaringen had men dan aan iemand met 
ervaring van bijv. volksopvoedingswerk of 
journalistiek kunnen opdragen een alge
meen verstaanbaar (en veel korter) schrij
ven op te stellen, dat dan door de commis
sie op zijn inhoud zou getoetst kunnen 
worden. 

We menen dat het hier in wezen gaat 
om meer dan enkel een formele zaak. In 
het algemeen reeds, omdat naar refonnato
risch besef het belijden een zaak is van de 
gemeente en niet van "deskundigen" of van 
Synode-leden. In dit verband echter nog 
om een speciale reden. De "intellectuele" 
stijl van het boekje brengt toch ook mee 
dat de burgerlijke sfeer, en de burgerlijke 
huwelijksmoraal onwillekeurig het uitgangs
punt vonnen van het geheel. In zekere zin 
kan men daarmee wel vrede hebben, omdat 
hier in elk geval gepoogd wordt het ge
halte van die burgerlijke moraal opnieuw, 
en levender te motiveren, en de winst der 
liberalisatie te verwerken. En bovendien 
zullen de "nieuwe bindingen" materieel 
niet zoveel van de burgerlijke moraal kun
nen verschillen. 

Toch kan men zich niet onttrekken aan 
de gedachte dat een werkelijke confrontatie 
van de gedachten der commissie met de 
huwelijksopvattingen van bijv. de onge
schoolde arbeider of van de plattelander, 
tot een geheel andere toon, en tot een 
andere aanpak zou hebben geleid. 

Het zou de kerk gedwongen hebben tot 
een dieper doordringen in het feitelijke 
huwelijksleven, maar dan ook tot een dieper 
indringen in de eigenlijke tendenties van 
het bijbels huwelijksethos. 
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Uitgaande van de burgerlijke huwelijks
moraal is het bijv. heel begrijpelijk dat men 
enigszins verontschuldigend spreekt over de 
stilzwijgend aanvaarde polygamie in het 
Oude Testament. Men kan zich echter ook 
afvragen wat dit positief zegt over de 
eigenlijke intentie van de huwelijksopvat
ting van het Oude Testament (die toch 
zeker niet laks te noemen is!). Dit is ook 
een practische vraag: in de zendings
situatie komt de kerk met polygamie in 
aanraking! En welk licht werpt dit op de 
zedelijke beoordeling van het concubinaat 
'(waarover het schrijven niets zegt)? Merk
waardig is verder dat enerzijds het "tek
stenmateriaal" vrij traditioneel gekozen is, 
terwijl anderzijds ontbreekt een eenvoudige 
uitlegging van het gebod "Gij zult niet 
echtbreken", of van de strekking der woor
den "vermenigvuldigt u en vervult de 
aarde .... " 

Het "gewone gemeentelid" weet juist 
met deze plaatsen vaak geen raad. Deze 
fonnele begin opmerking heeft ons reeds 
tot een beoordeling van de inhoud ge
bracht. We willen ons daarbij verder be
perken tot twee punten. In de eerste plaats 
iets over het doel van het huwelijk. Men 
kan er alleen maar dankbaar voor zijn dat 
hier met zoveel woorden is uitgesproken 
dat dit allereerst is de onderlinge bijstand 
van de gehuwden en dat dus ook de ge
slachtsgemeenschap een doel in zich zelf 
heeft. Men had o.i. deze gedachte nog dui
delijker kunnen maken door meer doel
bewust te onderscheiden tussen het huwe
lijk als de onontbindbare ~evensgemeen
schap van man en vrouw, en het gezin als 
de opvoedingsgemeenschap van ouders en 
kinderen, die, hoe nauw ook verbonden, 
toch elk hun eigen structuur behouden. 
Ten onzent is dit reeds in 1935 betoogd 
door Dooyeweerd, en de gedachte is ook 
te vinden in de pas verschenen ethiek van 
Barth. Ten tweede, nog iets over de uit
spraken omtrent de echtscheiding. De 
commissie zegt zelf dat zij niet pretendeert 
hier het verlossende woord te kunnen 
spreken; we kunnen alleen maar dankbaar 
zijn, dat zij niet heeft willen zwijgen. Er 
rijzen echter nog wel enkele vragen. De 
commissie zegt enerzijds dat een beslissing 
tot echtscheiding enkel genomen kan wor
den in een persoonlijke gewetensbeslissing, 
terwijl zij anderzijds een scheiding bij on-



derling goedvinden afwijst, en ontbinding 
van het huwelijk wil laten afhangen van 
het goedvinden van de overheid. Dit hoeft 
niet zonder meer tegenstrijdig te zijn, maar 
moet de verhouding tussen deze twee "in
stanties" niet nader worden onderzocht? 

En dan is het de vraag of de kerk zelf 
juist in deze netelige kwesties niet een stuk 
verantwoordelijkheid mee zou moeten 
dragen. 

Dit kan ook practisch spoedig urgent 
worden: als bij de uitvoering van' de Wet 
ter verhindering van lichtvaardige echt
scheidingen een beroep zal worden gedaan 
op particuliere en kerkelijke instanties om 
de rechter te adviseren bij het uitspreken 
van een scheiding. 

Maar vooral dieper gezien: het schrijven 
wekt toch enigszins de indruk alsof de kerk 
de "mooie rol" wil spelen door zich te be
perken tot het hoog houden van de heilig
heid van het huwelijk; terwijl zij aan de 
persoonlijke gewetensbeslissing en aan de 

overheid het "vuile werk" overlaat, ni. te 
constateren dat een huwelijk onherstelbaar 
kapot is. Kan dit werkelijk de bedoeling en 
de opdracht van de kerk zijn? 

De functie en de verantwoordelijkheid 
van "de onpartijdige derde" in een huwe
lijksconflict is nog nauwelijks doordacht; 
terwijl waarschijnlijk toch tegelijk waar is 
de stelling dat alleen de gehuwden zelf 
kunnen uitmaken dat hun huwelijk lnislukt 
is, èn de instelling dat ze dit alleen nooit 
kunnen uitmaken (nog afgezien van de 
vraag of ze dit alleen mogen doen). Op een 
ongewoon moeilijk en persoonlijk gebied 
moeten hier beslissingen vallen over de 
verhouding mens-medemens-gemeenschap. 
Samenvattend: de Hervormde Kerk nam 
een verheugend en belangrijk initiatief. We 
kunnen enkel hopen dat zij zelf op deze 
problemen zal doorgaan, dat andere Pro
testantse kerken zullen volgen, en dat alle 
geestelijke stromingen in ons volk in het 
gesprek worden betrokken. 
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HÈïlNIEUWDE KENNISMAKING 

MET.HET MARXISME 

In een viertal artikelen in de New States
man and Nation (2, 9, 16 en 23 Mei '53) 
onderzoekt John Strachey de betekenis van 
Marx voor onze tijd, zich beperkende tot 
de economie van het marxisme. De grote 
lijn in zijn beschouwing vatten wij hier
onder samen. 

Zonder op de historische, politieke of 
philosophische aspecten van het marxis
me in te gaan, is het de moeite waard 
om na de ervaring van een eeuw eens te 
zien of voor de "productieverhoudingen" 
van onze tijd de imposante blauwdruk van 
Das Kapital nog opgaat. Het meest essen
tiële van Marx' theorie is volgens Strachey 
de overtuiging dat in alle kapitalistische 
maatschappijen de lonen tenderen naar een 
bestaansminimum, omdat het loon niet 
wordt bepaald door wat de arbeider pro
duceert, maar door datgene wat nodig is 
om een arbeider te "produceren". De ont
wikkelingsgang van het kapitalisme (de toe
name in arbeidsproductiviteit, de accumu
latie en centralisatie van kapitaal, de me
chanisatie) zal steeds meer arbeidskrachten 
afstoten .. De vraag naar arbeid per eenheid 
van aangewend kapitaal zal steeds minder 
worden, zodat er tenslotte de "reserve ar
mee" van arbeiders zal ontstaan, hoe snel 
de uitbreiding van het kapitalistische sys
teem ook zal zijn. 

Marx gaf toe dat het bestaansminimum 
naar tijd en plaats varieert; een Engelse 
mijnwerker neemt geen genoegen met het 
bordje rijst van de koelie, maar dat neemt 
niet weg dat de hoogte van het loon vol
komen los staat van de overweging hoeveel 
de arbeiders produceren. De lonen stijgen 
niet noodzakelijkerwijs met de stijging der 
productiviteit. Maar is het dan niet moge
lijk de lonen omhoog te stuwen door vol
doende politieke druk, door vakverenigings
actie, door het instellen van een minimum-
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loon en een maximale arbeidstijd, in het 
algemeen gezegd door de invloed van de 
arbeiders tegen het kapitalisme in? 

Op het eerste gezicht lijkt dat alles bij 
Marx niet mogelijk. Lassalle was met zijn 
IJzeren Loonwet alleen maar consequent, 
het was volgens hem op geen enkele ma
nier mogelijk, de lonen omhoog te duwen 
voordat men het kapitalisme overboord had 
gegooid. 

Maar Marx zelf trachtte deze consequen
tie af te wijzen, immers anders zou hij het 
belang van de vakverenigingen en de arbei
dersbeweging in het algemeen moeten ont
kennen. 

Hij omzeilde de lOgische moeilijkheden 
door toe te geven, dat de vakverenigingen 
zo nu en dan tijdelijk de kapitalisten kon
den dwingen tot 11et afstaan van meer dan 
datgene wat in een ongestoord kapitalisme 
"voldoende" was voor het aanbod van ar
beiders. Hij moedigde de vakverenigingen 
aan in hun strijd om deze tijdelijke over
winningen, want ten slotte zouden zij de 
gehele wereld winnen. 

Dit is nog steeds het standpunt van de 
,hedendaagse communisten, hetgeen een 
politieke invloed van groot practisch be
lang betekent. Evenmin als Marx steunen 
zij de reformistische actie, om de hervor
mingen zelf, immers zij geloven niet dat 
die actie belangrijke resultaten op zich zelf 
voor de arbeiders kan behalen. De "Ver
elendung", de uiteindelijke bittere armoede 
voor de werkers, is een onvermijdelijk ge
volg van het kapitalisme. In het Commu
nistisch Manifest heet het: "In plaats van 
mee te stijgen met de voöruitgang in de 
industrie, daalt de levensstandaard van de 
moderne arbeider steeds dieper beneden de 
levensvoorwaarden van zijn eigen klasse." 
Das Kapital geeft het volgende toekomst-



beeld: "Terwijl er op die manier een steeds 
kleiner aantal kapitalistische magnaten ont
staat, die al de voordelen van het trans
formatieproces tot zich trekken en mono
poliseren, vindt er een overeenkomstige 
toename plaats van het geheel van armoe
de, onderdrukking, slavernij, vernedering en 
uitbuiting." "Maar tegelijkertijd neemt de 
toom van de werkende klasse in hevigheid 
toe, een klasse die steeds in aantal groeit, 
die gedisciplineerd is, verenigd en georga
niseerd." 

Het einde van het citaat onthult de ware 
betekenis voor Marx van het werk der 
vakverenigingen en der arbeiderspartijen: 
zij dienen in hoofdzaak om het arbeiders
leger te mobiliseren voor de uiteindelijke 
overwinning op het kapitalisme. De arbei
ders zelf evenwel waren vanzelfsprekend 
meer geïnteresseerd in de actuele, concrete 
successen of nederlagen van hun stakingen, 
verkiezingen of demonstraties; zij hebben 
door ervaring geleerd, dat er belangrijke 
materiële voordelen te behalen zijn als hun 
leiders zich daar met hart en ziel op rich
ten. Leiders die dit alles slechts als een 
noodzakelijke voor-oefening in revolutie 
zagen, hebben meestal verwarring en ont· 
reddering teweeggebracht, doordat zij om 
het revolutionnaire élan bij de massa te 
behouden, vaak er toe kwamen iedere ge
legenheid tot staken aan te grijpen al stond 
de mislukking bij voorbaat vast. 

Strachey tracht vervolgens het funda
mentele principe van Das Kapital in teke
ning te brengen. De hoogte van de lonen 
- of liever gezegd het aandeel van de ar
beiders in de nationale productie - wordt 
voorgesteld door een rechte horizontale 
lijn over het papier - beter nog een lijn 
die dalend verloopt naar de toenemende 
"Verelendung". De grootte van de natio
nale productie wordt voorgesteld door een 
steeds stijgende lijn, die een meer dan 
recht evenredige toename vertoont in de 
rechterbovenhoek van het papier, daar im
mers de nationale productie steeds toe
neemt naarmate de productiviteit van de 
arbeid stijgt (tegenwoordig ongeveer 3 % 
per jaar, cumulatief). 

De afstand tussen beide lijnen wordt 
dus steeds groter, d .w.z. de meerwaarde 
neemt steeds toe. Deze enorme meerwaar
de gaat naar de steeds kleiner wordende 
groep, die de productiemiddelen bezit, zij 

wordt in beslag genomen en gemonopo
liseerd door een steeds kleinere groep van 
"kapitalistische magnaten". 

Het grootste gedeelte van Marx' econo
mische leer volgt met onverbiddelijke 
lOgica uit deze Simpele lijnen. Hij had geen 
moeite de steeds terugkerende crises en de 
uiteindelijke catastrophe van het kapitalis
tische stelsel er a.h.w. uit af te lezen. Hoe 
kon ook een stelsel dat bestond bij de gra
tie van de schrijnendste onrechtvaardighe
den en een monsterachtig onbillijke verde
ling van het nationale inkomen, eindigen in 
iets anders dan een volkomen inéénstorting? 

Lenin las uit deze bovenste lijn de export 
' van kapitaal, het monopolie-kapitalisme, het 
imperialisme en de wereldoorlogen - de 
onderste betekende voor hem de massa
actie der arbeidersklasse, de koloniale op
stand en de wereldrevolutie. In het politie
ke testament van Stalin, getiteld: "Econo
mische problemen van het socialisme in de 
Sowjet-Unie", schreef deze, dat het de 
"voornaamste economische wet van het 
kapitalisme" is "om de grootst mogelijke 
maximale kapitalistische winst te behalen 
door de uitbuiting, ruïnering en verarming 
van de meerderheid van de bevolking van 
een gegeven land." Dit is de meest extre
me vorm van de doctrine van de toene
mende pauperisering. 

Is dit alles waar gebleken? Geeft het in 
wezen zo simpele tekeningetje een waar
achtig of een vals beeld van de manier 
waarop het kapitalistische stelsel in feite 
heeft gewerkt? 

Bij de beschouwing van de feiten, zoals 
ze nu voor ons liggen, kunnen we volgens 
Strachey slechts antwoorden: "Ja en nee". 
De stelling van Marx, dat de hoogte der 
lonen, of in 't algemeen, de grootte van 
het reële inkomen per arbeider, nooit kan 
stijgen en zelfs moet dalen, is ongetwij
feld onjuist gebleken. Sinds hij Das Kapi
tal schreef, is het in Engeland ongeveer 
verdubbeld (hier komt Strachey nog op 
terug). Maar - de overproductie en de 
slumps of crises die Marx voorzag en op 
foutieve gronden uitlegde zijn inderdaad 
gekomen en wij bevinden ons in de bloe
dige opeenvolging van imperialisme, we
reldoorlogen, koloniale opstanden en revo
luties, die Lenin ons voorspelde. Waren 
Marx' voorspellingen dan juist, hoewel zij 
gebaseerd waren op een onjuiste redena-

697 



tie? Schumpeter, in zijn "Kapitalisme, So
cialisme en Democratie" nei~t tot dit laat
ste. Hij drukt daarin zijn bewondering uit 
voor "het bouwwerk van "Das Kapital" 
dat, gedeeltelijk onafgemaakt, gedeeltelijk 
ondermijnd door succesvolle aanvallen, 
toch nog steeds zijn machtige lijnensilhouet 
voor ons uitstrekt," en hij concludeert, dat, 
niettegenstaande alle vergissingen, Marx 
toch een visie had die hem in staat stelde 
de algemene historische tendens van het 
kapitalisme te voorspellen, hoewel hij de 
kracht en de uitgestrektheid in de tijd van 
de ontwikkeling grotelijks onderschatte. 

Het feit op zich zelf, dat de economen 
berekend hebben dat de werkelijke produc
tie per hoofd van de Engelse bevolking 
sinds 1870 verdubbeld is, hoeft nog niet 
in tegenspraak te zijn met Marx' bewering. 
In theorie althans zou de totale toegeno
men productie gegaan kunnen zijn naar de 
ongeveer 10% van de bevolking, die de 
productiemiddelen bezit, terwijl de overige 
90% niets kreeg. De inkomensverdeling zon 
dan in dezelfde mate verslechterd zijn. 

Heden ten dage echter is iedereen er 
van overtuigd, dat er in werkelijkheid het 
tegenovergestelde is gebeurd van wat Marx 
voorspelde en dat de inkomensverdeling in 
hoge mate verbeterd is. 

Maar is dit wel zo? De feiten leren ons, 
dat het aandeel van de lonen in het na
tionale inkomen wel degelijk gedurende 
lange tijd ged(lald is, hoewel men van Ver
elendung nog niet kan spreken en er inte
gendeel een stijging in de absolute hoogte 
der reële lonen heeft plaatsgevonden. 

In Layton and Crowther's "An Introduc
tion to the Study of Prices" vindt men de 
volgende gegevens. 

In 1860 was het aandeel der lonen in 
het nationale inkomen in Engeland 50% 
en in 1901 45%. In 1911 42,1% om in 
1935 weer te dalen tot 40,5%. In de laat .. 
ste 15 jaren zal het waarschijnlijk wel 
weer gestegen zijn, hoewel misschien nog 
niet genoeg om het weer te brengen op 
het peil van 1860. 

Dit alles laat evenwel de groei van de 
salarissen en de grotere nivellering, teweeg
gebracht door de belastingen, buiten be
schouwing. lIet lijdt geen twijfel, dat de 
verdeling van het nationale inkomen in be
langrijke mate "rechtvaardiger" is gewor
den, hoewel waarschijnlijk in mindere ma-
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te dan meestal verondersteld wordt. De 
buitengewoon moeilijke berekening van de 
mate waarin de nivellering der inkomens 
heeft plaats gevonden, hoeft ons hier niet 
bezig te houden, het is voor Strachey's 
redenering eventueel voldoende om aan tc 
nemen, dat de verdeling van llet nationale 
inkomen niet verslechterd is en dat h!!t 
overgrote deel der bevolking een constant 
deel van het steeds groeiende totaal van 
het nationale inkomen per hoofd van de 
bevolking heeft gehouden. 

Hier bespeurt Strachey evenwel een be
langrijk feit. Zouden de meeste mensen 
niet geneigd zijn om te veronderstellen dat 
de verdeling van het nationale inkomen, in 
plaats van enigszins verbeterd, juist in bui
tengewoon grote mate verbeterd en gelij
ker is geworden? 

Men denke aan de 8-urendag, de rrum
mumlonen, de sociale voorzieningen cn de 
progressieve belastingen die de geld ell 
daarvoor opbrengen. Voeg daarbij de ge
weldige groei en de politieke macht van 
de vakverenigingen, die heden ten dage 
tegenover de kapitalisten staan. En toch 
schijnt dit alles de verdeling van het natio
nale inkomen maar in vrij geringe mate te 
hebben verbeterd. Het feit, dat de verde
ling waarschijnlijk een weinig verbeterd is 
in plaats van constant gebleven of ver
slechterd, weerlegt op zich zelf de opvat
ting van Marx. Maar dit is tot stand ge
bracht door een haast revolutionnair in
grijpen in de wetten van het kapitalisme. 
dat immers zich zelf wil regelen, vanzelf 
haar evenwichten moet vinden. Het is dui
delijk, dat het kapitalisme, wanneer het aan 
zich zelf ovcrgelaten zou worden inderdaad 
er zo zou gaan uitzien als Marx heeft be
schreven. Er zit veel waars in Marx' dia
gnose van een zeer sterke tendens in het 
kapitalisme om de gehele opbrengst van 
de stijging der productiviteit toe te wijzen 
aan de bezitters der productiemiddelen, zo
dat de arbeiders blijven zitten met het 
constante bestaansminimum, en dus een 
steeds geringer wordend aandeel van de 
steeds aanzwellende koek. 

Marx vergiste zich dus niet in zijn 
economische diagnose. 

Het is waar, dat de stijging in de pro
ductiviteit van de arbeid minstens even 
snel leidde tot een vermindering van arbei
ders per eenheid van gebruikt kapitaal. 



· . 
als de groei van de totale hoeveelheid ka
pitaal leidde tot een toename van arbeids
krachten. 

Want waarom is anders de werkloosheid 
een chronische kwaal van het systeem? 

Het is waar, dat in perioden van over
vloed van arbeidskrachten de lonen altijd 
de neiging vertonen te dalen tot een zeker 
minimumpeil, tenzij men kunstmatig in
grijpt in het spel der economische wetten. 

Het is waar, dat het deel van de bevol
king, dat een belangrijk gedeelte van de 
productiemiddelen in eigendom heeft, klei
ner is geworden. Er is inderdaad een ster
ke neiging geweest tot de centralisatie van 
het kapitaal in steeds minder handen. 

Het Z.g. collectivisme van de N.V.'s 
heeft de centralisatie niet kunnen verhin
deren. De "Financial Times" ontdekte on
langs, dat er in Engeland slechts H- mil
lioen aandeelhouders zijn, dat is - hun 
gezinnen meegerekend - nog geen 5% van 
de bevolking. De hoge successierechten 
hebben de concentratie en centralisatie van 
het kapitaal slechts enigszins vertraagd. 

Marx' vergissing lag niet in zijn zuiver 
economische analyse, maar in zijn onder
schatting van de economische gevolgen die 
de vakverenigingen met hun politieke druk 
in een democratie kunnen teweegbrengen. 
Dit is een essentieel politieke vergissing, die 
de hedendaagse communisten nog steeds 
begaan. Nogmaals, dit betekent niet, dat 
zijn ontmaskering van de wezenlijke ten
denzen van de ontwikkeling van het kapi
talisme onjuist is, evenmin als men kan 
zeggen, dat het feit dat een vliegtuig kan 
vliegen, de wet van de zwaartekracht on
juist doet zijn. Zodra de politieke tegen
druk - de anti-kapitalistische druk - die 
ten minste het aandeel van de loonarbeiders 
in het nationale product gelijk houdt en 
zodoende hun absolute levensstandaard ver
hoogt - verdwijnt, zullen deze wezenlijke 
tendenzen van het kapitalisme zich "als 
vanzelf" weer vertonen. 

Deze democratische anti-kapitalistische 
druk, dank zij welke, 0, ironie der historie, 
de ondergang van het kapitalisme in oorlog 
en vernietiging wordt voorkomen, kan 
slechts gehandhaafd blijven door een voort
durend en onophoudelijk waakzaam stre
ven. Maar zal deze tegenstroming ook 
inderdaad op den duur voldoende zijn om 
de zelfvernietigingstendens van het kapita-

lisme in toom te houden? 
De snelheid waarmee de arbeidsproduc

tiviteit stijgt, vooral in Amerika, noodzaakt 
tot een voortdurend omhoog opstuwen van 
de inkomens van de niet bezittende massa, 
een politieke taak, die misschien niet vol 
te houden is of zelfs te bereiken is. 

De mate waarin Marx' (en Lenins) voor
spellingen in de laatste vijftig jaren bewaar
heid zijn geworden, zie de crisis van de 
dertiger jaren, en de wereldoorlogen, doet 
vermoeden, dat de tegendruk op de beslis
sende momenten niet sterk genoeg is gc
weest. 

Hoewel het schema van Marx belang
rijke aanvullingen en verbeteringen ver
langt, blijft het een wonder dat hij zoveel 
voorzag. De fout ligt meer aan ons, zowel 
aan hen die hem blindelings volgen, als 
aan hen die hem blindelings afwijzen. De 
tijd is nu gekomen, dat we, gewapend met 
de ervaringen van de laatste honderd jaar, 
zijn inzichten behoren te toetsen in hoe
verre hij voor ons nog een "guide to ac
tion" kan zijn. 

De Achilles-hiel van zijn systeem blijkt 
dan de uiteindelijke "Verelendung" te zijn. 
Sommige marxisten hebben de verdubbe
ling van de hoogte van de levensstandaard 
der Engelsen toegeschreven aan de uitbui
ting der koloniën. Wanneer, zo zeggen zij, 
het Britse kapitalisme niet de ondervoede 
millioenenmassa' s van de koloniën indirect 
had kunnen exploiteren, hadden ze de 
Engelse arbeiders wel direct tot de toene
mende armoede gebracht. Maar hoeveel 
van de stijging der reële inkomens der 
Engelsen kan aan deze factor worden toe
geschreven? Is de stijging in de arbeids
productiviteit niet van meer belang ge
weest? Wanneer koloniale uitbuiting de 
hoofdoorzaak der stijging was, zouden de 
Engelsen hun levensstandaard aanzienlijk 
meer verhoogd moeten hebben dan bijvoor
beeld de Amerikanen dat zonder koloniën 
deden, zelfs als men de Amerikaanse Neger 
als een soort van intern koloniaal volk zou 
beschouwen in plaats van als het slechtst 
betaalde deel van de Amerikaanse arbei
ders. Men beschuldigt het Britse kapita
lisme er dus van dat het de ruilvoet met 
zijn koloniën kunstmatig hoog heeft gehou
den, dat de koloniën gedwongen werden 
voedsel en grondstoffen goedkoop te leve
ren in ruil voor te duur betaalde industrie-
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producten. Dat was allemaal waar, maar 
dat gaat heden ten dage niet meer op voor 
de handel ' met India en de overige zelfbe
sturende delen van het Gemenebest. En 
hoewel onze ruûvoet nu ook inderdaad 
minder gunstig geworden is dan hij tijdens 
de periode tussen de twee wereldoorlogen 
was, is hij nog steeds niet ongunstiger dan 
in het hoogtepunt van het Britse imperia
lisme, de periode van 1900-1914. 

De beste manier om de practische waar
de van het marxistische economische sche
ma te onderzoeken is de toepassing er van 
op een belangrijk hedendaags probleem. 
Bijvoorbeeld de vraag of er een econo
mische inzinking in Amerika te verwach
ten valt. We weten dat de Russen zich 
hier intens mee bezighouden, velen zullen 
zich de controverse rondom de Russische 
professor Varga herinneren. Op deze wijze 
zullen we er ook achter komen wat de Rus
sen denken dat er in Amerika zal gaan ge
beuren. Deze Russische mening is op zich 
zelf reeds een belangrijke factor in de tota
le situatie. 

De communistische mening over de he
dendaagse situatie is, zoals altijd, duidelijk, 
definitief, zelfverzekerd en fout. De com
munist zal eventueel toegeven dat een vol
doende doortastende New Deal het Staats
monopolie-systeem (in niet-marxistische taal, 
de oligopolie, functionnerend in een demo
cratie) in evenwicht kan houden. Maar hlj 
is er van overtuigd, dat de sociale krach
ten die bij zo'n economie naar boven ko
men, politiek niet in staat zullen zijn om 
de noodzakelijke anti-kapitalistische en ge
lijkmakende maatregelen door te voeren. 
Daarom zullen er depressie, slump, crisis, 
stagnatie en strijd om wereldmarkten ko
men, niet omdat er in theorie geen andere 
ontsnappingsmogelijkheden bestaan voor de 
kapitalisten, maar omdat de geestelijke ge
steldheid van hen die over de werkelijke 
macht beschikken, gekant is tegen een an
dere uitweg, a.h.w. geconditionneerd tegen 
deze anti-kapitalistische maatregelen. 

Dit dogma werd in zijn meest strenge 
vorm door Stalin in zijn "Economische pro
blemen van het socialisme in de Sowjet
Unie" onderschreven, niettegenstaande alle 
ervaringen van de laatste twintig jaren er 
op wijzen, dat het antwoord veel vager en 
dubieuzer is, en bovendien variërend van 
tijd tot tijd en van land tot land. Omdat 
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hij met deze feiten rekening hield, viel de 
arme professor Varga uit de gratie. Hij 
wees er op, dat het karakter van het kapi
talisme in zijn tegenwoordige, zijn laatste 
phase, aan het veranderen is, dat de sociale 
verhoudingen in Amerika en Engeland ver
anderd zijn door de tweede wereldoorlog 
en dat hun economische toestand niet nood
zakelijkerwijs, het tot nu toe voorspelde 
verloop behoeft te hebben. 

Varga kwam ten val, maar zijn econo
misch bewijsmateriaal was niet zo gemak
kelijk weg te redeneren. (In de laatste tijd 
gaat het verhaal dat hij weer gerehabili
teerd zou zijn, indien dat waar is, is dat 
van het grootste belang). 

Nu, zes jaar later, zijn de bewijzen nog 
veel sterker geworden. Bovendien zijn het 
indertijd de marxisten geweest die er het 
eerst op wezen, dat het kapitalisme aan 
het veranderen is, dat de productieve een
heden van de economie zodanig geïnte
greerd zijn geworden dat de wetten der 
vrije concurrentie in belangrijke mate ge
wijzigd zijn. Hilferding noemde het ver
schijnsel "Het financiële kapitalisme", Le
nin noemde het "Het imperialisme of het 
kapitalisme van het staatsmonopolie". Rosa 
L\.IXemburg heeft het bestudeerd, Bucharin 
heeft het geanalyseerd. Maar geen van hen 
voorzag, dat het zich in een democratische 
omgeving anders zou kurmen ontwikkelen 
dan in een autoritaire politieke omgeving. 
M.a.w. de marxisten zagen de nieuwe pha
se van het kapitalisme slechts in zijn Duit
se, anti-democratische en uiteindelijk fas
cistische vorm. Voor hen stond het vast dat 
dit laat-kapitalisme uit moest lopen op ver
nietiging van de arbeidende klasse en de 
democratische krachten. Het is inderdaad 
maar al te waar, dat dan slechts bewape
ning op grote schaal en uiteindelijk een 
oorlog om nieuwe markten onvermijdelijk 
worden om een economische ineenstorting 
te voorkomen. Maar in tegenstelling tot de 
gebeurtenissen in Duitsland is de oligopo
listische phase in Engeland en Amerika 
ontstaan in een democratisch politiek be
stel. Men moet blind zijn voor de feiten 
als men beweert dat Amerika opgehouden 
heeft een democratisch land te zijn alleen 
maar omdat er een republikeinse president 
en een kleine republikeinse meerderheid in 
het Congres zijn gekozen. 

In werkelijkheid zijn de grote Ameri-



kaanse vakverenigingen en het protectiesys
teem voor de boeren zo vast verankerd in 
het Amerikaanse systeem, dat een republi
keinse regering zich niet aan een beslissen
de krachtmeting zal wagen. 

Alle voorspellingen intussen over wat nu 
"onvermijdelijk" zal geschieden, zijn eer
der een onder woorden brengen van wen
sen dan van gedachten, iedere concrete 
probleemstelling zal op zijn merites beoor
deeld moeten worden. Intussen is het in het 
licht van het bovenstaande wellicht iets 
eenvoudiger geworden om enige conclusies 
te trekken, onder groot voorbehoud. 

Uitgaande van de abstracte theorie, geen 
rekening houdende met de politieke en 
historische realiteit waarin de economie in 
de werkelijkheid optreedt, is er geen enkele 
reden te verwachten dat er in Amerika een 
depressie voor de deur staat. Het Keynes
siaanse denken heeft inderdaad een manier 
ontdekt om een maatschappij in een verge
vorderd stadium van industriële ontwikke
ling, waar dus de markt beheerst wordt 
door voorwaarden van onvolledige markt
concurrentie, te controleren en te beheer
sen, zodat ernstige schommelingen in de 
economische toestand vermeden kunnen 
worden. Een voldoende krachtig bewind 
als dat van de New Deal heeft het theo
retisch in zijn macht om de koopkracht van 
de bevolking zover te verruimen, dat de 
totale productie van consumptiegoederen 
en diensten geabsorbeerd kan worden. 

Daarvoor moet er natuurlijk wel het een 
en ander gebeuren. In het tegenwoordige 

Amerika zouden bijvoorbeeld de defensie
uitgaven moeten kwmen variëren over een 
afstand van tientallen milliarden dollars. Dc 
normale particuliere investeringen hebben 
inderdaad geschommeld tussen 1 milliard 
in 1932 en 45 milliard in 19481 

Strachey is er van overtuigd, dat in Ame
rika, dat practisch geen buitenlandse econo
misclle complicaties kent, en in 't bijzon
der geen betalingsbalans problemen, die de 
zaken oneindig veel ingewikkelder en moei
lijker maken, de middelen gevonden zijn 
om het wonder van de economische stabi
liteit tot stand te brengen. Maar zal men 
ook inderdaad deze maatregelen nemen 
dwars tegen de ingewortelde instincten en 
principes van de heersende kringen in? Om 
het antwoord hierop te vinden, verlateu 
we het terrein van de abstracte theorie om 
ons te wenden naar sociologische, politieke 
en historische gegevens, waar we mee te 
maken hebben in het werkelijke leven. WIj 
moeten trachten uit te maken hoe de poli
tieke machtsverhoudingen in het heden
daagse Amerika werken, niet alleen in de 
regering, maar ook in de "big business", 
in de vakverenigingen en bij de boeren. 
Machten die op elkaar reageren in het 
hedendaagse geestelijke klimaat van het 
land, in het klimaat van de vrees voor radi
calisme in eigen land, de vrees voor Rus
land, de wens om de verworvenheden vall 
de New Deal te behouden, de wens ook om 
ze te vernietigen. Het zijn uiteindelijk even
zovele vraagtekens. 

701 



BOEKBESPREKING 

M. I. Bonn: So macht man Geschichte, Bilanz eines Lebens, 

München, 1953, 408 blz. 

P rofessor Bonn noemt zich zelf "een ouderwetse liberaal" en behoort naar betckenis 
en leeftijd tot de categorie van Lujo Brentano en Max Weber. Als professor aan 

de economische Hogeschool, vóór de eerste wereldoorlog, in München, tussen 
de beide wereldoorlogen te Berlijn en na 1933 te Londen, heeft hij economie en econo
mische geschiedenis gedoceerd. De titer van zijn boek wil zeggen, dat hij als waarnemer 
een stuk geschiedenis heeft meegemaakt, waarover hij verslag uitbrengt. 

Hij is tachtig jaar geleden in Frankfort/Main geboren, heeft een deel van zijn jeugd 
daar en bij familie aan de Oostenrijks-Zwitserse grens aan het Bodenmeer doorgebracht. 
Juist in deze grensstreek is hij met smokkelaars in aanraking gekomen, wat hem tot de 
volgende opmerking verleidt: 

"Ik ben opgegroeid in een sfeer van vijandigheid ten opzichte van invoerrechten en ben 
het nooit met mij zelf erover eens geworden of mijn houding tegenover de vrijhandel 
daaruit voortkomt of uit de leerboeken der klassieke economie." 

De "opleiding van een liberaal" bespreekt hij aan de hand van de school, het toneel 
en de lectuur van de Frankfurter Zeitung. Zijn studietijd te Berlijn, München en Wenen 
geven hem gelegenheid de sfeer van deze steden in de tijd van omstreeks 1900 te be
schrijven en zijn indrukken weer te geven over Ludwig Bamberger, Eugen Richter, 
Gustav Schmoller en Lujo Brentano. Een scherpe kijk en een weloverwogen oordeel geven 
vaak op een halve pagina een uittreksel van een politiek vraagstuk, waarover men anders 
boeken moet lezen. Bijvoorbeeld de samenvatting van zijn oordeel over het vooroorlogse 
en het naoorlogse Oostenrijk: 

"De tweede wereldoorlog heeft Magyaren en TSjechen voor de tweede keer van de 
Duitse heerschappij bevrijd: zij zijn hun Duitse minderheden kwijtgeraakt, maar zij zijn 
daarbij tot onbetekenende voorposten van het Sowjetrijk geworden, aan welke het toege
staan is Marx en Lenin in hun nationale taal te lezen, nationale klederdracht te dragen 
en nationale dansen te dansen. Dat en nog veel meer was ook in het oude Oostenrijk toe
gestaan . . . " 

In 1896 kwam Bonn naar Engeland aan de "London School of Economics" en hij 
beschrijft op twintig bladzijden het ontstaan van deze school, het Britse liberalisme en 
socialisme van deze tijd. 

Zijn eerste wetenschappelijke werk heeft betrekking op het Britse kolonialisme in 
Ierland. Hij heeft daar enkele jaren gezeten om de oorzaken te bestuderen van de misluk
king van dit kolonialisme, omdat hij meende hier de sleutel te kunnen vinden ook voor 
het succesvolle Britse kolonialisme in andere delen van de wereld. 

In de jaren 1906 en 1907 is Bonn in Zuid-Afrika geweest, zowel in de Zuidafrikaanse 
Unie, in Brits Zuid-Afrika als in de toenmalige Duitse koloniën. OD een twintigtal pagina\ 
schetst Bonn het probleem van het zwarte continent, zoals hij het zag. Dit komt hierop 
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neer dat hij niet bereid was te geloven aan de toekomst van een blank Afrika. Dat hij 
met deze opvattingen vooral in Duitsland niet bepaald geestdrift verwekte, blijkt o.m. uit 
het volgende citaat: 

"In München bestond een vrouwenafdeling van de Duitse Koloniale Vereniging, welke 
zich tot taak stelde de emigratie van blanke vrouwen naar Zuidwest-Afrika te bevorde
ren. Deze meisjes zouden daar met kolonisten trouwen, moeders van een koloniaal Duits 
Rijk worden en vooral de rassenvermenging voorkomen. De vereniging vroeg mij een 
inleiding te houden. Ik weigerde, daar ik wist dat mijn opvattingen de vereniging niet 
zou bevallen; zij bleef echter aanhouden. De dames waren ten zeerste geschokt toen ik 
hun uiteenzette, dat de rassenvermenging in Afrika niet door de afwezie:heid van blanke 
vrouwen, doch door de aanwezigheid van zwarte vrouwen wordt veroorzaakt. Ik heb 
nooit meer iets van hen gehoord." 

Tot aan de eerste wereldoorlog toe geeft Bonn dan een schets van de toenmalige sfeer 
in München, een stad, die hij meent niet aardrijkskundig te moeten bepalen, maar als 
een "Gemütszustand". Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog is Bonn in de Ver
enigde Staten en blijft daar tot 1917. Door zijn contact met de toenmalige Duitse ambas
sadeur in Washington, Graf Bernstorff, komt hier voor het eerst de officiële Duitse politiek 
ter sprake. Na zijn terugkomst blijft dit contact met het Duitse Ministerie van Buiten
landse Zaken. Er is hier menige opheldering te vinden over gebeurtenissen die men 
meestal slechts uit de verdedigingsgeschriften van de verantwoordelijke personen en 
daardoor dikwijls zeer eenzijdig kent. De geschiedenis van de revolutie omvat feiten en 
indrukken die, mocht er ooit nog twijfel hebben bestaan, volstrekt duidelijk maken dat er 
van een ineenstorting, maar niet van een revolutie sprake was. 

Na de oorlog heeft Bonn vrijwel aan alle internationale conferenties als deskundige 
deelgenomen, die tussen de geallieerden en Duitsland zijn gehouden. Niet slechts Ver
sailles, maar ook Genua en Spa en vooral het intermezzo Rappallo ervaren door het boek van 
Bonn een waardevolle aanvulling ten aanzien van dat wat van Duitse kant bedoeld en 
gedaan werd. Figuren als Wirth, Rathenau, Cuno, maar ook Stinnes en Schacht komen 
bijzonder duidelijk uit de verf. Uit de aard van de zaak is aan de periode van de infla
tie, de stabilisatie, de strijd aan de Ruhr door de Franse bezetting in 1923 grote aan
dacht besteed. De rol van de Duitse ondernemers in deze periode van de republiek is 
misschien nooit zo scherp en zo vernietigend getekend als het hier door deze econoom 
geschiedt. Bonn, de liberaal, varieert hierbij het bekende woord van CIemenceau en zegt: 

"Economie is een te belangrijke zaak om haar in de handen van economische leiders te 
laten." 

Toen hij in die tijd van de onderhandelingen met Engeland een keer weer, zoals hij 
het noemde, "als boodschappenjongen" werd gebruikt, zei een hoge ambtenaar van het 
Foreign Office tegen hem: 

"Gij Duitsers zijt toch eigenlijk merkwaardige lieden. Het duurde lang voor U begrepen 
hebt, dat wij in het ministerie van Buitenlandse Zaken U niets voorliegen - en wanneer 
wij U dat eindelijk bijgebracht hebben, dan verwacht U dat wij U de volle waarheid ver
tellen." 

In de jaren '31 tlm '33 is Bonn rector geweest aan de Berlijnse handelshogeschool. Hier 
vertelt hij niet slechts enige opmerkelijke dingen over het Berlijnse universitaire leven, 
maar ook tekent hij enkele van zijn collega's aan de Handelshogeschool, O.m. dr. Carl 
Schmitt en Werner Sombart. Op het einde van de republiek volgt nog eens weer een 
jaar Oostenrijk en ten slotte enkele jaren Engeland en Amerika. Het lijkt mij dat de 
slothoofdstukken over veranderingen in de Engelse politiek en het hoofdstuk over de 
Verenigde Staten als wereldmacht belangrijk kunnen bijdragen tot een juist begrip van 
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de drijfkrachten, die ook vandaag in de Britse en Amerikaanse politiek een rol spelen. 
Hier een citaat over Engeland: 

"Ik heb Chamberlain nooit persoonlijk ontmoet, heb echter Sir Horace Wilson, zijn 
adviseur en vertrouweling, heel goed gekend. Hij wist van buitenlandse zaken nog veel 
minder af dan zijn heer en meester; zijn werkzaamheden waren trouwens voornamelijk op 
industriële strijdvragen geconcentreerd. Ik had hem bij mijn neef, Sir Max Bonn, ont
moet, wiens belangstelling voor jeugdproblemen hij deelde. Ik OI~trnoette hem de laatste 
keer op Pinkstennaandag 1938, vóór de Tsjechische crisis, in het landhuis van Sir Max in 
Surrey. Sir Horace nam mij na de thee terzijde. "De Eerste Minister", begon hij, "is een 
zeer geïsoleerd man. Wilt U mij de een of andere aanwijzing geven die ik bij hem kan 
gebruiken?" Mijn antwoord was: "Verschaft U hem een onverkorte vertaling van "Mein 
Kampf" en geeft U hem die te lezen." Ik ben er zeker van dat hij het nooit gedaan 
heeft." 

In de verhouding Amerika-Rusland kenschetst Bonn op een gegeven ogenblik de 
houding van het Amerikaanse volk als volgt: 

"Een volk van wereldverbeteraars laat zulk een oneerlijke concurrentie niet gaarne over 
zijn kant gaan." 

Het laatste hoofdstuk van deze biografie van ruim 400 bladzijden is een antwoord op 
het veelvuldige verzoek aan Bonn om weer naar Duitsland terug te gaan. Hij geeft een 
knappe schets van zijn kijk op de Duitse ontwikkeling van na 1945 en komt tot het vol
gende resultaat: 

"Op politiek gebied heeft men de indruk dat me~ oneindig veel vergeten en weinig 
geleerd heeft. Vooral dat "vergeten" maakt, dat de bezoeker geen "Heimkehrer" wordt. 
Het Duitsland van heden is veel meer ontworteld dan de geëmigreerde Duitser." 

Het boek van Bonn is aangevuld met een personenregister dat het mogelijk maakt met 
het boek behoorlijk te werken. Het is qua stijl en qua inhoud zeker het beste wat aan 
autobiografische literatuur in de laatste jaren is verschenen. ALFRED MOZER 

De DI. Wiardi Beckman Stichting heeft nog een aantal exemplaren beschikbaar van 
het rapport "Een statuut voor politieke partijen". Prijs f 0,50. Te bestellen door over
schrijving op giro 18.218 van de Partij van de Arbeid, Tesselschadestraat 31, A'dam-W. 
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H. VOS 

DE SOCIALISATIE 

OP DE AGENDA 

E
r is naar aanleiding zowel van het congres van de Britse vakverenigingen 
te Douglas, als van het congres van de Britse Arbeiderspartij te Margate een 
nieuwe discussie ontstaan rondom het vraagstuk der nationalisatie. 

Op beide congressen waren rapporten aan de orde. Op dat van de vakvereni
gingen een rapport (verder te noemen TUC-rapport) 1), opgesteld door een econo
mische commissie, naar aanleiding van een resolutie op het congres in 1952. Op het 
congres van de Arbeiderspartij was een nieuw partijprogram aan de orde: 
"Challenge to Britain" (uitdaging aan Groot-Brittannië), dat aanmerkelijk meer be
vat dan alleen een program t.a.v. de nationalisatie, maar waarvan toch dit gedeelte, 
na de discussies op het vakverenigingscongres, de grootste aandacht tot zich heeft 
getrokken. 

Omdat op beide congressen het gedeelte der afgevaardigden, dat t.a.v. de 
nationalisatie een feller politiek wilde dan de leiding van partij en vakbeweging, 
zich sterk heeft laten gelden, is naar buiten de indruk gewekt, dat in de Britse 
arbeidersbeweging de nationalisatie aan de kapstok was gehangen. 

Het is nuttig de feiten te dien aanzien te laten spreken. 

Vooropgesteld zij dan ten eerste, dat de Britse Arbeidersregering na 1945 een 
zeer belangrijk program ten uitvoer heeft gelegd, waarbij de nationalisatie van de 
mijnindustrie, van de spoorwegen, van een deel ven het wegtransport en van de 
ijzer- en staalindustrie moeten worden genoemd. 

Deze vaststelling laat ik voorop gaan, omdat reeds hiemit blijkt met welk een 
ernst de Britse arbeidersbeweging eenmaal in het program opgenomen punten tot 
politieke praktijk maakt. Men kan er reeds daarom zeker van zijn, dat het ook ernst 
is, met wat nu in de rapporten staat geschreven. De arbeiderspartij weet dat zij in 
een der volgende jaren geroepen kan worden opnieuw te regeren. Het zou, bij haar 
positie, een onvergeeflijke fout zijn meer op te nemen in het program dan zij denkt 
redelijk te kunnen volvoeren - en even onjuist minder aan de orde te stellen, dan 
waartoe straks haar macht reikt. 

Een tweede vaststelling moge mede voorafgaan. De conservatieve partij heeft, na
dat zij aan de macht gekomen is, een deel der nationalisaties van de Labourregering 
ongedaan gemaakt, nl. die van het wegtransport en van de ijzer- en staalindustrie. 

1) "Public Ownership. An interim Report" 
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De beide andere en met name de nationalisatie der particuliere steenkolenmijnen 
heeft zij onaangetast gelaten. Dat is beslist niet gebeurd vanwege enig respect voor 
de Labour-regering. Het is ook niet vanwege enige voorliefde voor de publieke 
eigendom van de grootste Britse grondstoffenindustrie. En ook de moeilijkheid, 
welke een denationalisatie zou hebben opgeleverd, is niet de ware reden. In het 
genationaliseerd laten van de Britse steenkolenmijnen ligt de erkenning opgesloten, 
van conservatieve zijde, dat deze nationalisatie voor Engeland een noodzakelijkheid 
was, en dat de Labour-politiek ten deze juist is geweest. Het is beslist niet uitge
sloten, dat later t.a.v. andere industrieën eenzelfde erkenning volgt. 

Het derde, wat ik reeds direct in deze inleiding zou willen vaststellen is, dat het 
een misvatting is te denken, dat in het nieuwe Labour-program geen directe 
nationalisaties deel uitmaakt. Behalve de watervoorziening, die op grond van 
een onvoldoende zijn voor de zich ontwikkelende publieke behoeften, van het 
nationalisatieprogram is opgenomen, van welke nationalisatie echter geen grote 
politieke of economische werking moet worden verwacht, zijn op het program 
opnieuw gesteld: het wegtransport, voorzover het nodig is om een gecoördineerd 
transportsysteem te ver!a-ijgen, en de ijzer- en staalindustrie. Labour begint dus, 
waar zij was geëindigd voor het aan het bewind komen van Churchill, maar het 
noemt ook: een deel der machine-industrie en van de chemische industrie. 

Men onderschatte de betekenis van de genoemde nationalisaties niet. Transport 
en ijzer en staal vormen met de steenkool de reële basis van de Britse economie. 
Het is beslist geen schande, wanneer de komende Labour-regering t.a.v. de 
nationalisatie, die zeer vele problemen opwerpt, een tempo neemt, dat zij zelf kan 
bijhouden. 

En het is ook geen schande - laatste vooropstelling - dat voor de overige 
industrieën de Britse arbeiderspartij en de Britse vakverenigingen nationalisatie 
slechts willen aanbevelen en doorvoeren, nadat de voordelen en nadelen ervan 
grondig zijn onderzocht, daarbij de maatstaven aanleggen de, die in het progmm 
zijn opgenomen. Het onderzoek omvat een hele serie industrieën, meest in de 
metaalsector, en daarnaast de chemische industrie, terwijl ook t.a.v. de grond 
enige algemene richtlijnen worden geformuleerd. Wanneer een Labour-regering, aan 
het bewind. zijnde, de aangegeven nationalisaties doorvoert, en voor de overige een 
onderzoek instelt, dat tot dieper inzicht voert, bereidt zij daardoor op de beste 
wijze, nl. door ervaring te verwerven en door onderzoek, een volgende stap voor. 
Juist, omdat het een onderzoek geldt, zal het van te voren niet vaststaan, wat 
de uitkomst is. Openheid, ook ten aanzien van de eigen programstellingen, blijft 
voor een wetenschappelijk denkende èn voor een politiek handelende gemeenschap, 
een allereerste eis. 

Deze openheid is beslist, ook in Engeland, niet overal aanwezig. Wanneer bijv. 
Anthony Greenwood in de Tribune (het blad der linkervleugel) van 7 Aug. 1953 2), 
aan de partij halfslachtigheid en gemis aan socialistisch vuur verwijt, omdat de 

2) De gegevens in dit artikel zijn voor een deel afkomstig uit een documentatie 
van de Wiardi Beckman Stichting, samengesteld door A. C. Dallinga en J. J. Voogd. 
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vraag hoe de nationalisatie van een indush'ie inwerkt op de betalingsbalans, al is 
zij belangrijk, "nooit een maatstaf kan zijn voor de publieke eigendom als principe," 
dan zijn wij precies bij dat gemis aan openheid, dat wij zelf steeds aan de conser
vatieven verwijten, Nog sterker spreekt deze mentaliteit uit de volgende passage 
uit hetzelfde artikel: 

"Wij zullen een regering nodig hebben van mensen, die werkelijk geloven in het 
socialisme als iets dat onmisbaar is om Groot-Brittanië te redden, en die als 
socialisten de moed zullen hebben socialisten aan het hoofd te stellen van de 
genationaliseerde industrieën, om de simpele reden (!), dat zij nu eenmaal in de 
juistheid van de publieke eigendom geloven , ... " 

Deze reden nu is mij ietwat te simpel. Wij zullen moed moeten hebben, inder
daad. De moed om te stellen, dat aan het hoofd der genationaliseerde indusb'ieën 
de meest bekwame leiders dienen te worden geplaatst, van wie natuurlijk geëist 
mag worden, dat de dienst aan de gemeenschap een element van hun werken is, én 
de moed om te erkennen, dat ook zeer vele niet-socialisten aan deze eis voldoen .. , 

Eveneens in de Tribune (25 Sept. 1953) komt een artikel voor van Mikardo, die 
ontevredenheid heeft geconstateerd onder de partijleden. Daarin schrijft hij: 

"In de tweede plaats zegt men (de partijleden), dat het verschil tussen "Challenge 
to Britain" en alle vorige plannen is, dat het tegenwoordige program het eerste is, 
dat niet primair op de idee der klassenstrijd is gebaseerd. 3) De vorige programs 
hielden zich bezig met de positie van de arbeiders in de gemeenschap; dit program 
houdt zich bezig met de positie van Engeland in de wereld." 

Ook zulk een opmerking, of weergave van opmerkingen duidt aan op een gemis 
aan openheid, en een voorbijzien aan de werkelijke veranderingen, die een levende 
partij moet ondergaan, wil zij de levende werkelijkheid weerspiegelen. 

Het zou wel wonderlijk zijn, als niet de verwijten van een linkervleugel in de 
socialistische partij een brave gelijkenis vertoonden met de opvattingen van onze 
vrienden in het andere kamp, ik bedoel de liberalen. Voor hen zou een gebrek 
aan openheid, een starre dogmatiek in de socialistische beweging, politiek koren op 
de molen zijn. 
Eén bewijs. Het Handelsblad (8 Oct. '53) schrijft: 

"Feitelijk heeft het internationale socialisme zijn principiële nationalisatie reeds 
over boord geworpen, toen het zich tot utiliteitsmaatregelen ging beperken, ter wille 
van de grondstoffenindustrieën en van de bescherming van de nationale industl'ie, 
dus om een bepaalde nationale, misschien wel Jlationalistische economische politiek 
te voeren. Het denkbeeld om door deze methode de nagestreefde maatschappelijke 
hervorming te bereiken trad dus op de achtergrond. Men zou na de jongste Britse 
congressen zelfs zeggen: "werd ovel'boord gegooid," 

Wij sparen de lezer de rest. Omdat blijkbaar deze lieden van de "Partij van de 
Vrijheid" ons als socialisten de vrijheid niet gunnen om een behoorlijk onderzoek 
in te stellen, naar de middelen, waarmede wij de socialistische doelstellingen trachten 
te benaderen. Immers juist de Britse congressen, wel verre van het "naar de 

3) Hetzelfde verwijt werd in ons land tot de SDAP gericht na de publicatie van het 
Plan van de Arbeid in 1935. 
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achtergrond dringen" van het denkbeeld om door nationalisaties de nagestreefde 
maatschappelijke omvorming te bereiken, vragen voor elk van de in het program 
nader aangeduide industrieën een nader onderzoek in hoeverre nationalisatie zulk 
een omvorming zou bevorderen. De nationalisatie is niet "overboord gezet," maar 
zij ligt - voor elke bedrijfstak - onder de loupe. En dat is - de heren van het 
Handelsblad zullen dit althans met ons eens zijn - aanmerkelijk dichterbij . 

Laat ik thans trachten, juist in verband met de nagestreefde doelstellingen de 
plaats van de nationalisatie nader te bepalen. 

Nationalisatie is het in gemeenschapseigendom overbrengen van een deel der 
productiemiddelen. Het is dus een eigendomsvraagstuk in de eerste plaats, en roept 
dus de vragen op, die samenhangen met de eigendomsverhoudingen in de 
gemeenschap. 

Die eigendomsverhoudingen zijn vele, en aan vele veranderingen onderhevig, ook 
in een niet-socialiserende maatschappij,. Doch het blijft een niet te ontkennen feit, 
dat met deze bezitverhoudingen bepaalde inkomensverhoudingen direct samen
hangen. Degene die enkel inkomen uit arbeid verwedt is, bij dezelfde gaven voor 
het maatschappelijk leven, ten aanzien van zijn inkomen een slag achter bij 
degene, die inkomen verwerft uit arbeid plus bezit van productiemiddelen en 
vele slagen meestal bij degene die over een groot, in productiemiddelen belegd, 
vermogen kan beschikken. Het is ook heden ten dage nog zo, dat de grotere en 
grootste inkomens niet uit arbeid, maar uit vermogen voortvloeien. 4). De onrecht
vaardigheid van zulk een inkomensverdeling is evident, ten minste voor wie 
socialistisch denkt, en zeker ook nog voor vele anderen. Wij hebben in de 
gemeenschap, o.a. door een progressieve belastingheffing, welke overigens ook zijn 
eigen grenzen kent, middelen en wegen gevonden om de ergste uitwassen daarvan 
te besnoeien, en ongetwijfeld waren ook in de algemene inkomensverhoudingen 
de toestanden rond 1900 aanmerkelijk ongunstiger dan zij thans zijn. 

Maar de wortel van het kwaad - de particuliere vermogensopeenhoping - is 
gebleven. In dit opzicht is en blijft een nationalisatie een principieel middel om 
zulk een vermogensverdeling te redresseren, en voor den vervolge onmogelijk te 
maken. Zij is vooral daar een middel, waar de productiemiddelen nog als vermogen 
een bezit van enkelen vormen. 

Maar laat ons reëel blijven. Door de spreiding van de eigendom, die in de 
naamloze vennootschappen heeft plaats gevonden is het in het geheel niet zeker, 
dat men bij nationalisatie, wanneer deze een enkele industrie omvat, de vermogens
concentratie treft. Grote vermogens zijn meestal in een serie van bedrijfstakken belegd. 
Zoals gezegd zijn bovendien de gevolgen t.a.v. het inkomen door de belasting
politiek getemperd, en deze grijpt - bij vererving - ook in de vermogenssfeer 
zelve in. En ten slotte: het is in socialistische kringen gemeengoed geworden dat, 
misschien meer nog om utiliteitsredenen dan om redenen van recht, daar men 
de rechtvaardigheid van het vermogensbezit van grote omvang in twijfel trekt -

4) Zie bijv. Tabel 41 uit "Enige kwantitatieve onderzoekingen over de betrekkingen 
tussen overlleidsfinanciën en volkshuishouding," van ondergetekende. 
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een nationalisatie gepaard dient te gaan met een schadeloosstelling. Dan tast men 
dus in eerste aanzëg de vermogensconcentratie niet aan, wel de mogelijkheid om 
door middel van de genationaliseerde productiemiddelen tot verdere accumulatie 
over te gaan. 

Ik heb eraan gehecht deze kant van de nationalisatie nog eens te belichten. 
Zij komt, om de hierboven opgesomde redenen weinig meer naar voren. Het is 
echter vanwege dit aspect der nationalisatie dat ik mij altijd verwonder om de 
principiële tegenstand ertegen. Indien men zich om oppertuniteitsredenen tegen 
socialisatie verzet, accoord. Maar ik vermag nergens een principiële grond te 
ontdekken voor een - en dan nog zwaar beschermd - bezit van productiemidJelen 
voor enkelen, terwijl millioenen daaraan geen deel hebben. Ik aanvaard, wnder 
omwegen, dat in een maatschappij, die - grotendeels nog - gebaseerd is op het 
private bezit der productiemiddelen, degene, die 'een wijziging wenst, de ratio 
van die wijziging moet trachten aan te tonen. Daarom bepleit ik een openheid in 
de socialistische kring, leidend tot onderzoek van elk project afzonderlijk. Maar ik 
aanvaard niet, dat er principiële bezwaren zijn tegen een eigendomsovergang, die 
maatschappelijk geboden is, en ik acht het een gebrek aan openheid van denken 
bij onze tegenstanders, die zich op een principe beroepen om een reëel onderzoek 
uit de weg te gaan. 

Er is een tweede grondreden, welke tot socialisatie kan leiden. Deze reden werd 
ook in de discussie op de Britse congressen, vele malen naar voren gebracht. Voor 
de verhoudingen in de gemeenschap is dikwijls nog meer de concentratie van macht, 
dan de concentratie van eigendom het beslissende element. Machtsconcentratie en 
bezitsaccumulatie zijn in de huidige maatschappij meer van elkaar gescheiden 
dan vroeger, toen zij meestal samenvielen, hoewel er ook thans nog een stevig 
verband bestaat. 

De particuliere beschikkingsmacht heeft twee kwade kanten. Zij kan worden 
gebruikt om dingen te doen, die schadelijk zijn voor de gemeenschap. De ver
schillende manoeuvres van een aantal grote kartels, vroeger en nu zijn te bekend, 
dan dat deze uitspraak verder nog enige toelichting behoeft. Vele, zeer vele, van 
de ingevoerde overheidsmaatregelen waren noodzakelijk om aan particuliere machts
concentraties een rem op te leggen in de uitoefening van hun macht. Men versta 
mij goed. Op zich zelf gezien is er economisch dikwijls een voordeel g~legen in 
samentrekking van bedrijven (al moet men steeds blijven zien, dat voor elk productie
proces een technisch-economisch optimum voor de bedrijfsgrootte bestaat), in 
onderlinge samenwerking" en in een redelijke verdeHng van ' opdrachten 
en afzetgebied. De typisch Amerikaanse anti-trust-sentimenten zijn beslist niet de 
mijne. Maar elke machtsconcentratie schept het gevaar van machtsmisbruik. Ik 
weet, dat dit argument ook tegen de nationalisatie - die zeer dikwijls een machts
concentratie is - kan worden gebruikt. Maar overheidscontrole - of publieke 
controle - op overheidslichamen is altijd nog een tikje gemakkelijker dan overheids
controle op particuliere machtsconcentraties. 

Particuliere machtsconcentratie heeft nog een tweede gevaarlijke kant: zij kan 
nI. ook wat nalaten, wat ter wille van de nationale economie geboden is. Het voor-
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beeld van de Nederlandse particuliere mijnindustrie tegenover de staatsmijnen is 
bekend. Na het opheffen van het beheer hebben de particulier~ mijnen, in tegen
stelling tot de staatsmijnen, zich niet in de eerste plaats geworpen op een zo groot 
mogeliike kolenproductie door alles op de ontginning te zetten, in een tijd, dat elke 
ton kolen een dollar-deviezen-besparing was, maar hebben zij, ter wille van de eigen 
economie, een andere weg gekozen. En nog veel sterker heeft het nalaten van 
hetgeen nodig was gesproken bij de Britse particuliere mijnen - zoals hetzelfde 
element van nalatigheid aanwezig is bij een deel der Belgische mijnindustrie. 

Indien dit doen of niet doen in handen ligt van een groot monopolistisch bedrijf, 
is de toestand nog gevaarlijker, dan wanneer dit doen of niet doen over een serie 
van bedrijven in een bedrijfstak is verdeeld. In het laatste geval kan nI. de overheid 
met de, in ons land ten troon verheven, stimulering nog wel iets bereiken, in het 
eerste geval zeer weinig. 

Wanneer men tegen het tweeledige gevaar, dat een particuliere machtsconcen
tratie biedt telkens de overheid te hulp moet roepen, dan weer om te conh·oleren, 
dan weer om te stimuleren, rijst op natuurlijke wijze de vraag of dan nationalisatie 
geen redelijker oplossing is.. .. Dan behoeft nationalisatie in bepaalde gevallen 
niet de gehele bedrijfstak te omvatten. Zo wordt bijv. in het TUC-rapport gesteld 
dat het na een voorafgaand onderzoek, hetwelk direct dient aan te vangen, kan 
blijken, "dat het niet nodig zal zijn om alle firma's in de chemische industrie te 
nationaliseren; eigendom van de Imperial. Chemical Industries alleen kan reeds 
voldoende zijn voor het doel: de ontwikkeling der industrie te bevorderen en moge
lijke monopolie-misstanden tegen te gaan." (Pag. 41). 

Hierboven werd reeds aangegeven, dat nationalisatie tegen machtsconcentratie 
een middel kan zijn, maar dat diezelfde nationalisatie óók een machtsconcentratie, 
zij het in overheidshanden, betekent. 

In de socialistische beweging is een zeer belangrijke discussie gaande over de 
vragen van centralisatie en decentralisatie, gecombineerd met een discussie over de 
vragen van de beste wijze van organisatie van het overheidsbedrijf. 

Nu aan de centrale regering reeds automatisch zeer belangrijke macht toevalt 
over de economie des lands, is het te meer gewenst, de leiding over genationaliseerde 
industrieën en bedrijven in - de nationale en internationale doelstellingen zich 
bewuste, maar - onafhankelijke bedrijfsleidingen te leggen, die een grote mate van 
vrijheid van beweging krijgen toegemeten. In een aantal gevallen zal bewust tot 
decentralisatie moeten worden overgegaan, met name daar, waar door het werken 
in kleinere eenheden de activiteit wordt gediend, en initiatieven kunnen worden 
ontplooid. Indien daarbij het algemene verband - bijv. door gezamenlijke investe
ringspolitiek - behouden blijft, biedt decentralisatie voordelen. Het reeds genoemde 
vraagstuk van de optimale bedrijfsgrootte hangt er nauw mee samen. Daarom behoeft 
niet elke overgang tot gemeenschapseigendom in de vorm van een nationalisatie te 
geschieden. Een zich ontwikkelende socialistische maatschappijstructuur zal -
naast een particulie;e sector - een gemeenschapssector kennen met een zeer 
gedifferentieerde stmctuur. Gemeenten, provincies, naties, internationale corporaties, 
coöperaties, en bijzondere vormen van samenwerking, zullen, onderscheiden naar 
aard, functies en werkingsfeer naast elkaar bestaan - en - laat ons ook dat erkennen 
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- soms hartelijk tegen elkaar in werken. . .. Dit laatste kan misschien sociaal
economisch worden aanvaard, ter wille van een vermijding van de gevaren ener te 
grote machtsconcentratie. 

Nationalisatie kan worden bepleit ter wille van een rechtvaardiger toekomstige 
vermogensverdeling, en ter wille van het doorbreken van particuliere machts
concentraties. Het zou "al te simpel" zijn voor de socialistische beweging om niet 
te zien, dat het toezicht op en het beheer van de genationaliseerde industrieën een 
vraagstuk is, dat zeer bijzondere aandacht verdient. 

De Engelse arbeiderspartij is zich daarvan - en met haar de Socialistische Inter
n~tionale - ten volle bewust. Het is vanuit dat bewustzijn dat in 1952 op het 
Labour-congres aan de orde werd gesteld een onderzoek van de genationaliseerde 
industrieën, waarbij genoemd werden o.a.: het tot ontwikkeling doen brengen van 
andere vormen van publieke eigendom en de coördinatie daarvan, en de wenselijk
heid om een grotere verantwoordelijkheid tegenover het parlement te waarborgen. 

Behalve bezits- en machtsverhoudingen wordt bij de nationalisatie ook steeds 
dat der arbeidsverhoudingen aan de orde gesteld. Ik wil hierover kort zijn, hoe 
belangrijk het vraagstuk op zich zelf ook is, omdat ik het voor het probleem der 
nationalisatie irrelevant acht. Het is een volkomen illusie te menen, dat de arbeiders 
in het algemeen, omdat de aandelen van een maatschappij zijn verhuisd van de 
particuliere naar de staatsbrandkast, meer belangstelling voor het bedrijf zullen 
gaan opbrengen. Misschien enkele onder hen. Maar de algemene tendens zal 
veeleer zijn - voorbeelden zijn er te over - om van het gemeenschapsbedrijf méér 
te vragen, dan vroeger van het particuliere bedrijf. En wanneer men bij de grote 
massa van werkenden in een bedrijf de verwachting wekt, dat de dag van overgang 
van de eigendom ook een dag is van de overgang van "slavernij" naar "vrijheid", 
van knechtschap naar zeggenschap, dan heeft men na de overgang de strijd aan 
te binden tegen teleurgestelde verwachtingen. Voor een wijziging in de arbeids
verhoudingen is méér - veel meer - nodig dan de .eigendomsovergang. Laat ik het 
preciezer zeggen: de strijd om de wijziging in de arbeidsverhoudingen zal gevoerd 
moeten worden zowel in het particuliere als in het gemeenschapsbedrijf. Die wijziging 
is voor beide - zonder onderscheid - van evenveel betekenis. Het ontwikkelen 
van de beste methoden van zeggenschap en medezeggenschap is een werk van 
lange adem, waarbij kaderscholing en selectie hoofdelementen zijn. Het staat thans 
wel vast voor ieder, die bedrijfsbeheer voert, dat de vroegere autocratische metho
den zowel menselijk als economisch verwerpelijk zijn . Deze methoden kwamen voor 
in het particuliere bedrijf, maar ook in het overheidsbedrijf! Maar het staat 
voor mij eveneens vast, dat er - zowel voor het particuliere bechijf als voor het 
overheidsbedrijf - ook vormen van medezeggenschap en zeggenschap der wer
kenden zijn, die elk reëel bedrijfsbeleid onmogelijk kunnen maken. Bij deze vragen 
speelt het vraagstuk van de keuze van de leiding, van de staf, het kader en van 
de arbeidsmethoden een veel groter rol dan het vraagstuk van de eigendom. Dit 
laatste is, voor zover de ervaringen tot nu toe strekken, behalve voor kleine over
zichtelijke verbanden, vrijwel zonder betekenis. Al geef ik nog de stille hoop 
niet helemaal op - ook uit ervaring in het eigen bedrijf - dat bij gelijke ontwik-
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keling van de medezeggenschap en van het arbeidsvertrouwen in de particuliere 
en in de publieke onderneming, de doelstelling van deze laatste, welke ten slotte is: 
dienst aan de gemeenschap, een extra-voorsprong zal blijken te zijn. Laat ons 
daarbij overigens niet vergeten, dat ook de doelstelling der private onderneming 
zich meer en' meer verwijdert - ten minste in een niet onbelangrijk aantal gevallen 
- van het primitieve winst maken, en dat elementen van dienst aan de gemeen
schap, zowel in de vorm van dienst aan de kleinere bedrijfsgemeenschap, als in 
de vorm van het zich bewust worden van de plaats en de taak in het nationale en 
internationale geheel in volle ontwikkeling is. Particulier bedrijf en gemeenschaps
bedrijf groeien, wat doelstellingen en arbeidsverhoudingen betreft, naar elkaar toe. 
Het zal de vraag van de overgang van de ene naar de andere vorm dikwijls minder 
klemmend, en minder spectaculair, maar dikwijls ook minder moeilijk maken. De 
nationalisatie van de Nederlandse Bank moge als voorbeeld dienen .... 

Sterk op de voorgrond treden, ook daarom, bij de discussies over de nationalisatie, 
de vragen over de economische betekenis ervan in de nationale economie. Het is het 
algemene welvaartsstreven, dat als voornaamste argument voor verdere nationalisatie 
wordt gebruikt. 

Het TUC-rapport gaat er van uit (pag. 35) dat "in onze huidige, zeer moeilijke 
situatie, het voornaamste doel van de economische politiek moet zijn een grote toe
neming van de kapitaalinvesteringen in de industrie, en dat deze toeneming voor een 
groot deel geconcentreerd dient te zijn in bepaalde doorslaggevende sectoren van het 
economische leven." Het rapport stelt dan verder, dat dit doel door (bepaalde 
soorten van) nationalisaties wordt bevorderd. Als categorieën van industrieën, waar 
de nationalisatie voordeel kan bieden, noemt het rapport (pag. 37): 

1. Industrieën, die basisgoederen en diensten verschaffen (de nationalisatie daarvan 
is 6f geschied 6f staat op het program); 

2. Industrieën, waarin een monopolistische organisatievorm grote economische 
macht in handen van particulieren plaatst (chemische industrie). 

3. Industrieën, waarin een sneUere ontwikkeling noodzakelijk is, om de productie 
te vergroten en de efficiency te verhogen om ons in staat te stellen economische 
onafhankelijkheid te herwinnen. 

4. Industrieën waarvan de organisatie en methoden verbeterd dienen te worden 
om de algemene lf;lvensstandaard en de welvaart te verhogen. 

Men ziet uit deze opsomming van algemene aspeoten der nationalisatie, dat het 
economische aspect veruit voorop gaat. Bezits- en arbeidsverhouding-argumenten 
worden, althans hier, niet genoemd, wel, onder 2, het machtsconcentratie-argument. 

Het Labour-rapport slaat dezelfde tonen aan. Ten aanzien van de basis industrieën 
heet het (pag. 9): "onze levensstandaard, onze werkgelegenheid, de uitbreiding van 
onze industrie, onze landbouw en handel, alles hangt af van de productiviteit en 
efficiency van onze basisindustrieën. In iedere industrie is de productie omhoog 
gegaan en de dienstverleningsbedrijven zijn uitgebreid en verbeterd sinds de 
nationalisatie. Nu is verdere uitbreiding geboden." 

Ook hier dus het welvaartsstreven voorop. In dit verband wil ik er nog op 
wijzen, dat er twee belangrijke elementen in "Challenge to Brittain" zijn, die meer 
openbare bekendheid verdienen, dan zij tot nu toe hebben verkregen, door-
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dat zij achter de discussie van al of niet directe nationalisatie zijn schuil gegaan. 
Het eerste (pag. 11) is, dat, mede ter wille van de expansie, de staat hetzij nieuwe 

ondernemingen vestigt of beheert, hetzij zich een dirigerende bevoegdheid verovert 
in bestaande ondernemingen. Ik moge op dit vestigen van nieuwe ondernemingen 
de speciale nadruk leggen. Het is nl. de meest rationele vorm, in een aantal gevallen, 
van uitbreiding van de sector der publieke ondernemingen. Wat in ons land geschiedt 
door de Staatsmijnen in de chemische sector, wat voor de deur staat door het 
oprichten van een nieuw Staatsmijnbedrijf in Vlo drop, wat is geschied t.a.v. 
Breedband, en wat straks zal gebeuren t.a.v. de gasvoorziening en van het soda
project te Delfzijl - het zijn voorbeelden van het "oprichten van nieuwe onder
nemingen," die voor de expansie van 's lands economie bijzonder vruchtbaar zijn 
en - waarover ook met niet-socialisten een goede samenwerking mogelijk is. 

Het tweede element, dat in het rapport van de Britse Labour-partij een sterk 
accent verkrijgt, is het wetenschappelijk onderzoek. 

Zo t.a.v. de machine-industrie: "Labour zal de concentratie van 'de machine
industrie bevorderen en zowel de productie als het wetenschappelijk onderzoek 
uitbreiden. Dit kan het beste gebeuren onder regeringstoezicht. Labour zal in het 
algemeen belang een aantal (een bewuste keuze dus!) van de belangrijkste machine
industrieën nationaliseren. Deze zullen dienen als centra van technische rationalisatie 
en expansie en zij zullen nauw verbonden worden met de door de staat gesteunde 
organisaties van wetenschappelijk onderzoek." (Pag. 12). 

Bij de machine-industrie voor de mijnbouw wordt dit nog eens herhaald: "Labour 
zal een overwegend aandeel trachten te krijgen in enige ondernemingen (opnieuw 
een keuze) wier producten van vitaal belang zijn voor de mijnbouw of voor de 
exportrnarkt van die machinerieën .... Deze firma's zullen samenwerken met de 
inrichtingen van wetenschappelijk onderzoek" (pag. 12/13). 

De woorden: investering - expansie - rationalisatie - efficiency - wetenschap
pelijk onderzoek - zij komen herhaaldelijk voor in het TUC-rapport "Public 
Ownership" en in Challenge to Britain. Zij zijn een bewijs ervan, dat de Britse 
arbeiderspartij de ware zwakte van de Britse economie heeft onderkend, en op zich 
heeft genomen aan haar eigen aanhangers deze zwakte duidelijk te maken, en 
ook om die maatregelen voor te bereiden op het partijpolitieke vlak, die nodig 
zijn om straks als regering de juiste koers te sturen. Want inderdaad, slechts door 
investering enz. enz. - kan het betalingsbalanstekort van Groot Brittannië worden 
overwonnen, kan door nieuwe expansie het welvaartspeil omhoog worden gebracht, 
de concurrentiepositie worden verbeterd en daarmede de werkgelegenheid worden 
veilig gesteld. Binnen het raam van dit denken heeft de nationalisatie haar plaats 
gekregen - zij dient niet als doel, zij dient als middel. De lijst van activiteiten 
ten deze echter is ook als middel nog groot genoeg om als uitermate belangrijk 
regeringsprogram voor een vijftal jaren te worden gekenschetst .... 

Als regeringsprogram - ook als partijprogram? Verliest de nationalisatie niet haar 
betekenis wanneer zij niet meer als doel wordt gesteld, maar als middel gehanteerd? 
Het antwoord luidt: ja - en neen. Ja, omdat evenals 8-urendag en algemeen 
kiesrecht, de nationalisatie een uitdrukking was van een "gelijkheid van allen", van 

713 



een afbreken der klassescheidingen, van het bereiken van nieuwe vonnen van 
gemeenschap. En ja, omdat zij weer evenals 8-urendag, en algemeen kiesrecht, 
in een "wet" na een politieke machtsvorming kan worden neergelegd, bedrijfstak 
voor en bedrijfstak na. 

Maar neen - en uitdrukkelijk neen :- omdat als doel gehanteerd, de nationalisatie 
een verwachting opwekt, waaraan zij niet kan voldoen - de verwachting, dat elke 
nationalisatie goed zou zijn, en, meer nog de verwachting, dat de dag na de 
nationalisatie alle zaken anders zullen lopen. 

Niet de macht óm de macht, niet het bezit ter wille van het bezit zijn de hoofd
elementen van het streven naar nationalisatie, maar bezit en macht, te hanteren voor 
een welomschreven welvaartspolitiek, die zowel materieel als cultureel de bevolking 
ten goede komt. Pas door de nationalisatie aldus te stellen en op te vatten, slechts 
door het bewijs te leveren, dat zij meer voordelen biedt dan nadelen voor de 
volksgemeenschap, kunnen degenen, die thans nog politiek tegenstander zijn op 
grond van hun bezwaren tegen de nationalisatie, worden overtuigd. 

En toch blijft er een vraag. Als dé nationalisatie middel wordt, en daardoor het 
aureool van socialistisch perspectief verliest, komen voor een partijprogram, voor 
het program van een socialistische beweging nieuwe, belangrijke vragen op. Zij 
zijn in de discussie rond Challenge to Britain reeds te horen. In "Socialist Com
mentary" (orgaan van de Socialist Union, een gematigde groepering van de Labour 
Party) wordt (Juli '53) het program als zodanig geheel onderschreven. Maar toch 
ontbI'eekt de critische noot niet. Ik citeer enkele zinnen (pag. 146/ 147). 

"Toch is het te veel een "brood en boter" program" .... "Viervijfde deel ervan 
is economie, en de rest is het minst bevredigende deel". . .. "Enkel realisme is niet 
genoeg. Zonder een visie op de toekomst van de maatschappij waarnaar we streven 
brengt men de kracht niet op om de strijd te voeren tegen de krachten van traagheid, 
van traditie en van de belangengroepen, welke de bestaande toestand trachten te 
handhaven" .... "De dynamiek, die nodig is om zelfs ook maar de noodzakelijke 
economische expansie te bereiken zal niet ontstaan door economische argumenten 
of economische prikkeJs, zeker niet door passende vormen van organisatie alleen. 
Onze na-oorlogse ervaring heeft voldoende geleerd, dat er iets meer nodig is" .... 
" .... geen enkele socialist kan nog langer geloven, dat het simpele feit van de 
publieke eigendom of de publieke contröle onvermijdelijk een geest van publieke 
dienstvaardigheid zal scheppen." 

Laat ons soms toch nog eigenwijs zijn. Wij hebben in ons land getracht in de 
Weg naar Vrijheid de economie te plaatsen binnen een groter verband. De klacht 
van Socialist Commentary op een andere plaats geuit, over het ontbreken bijv. 
van een beschouwing over de arbeidsverhoudingen zou t.a.v. de Weg naar Vrij
heid niet gelden. Zo zijn ook de in de Weg naar Vrijheid geschetste achtergronden 
en culturele aspecten van de socialistische politiek veel meer uitgewerkt. 

Maar laat ons ook bescheiden zijn. Het is ons bekend, dat het vraagstuk van 
de plaats der socialistische economische politiek in een wijder verband thans in 
vrijwel alle socialistische partijen aan de orde is. Er wordt veel denkwerk op dit 
punt verricht. Daaruit kan veel goeds voortkomen. Met de wijsheid uit de Weg 
naar Vrijheid is zeker niet het laatste woord gezegd. 
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W. VAN TIJEN 

DE ARCHITECTUUR VAN 

DE NA-OORLOGSE VOLKS WONING 

I
nde laatste maanden is er een zekere onrust merkbaar in pers en vertegen
woordigende lichamen over het uiterlijk en de woonwaarde van onze nieuwe 
woningen en wooncomplexen. 

Eerst waren er critische opmerkingen over het plan-Morgenstond in Den Haag, 
toen moest het 'plan-Slotermeer in Amsterdam het ontgelden en telkens hoort men 
geluiden over het aspect van onze nieuwe woningen, die dan meestal onvriendelijk 
met eenheidsworst, pakkisten e.d. vergeleken worden, terwijl de huisvrouwen 
klagen, dat aan hun behoeften en inzichten geen voldoende aandacht wordt besteed. 

Is er aanleiding tot deze negatieve critiek? 
Het is zeker nodig zich deze vraag zeer ernstig te stellen, want de 60.000 wonin

gen die thans per jaar gebouwd worden vormen telkens voor tientallen komenue 
jaren het voornaamste levensmilieu voor niet minder dan een kwart millioen 
Nederlanders. Wanneer wij ergens voorzichtig moeten zijn, dan is het met de 
vastlegging van dit milieu, omdat daarin practisch geen enkele verandering later 
meer kan worden aangebracht. 

En hoe staat het nu met de gegrondheid van de klachten en de ongerustheid? 
Om dit goed te kunnen beoordelen moeten wij allereerst uit elkaar houden het 

uiterlijk en de woonwaarde van het in- en uitwendige van de woningen zelf en 
dat van de wijken en complexen, waartoe zij worden samengevoegd. 

Wat nu het peil van de woningen zelf betreft, is het al weer moeilijk om een 
overzicht te krijgen en te geven, omdat onze woningbouw zich zo snel ontwikkelt 
en er zoveel in gebeurt. Wat voor het ene complex volledig waar kan zijn, kan 
reeds voor een vlak daarbij gelegen geval volkomen anders liggen, terwijl ook de 
omstandigheden vandaag heel anders kunnen zijn, dan gisteren en morgen. 

Zo is het evenmin moeilijk om talrijke complexen aan te wijzen, die aan hoge, 
zeer hoge eisen van architectuur en indeling voldoen, als andere waarbij dorheid 
en gedachteloosheid hoogtij vieren. 

Er moet veel geprobeerd worden en er wordt veel geprobeerd. Er zijn geslaagde 
en minder geslaagde experimenten. De insider kent de laatste en doet er zijn 
voordeel mede, waarmede ook de mislukkingen hun nut afwerpen. Het publiek 
vormt echter zijn oordeel vaak aan de hand van een minder gunstig detail. 

Een bezonken oordeel over onze na-oorlogse woningarchitectuur is reeds voor 
insiders zeer moeilijk en voor buitenstaanders op dit moment vrijwel onmogelijk. 

Sterker geldt dit nog voor onze nieuwe woonwijken. Op dit moment zijn dat 
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.onoverzichtelijke rommelige zandwoestijnen, waar men nauwelijks kan verkeren 
zodra een flinke wind opsteekt. Hoe het beeld daarvan zal zijn wanneer straks de 
bebouwingen zijn voltooid en de beplanting volgroeid, daarvan heeft nauwelijks 
iemand een voorstelling. 

Het zal nog vele jaren duren voordat een goed oordeel door aanschouwing 
mogelijk is. 

Uit het bovenstaande moet men echter niet afleiden dat de gestelde vraag niet 
tijdig bespreekbaar is, want dit zou ook inhouden dat elke discussie te laat zou 
komen om eventuele gebreken te herstellen. Daarom is het integendeel zoals 
gezegd van het grootste belang dat ons volk zich tijdig een juist oordeel in deze 
belangrijke kwestie vormt. Wel echter kan men uit het opgemerkte zien, dat men 
niets verder komt door het beoordelen van en vooral door het generaliseren over 
een individuele geslaagde of minder geslaagde woningbouw en dat beoordeling 
van onze nieuwe wijken aan de hand van enkele in een Sahara verdwaalde blok
ken in het geheel g~en zin heeft. 

Wil men tot een waardevolle beoordeling komen dan zal men de moeite moeten 
nemen om wat dieper op de za&!< in te gaan met vermijding zowel van zelfge
noegzaamheid als van geklaag en geschetter. In het onderstaande zal een poging 
tot een serieuze beoordeling van de situatie worden gedaan. 

Wie het peil van het in- en uitwendige van onze nieuwe woningbouw met 
vrucht wil kunnen overzien, zal zich eerst een beeld moeten vormen van het 
ontwikkelingsprocp~, waarin deze zich bevindt. Eerst dan zal hij verschillende 
afzonderlijke uitinll;en hun plaats kunnen geven en kunnen zien of zij al dan niet 
reden tot gegronc1e critiek of gegronde verheugenis geven. 

De ontwikkelinll; nu, die onze woningbouw doormaakt, is tweeledig, nl. zowel 
sociaal als technisch-organisatorisch. 

Sociaal gaan wii van een overwegend op traditie gegrond woningpeil, waarbij 
het eengezinshuis overheerste en de etage alleen in de grote steden voorkwam, 
van een indeling bijna alleen bepaald door het sinds jaren voor de verschillende 
bevolkingsgroepen gebruikelijke, naar een opzet en indeling van de woning, die 
zich aan moet passen bij de na-oorlogse toestanden, het hogere levenspeil op het 
platteland, de snelle uitbreiding van de industrie in stad en dorp. de wijzigingen 
in meubilair en woninguitrusting, de veranderingen in gezinsgrootte en levenswijze 
van vrouw, man en kind. 

Nieuwe woonvormen doen als gevolg van dit alles hun intrede, etagebouw dringt 
in onze kleine steden door. Galerij- en maisonette-types worden beproefd. Bejaar
denwoningen worden een vast element van elk complex, de volledige slaapver
dieping vervangt bij het eengezinshuis kap met lage goot. Dit alles geeft wij7igin
gen, die voor de meer conservatief ingestelde - en dat is bijna ieder van ons op 
een gebied, waarop hij niet speciaal deskundig is - op het eerste gezicht moeilijk 
worden begrepen, laat staan gewaardeerd. 

Sterker is misschien nog de ontwikkeling op bouw- en bedrijfstechnisch gebied. 
De gehele bouwtechniek wordt anders. Hout verdwijnt als materiaal voor hei
palen, kappen, vloeren en balken. Draagmuren worden gegoten of uit beton
blokken gestapeld, de verfmethodes zijn radicaal gewijzigd, nieuwe deuren, kasten, 
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trappen en keukens doen hun intrede. Ook de bedrijfsvoering is totaal anders. Het 
grote bouw- en aannemersbedrijf vervangt het klein-bedrijf in de woningbouw. 
Systeembouwen bedrijfsrationalisatie, nieuwe werkwijzen zijn in volle ontwikkeling. 

Men mene niet, dat dit alles tot verslechtering van de woningbouw zal moeten 
leiden, want het tegendeel is m.i. waar. 

Wel zijn en worden er natuurlijk in een dergelijke snelle ontwikkeling hier en 
daar grove fouten gemaakt, maar als geheel beweegt onze woningbouw - zoals 
elke insider weet - zich naar een in elk geval bouwtechnisch veel hoger niveau. 
Onze nieuwe woningen zijn reeds veel solider, brandvrijer en geluidwerender. 

Wanneer de h11idige ontwikkeling (men zie bijv. de ontwikkeling van fabrieks
kasten en keukens, evenals van wasbakken, lavets en douches voor volkswoningen. 
Ook de warmwatervoorziening is met gasgeisers tegenwoordig al dikwijls redelijk 
opgelost), zich nog een tiental jaren kan voortzetten, dan is een belangrijke kwali
teitsverbetering ook in inde!ïng, uitrusting en afwerking te verwachten. Deze laatste 
drie laten nu nog vaak te wensen over, maar ook daar zijn verschillende tekenen 
van een belangrijke verbetering. 

Wij zijn overtuigd dat zodra de ontwikkeling in iets rustiger banen komt, onze 
bevolking de juistheid van het bovenstaande zal ervaren. 

Een stormachtige ontwikkeling is een slecht klimaat voor een architectuur, die 
gemakkelijk voor ieder begrijpelijk is. Deze ontwikkeling bracht ons helaas en 
brengt ons nog steeds diverse dorre zielloze complexen, troosteloze herhalingen . 
van fantasieloze cliché-oplossingen. De jacht om hoe dan ook woningen klaar te 
krijgen, de verstoringen van de bouwmarkt door Korea en tijdelijke kapitaal
schaarste hebben veel- helaas blijvend - kwaad gedaan. 

Maar daartegenover staan ook talrijke interessante pogingen en verheugende 
resultaten. Wie door Nederland gaat, zal ze op tal van punten aantreffen. Enkele 
afbeeldingen in dit nummer geven daarvan een beeld en zij zouden met zeel' 
vele te vermeerderen zijn. Zij getuigen van een woning architectuur, gezonder, 
realistischer, minder romantisch burgerlijk dan Nederland tot nu toe gekend heeft. 
Er is geen reden, waarom dit verbeterde architectonische peil zich niet verder 
zou doorzetten. 

En onze wijken? 
Ook daar, op dit stedebouwkundig gebied, veel ondoordachtheid, veel grove 

overgangen van oud op nieuw, veel klakkeloos neergegooide blokken en rijen, 
maar desondanks een groei-, waarvan zelfs de insider, laat staan het publiek, de 
draagwijdte maar nauwelijks beseft. 

De straatwandell worden doorbroken, woonpaden doen straat en groen ineen 
vloeien, de gemeenschappelijke tuin wordt gemeengoed, gevelafstanden groeien, 
wijken worden als organismen ontworpen. 

Voor de oorlog waren onze woonwijken wel veel verbeterd bij de periode van 
Pijp en Staatsliedenbuurt, maar ook wijken als Zuid, Transvaalbuurt en Indische 
buurt in Amsterdam, zijn toch nog de gesloten, stenen stad. Voor andere steden 
geldt iets soortgelijks. Nu voltrekt zich de overgang naar de open, groene stad, 
die al vorm begint te krijgen in de tuinsteden 'Slotermeer en Geuzenveld te 
Amsterdam, Zuidwijk en Pendrecht te Rotterdam en in tal van nieuwe wijken 
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over heel Nederland in Den Haag, Utrecht, Amersfoort, Groningen, Vlaardingen, 
Emmen en waar niet. 

Er zijn kinderziekten, er zijn minder geslaagde overgangsvormen, die het publiek 
onaangenaam treffen, omdat het nog nergens een compleet resultaat ziet of kan 
zicn. Desondanks is de tendens onmiskenbaar en als de ontwikkeling niet wordt 
verstoord, zal de Nederlandse stedebouw over een tiental jaren met trots zijn 
resultaten kunnen tonen. 

Het bovenstaande is een optimistisch geluid, waartoe echter m.i. alle aanleiding 
bestaat, wanneer enkele dwingende voorwaarden daartoe vervuld worden of blijven. 

Democratisch Nederland moet beseffen, dat het hier om een sociaal-cultureel 
belang van de allereerste grootte gaat, in het onherroepelijke van de resultaten 
feitelijk met niets te vergelijken. 

In gemeenteraden en Kamer moet een actieve, constructieve belangstelling voor 
deze vraagstukken bestaan. Deze ontbreekt nog dikwijls; er zijn trieste voorbeel
den van star conservatieve instelling en gebrek aan visie ook bij partijgenoten. 
In de bijdrage, premie- en huurpolitiek, moet een vaste lijn gehandhaafd blijven. 
De huur moet een redelijk deel van het gezinsinkomen zijn en mag daarvan niet 
de sluitpost worden. 

De modernisering van het bouwbedrijf, die ons alleen grotere productiviteit en 
daarmede lagere bouwkosten en huren kan brengen, moet zich kunnen doorzet
ten. Daartoe is o.a. een redelijke landelijke standaardisatie van onderdelen nodig 
en de gemeentelijke autonomie mag niet worden misbruikt om doorvoering van 
een verstandige gelijkheid te beletten van aan constructies en maten te stellen 
eisen, zoals dat nu nog hier en daar gebeurt. 

In de vooruitstrevende pers moet afbrekende critiek van conservatieve, ondes
kundige, of geïnteresseerde elementen worden bestreden. Onze stede bouwkundige 
wetgeving en ons woningbeleid moeten de herleving van resp. grond- en bOllw
speculatie voorkomen. Sport en groen moeten als eerste levensbelangen van stads
en dorpsbewoner worden gezien en hun tijdige uitbreidingen als een eerste taak 
van elk bestuur. 

De zelfwerkzaamheid van de bewoners in verenigingsbesturen en wijkraden 
moet worden gestimuleerd en ontwikkeld, Hoezeer een vergaande ambtelijke 
bemoeiing met woning- en stedebouw onmisbaar is, toch moet het ambtelijk 
apparaat steeds bedacht blijven op het zoveel mogelijk overdragen aan en inscha
kelen van vereniging en bewoner. 

In wezen is Nederland noch te arm, noch te klein, noch te dom voor de woning
en stedebouw, die onze tijd vraagt, integendeel eerst nu zijn feitelijk de krachten 
gerijpt, technisch en organisatorisch, sociaal, cultureel en politiek, .die de opgaven 
waarvoor wij staan, oplosbaar maken. 

Maar daartoe is de stootkracht nodig, die Schermerhorn in 1945 een "rechtvaar
dige orde" als concreet doel kon doen stellen. Nederland begint zich te herstellen 
van het scepticisme, dat door de eerste na-oorlogse moeilijke jaren werd veroor
zaakt. Het begint te begrijpen, dat het geen andere keus heeft dan zijn vraag
stukken radicaal aan te vatten. Een gedurfde progressieve aanpak van zijn 
woning- en wijkbouw behoort daartoe. 
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Zuidwiik te Rotterdam 

Voor foto's bij dit artikel danken wij de heer G. van Saane, uitgever van het tijdschrift 
"Forum", de Dienst van Publieke Werken A'dam en de "Nemavo". 
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PAUL VAN 'T VEER 

CHINA EN DE BARBAREN 

O
ude kronieken beschrijven de ontvangst van buitenlandse gezantschappen 
aan het keizerlijk hof in China meestal op lichtelijk humoristische wijze. 
Het wás immers belachelijk als beschaafde Engelsman, Portugees of Hol-

lander in de zeventiende of achttiende eeuw als "barbaar" te worden beschouwd 
in een land, dat weliswaar zekere ' kenmerken van cultuur vertoonde, doch 
ongetwijfeld veel duidelijker zelf het stempel van de barbarij droeg: van wreedheid, 
praalzucht, onbeheerste nieuwsgierigheid, van totaal onbegrip van de wereld
situatie en van onwil er iets van te begrijpen. 

De Hollandse hofmeester Nieuhof, die met Pieter de Goyer en Jacob de Keyzer 
in 1656 Peking bezocht, deed zo in een uitvoerige reiskroniek verslag van de 
ontvangst der VOC-delegatie (het is uitvoerig geciteerd in "Wegen en Gestalten 
der IChinese Geschiedenis" van prof. Duyvendak, waarvan ik ook elders in dit 
artikel een dankbaar gebruik maak) en overal straalt de komische verwondering 
door over zoveel onbenul van de gewoonste zaken. 

Maar Nieuhof, wiens journalistieke beschrijving door vertaling in vier of vijf 
talen (Latijn inbegrepen) een grotere invloed had dan welke hedendaagse journalist 
ooit van zijn schrifturen mag hopen, vergeet bij alle kleur en geur toch het hoofd
doel van de reis niet: het aanknopen van handelsbetrekkingen met China. 

Nu, wat dat betreft was de dure expeditie een teleurstelling. De Goyer en De 
Keyzer kregen een brief mee voor de gouverneur-generaal, waarin vermeld werd 
dat de Hollandse schepen slechts eens in de acht jaar - later vijf - mochten 
verschijnen. De keizer (van China) argumenteerde zijn beschroomde toestemming 
met de volgende woorden: 

"Aangezien uw Landt zeer verre afgelegen is, en hier zeer harde winden waaijen, 
waar door Schepen met groot gevaar overkomen, en het hier aan land zeer kout 
is, zulks het hagelt en sneeuwt, zoo zou het mij deeren en 't herte zeer leed doen, 
indien hier van uw volk quam." 

Het oer-Hollandse tegenargument, dat de handel "de gemeene man tot groot 
profijt zou kunnen strekken," maakte op de keizer geen indruk. Een verre vazal 
is beter dan een goede buur, was ongetwijfeld een van de burgermanswijsheden, 
wamin de Chinese moraalleer haast even rijk is als de Romeinse. 

Misschien is de argwaan jegens vreemdelingen in China niet zo vreemd als wij 
geneigd zijn te denken. Hadden de Portugezen niet reeds in 1519 Chinese kin
dertjes geslacht en opgegeten en is het in China niet algemeen bekend dat in 
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. 1870 de volkswoede in Tientsin zich tegen Franse zendelingen keerde omdat zij 
kindertjes doodden en de oogjes in flessen bewaarden? Het menu van geslachte 
kinderen en ingemaakte kinderoogjes (zilveruitjes, onthult prof. Duyvendak proza
isch) schijnt de westerse zendelingen goed te bekomen, want volgens de Chinese 
volksrechtbanken van vandaag, leven zij er nóg voomam'elijk op. 

Ik behoap mij erop al even glimlachend en denigrerend te schrijven over de 
Chinese gebruiken als de chroniqueurs der zeventiende eeuw. Wij hebben nu 
eenmaal de gewoonte vele dingen, die met China samenhangen in een humOlistisch 
daglicht te stellen. Geen ander scheldwoord voor de Nederlanders heeft ons volk 
zozeer getroffen als dat van "de Chinezen van het westen" te zijn, hoeveel honderd 
jaar geleden eens door een hooghartig Engels staatsman verzonnen? 

Humor en minachting, totdat een van de grappige particuliere legertjes die van 
oudsher in China rondzwerven, zich ontpopte als Rood Volksleger, Volks-bevrij
dingsleger, en de Aziatische wereld op zijn kop zette. 

De gewoonte vreemde en onbekende zaken lachwekkend te vinden had in 
de westerse wereld ten aanzien van China zo lang stand gehouden, dat de op
komst van Mao Tse-toeng en zijn grimmige aanhangers een pijnlijke ontnuchtering 
moest warden. 

Vele "westerse waarnemers" - een genus dat populair geworden is dank zij de 
Amerikaanse journalistiek die ten koste van alles "objectief" moet blijven en dus 
de mening van de schrijver hoogstens indirect mag weergeven - kunnen trouwens 
nog steeds niet geloven, dat er in China iets veranderd is. 

Zij proberen Mao Tse-toeng (eigenlijk: doeng) hardnekkig bij het verleden in 
te lijven. Is eenmaal bewezen dat hij geen communist, maar slechts een "agrarisch 
hervormer" is, zoals er in de Chinese historie zovelen geweest zijn en zovelen 
nog zullen volgen, dan is zijn status niet zo heel verschillend van die der typische 
warlords uit vroeger dagen. 

Toch staan daar de getuigenissen van vele ándere westerse waarnemers, die 
korter of langer tijd in het na-oorlogse China vertoefd hebben, als bewijs dat 
Mao's beweging wel degelijk bezig is een fundamentele omwenteling teweeg te 
brengen. 

Ten goede of ten kwade, het ontbreekt niet aan argumenten. Ten goede: de 
landverdeling, het beëindigen van de corruptie, de organisatie, de nationale her
leving. Daarop werpen boeken als De Rode Taifoen van Jack Belden, Mao Tse
toeng door Robert Payne en Daybreak in China van Basil Davidson het volle licht. 

Ten kwade: de gedwongen kolchosering, volgend op de landverdeling (die elke 
boer zo weinig grond opleverde, dat de toch al te geringe voedselpositie in gevaar 
werd gebracht - hongersnoden komen nog steeds voor in Zuid- en Oost-China). Ten 
kwade ook de excessen van wreedheid op en na de ongelofelijke "spreek-slechtheids
bijeenkomsten", een mengsel van critiek en zelfcritiek; de opkomst van een nieuwe 
heersende klasse (die der "kaders"), het verraad, de ondermijning van de familie
band. 

Gevolgen daarvan waren dat reeds in April van dit jaar, nauwelijks vier jaar 
dus nadat de bezetting of bevrijding van China voltooid was, de pas op de plaats 
moest worden gemaakt. De Nieuwe Economische Politiek volgde heel nauwkeurig 
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het leninistische voorbeeld. Het particulier initiatief wordt weer aangemoedigd, de 
kolchosering voorlopig gestaakt, boeren kregen landbouwcredieten en de midden
stand, "nationale bourgeoisie" en klein-industrie werden bevorderd. 

Payne en Belden zien ook deze kant van het Nieuwe China, maar zij leggen er 
voortdurend de nadruk op dat het incidenten zijn in de overgangsphase. Het zijn 
geen wezenstrekken in het systeem van Mao Tse-toeng, de man die eenvoudig 
en hoffelijk is en nog tijdens de ontberingen van de Lange Mars treffende poëzie 
schreef. 

"Niemand in het Rode Leger vreest de ontberingen van de Lange Mars. 
Wij keken onbezorgd naar de duizend bergtoppen en de tienduizenden rivieren." 

(Hebben Hitler, Mussolini of zelfs Stalin ooit verzen geschreven? Welnu dan!) 

Basil Davidson, die zijn kortgeleden verschenen boek, een "welwillende maar 
_ zeer sterk op feiten gebaseerde" beschrijving noemt, bemerkt in het geheel geen 

sombere aspecten aan het communistisch China. " 
Maar hij ziet dan ook voortdurend de toekomstmaatschappij op het heden 

geprojecteerd. 
Niet alle reizigers in het hedendaagse China onderschrijven de leer van het 

nieuwe. "Revolution in China", zegt C. P. Fitzgerald in zijn gelijknamig boek, 
was in feite een contra-revolutie: zij bracht de terugkeer naar de oude mandarijnen
staat, waarin de klasse of kaste der mandarijnen eenvoudig door die der "kaders" 
is vervangen. De geheime wetenschap is gebleven, maar Marx heeft de plaats van 
Confucius ingenomen. Het totalitarisme van de Keizer is opgevolgd door dat van 
de partij. Het verschil tussen grootgrondbezit en landverdeling als theoretische 
basis van de nieuwe leer, acht Fitzgerald gering vergeleken bij de overeenkomst 
in staatsorganisatie tussen het Hemelse en het Rode China. 

Nu zijn dit nog slechts de meningsverschillen over de theoretische achtergronden 
van de beweging. Nog veel verder lopen de meningen uiteen over de werkelijke 
toestand in China. 

Heerst er terreur - afgezien dan van de terreur tegen de voormalige landheren, 
die welhaast door iedereen wordt aanvaard omdat élke landeigenaar nu eenmaal 
qualitate qua een schurk is - leeft de bevolking onder druk? 

Over dergelijke, tamelijk eenvoudige vragen kan men het al niet eens worden. 
De een vergelijkt de nieuwe terreur met de terreur van vroeger en ziet dan een 
hele verbetering. Belden en Davidson laten zich trouwens altijd de verhalen over 

. " Een voorbeeld, dat m.i. typerend is. D. bezoekt een dorp (hs. 6) om zich op de 
hoogte te stellen van de gevolgen der landverdeling. Hij zegt nadrukkelijk, dat dit niet 
een dorp is dat men zou uitkiezen om die gevolgen zo gunstig mogelijk voor te stellen, 
integendeel. (pg. 50). Het blijkt dat dit dorp door de landhervorming een productie
vermeerdering van 30 % heeft. De enige boer, die zijn verhaal individueel vertelt, heeft 
trouwens een productievermeerdering van 400 %1 Maar 12 pgs. verder is D. blijkbaar 
vergeten wat hij over de keuze van het dorp als voorbeeld verteld heeft, want dan blijkt 
(pag. 67) dat over geheel China de productievermeerdering van voedselgranen - en 
daarom ging het - slechts negen procent beclraa-gt. En toch was het dorp geen gunstig 
voorbeeldl 
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de "oude" terreur door de bedrijvers, of althans mogelijke bedrijvers, van de nieuwe 
vertellen. 

De ander stelt de a-terroristische norm op nul en begint dan op te tellen. (Het 
cijfer van twee rnillioen geliquideerde grootgrondbezitters en bandieten van allerlei 
soort is trouwens officieel; enige tijd publiceerden de provinciale besturen vol trots 
en in edele wedijver de maandcijfers van terechtstellingen der contra-revolution
narren! Ongeveer een jaar geleden is de publicatie van deze cijfers tamelijk plotse
ling gestaakt). Maar dit telsysteem heeft het bezwaar, dat het niet van de "nor
male" terreurgraad in China uitgaat; het had a.h.w. niet bij nul maar bij vijftig 
moeten beginnen. 

Misschien geven de officiële berichten uit China nog wel het meeste houvast. 
Men kan deze 'mededelingen van Radio-Peking en de communistische partij-organen 
analyseren aan de hand van wat men de maximum-minimum-regel zou kunnen 
noemen. Het hanteren van de gunstigheidsgrens: "als zij zelf zeggen dat het slecht 
is zal het wel niet beter zijn" en, omgekeerd, "als zij zeggen dat het goed is zal het 
zeker niet nog beter zijn" brengt ons zeker op het spoor van het minimum aan 
negatieve en het maximum aan positieve kwaliteiten van een bepaalde situatie. 

Deze methode stelde bijvoorbeeld de anonieme schrijver van het boekje "Land 
Reform in China" in de gelegenheid zuiver op grond van mededelingen in de 
communistische pers tot de conclusie te komen, dat de landhervorming in 1952 
bezig was te mislukken omdat niemand meer enige verantwoordelijkheid durfde 
dragen. Dit aspect van de landverdeling is Payne, Davidson en Belden blijkbaar 
geheel ontgaan; de eerste twee publiceerden hun boeken daarvoor wellicht al te 
lang geleden, maar Davidson bezocht China juist toen het proces aan de gang was 
en door de Chinese pers allerminst onder stoelen of banken werd gestoken. 

Maar goed, het boekje "Land Reform in China" verscheen geruime tijd voor 
April 1953 toen, zoals ik al memoreerde, de Nieuwe Economische Politiek voor 
China werd ingevoerd (die voor de Oosteuropese landen zou drie maanden later 
volgen). 

Maar ook deze rninimum-maximum-regel kan alleen worden toegepast als er 
voldoende officieel materiaal voorhanden is, met andere woorden: als de Chinese 
kranten erover schrijven en als Radio-Peking erover spreekt. Er zijn echter talloze 
belangrijke onderwerpen, die in het totaalbeeld van China niet gemist kunnen 
worden, en die toch door het propaganda-apparaat nauwelijks behandeld worden. 
In hoeverre is nu eigenlijk al een begin gemaakt met het eerste vijfjarenplan, 
waarvan de doelstellingen reeds lang geleden zijn gepubliceerd; hoe staat het met 
de industrialisering, kerndoel van het "Common Program" waaraan ook de land
verdeling eigenlijk ondergeschikt is; hoe met het onderwijs? 

Dit zijn vragen die niemand buiten China kan beantwoorden - en heel weinigen 
in China zelf. Er blijft duisternis hangen over een groot deel van dit geweldige rijk. 
omdat er een tekort is aan waarneming en feiten, objectief en subjectief. 

Wij kunnen nog niet veel anders doen dan de lezers en luisteraars van Marco 
Polo en Nieuhof in hun dagen: met belangstelling kennisnemen van wat anderen 
gezien en geschreven hebben over de binnenlandse toestanden in dat vreemde land. 

Maar onze houding tegenover die vreemdelingen moeten wij toch in laatste 
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instantie laten afhangen van de wijze waarop zij onze afgezanten ontvangen, van 
de vraag of onze schepen om de acht, of om de vijf - of helemaal nooit - mogen 
binnenlopen. 

Met andere woorden: de binnenlandse toestand van het nieuwe China kunnen 
we op grond van onze schaarse gegevens al naar onze persoonlijke instemming 
gadeslaan. Maar met de buitenlandse politiek van Peking hebben wij daadwerkelijk 
te maken. Zonder grondige kennis van de binnenlandse situatie zal het begrip van 
de buitenlandse politiek niet geheel mogelijk zijn, maar een onderzoek "langs de 
buitenkant" kan het voordeel hebben dat wij, zij het indirect, toch ook weer een 
blik door de vensters naar binnen kunnen slaan. 

Daarom loont een analyse van China's houding tot de barbaren van het buiten
land misschien meer de moeite dan een gebrekkig onderzoek van de' binnenlandse 
ontwikkeling, hoe interessant die ook moge zijn. 

Barbaren zijn wij allen, alle niet-Chinezen, Amerikanen zo goed als Russen, 
Birmezen zowel als Nederlanders. Maar er zijn gradaties. 

Daar is in de eerste plaats het gebied binnen de onmiddellijke Chinese invloeds
sfeer, het enorme oude keizerrijk met zijn schatplichtige vazallen. Op de huidige 
kaart van Azië moet, ter bepaling van dit oude rijk, rond het eigenlijke China een 
grote reeks landen gearceerd worden. In het noorden het omstreden Mandsjoerije, 
een ruim gebied ten noorden van de Amoer, Korea en de kuststrook daarboven. 
In het westen de Mongoolse Sowjet-republiek en Russisch Toerkestan, maar ook 
Binnen-Mongolië en Sinkiang met hun tegenwoordig nevelige status, en Mgha
nistan. In het zuiden en zuidwesten Kasjmir, Tibet, Nepal en Bhoetan, Birma, Siam, 
Malakka en Indo-China. Indonesië, althans enkele van de middeleeuwse rijken op 
Java en Sumatra, zonden schattingen naar Peiping-Peking. Formosa, Hongkong en 
Macao behoef ik niet eens te noemen. 

Dit geweldige rijk was China in zijn grootste omvang. Er zijn landen onder voor 
wie de erkenning van de Chinese keizer als leenheer maar een formaliteit was. 
Brachten niet zelfs de Hollandse, Engelse en Portugese gezantschappen aan de 
keizer het verschuldigde eerbetoon, dat alleen ... de Russen weigerden, omdat zij 
(aldus Nieuhof) "van de hooghertigheit bezeten en ingenomen" waren? 

Maar er waren ook vele landen onder, die nog betrekkelijk kortgeleden met 
wapengeweld aan de Chinezen ontnomen zijn: Korea en Formosa door Japan (na 
een Koreaanse oorlog, die merkwaardige overeenkomst vertoont met de jongste) in 
1895. Voorafgegaan Wal'en Annam (1885), Birma (1886), Macao (1887) om er een 
paar te noemen. Het was een "catch as catch can" van het ene imperialisme tegen 
het andere. Hier zij als terloops, maar niet onopzettelijk. gememoreerd dat Rusland 
Wladiwostok in 1860 verwierf als dank voor bewezen diensten en Port Arthur in 
1898 om dezelfde reden. Bovendien was Rusland de enige mogendheid, die zich 
in dit "free for all" van het imperialisme (anders dan met worstelaarstermen kan 
men de situatie nauwelijks beschrijven) na de Chinese herovering van Toerkestan 
op een avonturier, vrijwillig uit een deel van China terugtrok. 

Het is, geloof ik, goed deze geografische factoren voor ogen te houden als we 
de buitenlandse politiek der Chinese communisten proberen te overzien. Is het 
toeval dat Malakka, Birma en Indo-China communistische opstanden doormaken; 
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bf\ter gezegd: dat de communisten zich onmiddellijk alle moeite hebben gegeven 
de nationalistische beweging juist daar (Malakka vormt een uitzondering door zijn 
samengestelde bevolking) in hun macht te krijgen? Of is hier sprake van een wel
bewuste poging tot herovering van de vroegere invloedssfeer om redenen, die met 
het c9mmunisme als ideologie niets te maken hebben? 

Het is in dit verband de moeite waard in herinnering te roepen , dat ergens in 
Birma een Centraal Comité der Volksbevrijdingslegers is gevestigd, dat zijn op
drachten rechtstreeks uit Peking krijgt. Dit comité is een ideologisch centrum, een 
Chinese Komintern - maar de daadwerkelijke steun aan Ho Tsji-minh en aan 
de Chinese communisten op Malakka gaat langs andere kanalen. Op deze ver
houding van ideologie en opportuniteit kom ik later terug. 

Nu is het voldoende vast te stellen dat China door dit comité en bijv. ook door 
de grote "vredesconferentie", die in 1952 te Peking gehouden is, door het uitnodi
gen van delegaties uit Aziatische landen, het verlenen van studie- en reisbeurzen, 
laat blijken dat het ideologisch de rol wenst te spelen, die Rusland voor de gehele 
wereld op zich genomen heeft. Is dat voor Peking een bij- of een hoofdrol? 

Deze vraag brengt ons meteen in de verhouding Rusland-China, ongetwijfeld 
een van de belangrijkste vraagstukken van het ogenblik. 

In de inleidende bladzijden van dit artikel heb ik al in het voorbijgaan gewezen 
op de historische betrekkingen tussen het Chinese en het Russische keizerrijk. 
Duyvendak schrijft: "Rusland is altijd het enige westerse ]pnd geweest, waarvoor 
China enigermate begrip heeft gehad, waarmee het kon werken: ermee of ertegen. 
Rusland was de voortzetter van de oude barbarenrijken in Mongolië en Centraal
Azië, Rusland wist ook uitnemend hoe men Chinezen moest behandelen." 

Deze passage, in 1935 of daarvoor geschreven, krijgt in het licht van de na
oorlogse gebeurtenissen een welhaast profetische klank. Maar het kader waarin 
zij geplaatst is, kan mij toch niet geheel bevredigen. Rusland begreep China, China 
begreep Rusland, maar de westerse zeemogendheden hebben China nooit begrepen 
en zijn ook nooit door China begrepen, betoogt prof. Duyvendak. 

Deze theorie van het onbegrip wordt trouwens ten aanzien van ongeveer het 
gehele Verre Oosten door moedeloze westerse denkers veel gebruikt. De geest van 
het westen en die van het oosten worden tegen elkaar in het veld gebracht en 
uit deze choc des opinions volgt onvermijdelijk het "East is East and West is 
V.'est." Rusland staat er dan beter voor omdat het een half-Aziatische staat is. 

In het geval van China is het wel overduidelijk dat de Mandsjoes de bedoelin
gen van het westen en van Rusland steeds bijzonder goed hebben doorzien. De 
keizers van China voerden een vastelandspolitiek, zegt prof. Duyvendak, en zij 
stonden argwanend tegenover de westerse zeemogendheden omdat zij bang waren 
voor een groeiende macht van hun eigen, Zuidelijke zeeprovincies. 

Met de Russen sloten zij daarentegen reeds in 1689 een verdrag na de grens
geschillen aan de Amoer. Tegenover de zee-barbaren Engeland, Holland, Duits
land en Amerika hielden de Chinese keizers nog honderden jaren nadien de fictie 
vol dat alle niet-Chinese rijken eigenlijk vazalstaten waren. Tegenover Rusland 
traden zij echter met zin voor werkelijkheid op. 
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Maar zou deze situatie niet in de eerste plaats veroorzaakt zijn door het feit 
dat de westerse mogendheden al deze eeuwen door bereid waren zich als vazallen 
te laten behandelen - als er maar zaken te doen waren? De fictie van de westerse 
vazallen heeft stand gehouden tot het moment waarop de westerse staten China 
lieten kennismaken met een expansiedrang van dezelfde soort, althans met dezelfde 
gevolgen, als die welke China dwong al in 1689 met Rusland een verdrag te 
sluiten? Die, trouwens, China had gedwongen in Rusland de voortzetter van de 
oude barbarenrijken van Mongolië te zien? 

Tot het midden van de negentiende eeuw vergenoegden de westerse zeemogend
heden zich spottend met de rol van de barbaarse vazal. Vooral de Engelsen en 
Hollanders pasten zich prachtig aan. In de . Engelse taal is tot de huidige dag 
"to kowtow" gelijk aan flikflooien en stroopsmeren. De uitdrukking gaat natuurlijk 
terug tot de tijd waarin Engelse en Hollandse gezantschappen zich voor hun 
Chinese meesters in het stof bogen. 

Maar als de Engelsen al eerder begonnen waren met landveroveringen aan 
de Chinese grenzen op de Russische manier, zouden de Chinese keizers die 
werkelijkheidszin, waarmee zij met de Russen onderhandelden, ook wel gauw 
genoeg met het westen hebben gehad. Nu kwam dit begrip pas aan het eind van 
de negentiende eeuw toen Engeland en Frankrijk zich met Birma en Indo-China 
gingen bezighouden, Japan met Mandsjoerije en alle te zamen zich met Korea. 
In 1873 behoefden de gezanten der zeemogendheden zich voor de keizer niet meer 
in het stof te buigen! Toen was immers het tijdperk aangebroken, waarin deze 
barbaren van overzee precies dezelfde trekken vertoonden als die van achter de 
Grote Muur honderden jaren te voren. 

De beweegredenen waren echter niet dezelfde. De Russen trokken op naar de 
Stille Oceaan, gedreven in de eerste plaats door een geografisch hoera-imperialisme, 
dat als commercieel doel slechts de eenzijdig op het moederland gerichte handel 
had. Deze soort van imperialisme-avant-la-Iettre dreef de Hollanders, Engelsen en 
Portugezen (maar dan met minder hoera- of hoezee-geroep) de zee op, die zij niet 
behoefden te bezetten om als verkeersweg bruikbaar te maken. Het ging om de 
producten voor de eigen of Europese markt. 

Driehonderd jaar later was er in Engeland en in mindere mate ook elders een 
industriële revolutie geweest, die afzetmarkten nodig maakte én gebieden waar 
zeer bepaalde grondstoffen voor de industrie verbouwd konden worden. Land 
bezetten was de consequentie en daarmee maakte het China aan het eind van 
de negentiende eeuw kennis van de zijde der westerse mogendheden, zoals het 
drie eeuwen eerder met de landhonger der Russen kennis had gemaakt-. 

De werkelijkheidszin van de Chinezen blijkt al even groot te zijn als die van 
welk land ook: zij regelt zich naar de werkelijkheid waartegenover zij zich gesteld 
ziet. Ongetwijfeld was het gevaar van te zelfstandige Zuidchinese provincies ook 
een realiteit, maar dan toch een van secundaire waarde tegenover die van de 
westelijke bereidheid om aap-wat-heb-je-mooie-jongen te spelen. 

Zo had dus het rijk der tsaren dat der hemelse keizers al in de zeventiende eeuw 
enige feiten uit de harde werkelijkheid onder ogen gebracht. Peking was aan 
Moskou "gewend" en in de tijd dat de andere mogendheden nog moesten begin-
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nen, had Rusland de buit al lang binnen. Het kon zich veroorloven Toerkestan 
(gedeeltelijk) aan China terug te geven, het kon zich ook veroorloven na de tweede 
wereldoorlog Mandsjoerije, minus enige honderden millioen dollars aan oorlogsbuit, 
aan China af te staan. Er blijven immers altijd nog Russisch Toerkestan, Buiten
Mongolië, het Amoergebied en Singkiang over. 

Na de Russische revolutie ontstond ook in de verhouding met China een nieuwe 
situatie. In de Kwomintang bestond zeer grote sympathie voor de omwenteling 
die zich in Rusland voltrok. Soen Jat-sen en de jonge Tsjang Kai Tsjek behoorden 
tot de zeer linkse vleugel van de Kwomintang. Tsjang studeert in Moskou en 
keert terug in 1924, dezelfde tijd dat de Sowjet-Unie rechtstreeks invloed gaat 
uitoefenen op de ontwikkelingen in China. Stalin stuurt een 'missie van de Kom
intern, die het Chinese huis zal helpen ordenen. 

Niet alleen slagen Kominternisten als Borodin en Manabendra Nath Roy erin de 
linkervleugel van dé Kwomintang (en daarmee in den beginne ook de Kwomintang 
zelf) onder communistische contröle te krijgen - zij zien ook kans in de kortst 
mogelijke tijd door hun bijzonder dom optreden eerst de Kwomintang en daarna 
ook de uit diens linkervleugel te voorschijn geperste communistische partij de ver
keerde kant op te drijven. 

Het gevolg van het eerste was dat Tsjang Kai Tsjek van links naar rechts ge
dreven werd, van het tweede dat een zekere Mao Tse-toeng (in die tijd echter niet 
zo'n heel belangrijke figuur) de zwakheid van de door de Kominternisten door dik 
en dun doorgech'even Russisch-communistische politiek aan den lijve kon voelen. 
Toen Tsjang ui 1927 de communisten en socialisten in Sjanghai liet uitroeien, was 
Mao er al lang van overtuigd dat de Komintern-missie (op een gegeven ogenblik 
waren er niet minder dan vijf warhoofden: Borodin, Pawel Miff, Earl Browder, 
Jacques Doriot en Roy) een troep verachtelijke .. . buitenlanders was! 

Voor de communistische revolutie in China hebben de adviezen van de Kom
intern meer last dan voordeel betekend. 

Payne vermeldt (p. 98) dat Stalin via het Bureau Verre Oosten van de Komintern 
de richtlijn zond "dat agrarische hervormingen in volle omvang in dit stadium 
ontoelaatbaar waren omdat zich onmiddellijk moeilijkheden met het revolutionnaire 
leger zouden voordoen." 

Sterker nog. In de gehele Kwomintang-periode heeft Moskou geen moment 
geloofd dat Mao met zijn uit marxistisch oogpunt onorthodoxe methode erin zou 
slagen de revolutie in China te verwezenlijken. Dit is wel op voor Rusland pijn
lijke wij~e duidelijk geworden uit Vladimir Dedijers boek "Tito Spreekt", waarvan 
de betekenis vooral natuurlijk in kringen van de Britse Arbeiderspartij sterk is 
overschat (men kan daar trouwens - blijkens het jonge jaarcongres - ook de 
naam communistisch China niet uitspreken zonder een storm van applaus te ont
ketenen, alsof het om de trouwste bondgenoot ging!), maar waarin toch enkele 
interessante gesprekken met Stalin worden weergegeven. 

Stalin spreekt vlak na de oorlog met Kardelj en Dimitrow. "Het is waar dat wij 
ook fouten hebben gemaakt," zegt Stalin (pag. 331). "Wij hebben bijvoorbeeld de 
Chinese kameraden na de oorlog uitgenodigd naar Moskou te komen om de situatie 
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in China te bespreken. Wij zeiden hun ronduit dat de ontwikkeling van de opstand 
in China naar onze mening geen perspectieven bood, dat de Chinese kameraden 
met Tsjang Kai Tsjek moesten proberen samen te werken en dat zij deel moesten 
ncmen aan Tsjangs regering en hun leger ontbinden. 

De Chinese kameraden stemden daarin toe zolang zij in Moskou waren, maar 
toen zij eenmaal terug waren in China handelden zij heel anders. Zij verzamelden 
al hun macht, organiseerden hun legers en nu kunnen we zelf zien dat zij bezig 
zijn Tsjang Kai Tsjeks leger te verslaan. 

"Wij geven toe dat we het in het geval van China bij het verkeerde eind had
den. Het is gebleken dat de Chinese en niet de Sowjet-kameraden gelijk hadden." 

De Russische houding van 1945 kan zowel veroorzaakt zijn door stupiditeit 
als door vrees. Men hoort wel de mening verkondigen, dat Moskou bevreesd is 
voor een "concurrerend" communistisch centrum in de wereld, dat vroeg of laat 
een "pauselijk" schisma achter het IJzeren Gordijn kan laten ontstaan. Maar het 
is op zijn minst onwaarschijnlijk dat deze angst al in 1925 zou hebben bestaan. 

Lenin is de man geweest, die '"de weg naar Parijs via Peking" laat lopen. Hij 
kan dan toch allerminst bevreesd zijn geweest voor een te onafhankelijke bond
genoot in China. Stalin echter maakt in 1945 precies dezelfde fout als in 1925 
en het is in wezen de kernfout, of één van de kernfouten, die de Russische com
munisten ook in eigen land hebben gemaakt: de onderschatting van het boeren-
element in een agrarische maatschappij. . 

Het is nochtans haast onvoorstelbaar, dat Stalin er wat dat betreft in 1945 gelijk 
over zou denken als in 1925. Hij moest zich maar al te goed herinneren dat zijn 
adviezen en die van de Komintern Mao van de wal in de sloot hadden geholpen 
- als ze niet genegeerd waren. Het lijkt er inderdaad meer op dat Stalin na de 
tweede wereldoorlog eerst nog van plan was het regiem van Tsjang boven de 
revolutie van Mao te stellen. Om welke reden kunnen we slechts gissen. . 

Misschien wilde Stalin in 1945 inderdaad de onderlinge politieke krachtsverhou
ding der Grote Vijf (met nationalistisch China dus) voorlopig wel handhaven. De 
gedachte dat hij intens bevreesd was voor een overwinning van Mao Tse-toeng 
en de daaruit volgende kans op een communistische mededinger, wil er niet erg 
in. Aansluitend aan deze laatste theorie is de veronderstelling geuit dat China 
Rusland heeft gedwongen tot de volte face in de buitenlandse politiek, die na 
Stalins dood althans tot 17 Juni 1953 gemaakt schijnt te zijn. Het beëindigen van 
de Koreaanse oorlog zou dan trouwens reeds een eerste stap in die richting zijn 
geweest. 

Hoe dit ook zij, één ding is in de situatie wel zeker: Rusland heeft zich nimmer 
kunnen verstaan met zijn bondgenoten. In het Russische systeem passen gelijk
waardige partners al even weinig als in dat ... der Chinese keizers. 

Satellieten, ja, ondergeschikte landen die de Russische melk met graagte uit de 
schotels likken en trouw blijven doorlikken als die schotels allang droog zijn. Maar 
werkelijke bondgenoten, die ook iets in de schotels met melk te brokkelen hebben, 
- daarmee weet Rusland geen raad, dat is in de tweede wereldoorlog en daarna 
wel overduidelijk gebleken. 
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Zo is de Russische verhouding tot China er kennelijk één vol onzekerheden. Hier 
is een land in opkomst dat potentieel even machtig is of machtiger nog dan 
Rusland kan worden, dat zijn eigen communistische systeem ontwierp. Het systeem 
kan eigenlijk niet juist zijn, want het strijdt met het marxisme-leninisme. Toch 
werkt het (de "schoonheidsfoutjes" die ermee gepaard gaan, maken in Rusland 
uiteraard geen indruk). De enige uitweg is het systeem van Mao ergens te ver
zoenen met dat van Mal·x. 

"Mao Tse-toeng heeft het marxisme-leninisme niet dogmatisch maar creatief 
overgenomen en de marxistische theorie op succesvolle wijze aangepast aan een 
land als China. Daardoor is de leer van Marx verrijkt," schrijft Prawda op 28 
Augustus 1952 in een bespreking van Mao's verzamelde werken. Aangezien Stalins 
naam als verrijker van het marxisme in Rusland zo spoedig mogelijk vergeten moet 
worden, hebben wij dus de communistische ideologie voortaan te lezen als marx
lenin-maoïsme. Geen geringe concessie aan wat in Amerika een "johnny-come
lately" in de beweging genoemd zou worden. 

Maar dit theoretische "opvrijen" - op zich zelf een bewijs van onzekerheid -
is niet voldoende. Ook protocollair moet duidelijk worden gemaakt dat China naast 
en niet ergens onder Rusland staat. Een tweede bewijs, want kreeg Tito in Moskou 
niet allerlei protocollaire voorrang boven de andere satellieten in de tijd dat het 
conflict achter de schermen begon te groeien? 

Blijkt hier nu uit, dat Rusland bang is voor "titoïsme" in China? Ik vrees dat 
deze hoop van Amerikaanse en vele Europese politici ongegrond is. Men hoopt dat 
Chbla te zijner tijd wel tot een breuk met Rusland moet komen, omdat de Rus
sische druk op Peking even ondraaglijk zal worden als die op Belgrado. 

Maar men vergeet dat de positie van China van den beginne een gans andere 
is geweest dan die van Belgrado. Zuidslavië paste in het systeem van satelliet
staten, niet alleen economisch maar ook strategisch. Toen de verplichtingen áán 
Rusland geen of veel te weinig hulp ván Rusland bleken mee te brengen, was 
voor Zuidslavië het plezier eraf. Zuidslavië wilde zijn eigen systeem proberen, 
maar Tito heeft de leer van Marx en Lenin niet "creatief verrijkt". Hij was tijdens 
zijn vooroorlogs verblijf een der velen in Rusland ("Tito spreekt," maar hij spreekt 
merkwaardig weinig over deze periode -toen hij al zijn Zuidslavische concurrenten 
in Moskou , bij de zuiveringen van de dertiger jaren in de meest letterlijke zin 
overleefde!) en een der velen in het Oost-Europa van na de oorlog. Tegenover 
hem wilde Stalin juist niet de fouten toegeven, die hij voor China erkende. 

Maar veel zwaarder dan dit wegen de economische factoren. Rusland heeft 
China economisch (nog) niet nodig, zoals het de Oosteuropese landen nodig had. 
Voor Oost-Europa was in Moskou een uitgebreid industrialisatieplan ontworpen, 
dat ten koste van alles doorgevoerd moest worden. Pas toen de mislukking van 
dat plan overduidelijk was geworden en dan nog eerst na de dood van Stalin, 
is men ervan afgestapt, is het, althans, vertraagd. 

China betekent niets voor de Russische economie en alleen in de allerverste 
toekomst zou het misschien afzetmarkt voor Russische producten kunnen worden 
als de eigen markt verzadigd mocht zijn. Strategisch is China voor de Sowjet-Unie 
niet van belang omdat de barre vlakten en bergketenen van Aziatisch Rusland van 
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nature de veiligheidsgordel vormen, die in Oost-Europa juist door het systeem der 
satellietstaten moest worden opgetrokken. 

Om strategische redenen heeft China Rusland dus al evenmin nodig. Maar 
economisch des te meer. Het kan zijn nevelige vijfjarenplan op geen stukken na 
uitvoeren als Rusland geen grote leveranties doet en technici ter beschikking stelt. 
Rusland kan echter maar beperkt leveren; en het kan zich niet verzetten tegen 
Chinese bestellingen in het buitenland omdat het dit weet. 

De handelsbesprekingen van de afgelopen jaren tussen China en Rusland lever
den resultaten op, die omgekeerd evenredig waren aan hun lange duur. Een 
crediet van driehonderd millioen dollar (in het kader van Marshallhulp of MSA 
niet meer dan een vingerhoedje vol), goederenruil tot een onbekend bedrag en de 
teruggave van de Tsjangtsjoen-spoorweg waren het resultaat van maandenlang 
geconfereer eind 1952, en werden eerst kortgeleden aangevuld met een contract 
tot oprichting van een aantal gezamenlijke maatschappijen op industrieel gebied 
in China. Het geheel geldt voor vijf jaar. 

Chinees-Russische onderhandelingen te Moskou duren altijd lang en daar is 
reden toe. Het is niet zozeer een kwestie van Chinese palaverzucht, maar van 
realiteit tegenover realiteit - eisen tegenover mogelijkheden. Als Oosteuropese 
delegaties in Moskou op bezoek komen, duren de besprekingen hoogstel1s een paar 
dagen (de kans bestaat ook dat de onderhandelaars helemaal nooit meer naar huis 
terugkeren). Waru'om ook niet? Het gaat als met het radionieuws op dicteersnelheid: 
bepalend voor de duur is alleen het tempo waarin de ene partij kan opschrijven 
en de andere kan dicteren. Maar de verdragen zijn er dan ook naar! 

De steeds servieler wordende Chinese lippendienst aan Rusland is voor velen 
in Amerika en Europa, die China eerder vandaag dan morgen de weg naar Bel
grado zien inslaan, een pijnlijke gewaarwording omdat hij in het geheel niet in 
hun opvattingen past. De Manchester Guardian maakt zich ongetwijfeld tot tolk 
van wat heel socialistisch, liberaal en conservatief Engeland meent, als het dat 
agrru'isch-hervormende (maar eigenlijk niet communistische) China deze naäperij 
verwijt. "China at Home - Aping the Methods of Moscow", schreef de M.G. 
bijvoorbeeld op 26 Mei jl. De Hongkongse correspondent van het blad meent dat 
vele Chinezen (net zoals de Engelsen) zich zullen ergeren aan het vleien van 
Rusland door Mao. Hij vindt het onbegrijpelijk dat "een land dat zich zo lang 
en krachtig heeft verzet tegen buitenlandse ideeën en interventie" Rusland zo kan 
naäpen. Het is "walgelijk!" 

Walgelijk, maar waarom niet? In de verhouding Rusland-China is niet China, 
maru' Rusland de koorddanser. China kan alle kanten uit. Als Rusland niet kan 
leveren of de goede betrekkingen maar enigszins zou verstoren, staan westerse 
landen elkaar op de tenen te trappen om de plaats van Moskou in te nemen. In 
Twente en Lancashire draaien de textieImachines langzamer dan aangenaam is. 

Maar er w6nen dan toch maar "vijfhonderd millioen klanten" in China. En die 
machines in Lancashire draaien dan toch maar langzamer dan zou kunnen als .. . 

Het valt misschien wel iets mee. Sedert kort is de Britse uitvoer naar China 
al bijna even groot als voor de communistische machtsovername, nl. tien millioen 
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gulden per maand. (Ik spreek nu natuurlijk niet over de enorme Engelse diensten
verlening aan China, die waarschijnlijk groter was dan de goederenexport). Lan
cashire en textielmachinefabrieken hebben daar het grootste aandeel in, maar ook 
chemische producten en andere dan textielmachines worden geleverd. In het eerste 
kwartaal van 1953 was de Britse export ondanks McCarthy zeventien maal groter 
dan in het eerste kwartaal van 1952. 

De grote verandering is gekomen na de economische conferentie, die in het 
najaar van 1952 te Londen gehouden is. Daar hebben Britse firma's grote orders 
kunnen boeken, en het zouden nog veel grotere geweest zijn als niet ... 

Tegenover . dit China, dat de buitenlandse handel als het ware met de ene hand 
aanmoedigt en met de andere weer afstoot, staat het westen op de belangrijkste 
punten zeer verdeeld. 

Engeland, met zijn traditie van de "balance of power" zou gaarne zien dal India 
en China elkaar in Azië even goed in evenwicht hielden als Duitsland en Frankrijk 
in het oude en Rusland en straks bijvoorbeeld de EDG in het nieuwe Europa. 
Vandaar Engelands drijven om India te betrekken bij elke behandeling van Kore
aanse en andere Aziatische vraagstukken. India betrekken in de zaken van China, 
dat is imm~rs de zekerste manier om de neutraliteitsgedachte van het Indische blok 
illusoir te maken. 

Het is geen Brits belang Japans gewicht in deze schaal van machtsafweging 
te werpen. Japan is de weer opkomende concurrent in Azië; het kan in de Britse 
visie geen tegenwicht tegen het communistische China zijn, omdat het precies 
dezelfde belangen heeft als Engeland: export! 

Een voordeel heeft deze Britse politiek zeker: zij wekt de indruk dat Engeland 
veel "begrip" heeft voor de veranderde omstandigheden in Azië. Bij de Aziatische 
volkeren slaat dit aan. 

In feite heeft Engeland evenveel begrip als de omstandigheden toelaten; daarin 
verschilt het dus al weinig van andere landen met belangen in Azië. Het begrip 
voor de gebeurtenissen op Malakka is bijvoorbeeld omgekeerd evenredig aan de 
hoeveelheden rubber en tin, die via Singapore en Penang geëxporteerd worden. 

Voor de Verenigde Staten liggen de omstandigheden geheel anders. Men kan 
hier, van de economische realiteit uitgaande, beweren dat Amerika's zakelijke be
langen bij China anders waren en zijn dan de Britse, omdat Japan en niet China 
voor de oorlog Amerika's grootste klant in Oost-Azië was. Maar men miskent daar
mee de rol die ethische en morele overwegingen via de druk der publieke opinie 
en rechtstreeks in de Amerikaanse politiek spelen. 

Men zal de buitenlandse noch de binnenlandse politiek der VS ooit kunnen 
begrijpen, als men de enorme betekenis van deze ethische ovenvegingen niet erkent. 

Amerika zit wat Azië betreft in de knoop met twee ethische principes: het anti
kolonialisme en het anti-communisme. Tijdens en vlak na de oorlog (Vlekke geeft in 
zijn "Tweespalt der Wereldrijken" treffende voorbeelden van Roosevelts opvattin
gen dienaangaande) meende Amerika door aanmoediging van de nationalistische 
bewegingen beide principes tot gelding te kQnnen brengen. Een sterke nationa
listische beweging zou tegelijkertijd de nieuwe vrijheid dragen en het communisme 
zijn voedingsbodem ontnemen. Maar de sociale rechtvaardigheid is in Amerika nog 
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maar pas als "politieke" factor ontdekt. Bij de hehandeling der Aziatische vraag
stukken werd daarmee veel te weinig rekening gehouden. 

Het gevolg was dat de op vele punten teleurstellende ontwikkeling in Azië, 
Amerika daar in dezelfde hoek drong als in Europa. De problemen, die er vroeger 
zo rooskleurig hadden uitgezien omdat de oplossing in het probleem zelf verborgen 
scheen te liggen, werden nu veiligheidsproblemen. De Amerikaanse politiek jegens 
het communistische China is gegrondvest op anti-communistische (ethische) over
wegingen, maar werd ten slotte bepaald door de militaire machtsverhoudingen van 
vandaag en morgen. 

Er is een handzaam verhaaltje, dat deze omslag heel gemakkelijk te begrijpen 
maakt: de "China lobby" heeft 't bewerkstelligd! Een groepje duistere lieden, de 
romantische "wapenfabrikanten" in nieuwe gedaante, de mülioenen van Tsjang 
Kai Tsjek, Koeng en Soeng, McCarthy etc. Ongetwijfeld hebben deze duistere 
lieden en mûliarden een rol gespeeld, maar zij kónden deze rol juist spelen omdat 
het Amerikaanse volk de teleurstelling over de mislukking van zijn ethische principes 
als basis voor een practische politiek, niet kon verkroppen. 

Ter uitvoering van het grootscheepse industrialisatieplan moest China de Rus
sische leveranties met die van andere landen aanvullen. Wil Engeland zaken doen. 
dan k"\lllnen er dus zaken gedaan worden. WÛ Amerika géén zaken doen, dan 
kunnen er geen zaken gedaan worden. Tekent Amerika een beeld van Chinese 
terreur en onderdrukking, dan schildert China een Amerikaans portret, dat Moskou 
niet verbeterd zou hebben; in beide landen speelt het ander de onvrijwillige gastrol 
van de barbaar bij uitnemendheid. Amerika vult prachtig het beeld van het buiten
land aan dat China nodig heeft en dat half wit, half zwart moet zijn. Rusland 
stimuleert als goed, Amerika als afschrikwekkend voorbeeld. Ethiek in China en 
Rusland tegenover ethiek in Amerika! 

Zowel Engeland als Amerika hebben aan hun voornaamste bondgenoten in Azië, 
respectievelijk India en Japan, een ruime plaats in de uitvoering van hun China
politiek toegedacht. Maar als men in de verhouding Engeland-India van een 
wisselwerking én van een vaak gezamenlijk opmarcheren kan spreken, in het geval 
Amerika-Japan werken tegengestelde belangen veel meer een situatie in de hand, 
die straks misschien tot een conflict zal leiden. 

Ik memoreerde hierboven de Britse balance-of-power-idee tegenover de Ameri
kaanse veûigheidsgedachte. India schijnt niets liever te willen dan voor Engeland 
op de balans te gaan staan met China op het andere schaaltje. Maar Japan voelt 
er niets voor door de Verenigde Staten gebruikt te worden als onderdeel van de 
defensiegordel in de Stille Oceaan. De consequentie zou immers zijn dat de 
export-embargo's, die voor de Amerikaanse wereld gelden, in de scherpste mate 
in Japan toegepast moeten worden. Voor Japan, dat snakt naar volledige heropening 
van de handel op China, vooral sedert het einde van de strijd in Korea, die vette 
winsten voor de Japanse firma's opleverde. Wat dit betreft lopen de Japanse be
langen parallel aan de Britse; hoezeer dit ook onderlinge concurrentie op leven en 
dood zal gaan betekenen (voor de oorlog is daar menig staaltje van vertoond), 
Japan zal zich ongetwijfeld aan de zijde van Engeland stellen als het erom gaat 
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de handelsvrede met China te sluiten. Nu zwijgt de Japanse stem nog in het koor 
der naties, maar straks zal dit wel anders worden. 

Communistisch China staat tegenover Japan nog in het stadium der allereerste 
"herontdekking". In de afgelopen maànden is het begonnen met een propaganda
actie, die gebruik maakt van het Japanse verlangen naar exportuitbreiding. Een 
onofficieel bezoek van een groep Japanse parlementsleden en zakenlieden werd zelfs 
aanleiding tot het sluiten van een door Peking als officieel aangekondigd handels
verdrag, dat door de Japanse regering haastig gedesavoueerd moest worden! 

India speelt daarentegen een eerste rol in de Chinese overpeinzingen: het moet 
met alle geweld in de Koreaanse vredesonderhandelingen betrokken worden en is 
zeer acceptabel als voorzitter van de neutrale repatriëringscommissie, waar het 
intussen op pijnlijke wijze met de communistische practijk is geconfronteerd. China 
beseft blijkbaar beter dan Amerika (getuige de pogingen van de laatste om New 
Delhi juist zoveel mogelijk buiten de behandeling van de Koreaanse kwestie te 
houden) dat India hoe dan ook een eerste viool speelt in Aziatische vraagstukken. 
Peking doet alles om India als "neutrale vriend" te behouden. Het is bereid over 
grensproblemen bij Tibet te confereren, het houdt India op de hoogte van sommige 
van zijn plannen (bijv. ten aanzien van het ingrijpen in de Koreaanse oorlog), het 
nodigt aan de lopende band Indische waarnemers uit om de landhervorming in 
China te komen bekijken. De gedachte India via het ideaal der Aziatische solidari
teit, waartegenover de tegenstelling tussen sociaal-democratie en communisme ver
doezeld wordt, aan Chinese zijde te krijgen, is hieraan uiteraard niet vreemd. 

Tegenover het Westen voert China geen eenheidspolitiek. 
Pas daar waar het Westen aan de poorten van het Chinese rijk zelf komt klop

pen, wordt dit anders. Het woord Korea valt: de opmars van McArthurs legers 
tot de Jaloe, de Chinese "vrijwilligers", de voorafgaande waarschuwingen van de 
Indische ambassadeur in Peking. 

Hier dreigde zich te herhalen, wat zich vijftig jaar te voren had voorgedaan toen 
Japan zich in Korea nestelde. Toen was Mandsjoerije echter nog niet wat het nu is: 
een van de meest geïndustrialiseerde provincies van China, een van de kwets
baarste dus. 

Het lijkt in dit verband niet waarschijnlijk dat China in eerste instantie iets te 
maken had met de invasie in Zuid-Korea. De inval roept immers juist het gevaar 
op dat China wenst te vermijden: het gevaar dat een der oude "zeebarbaren" weer 
vaste voet zou krijgen op Korea. En nog wel juist nadat zeebarbaar nummer één, 
Amerika, zich vrijwillig uit Korea had teruggetrokken. De Koreaanse oorlog had tot 
gevolg dat die zelfde mogendheid, nu althans moreel versterkt door een ganse reeks 
andere, op het opgegeven land terugkeerde. 

Het avontuur van de kleine geestverwanten in het noorden (hoe vaak zijn de 
kleine geestverwanten de gevaarlijkste buren yan de grote) heeft China meer kwaad 
dan goed gedaan. Weliswaar heeft China metterdaad kunnen bewijzen een mogend
heid van de eerste rang te zijn en de prestigewinst daarvan in Azië is niet te 
onderschatten, maar tegenover dit voordeel staat een ~trategisch nadeel dat veel 
groter is. 
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Er zal China wat aan gelegen zijn een situatie te scheppen, waarin het Westen 
Korea weer zou willen ontruimen. Het lijkt mij niet uitgesloten dat het de voorkeur 
geeft aan een anti-communistisch, maar neutraal en zwak Korea, boven een half
communistisch en half door het Westen als militaire basis ingericht Korea . 

Welke rol denkt China verder in Azië te kunnen spelen? 
Ook hier, en dit is wellicht het kernpunt van de Chinese buitenlandse politiek. 

moet een duidelijke scheiding gemaakt worden tussen de ideologische expansie van 
het Chinese communisme en het "geografische" imperialisme dat rechtstreeks op 
de politiek der oude keizerlijken teruggrijpt. 

Hierboven noemde ik reeds het Centraal Comité der Volksbevrijdingslegers in 
Birma, een duidelijk uitvloeisel van het eerste. Maar op dit gebied heeft Peking 
meer pijlen op zijn boog. 

Het heeft tien millioen pijlen, de tien millioen "overseas Chinese", de Chinese 
immigranten in Indonesië, Birma, Siam, Indo-China, Malakka, Singapore en de 
Philippijnen, plus nog eens twee millioen in Hongkong. 

Van oudsher waren de Chinese kolonies in alle Aziatische landen sterk op China 
georiënteerd. De traditie van de begrafenis op heilige, Chinese bodem moge dan 
al sterk in kracht verminderd zijn, het was tot voor kort nog een axioma dat de 
beste vrouwen zowel als de beste onderwijzers "vers" uit China werden geïmpor
teerd. 

Kort na de oorlog was het prestige van Mao Tse-toeng onder de overzeese 
Chinezen haast evengroot als dat van Tsjang Kai Tsjek in zijn beste jaren voor 1940. 

Het gaat en ging er de Chinezen overzee niet in de eerste plaats om wat er 
in China gebeurt, maar wat er met hen zelf zou gebeuren onder invloed van de 
ontwikkelingen in China. Een krachtig bestuur in China betekent hoe dan ook een 
betere positie van de overzeese Chinezen. 

\ De Chinese minderheden in Azië zijn door hun economische functie van mid
denstand in landen waar geen eigen middenstand bestaat, bij de meerderheden 
nergens populair. Zij werkten vroeger samen met de koloniale regeringen, die de 
middenstand nodig hadden en dus steunden. Zij hielden zich bovendien ook uit 
eigen aard geheel afzijdig van de zaken des lands en bleven naar China zien als 
hun vaderland, al woonden zij sedert drie generaties in Indonesië of Malakka. 
(Alleen in Malakka waren zij behalve middenstander ook landbouwer, hetgeen 
elders in Azië naar ik meen nog slechts plaatselijk op West-Borneo voorkomt.) De 
Chinese consuls in hun ressort waren de eigenlijke machthebbers, niet de westerse 
of thans de oosterse ambtenaren. 

De daling van Mao's populariteit is aan twee oorzaken toe te schrijven. De 
meeste, zo niet alle overzeese Chinezen zijn afkomstig uit de Zuidchinese provincies 
Kwantoeng en Foekièn (Kanton, Swatow, Amoy), die het laatst "bevrijd" en het 
meest geterroriseerd zijn, ook volgens de officiële lijsten. Hongersnoden zijn er 
de laatste jaren nog voorgekomen. Uit deze streken zijn naar Chinese familieleden 
in het buitenland veel afpersingsbrieven geschreven en de uitgebreidste bericht
geving over China, die door correspondenten in Hongkong verzorgd wordt, betreft 
ook juist Kwantoeng en Foekièn. Deze berichten hebben er veel toe bijgedragen 
het aanvankelijk enthousiasme te dempen. 
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Maar meer nog dan dit zullen de veranderde opvattingen omtrent Mao bij de 
regeringen van de Oostaziatische landen tot de dalende populariteit bij de overzeese 
Chinezen hebben bijgedragen. Het is immers lang niet zo waarschijnlijk meer dat 
Mao veel voor de Chinese emigranten kan doen als eerst wel leek. Zeker is nog 
niets - en daarom is ook de houding der overzeese Chinezen nog onzeker. Dat 
is nochtans op zich zelf al een ingrijpende verandering vergeleken bij, zeg 1950. 

Ondanks dit is de feitelijke situatie nog steeds zo, dat de Chinese consuls de 
enige pleitbezorgers zijn van de Chinese minderheden. Hun invloed is dus zo groot 
dat het van beslissende betekenis kan zijn of Tsjang Kai Tsjek dan wel Mao Tse
toeng door de desbetreffende regering Is erkend. In Indonesië bijvoorbeeld is de 
Chinese ambassade zo duidelijk het centrum van communistische propaganda onder 
de Chinezen (Indonesisch staatsburger of niet - dat maakt geen enkel verschil) 
dat Djakarta ten slotte tegenmaatregelen moest nemen en een nieuwe scheepslading 
Chinese agenten de toegang weigerde. Geheel omgekeerd is de situatie in de 
Philippijnen, waar Tsjang nog steeds erkend wordt en de ambassadeur benoemt. 

In Peking bestaat een speciale commissie voor Overzeese Chinezenbelangen, die 
de situatie onder de tien of twaalf millioen emigranten scherp in het oog houdt. 
Zij heeft er ook voor gezorgd dat in de nieuwe kiesregeling dertig (van de 1200) 
zetels in de toekomstige Volksraad voor de overzeese Chinezen gereserveerd 
worden. 

In het grensgebied tussen de Indische en de Chinese wereld, in Indo-China, is 
de kwestie van de Chinese minderheid zeer áctueel. Frankrijk is niet voor niets 
een van de weinige Westeuropese landen, die Mao's regering niet erkend hebben. 

In Saigon alleen wonen al 500.000 Chinezen, wier loyaliteit in de strijd tussen 
Frankrijk en de Viet Minh van grote betekenis kan zijn. Zou een communistische 
ambassadeur de belangen van deze minderheid moeten bepleiten en in Saigon 
zetelen (met de gewone serie van consulaten in de hoofdsteden der geassocieerde 
staten en bijvoorbeeld in Hanoi), dan zou het hek van de diplomatieke dam zijn; 
en ook met dat hek heeft Frankrijk al moeite genoeg zijn schaapjes tot staan te 
brengen. 

De verhouding tussen Frankrijk en de Viet Minh was betrekkelijk simpel (al is 
er sedert de jongste Kamerdebatten in Parijs wel iets veranderd). Maar als men 
eenzelfde simpelheid zou verwachten in de betrekkingen tussen de Viet Minh en de 
goede vriend Peking, komt men bedrogen uit. Het ligt voor de hand dat China 
Ho Tsji-minh steun verleent. Regelmatig worden bataljons der Vietrninhse sans
culottes in China gekleed, bewapend en getraind. Chinese adviseurs zijn vele malen 
in Ho's hoofdkwartier gesignaleerd. 

Minder gemakkelijk is het voor de Viet Minh te begrijpen, dat China zijn steun 
juist zover laat gaan, dat de overwinning (toch al herhaaldelijk betrekkelijk dichtbij 
geweest) Ho Tsji-minh nog net moet ontglippen. Dit is niet zo maar een veronder
stelling. Ongeveer een jaar geleden is een van de Vietrninhse voormannen, een 
zekere Pham Le-boeng, naar de Fransen overgelopen met mededelingen over een 
Chinees-Vietminhees accoord dat een merkwaardig licht werpt op de verhouding 
tussen beide partners in de communistische wereldrevolutie. 

Het accoord bepaalt dat een zekere hoeveelheid militaire hulp wordt verleend, 
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dat een beperkt aantal adviseurs en technici ter beschikking worden gesteld. Maar 
het stipuleert even onomwonden dat alleen in geval van uiterste nood meer zal 
worden gedaan; dat - bijvoorbeeld - Chinese troepen pas actief zullen ingrijpen 
als de Viet Minh met een onmiddellijke nederlaag wordt bedreigd. 

Dit laatste is van groot belang voor een goed begrip van China's doelstellingen 
in Indo-China, maar in ruimere zin ook voor zijn gehele rol in Azië. Zeker, Peking 
kan niet onbeperkt hulp bieden omdat het daarvoor zelf de middelen niet heeft. 
Maar het zou China toch niet al te grote opoffering behoeven te kosten die hulp 
zoveel uit te breiden dat Frankrijk verslagen kan worden. Dat het eigen tekort geen 
beslissende rem kan zijn, blijkt uit de mededeling van Pham Le-boeng bovenge
noemd, dat de Chinese hulp bij het uitbreken van de Koreaanse oorlog tijdelijk 
werd vergroot. Nauwelijks was de strijd in Korea verstard, of het was voor Ho 
Tsji-minh weer mondjesmaat geblazen. Een tweede illustratie wordt gevormd door 
de bliksemopmars van Ho in het gebied van de deelstaat Laos, die even snel in 
een terugtocht werd omgezet al was de Franse tegenstand te verwaarlozen. 

Uit deze beide feiten blijkt duidelijk dat Peking aan Ho Tsji-minh een rol van 
terughoudendheid heeft opgelegd. Bij het uitbreken van de Koreaanse oorlog be
stond de kans dat de Verenigde Naties of Amerika alleen van de gelegenheid 
gebruik zouden maken meteen de oorlog in Indo-China met een uiterste krachts
inspanning te beëindigen. Op grond van een artikel uit het vermelde accoord, werd 
de Chinese hulp aan Ho Tsji-min dus vergroot. 

De bliksemoorlog in Laos riep ook het gevaar van versnelde Amerikaanse hulp 
aan Frankrijk op (er is zelfs korte tijd een werkelijke luchtbrug aan het werk 
geweest), maar dan door de eigen Vietminhse "onvoorzichtigheid". Iemand moet 
de kolonnes in Laos hebben teruggeroepen; het is onwaarschijnlijk dat dit com
mando door de Viet Minh zelf gegeven is zonder zwaarwegende "adviezen" van 
Peking. 

Dat het korte offensief in Laos waarschijnlijk toch de dolkstoot in het Franse 
koloniale hart heeft gegeven omdat de marionettenregeringen in de drie deelstaten 
onafhankelijk van de touwtjes gingen bewegen, staat hier natuurlijk los van. Het 
onverwachte effect zal immers zijn dat de niet-communistische nationalisten ver
sterkt uit ... de nederlaag te voorschijn komen: Parijs gaat hun de souvereiniteit 
overdragen. 

Dit terzijde. Vastgesteld moet worden dat niet de materiële, noch de ideolo
gische, maar slechts de "normale" politieke overwegingen de Chinese houding 
bepalen. Een evenwichtstoestand met mogelijkheden in Indo-China is voor Peking 
aantrekkelijker dan een Franse nederlaag of bijna-nederlaag, die gevolgd zal wor
den door het vestigen van een tweede Amerikaans bruggenhoofd op het vasteland 
van Azië. 

Hier geldt hetzelfde als in Korea: liever een niet-communistische, maar militair 
ongevaarlijke buur, dan een communistische bondgenoot gepaard aan een westerse 
militaire basis. 

Als uit dit alles niet alleen een conclusie maar zelfs een "lering" zou zijn te 
trekken (stel deze grondslag van een blijmoedig politiseren, die ons de juiste han-
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delwijze voor de toekomst en het heden laat afleiden), hoe zou die dan moeten 
luiden? 

Misschien zo: China stelt zich snelle industrialisatie voorlopig als hoofddoel. De 
communistische ideologie zou, consequent toegepast op de buitenlandse betrekkin
gen, dit doel slechts kunnen vertragen, omdat het "onnoodzakelijke oorlogen" kan 
veroorzaken. Het communistîsche "belang" van een communistisch Azië moet 
voorlopig dus ondergeschikt blijven aan het Chinese belang van een (economisch) 
sterk China. Zonder dat regelrechte capitulatie van de heel- en half-communistische. 
of door communisten beïnvloede rebelse bewegingen in Indo-China, Korea, Ma
lakka, Birma en de Philippijnen noodzakelijk is (de "mogelijkheden" moeten er 
immers blijven), is een langdurige periode van handhaving van de status quo te 
verkiezen boven een van plaatselijk met grote inspanning verworven militaire 
successen. In het laatste geval zou immers een sneeuwbaltoestand ontstaan, die elke 
militaire inspanning groter dan de vorige zou maken en ten slotte tot een oorlog 
zou voeren als China nog lang zijn grootste macht en kracht niet bereikt heeft. 

En wij? Wij, barbaren, zouden ons slechts als fatsoenlijke huisvaders behoeven 
te gedragen om met het communistische China tot het dat stadium van opperste 
machtsontplooiing bereikt heeft, geen grote moeilijkheden te krijgen. En dat sta
dium is nog in lange, lange jaren niet bereikt. Waarom dus niet de fatsoenlijke 
huisvader uitgehangen zo lang dat tot wederzijds voordeel mogelijk is? 

De blijmoedige politicus, die deze gedachtengang 'Volgt (en ik behoef er in het 
licht van mijn gehele betoog misschien niet eens op te wijzen dat zeer velen in 
West-Europa, vooral aan de overzijde van Het Kanaal, dat gaarne willen) heeft 
zeker een geweldig voordeel boven de pessimist. 

Hij behoeft zich niet te verdiepen in de situatie, die zal ontstaan wanneer China's 
vijfhonderd millioen klanten mettertijd als vijfhonderd (waarschijnlijk zevenhonderd) 
millioen leveranciers aan de markt verschijnen. Leveranciers van producten en van 
een ideologie, die op velen in en buiten Azië de uitwerking heeft van een uitste
kende verkoopstechniek zolang zij zelf nog naar de vervulling der eerste levens
behoeften hongeren. 
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M. C. BOLLE 

INTERNATIONALE SOCIALISTISCHE 

POLITIEK? 

O
nze partijgenoten J. Barents en W. A. H. de Jonge werpen in hun artikel, 
geschreven onder bovenstaande titel in het Novembernummer van Socialisme 
en Democratie, een aantal vragen op, die zeker waard zijn in onze kring 

nader besproken te worden. Het zou geen kwaad kunnen, indien we wat vaker 
gelegenheid zochten in onze Partij over vragen van internationale politiek van 
gedachten te wisselen. Een wat regelmatiger voorlichting op dit terrein en uitwis
seling van gedachten zouden niet alleen tot verheldering van inzicht kunnen leiden, 
doch tevens - e dat acht ik even belangrijk - tot gevolg hebben, dat de massa der 
leden, de "rank and file", zich wat meer voor vragen van internationale aard 
gaat interesseren. Vraagstukken van internationale politiek, zelfs als ze de Euro
pese samenwerking betreffen, waarbij we toch zo nauw betrokken zijn, worden 
onvermijdelijk op vrij grote afstand (niet alleen in physieke zin) van de leden 
van de afdeling Goes, Schagen of zelfs Amsterdam behandeld. 

Dat is, zoals gezegd, onvermijdelijk. Maar men kan althans een poging doen 
de massa der leden meer inzicht bij te brengen, ze het gevoel te geven dat ze 
ook verantwoordelijk zijn voor de politiek der Partij op 't gebied van internatio
nale vraagstukken. Het is heel goed te begrijpen dat onze leden zich in de eerste 
plaats levendig interesseren voor al die vragen, die van onmiddellijke, tastbare 
invloed zijn op hun dagelijkse levensomstandigheden, - en die vragen worden 
nog altijd voor een groot deel op nationaal niveau behandeld en, naar we hopen, 
opgelost. Daarbij komt nog, dat we allemaal heel goed weten, dat we nationaal 
iets tot stand kunnen brengen, - daar kunnen we onze politieke invloed en wil 
in tastbare resultaten omzetten, dikwijls van de ene dag op de andere. Inter
nationale activiteit is werken op lange, soms zeer lange termijn; op dat terrein is 
de invloed van, een klein land zelden voelbaar. Nog afgezien van de invloed, die 
men zelf al dan niet kan uitoefenen komt men bij het afwegen van het nut van 
internationale activiteit op het gebied van de imponderabilia. Ik kom daarop zo 
dadelijk terug als ik enkele opmerkingen over de werkzaamheid van de Socialis
tische Internationale maak. 

Dat het noodzakelijk is ons actief met de internationale politiek bezig te hou
den, daarover zullen we het wel met elkaar eens zijn. Ook het waarom is, meen 
ik, duidelijk genoeg. Ons internationaal denken en handelen is gebaseerd op de 
wetenschap, dat geen enkel volk de hoop kan koesteren lang in welvaart, veiligheid 
en vrede te leven terwijl terzelfdertijd andere volken wegkwijnen in honger, 

742 



armoede en ellende. Ons internationalisme heeft al lang niet meer het karakter 
van een idealistische hunkering naar de broederschap aller volken. Tegenwoordig 
constateren we heel nuchter en zakelijk, dat de economische en sociàle belangen 
der volken zo nauw met elkaar verbonden, ja dooreengeweven zijn, dat geen 
enkel volk eigen welvaart en bestaanszekerheid kan hopen op te bouwen zonder 
rekening te houden met de economische en sociale belangen en aspiraties van 
andere volken; geel! enkel land, hoe relatief welvarend het op het ogenblik ook 
mag zijn, is duurzaam in staat in een toestand van isolement gelukzalig te zijn 
en te blijven. De economische en sociale ontwikkeling dwingt ons eenvoudig te 
zoeken naar doelmatige vormen van internationale samenwerking en ordening, -
ook al zijn er nog invloedrijke groepen, die uit slechtbegrepen eigenbelang de 
ogen voor deze waarheid willen sluiten. En als ik dan aldus de grondslagen van 
ons internationalisme kort en in eenvoudige woorden probeer samen te vatten, 
dien ik er verder op te wijzen dat wij beseffen dat er nog belangentegenstellingen 
tussen volken bestaan, die tot conflicten (kunnen) leiden; dat wij echter van oor
deel zijn dat deze geschillen, zo ze zich voordoen, niet beslecht dienen te worden 
met het zwaard, doch door de werking van een systeem van vredelievend overleg, 
waaraan ieder volk bereid dient te zijn zich ondergeschikt te maken. 

Nu stellen partijgenoten J. Barents en W. A. H. de Jonge de vraag: is er een 
internationale socialistische politiek? 

Met het zoeken naar een antwoord op deze vraag hebben velen onzer zich in de 
loop der jaren en in 't bijzonder wel in de loop der laatste jaren, beziggehouden. 
Ze is ook, min of meer terloops, meer dan eens opgeworpen in debatten in bijeen
komsten der Socialistische Internationale. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het 
nooit noodzakelijk heb gevonden op die vraag een antwoord te vinden, een 
antwoord nu of een antwoord dat dienen moet om ons een grondslag te bieden 
voor ons internationaal werk in de nabije toekomst. Uitgesproken door iemand, 
die de Partij van de Arbeid vaak in internationaal werk vertegenwoordigt, klinkt 
die opmerking velen wellicht ketters in de oren. Ik wil daarom trachten uiteen te 
zetten, waarom ik van oordeel ben dat de door onze beide partijgenoten gestelde 
vraag ons naar mijn mening niet hoeft te kwellen, waarom - anders gezegd -
onze Partij zeer nuttige en constructieve bijdragen op 't gebied van de internatio
nale samenwerking kan leveren, zonder zich daarbij de vraag te stellen, of haar 
optreden, haar meningsuitingen op dat terrein uit 'n socialistische overtuiging 
voortvloeien of geïnspireerd worden door inzichten, die evengoed vertolkt kunnen 
worden door lieden, die het beginselprogram van de Partij van de Arbeid, van 
de Labour Party of van enige andere socialistische partij, niet onderschrijven. 

Onze beide partijgenoten hebben er in hun artikel al op gewezen, dat er ver
schillen bestaan tussen de socialistische partijen, die deel uitmaken van de Socia
listische Internationale. Inderdaad, er bestaan in 't oog springende verschillen in 
structuur, in sfeer (het woord mentaliteit wil ik liever hier niet gebruiken), in 
opvattingen ten aanzien van zulke principiële vragen als nationalisatie en socia
lisatie, vormen van samenwerking tussen groepen van volken enzovoort. Over 
incidentele problemen zoals de herbewapening van Duitsland spreek ik nu niet. Ik 
mag er, in 't voorbijgaan, alleen op wijzen, dat het bij al deze dingen niet alleen 
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gaat om verschillen tussen partijen, neen, in elk der partijen lopen de meningen 
over de door mij aangestipte vraagstukken ook weer uiteen. We laten dat echter 
nu buiten beschouwing, we constateren alleen dat er grote verschillen tussen 
partijen als zodanig bestaan, die ook in internationale conferenties tot uiting komen 
en het zelden gemakkelijk maken tot een gemeenschappelijke uitspraak over 
belangrijke actuele problemen te komen. 

Dat mag jammer zijn, maar ik zou er toch tegen willen waarschuwen dit feit 
al te tragisch op te vatten. Het is zeker niet beslissend voor de betekenis, die 
men aan het werk van de Socialistische Internationale toekent. Men doet vooral 
goed er rekening mede te houden, dat de Socialistische Internationale een organi
satie is die, zoals ook het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen, uit 
aangesloten organisaties bestaat, die zich weliswaar krachtens het feit van hun 
aansluiting bereid hebben verklaard samen te werken en te trachten ten aanzien 
van bepaalde problemen van de dag gemeenschappelijk op te treden, maar die 
overige~s volkomen autonoom zijn, voor hun politiek uitsluitend verantwoordelijk 
tegenover hun eigen leden en niet verplicht resoluties of aanbevelingen van 
internationale congressen uit te voeren of in hun eigen partijprogram over te 
nemen. Men zou hoogstens kunnen spreken van de morele plicht met de uitspra
ken van zulke congressen althans ernstig rekening te houden. 

Het is, vooral in de afgelopen jaren, duidelijk geworden waarom men op het 
ogenblik zeker niet méér gezag aan het resultaat van internationaal overleg tussen 
socialistische partijen kan toekennen. Sedert een aantal aangesloten partijen gehele 
of gedeelde regeringsverantwoordelijkheid bezit, is het overleg tussen de partijen 
er zeker niet gemakkelijker op geworden. Zij, die het werk van de Socialistische 
Internationale van nabij hebben gevolgd, weten bijvoorbeeld hoe moeilijk het 
was in de jaren dat de Labour Party het bewind in Groot-Brittannië in handen 
had, de vertegenwoordigers van de Labour Party op internationale congressen 
ertoe te krijgen aan de vorming van een internationaal standpunt deel te nemen. 
Ze keken voortdurend over hun schouders naar het Foreign Office, zich afvragende 
of misschien zo'n resolutie hun minister van Buitenlandse Zaken of hun partij in 
verlegenheid zou kunnen brengen. En zelfs nu nog heeft de Labour Party deze 
neiging, want ze vormt vandaag de oppositie, kan echter morgen weer verant
woordelijkheid dragen en wil dan niet gehinderd worden door internationale 
uitspraken, die zij tijdens haar oppositionele tijdperk mede voor haar rekening 
heeft genomen. En, laat ons eerlijkheidshalve erkennen, dat de Labour Party hier
in niet alleen staat. 

De meningsverschillen die zich voordoen, hebben overigens in het algemeen 
niets met socialisme te maken. Wij mogen rustig aannemen, dat de partijen, in de 
Socialistische Internationale verenigd, alsmede de afgevaardigden, die aan de inter
nationale bijeenkomsten deelnemen, het met het socialisme even ernstig menen 
als wij, al mogen er dan in de opvattingen omtrent de vraag, wat socialisme is en 
langs welke weg het verwezenlijkt dient te worden, duidelijk waarneembare 
nuanceringen bestaan. De vraag, ~aarop het in dit deel van mijn betoog aankomt, 
is deze, dat de politieke vraagstukken, die wij na de oorlog in de Socialistische 
Internationale behandeld hebben, eigenlijk nooit aanleiding hebben gegeven ons 
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af te vragen: wat moet ons standpunt zijn op basis van ons socialistisch beginsel? 
De reden ligt, geloof ik, toch wel voor de hand. Wat zich van het socialisme wel
licht thans laat verwezenlijken, dient op nationale basis te geschieden, binnen de 
grenzen van een bepaald land onder de invloed der socialistische beweging daar, -
de tijd, dat wij de macht of de mogelijkheid hebben, zuiver socialistische beginse
len internationaal te verwezenlijken is voorlopig nog niet aangebroken. 

Dat betekent natuurlijk niet, dat Wij als socialisten internationaal geen taak 
hebben, geen uiterst nuttig werk kunnen doen. We moeten, geloof ik, ook onze 
activiteit op internationaal terrein niet geïsoleerd zien, maar als een onderdeel van 
een algemene in de wereld werkzame en, geloof ik, groeiende beweging naar 
sociale vooruitgang en politieke samenwerking, naar een gemeenschappelijke op
lossing van de angstigtalrijke en vaak zo ingeWikkelde economische en politieke 
vraagstukken. Niemand van ons wil daarbij zoeken naar de dingen die ons als 
socialisten van anderen scheiden. Integendeel, willen we in de wereld thans reeds 
iets betekenen, dan zullen we moeten zoeken naar middelen om 'n stuwende 
kracht te zijn in het algemene streven naar vrede, vrijheid en sociale gerechtig
heid in de wereld. Daarbij gaat het dan niet om de vraag of we reeds nu, in de 
wereld-van-nu, een eigen socialistische politiek kunnen ontwikkelen, maar om die 
andere veel actueler en practischer vraag, welke bijdrage de socialistische par
tijen elk voor zich en in samenwerking met elkaar kunnen leveren aan de oplossing 
van de problemen, waarmede de hele mensheid kampt. Deze bijdrage kan naar 
mijn stellige overtuiging alleen werkelijke betekenis hebben indien wij aanraking 
zoeken met het streven en de activiteit van andere groepen en stromingen, die 
hetzelfde beogen als wij, ook al wordt hun optreden niet geïnspireerd door wat wij 
socialisme noemen. 
Indien wij de activiteit van de socialistische partijen op internationaal terrein 
zo bezien, kan zij naar mijn overtuiging een stuwende kracht vormen en invloed 
uitoefenen op de openbare mening. 

Met deze opmerking kom ik dan over een ander punt te spreken. Men stelt ons 
wel de vraag, welke invloed nu eigenlijk een internationale beweging, zoals het 
Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen of de Socialistische Internatio
nale, uitoefenen kan; men vraagt ons dan om tastbare, tot de verbeelding der mas
sa sprekende voorbeelden. Een overtuigend en voor ieder duidelijk antwoord is op 
deze vraag nauwelijks te geven, minder nog wat de Socialistische Internationale 
betreft .dan ten aanzien van het IVVV. De internationale vakbeweging houdt zich 
in het algemeen in haar dagelijkse arbeid met concrete zaken bezig. Men kan, wat 
haar werk en haar resultaten betreft, wijzen op de invloed, die ze bijv. in de 
Internationale Arbeids Organisatie uitoefent en de constructieve arbeid die ze daar 
verricht op het gebied van internationale Arbeidsconventies en andere werkzaam
heden van de UO. Men kan voorts wijzen op het vele en nuttige werk dat het 
IVVV verricht ter ondersteuning en aanmoediging van de vrije vakbeweging in 
economisch of sociaal achtergebleven gebieden, op het gebied ook van opleiding 
en voorlichting van functionarissen. 

Ten aanzien van de Socialistische Internationale kan men zulke concrete voor
beelden nauwelijks geven. Zij doet een en ander op het gebied der voorlichting, de 
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uitwisseling van inzichten en ervaringen tussen aangesloten partijen. Maar hoe kan 
men afwegen welke invloed het bestaan en de werkzaamheid der Socialistische 
Internationale hebben op de openbare mening en op de politiek der aangesloten 
partijen? Hier betreedt men, zoals ik het eerder uitdrukte, het gebied der impon
derabilia. Het is mijn overtuiging, dat die invloed er is. Ik geloof stellig, dat de 
contacten met socialistische partijen uit andere landen, de gedachten wisselingen 
op internationale conferenties, een wezenlijke invloed hebben op de beslissingen, 
die partijen in eigen land, op eigen congressen, ten aanzien van allerlei vraag
stukken met internationale draagwijdte moeten nemen. Ware dat niet het geval, 
dan zou de Socialistische Internationale inderdaad veel van zijn bestaansrecht ver
liezen. 

Zoals ieder van ons, ben ik ook vaak teleurgesteld over de discussies op inter
nationale bijeenkomsten, soms zelfs ontmoedigd. Dikwijls bekruipt ons het gevoel 
dat vooral socialisten zich wat gemakkelijker van nationale overwegingen en belan
gen moesten kunnen losmaken. Desondanks moet het werk doorgaan en moeten 
wij, als vertegenwoordigers van de Partij van de Arbeid, proberen een constructieve 
bijch'age tot het werk van de Socialistische Internationale te leveren. Want het 
staat er toch eigenlijk zo mede, dat we, indien we de Socialistische Internationale 
morgen uit teleurstelling zouden opheffen, overmorgen stappen zouden moeten 
nemen haar Weer in dezelfde of een soortgelijke vorm op te richten. Hoe beperkt 
onze mogelijkheden tot vorming van een eigen internationale politiek ook mogen 
zijn, de socialistische partijen kunnen het eenvoudig niet stellen zonder een georga
niseerde vorm van regelmatige, deskundig voorbereide gedachtenwisseling. 

Evenmin als de partijgenoten Barents en de Jonge ben ik een bewonderaar van 
het systeem van resoluties. In het algemeen nemen trouwens de afgevaardigden 
van de Partij van de Arbeid op internationale congressen het standpunt in, dat 
het beter is te volstaan met een gedachtenwisseling, waarin men eerlijk en zonder 
terughouding zijn standpunt uiteenzet, dan te trachten in een nietszeggende reso
lutie de grootste gemene deler der uitgesproken meningen neer te leggen, met 
zorgvuldige vermijding van alles, wat de een of andere partij niet naar de zin zou 
kunnen zijn. We mogen echter toegeven dat het soms nuttig is het resultaat van 
een gedachtenwisseling in een resolutie of verklaring vast te leggen, met name in 
die gevallen (en dat is toch ook voorgekomen) dat er overeenstemming in zake 
wezenlijke punten bestaat en een resolutie of verklaring ongetwijfeld publiciteits- of 
propagandawaarde heeft. 

De waarde van zulke meningsuitingen, ja de kracht van een internationale 
organisatie hangt ten slotte af van de kracht harer samenstellende delen. Partij
genoten Barents en de Jonge wijzen hierop in ander verband ook reeds. Het is 
een waarheid die geldt voor het IVVV en voor de SocialistÎllche Internationale. De 
invloed der Internationale staat of valt, groeit of daalt, met de kracht der aange
sloten partijen, met hun invloed in eigen land. Alleen als zij bestaat uit een groot 
aantal partijen, die elk in eigen land een macht vormen, kan de Internationale 
verwachten dat haar optreden, haar meningsuitingen wezenlijke betekenis zullen 
hebben voor de openbare mening in de wereld en voor de beslissingen, die in 
internationale lichamen moeten worden genomen. 
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Ik mag in dit verband wijzen op een zwakke plek in de internationale socialis
tische samenwerking: het ontbreken van een socialistische beweging in de Ver
enigde Staten. De twee daar bestaande (meer dan maar net bestaan doen ze name
lijk niet) socialistische partijen missen elke invloed in het openbare leven van dit 
land. Het is, geloof ik, zonder meer duidelijk hoe het ontbreken van een invloed
rijke socialistische partij in het machtigste land ter wereld een beperkende, bijna 
verlammende uitwerking heeft op de ontplooiing van een werkelijk betekenisvolle, 
de wereldproblemen rakende activiteit van de Socialistische Internationale. Zo'n 
partij zou in de wereld de rol kunnen spelen die de Labour Party zou kunnen ver
vullen indien Groot-Brittannië van nu nog het Groot-Brittannië van vijftien of twin
tig jaar geleden was en er ook overigens geen merkbare veranderingen in het 
wereldbeeld hadden plaats gegrepen. Terecht wijzen partijgenoten Barents en 
de Jonge erop, dat het niet de socialisten zijn, die het Marshall-plan of "Point 
Four" hebben uitgevonden. Doch het socialisme zou zijn stempel op de uitvoering 
van deze beide grootse denkbeelden kunnen drukken indien het in het land, waar 
ze geboren zijn, sterk vertegenwoordigd was, - niet zozeer om door middel van 
deze scheppingen het socialisme in de wereld te brengen, maar eerder om de 
uitvoering van deze plannen te stimuleren, ze te doordrenken van de progressieve 
sociale gedachten, die tot de kenmerken van het socialisme behoren. Dat deze 
mogelijkheid ontbreekt, is zonder meer een ramp. 

Partijgenoten Barents en de Jonge stellen de vraag of de Partij van de Arbeid 
niet belangrijker werk op internationaal terrein te doen heeft dan deel te nemen 
aan het werk van de Socialistische Internationale, zoals zij dat tot dusver hebben 
waargenomen. Het is natuurlijk altijd de moeite waard aandacht te schenken 
aan de vraag, hoe men zijn apparaat of zijn werk kan verbeteren. Voor zover men 
met practische voorstellen komt, die de geldmiddelen van de Partij niet over
schrijden, ben ik ervan overtuigd - al heb ik er niets in te zeggen! - dat het 
Partijbestuur te allen tijde bereid is, zulke voorstellen ernstig onder het oog te zien. 

Ik moet eerlijk toegeven dat de zwakheden, waarop zij wijzen, wel aanwezig 
zijn, maar -naar mijn mening niet zozeer liggen aan het systeem van internationale 
samenwerking, maar dat andere factoren, waarop ik gepoogd heb in dit artikel 
te wijzen, daarvoor verantwoordelijk zijn. Ik kan niet inzien dat anderen dan de 
partijgenoten, die verantwoordelijk zijn voor het politieke beleid in eigen land, 
de partij zouden moeten vertegenwoordigen in internationale besprekingen met een 
politiek karakter. De standpunten die zij in zulke besprekingen innemen, moeten de 
mening van de partij, wier verantwoordelijke leiders ze zijn, vertolken. Verbin
tenissen, die een delegatie eventueel aangaat, moeten worden gehonoreerd, zij 
kunnen in het algemeen naar mijn mening alleen worden aangegaan door hen, 
dit tot de gekozen leiding behoren. Het is soms een van onze eigen grieven ge-
weest, dat partijen naar een belangrijk congres afgevaardigden stuurden, die niet 
in staat waren met gezag het standpunt der eigen partij te vertolken, noch OOK 

om zich uit te spreken over een belangrijk probleem, eenvoudig omdat zij daartoe 
niet het gezag hadden. Nog afgezien van de vraag of een systeem, waarbij aan 
de politieke afgevaardigden deskundigen ("landenspecialisten" noemen onze partij
genoten ze) worden toegevoegd, bevredigend zou werken of mogelijk zou zijn, 

747 



gezien het karakter der meeste congressen en conferenties van de Socialistische 
Internationale, waag ik het te betwijfelen of dat denkbeeld ook financieel te dragen 
zou zijn. Zelden komen trouwens op internationale congressen zaken aan de orde, 
die de oplossing van een probleem, één land betreffend, raken. De oplossing van 
zo'n probleem zou de partij van het land in kwestie waarschijnlijk graag aan zijn 
eigen politieke leiders en deskundigen overgelaten zien! 

Overigens moet men er bij de beoordeling van al deze dingen geloof ik rekening 
mede houden, dat de nieuwe Socialistische Internationale een jonge organisatie is, 
geboren in een uiterst gecompliceerde wereld, met talrijke nieuwe problemen, en 
onder haar leden partijen tellende, die jong zijn, vervuld van nationale aspiraties 
en met weinig ervaring op internationaal terrein. Zoals zo vaak in .internationaal 
werk zullen we veel geduld moeten hebben en veel begrip moeten tonen voor de 
situaties, waarin afzonderlijke partijen zich bevinden. Het lidmaatschap van een 
aantal partijen in het Verre Oosten, de verbindingen met een zeer ambitieuze 
groep van partijen, verenigd in de Rangoon-groep, maakt het de socialistische 
Internationale ook al niet gemakkelijker, met haar bescheiden apparaat en zonder 
in het genot te zijn van een dagelijkse politieke leiding, effectief te werken. Er zal 
dan ook in de Socialistische Internationale binnen afzienbare tijd eens gesproken 
moeten worden of we het apparaat niet wat beter moeten aanpassen aan de 
eisen, die de tijd aan ons stelt. 

Partijgenoten Barents en de Jonge wijzen nog op een onderwerp, dat wel geen 
verband houdt met onze taak in de Socialistische Internationale, maar waarover 
ik toch wel een enkel woord wil zeggen. Ik ben het namelijk roerend met hen 
eens, dat het hoog tijd wordt aan de bezetting van posten in de Buitenlandse 
Dienst aandacht te schenken. Ik kom nog al eens tijdens mijn reizen met leden van 
de buitenlandse dienst van Nederland in aanraking. Het heeft mij geleerd, welk 
een hoogst belangrijke taak deze mensen vervullen of althans vervullen kunnen. 
Alleen dàarom al verdient het aanbeveling de denkbeelden van onze beide partij
genoten te onderzoeken, zonder dat ik daarmede in enigerlei opzicht critiek wil 
te kennen geven ten aanzien van de wijze, waarop onze vertegenwoordigers in 
het buitenland hun taak vervullen. De vraag is alleen, of het systeem van recru
tering voor verbetering in aanmerking komt en of niet gezocht kan worden naar 
een middel om te bereiken dat onze buitenlandse vertegenwoordiging wat dichter 
bij ons eigen volksleven staat en daarvan een getrouwe afspiegeling vormt. 

Dat ons land althans niet in enkele belangrijke hoofdsteden labour-attachés 
heeft, vind ook ik een betreurenswaardige toestand. Deze functionarissen zouden 
een hoogst belangrijke taak kunnen vervullen. Ik meen dat op de instelling van 
dit instituut in de Tweede Kamer meermalen aangedrongen is. Het is te hopen dat 
de Regering spoedig tot het inzicht komt dat dit werkelijk een hoogst nuttige 
instelling is, de daaraan verbonden kosten ruimschoots waard. Een onderzoek naar 
het veelzijdige en nuttige werk, dat labour-attachés van andere landen in een aan
tal belangrijke landen verrichten, zou naar mijn overtuiging de Regering dit inzicht 
geven. 
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HET 

KATHOLIEKE 

GESPREK 

Voor een beter begrip ten aanzien van 
de problemen rondom het "gesprek" dat 
de KVP zal gaan voeren met de KNP en 
de Katholieke Werkgemeenschap uit de 
PvdA is het nuttig na te gaan wat er in 
de pers over is gepubliceerd. Allereerst 
volgt hier een gedeelte uit de bekende 
radiorede van kardinaal De Jong op 16 N):ei 
van dit jaar ter gelegenheid van de Krom
stafviering uitgesproken. Over de katholieke 
eenheid zei kardinaal De Jong het volgende: 

"Wat wij in het verleden hebben bereikt, 
met name ook op het terrein van het open
bare leven, dat hebben wij te danken aan 
onze eenheid, in ons optreden naar buiten. 
Maar naarmate onze emancipatie voort
schrijdt, zal die eenheid aan steeds groter 
gevaren blootstaan. Onze emancipatie op 
staatkundig gebied mag als nagenoeg vol
tooid worden beschouwd. Daarom loopt 
onze eenheid op dit gebied ook het eerst 
en het meest gevaar. De emancipatie op 
maatschappelijk en cultureel terrein is nog 
niet zover gevorderd. Doch naarmate ons 
katholieke volk zijn maatschappelijke en 
culturele achterstand inhaalt, zal onze een
heid ook op dit gebied aan grotere gevaren 
zijn blootgesteld. 

Welnu, ik kan niet nalaten met de meeste 
nadruk erop te wijzen, dat het bewaren 
van de eenheid op elk terrein van het open
baar leven - althans voor zover het ons 
vaderland betreft - noodzakelijk en on
misbaar is. 

De eigen katholieke organisaties op heel 
het terrein van het openbare leven hebben 
in het verleden onze emancipatie mogelijk 
gemaakt en bevorderd, zij zijn ook voor de 
toekomst, althans in de min of meer nabije 

0) Deze documentatie is samengesteld 
door de Dr. Wiardi Beckrnan Stichting. 

toekomst, nog even noodzakelijk en belang
rijk, niet alleen voor de bloei van het ge
loofsleven onder ons katholieken, maar 
mede ook, om positief een christelijke maat
schappij in Nederland op te bouwen. Der
halve, dierbare gelovigen van Nederland, 
blijft één, één. Zoals gij thans in zo groten 
getale en in de eenheid des geloofs u ver
enigd heht rondom de persoonlijke verte
genwoordiger van onze H. Vader, de Paus, 
zo moet gij ook in eenheid verenigd blijven 
op elk terrein van het openbare leven, in 
liefde en trouw geschaard rondom de troon 
van Hare Majesteit onze Koningin. 

In een verkiezingsvergadering in Amster
dam op 20 Mei zei de heer Welter, dat de 
kardinaal slechts bedoeld heeft te zeggen, 
dat de KVP de taak heeft te zorgen een 
eenheidspartij te zijn en derhalve de een
heid mogelijk te maken. Op deze uitspraak 
werd door een aantal katholieke bladen 
critiek uitgeoefend. 

Op 23 Mei gaf de KNP een verklaring 
uit, die tegelijkertijd met het antwoord van 
de KVP op 26 Mei in de Volkskrant werd 
gepubliceerd. De verklaring luidde: 

"Naar aanleiding van commentaren in 
een deel van de katholieke pers, welke de 
strekking hebben de oproep van kardinaal 
De Jong in zake de eenheid onder de ka
tholieken in Nederland in die zin uit te 
leggen, dat de katholieke kiezers worden 
uitgenodigd op de KVP te stemmen, maakt 
de KNP bekend: 

l. Vó6r de in 1948 gehouden verkiezin
gen voor de Tweede Kamer is door het 
bestuur van de KVP de heer Welter van 
de voorlopige candidatenlijst afgevoerd, 
blijkbaar omdat het bestuur van de KVP 
van oordeel was, dat de inzichten van de 
heer Welter in zake het Indonesische beleid 
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en de samenwerking met de PvdA in strijd 
waren met de door de K.VP na de ver
kiezingen voorgenomen politiek. Eerst daar
na hebben zij, die de heer Welter voorlopig 
candidaat voor de KVP hadden gesteld, 
hem ertoe gebracht een eigen candidatuur 
voor de Tweede Kamer te aanvaarden, op
'dat zijn inzichten ten a.o'lnzien van de twee 
genoemde aangelegenheden voor het forum 
der publieke tribune zouden kunnen worden 
gebracht. 

2. Voor de verkiezingen van 1952 is van 
hooggeachte katholieke zijde aan de heer 
Welter gevraagd of hij bereid zou zijn met 
het bestuur van de KVP een bespreking te 
hebben in zake een eventueel samengaan 
van de KVP met de KNP. In de geest van 
de constructieve opvattingen, welke de 
KNP huldigt, heeft de heer Welter zich 
hiertoe aanstonds bereid verklaard. Sinds
dien heeft hij echter nooit meer iets van 
het bestuur van de KVP vernomen. 

3. Het is derhalve de KVP geweest, die 
de eenheid onder de katholieken op politiek 
gebied niet heeft gewild. De oproep van 
de kardinaal moet dan ook worden geacht 
in de eerste plaats tot haar te zijn gericht." 

De heer W. ]. Andriessen heeft hierop, 
namens het presidium van de KVP, het vol
gende geantwoord: 

la. De heer Welter is inderdaad in 1948 
automatisch van de voorlopige lijst van 
candidaten der KVP afgevoerd, omdat hij 
weigerde het verkiezingsprogram 1948 on
geclausuleerd te aanvaarden en te tekenen, 
zoals het reglement van de partij voor
schrijft. Zijn voorbehoud gold met name 
de Indische paragraaf uit dat program, 
hetgeen kan blijken uit de brief, welke de 
heer Welter in verband met deze kwestie 
aan het partijbestuur schreef en welke brief 
het partijbestuur in zijn vergadering van 
10 April 1948 behandelde. De heer Welter 
schreef als voorlopig candidaat het verkie
zingsmanifest 1948 te kunnen onder
schrijven, evenwel onder toezegging van een 
eigen interpretatie van de Indische para
graaf, welke interpretatie naar hij verklaar
de, neerkwam op het standpunt van het 
Comité Rijkseenheid. Hij deelde verder 
mede, dat zijn brief als on;Uscheideilijk 
onderdeel beschouwd moest worden van 
zijn onderschrijving van het verkiezings
manifest. Reglementair dus moest hierop 
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afvoering van de candidatenlijst volgen. 
lb. Voor wat de samenwerking met de 

PvdA betreft: dit kan voor de KVP geen 
rol gespeeld hebben, aangezien de concre
tisering van de samenwerking met andere 
politieke partijen is voorbehouden aan de 
katholieke Tweede-Kamerfractie. Deze 
draagt daarvoor de verantwoordelijklleid. 

2. Van een optreden van hooggeachte 
katholieke zijde in 1952, als door het be
stuur van de KNP bedoeld, is het bestuur 
van de KVP niets bekend, noch ook van 
een stap in deze richting door de heer 
Welter bij genoemd bestuur. 

3a. De conclusie van het bestuur der 
KNP dat de KVP de eenheid onder de 
katholieken op politiek gebied niet heeft 
gewild, is derhalve onjuist. 

3b. Het presidium der KVP zal - uit 
eerbied voor Zijne Eminentie de Kardinaal, 
alsook omdat het niet op de weg der partij 
ligt - in een interpretatie van zijn oproep 
niet treden, hoewel het zich over deze op
roep oprecht verheugt. Het wenst te vol
staan met de simpele opmerking, dat deze 
oproep kennelijk gericht is tot alle katho
lieke Nederlanders. Het presidium zal daar
om in overeenstemming, mede met het 
vermaan van Z. H. Paus Pius XII, in alle 
ernst pogen "onbaatzuchtig, in onderlinge 
liefde, vol eenheid voor elkander, onder 
leiding van onze bisschoppen en priesters" 
verder te werken, zich daarbij herinnerend 
de ernstige opwekking van Z. Hoogw. Exc. 
mgr. dr. B. Alfrink, aartsbisschop, coadjutor 
van Utrecht, tot volgzaamheid aan de bis
schoppelijke leiding." 

Op de Tweede Pinksterdag, 25 Mei, zei 
de aartsbisschop-coadjutor mgr. B. Alfrink, 
dat de discussies in de pers over de uit
spraak van de kardinaal een diepe teleur
stelling voor de kardinaal moesten zijn. 

"Eerbied voor het gezag vereist van een 
katlloliek, dat hij ook weet te luisteren, als 
dat gezag meent te moeten spreken op een 
andere manier dan men zelf graag zou 
horen," aldus mgr. Alfrink. "Het minste wat 
men in dezen had mogen verwachten zou 
zijn geweest, dat iedere katlloliek zich be
reid verklaard had om opnieuw ernaar te 
streven de eenheid te herstellen, waar zij 
verbroken is en te handhaven waar zij 
bestaat." 

De reactie van de Katllolieke Werkge-



meenschap kwam op 1 Juli, in de vonn 
van een artikel van G. Ruygers. Hiervan gaf 
het Katholiek Nederlands Persbureau de 
volgende samenvatting: 

"Het vraagstuk, dat ons bier bezighoudt, 
is dat van de politieke eenheid der katho
lieken," zo . schrijft de heer Ruygers, en 
vervolgt dan: "Niettemin is het zonneklaar, 
dat , als onze bisscboppen ons aansporen 
tot eenheid, dat dit, juist krachtens het 
karakter van deze aansporing, heel wat 
meer, en in de eerste plaats zelfs iets wezen
!ijkers, raakt dan de eenheid op politiek 
gebied." . 

Prof. Romme schrijft in zijn commentaar 
op deze uitspraken, dat het de kardinaal 
geweest is, die expliciet het staatkundig ter
rein aanwees als het terrein, waarop de 
eenheid het eerst en bet meest gevaar loopt. 

In tegenstelling hiermede betoogt de heer 
Ruygers: 

1. Geen enkel punt in de traditionele leer 
der Kerk, vergt dat katholieken in één eigen 
partij georganiseerd moeten zijn. 

2. Een partij-politieke eenheid der ka
tholieken is niet het normale, maar een 
absoluut abnormaal verschijnsel. 

3. Een partij-politieke eenheid der ka
tholieken is niet wenselijk, wijl ze niet 
reëel is. 

"Maar," zo vervolgt de heer Ruygers let
terlijk, "een volledig gescheiden opmar
cheren, zonder enige vorm van onderling 
contact, is een ander uiterste, dat op zich 
zelf evenmin wenselijk is. Van het ene 
uiterste v66r de oorlog zijn we na de oorlog 
in een ander uiterste vervallen. De juiste 
verhouding tussen eenheid en verscheiden
heid hebben de katholieken op dit gebied 
nog steeds niet weten te vinden. Als de 
bisschoppen daarover bezorgd zijn, dan be
grijpen we dat niet alleen, doch dan zijn 
we het daarmee volkomen eens." 

Alvorens in te gaan op een nadere pre
cisering van hetgeen hij zou wensen als 
grondslag voor samenwerking op politiek 
gebied tussen de katholieken, verwijt hij de 
KVP, het Katholiek Bureau voor Maatschap
pelijk en Cultureel Overleg en het Staat
kundig Centrum, het gesprek met de ka
tholieken in de Partij van de Arbeid steeds 
te hebben ontlopen. Hij vervolgt dan: 

"De katllolieken in de PvdA zijn steeds 
bereid geweest in een open gesprek de 

vraag omtrent de eenheid der katholieken 
onder de ogen te zien. Zij aanvaarden, dat 
er ook ten aanzien van de politiek onder de 
katholieken ergens een gemeenschappelijk
heid bestaat, die haar brandpunt in het 
bovennatuurlijke heeft en die belangrijk ge
noeg is om in een of andere uitwendige 
vorm te worden vastgelegd, over alle "recht
matig verschil van inzicht" heen. Wanneer 
in Nederland de Katllolieke Actie eens 
waarlijk ten leven zou kunnen worden ge
maakt, dan lag wellicht daar de aangewezen 
organisatievorm." 

De beer Ruygers weigert om met prof. 
Romme te spreken over de eenheid, die 
neerkomt op "eerst capituleren en dan voor 
de dag komen met grieven over menings
onderdrukking." De katholieken in de PvdA 
hebben niet voor veranderd inzicht gekozen 
uit rebellie, zoals Welter, maar uit diepe 
principiële overtuiging, zegt hij. 

"De katholieken in de PvdA vertegen
woordigen een aparte stroming in het poli
tieke denken van de Nederlandse katholie
ken. Hun politieke samenwerking met 
mensen van andere levensovertuiging ver
tegenwoordigt in Nederland een stuk 
nationale saamhorigheid, ook een stukje van 
de oecunlene, waarvan de betekenis door 
de katholieken-van-het-isolement nog steeds 
te laag wordt aangeslagen." 

Met een diepbewogen epiloog, waarin de 
heer Ruygers zijn bezorgdheid uitdrukt over 
het conservatisme van de KVP en van heel 
katholiek Nederland, doet hij een beroep 
op de christenen, moedig nieuwe wegen in 
te slaan. 

Tot hiertoe de samenvatting van het 
Katholiek Nederlands Persbureau. 

Op het artikel van G. Ruygers, dat in het 
Julinummer van De Katholiek in de PvdA 
verscheen, en waarvan de inhoud de con
clusies weergeeft van de discussie, die in 
het bestuur van de KWG over de verklaring 
van kardinaal De Jong heeft plaatsgehad, 
zijn in een aantal katholieke bladen reacties 
gevolgd. Vele katholieke bladen hebben 
direct na de publicatie van het artikel een 
door het Katholiek Nederlands Persbureau 
uitgegeven uittreksel opgenomen. 

Ons Noorden van 1 Juli constateert, dat 
zowel de KVP bij monde van de heer 
Romme, als de KNP, evenals de katholieken 
in de PvdA zich nu hebben uitgesprokén 
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over de oproep van de kardinaal en de 
aartsbisschop-coadjutor . om de eenheid der 
katholieken op het gebied van het open
bare leven te herstellen. 

"Welke kansen zitten daar nu in? Ook 
Geert Ruygers maakt voorbehoud en blijft 
niet vrij van onvriendelijk commentaar, als 
hij een .katholieke eenheidspartij een "vol
komen abnormaal" verschijnsel noemt en 
aangeeft, dat hij niet wil praten, als hij 
eerst moet capituleren. 

Dit laatste wordt o.i. niet verlangd en 
wie een katholieke eenheidspartij (waar het 
toch om zou moeten gaan op den duur) 
"volkomen abnormaal" acht, geeft niet veel 
hoop, dat hij ten slotte met zulk een een
heidspartij zal instemmen, temeer niet, daar 
Ruygers nog eens aangeeft, dat hij "uit 
diepe overtuiging voor de PvdA gekozen 
heeft." 

Daartegenover staat echter, dat de uit
spraken van het hoogste kerkelijke gezag 
blijkbaar zoveel indruk hebben gemaakt, 
ook op de katholieken in de PvdA, dat zij 
er in het hoofdbestuur van de Katholieke 
Werkgemeenschap een diepgaande bespre
king aan hebben gewijd. 

Het wil ons voorkomen, dat de grondslag 
voor een gesprek in elk geval aanwezig is, 
zij het dan, dat de voorwaarden, van ver
schillende kanten gesteld, niet aanstonds 
honderd procent hoop geven op een vol
ledig resultaat. 

Maar kansen zitten er in, al was het 
slechts deze, dat men in elk geval ook tot 
de slotsom kan komen, wat niet mogelijk 
zou zijn. Ook daaruit kunnen, zij het allicht 
negatieve, conclusies, worden getrokken. 

Maar het is toch ook van belang, dat 
men weet, waar men aan toe is. 

Wij herhalen derhalve onze aandrang, om 
aan de gesprektafel te gaan zitten, en 
waarlijk "al het mogelijke" te doen, om 
tot elkaar te komen." 

Het Huisgezin van 1 Juli noemt de 
reactie van de KWG op de oproep van de 
kerkelijke overheid "teleurstellend". 

De KWG staat "niet afkerig van een of 
andere georganiseerde vorm van politiek 
contact met de andere katholieken over 
"alle rechtmatig verschil van inzicht" heen. 
Doch zij blijven op hun doorbraakstand
punt s~aan. Terwijl de kardinaal aanspoorde 
tot - met name vooral ook - eenheid op 
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staatkundig gebied en daarnaast duidelijk 
liet uitkomen, dat hij alleen de, wat we 
maar zullen noemen "officiële" katholieke 
organisaties de aangewezen organen achtte 
om de katholieke eenheid op allerlei gebied 
te verwezenlijken, verkondigt de heer 
Ruygers een andere mening. Hij - met zijn 
groep dus - acht partij-politieke eenheid 
der katholieken niet wenselijk, omdat ze 
niet reëel zou zijn. 

Naar onze mening valt deze opvatting 
buiten de interpretatie-mogelijkheden van 
de bisschoppelijke uitspraken. En wij vinden 
daarom de verklaring van de PvdA-katho
lieken - om het maar heel zacht uit te 
drukken - weinig respectvol en elegant 
tegenover de hoogste kerkelijke leiders in 
ons land en niet geheel gespeend van hoog
hartigheid." 

De Gazet van Limburg van 1 Juli is het 
met de KWG eens dat de traditionele leer 
van de Kerk geen partij-politieke eenheid 
van katholieken voorschrijft en dat een 
dergelijke partij-politieke eenheid in zekere 
zin een abnormaal verschijnsel is te noemen. 

Het blad vervolgt dan: "Intussen ver
laten Ruygers en zijn groep idealisten voor 
de wensdromen in de PvdA de werkelijk
heid, indien ze de partij-politieke eenheid 
der katholieken als ongewenst verwerpen. 
De realiteit is hard voor de handhaving van 
het katholieke beginsel onder de gemengde 
bevolking en de politieke betwistingen in 
Nederland; de strijd voor de voltooiing der 
emancipatie, de doorbraak van de christe
lijke democratie tegen de doorbraak van 
economisch staatssocialisme en de gevaren 
van het wortelloos humanisme. Onverbid
delijk dicteert die harde realiteit ons de 
eenheid." 

In een tweede artikel van 2 Juli schrijft 
de Gazet van Limburg, dat zowel de KVP 
op politiek terrein, als het Bureau voor 
Maatschappelijk en Cultureel Overleg, op 
sociaal terrein, voortdurend hebben getracht 
de eenheid der katholieken te herstellen. 

"Daartussen ligt de leegte van de afwe
zigheid der andere katholieke activiteiten, 
haar ervaringen en mede-scheppende 
krachten aan de constructie ener nieuwe 
christelijke maatschappij. Zo wordt deze 
constructie veel te vaak aan het toevallige 
inzicht, de sociale of politieke omgangs-



kunst en de geïsoleerde beslissing van een 
leider overgelaten, die op eigen gelegenheid 
de leegten moet aanvullen. Tot vandaag 
ontbreekt een representatieve Unie van 
Overleg aan het katholieke Nederland. Voor 
een met gezag geleide beweging voor de 
doorbraak van het christendom is zij on
misbaar. 

Voor de nieuwe wegen naar eenheid 
verwijst Geert Ruygers thans naar het 
coördinerend element, dat inderdaad aan 
de KA toekomt, de nog te weinig gehan
teerde centrale voor de hereniging der 
katholieke activiteiten. In het bijzonder 
haar tactvolle leider de heer Tellegen - een 
thomist in de denkrichting van Maritain en 
een practische werker - zou de aangewezen 
leider zijn voor een gedachtenwisseling, die 
vrij van statutaire stroefheid spoedig en 
moedig nieuwe wegen moge vinden voor 
een brede politieke eenheid." 

De Maasbode van 3 Juli kenschetst het 
artikel van Ruygers als "de geweldige wor
steling van een eerlijk en oprecht mens, die 
voor twee problemen staat waarin hij de 
eigenlijk noodzakelijke binding niet kan 
vinden." 

"Voor deze innerlijke strijd van een mens 
willen wij eerbied, slechts eerbied hebben. 
Maar leggen wel even de nadruk op de 
klacht, dat hij geen contact kan krijgen 
met de leidende katholieke partijleiders en 
politici. Misschien is dat in het verleden 
inderdaad het geval geweest. Maar de KVP 
heeft zich na de jongste bisschoppelijke ver
klaringen tot de grootst mogelijke openheid 
voor contact met katholieken van afwijken
de opvatting uitgesproken. 

Nu ook Geert Ruygers tussen de regels 
door die openheid wil betrachten, kunnen 
wij slechts hopen, dat men tot "de daad" 
komt; met korte of lange artikelen alleen 
komt men er niet meer." 

Ons Noorden van 4 Juli acht de Katho
lieke Actie niet de aangewezen organisatie 
voor het overleg over de katholieke eenheid 
op politiek gebied. Die instantie is er al. 
"Het is de bestaande katholieke eenheids
partij , die reilt en zeilt "over alle rech t
matig verschil van eenheid" heen!.. Men 
doet niet te kort aan de waarde van de bei
de afgescheiden katholieke groepen, als men 
vaststelt, dat de KVP de draagster van de 

katholieke eenheidsgedachte is. Krachtens 
roeping, historie, traditie en getal. Zo heeft 
het kerkelijk gezag in Nederland dit ook 
gezien en men kan deze kwestie niet be
oordelen los van de feitelijkheid, dat de 
bisschoppen zich voor de katholieke een
heid ook op dit terrein hebben uitgesproken. 

Dat gaat finaal buiten de Katholieke 
Actie om. En waarom zou de heer Ruygers 
van die KA uitkomst verwachten? Zij is im
mers óók de georganiseerde deelnemer der 
leken aan het apostolaat der kerk, onder 
leiding van de hiërarchie. Hoe staat de heer 
Ruygers daar tegenover? Als de hiërarchie 
een uitspraak doet, tracht hij er immers 
toch weer onderuit te komen .. " 

De Linie van 4 Juli schrijft, na op enige 
onderdelen critiek te hebben uitgeoefend: 

"De verklaring, welke niet een persoon
lijke verklaring is van de heer Ruygers, 
doch een officiële verklaring van de Katho
lieke Werkgemeenschap, achten wij zeer be
langrijk, omdat zij naar onze mening een 
grondslag bevat voor een nader gesprek, 
te meer omdat te voren verklaard wordt, dat 
een partijpolitieke eenheid der katholieken 
als niet-wenselijk, wijl niet reëel wordt be
schouwd, máár.... dat "een volledig ge
scheiden opmarcheren zonder vorm van on
derling contact een ander uiterste is, dat 
op zich zelf evenmin wenselijk is." 

Wij gaan op een en arider nu niet in, 
bepalen ons tot het signaleren van deze 
merkwaardige publicatie. Het opschrift 
luidt: Wij zijn bezorgd. Wel, wij zijn ook 
bezorgd, - niet om hen, op wie het door 
de heer Ruygers geciteerde artikel van de 
Nijmeegse hoogleraar, dr. W. H. van Pol, 
van toepassing is, maar wel om de duizen
den voor wie - laten we zeggen - het 
klimaat van de PvdA een gevaar betekent, 
een klimaat dat van dag tot dag door het 
partij-orgaan onderhouden en gevoed wordt, 
en, gelet op de electorale verschijnselen, in 
de naaste toekomst eer erger dan zwakker 
dreigt te worden. Wij beseffen dan ook vol
komen de ernst van dat opschrift, het ver
tolkt wat wij gemeen hebben: charge 
d'ärnes." 

De Tiid van 7 Juli vat het betoog van 
Ruygers samen in de woorden "Christen
dom boven partijverdeeldheid". De katho
lieken in de PvdA "wensen slechts op voet 
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van gelijkheid met een programpartij, die 
KVP heet, een gesprek te hebben over een
heid, d.w.z. niet over eenheid in partijver
band, maar over eenheid in het geloof. Ja 
zelfs, de veronderstelling, dat over de 
grondslagen van de partijvorming met Ruy
gers c.s. te praten zou zijn, wordt be
schouwd als een aantasting van hun karak
ter." 

"Wij stuiten hier," aldus vervolgt De 
Tijd, "op een reële moeilijkheid voor de 
KVP, die bij de aanvaarding van het aan
zoek min of meer geacht wordt als begin
selpartij te hebben gecapituleerd en zich 
voortaan te beschouwen als programpartij. 
Meer nog, zij wordt tevens geacht afstand 
te doen van haar aspiraties om in deze 
programpartij alle katholieken te verenigen 
op argumenten van opportuniteit." 

"De partijpolitieke eenheid staat buiten 
discussie, de eenheid in het geloof is als 
abstractie geen onderwerp. Resteert het 
overleg over een selectie van onderwerpen, 
die met behoud van de partijverdeeldheid 
tussen katholieken met vrucht discutabel 
zijn." 

"Wij zijn voorstanders van zulke gesprek
ken. Maar wij vragen ons wel af, of zij 
moeten plaats vinden in het partijpolitieke 
vlak en of het rijke roomse leven niet be
schikt over verschillende ontmoetingsplaat
sen, waar katholieken van verscheidene 
politieke kleur elkaar kunnen treffen om 
kwesties van sociale, economische of zelfs 
politieke aard te bespreken." 

Ons Noorden van 7 Juli noemt de hou
ding der katholieken in de PvdA teleurstel
lend. 

"In het PvdA-plan "De weg naar vrij
heid" wordt ten aanzien van de bevolkings
politiek 'n onderzoek bepleit "naar de ge
oorloofdheid van het uitoefenen van invloed 
op de opvattingen omtrent dé gezins
grootte." Het wetenschappelijk bureau van 
de PvdA, de DL Wiardi Beckman Stichting 
ging al weer een beduidende stap verder. 
Op een door haar gehouden congres pleitten 
drie inleiders voor ruimere mogelijkheden 
voor de "geboortebeperkingstechnieken". In 
het parlement werd de gezinspolitiek van 
de KVP door de PvdA afgevallen. 

In het eigen orgaan van de katholieken 
in de PvdA werd er gezegd, dat een der
gelijke houding "het federatief bestel van de 
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PvdA bedreigt." Is dat een doorwerking van 
het katholieke beginsel? Het tragische van 
de poging daartoe krijgt reliëf in de uit
lating van de katholiek Van Lier als hij in 
"Socialisme en Democratie" er zijn anders
denkende partijgenoten op wijst "dat er een 
aantal consequenties uit de katholieke leer 
zijn te trekken, waarvan het wel degelijk 
de moeite waard is om te onderzoeken of 
er geen kernen van waarheid in zitten .... " 

Roept een dergelijke uitlating niet om 
een gebundelde katholieke kracht? En ook 
met betrekking tot de doorwerking van "de 
doorbraak" in andere sectoren van het ka
tll0lieke leven is er volop reden tot onrust. 
De katllolieke leiders in de PvdA pleiten 
zelf al voor "Het Vrije Volk" naast de kath. 
krant. De voorzitter van het NVV leverde 
critiek op het bisschoppelijk verbod in zake 
het NVV en de ondervoorzitter van het 
NVV schreef na de verkiezingsuitslag "de 
velden staan wit van de oogst." 

En wie kan ook in redelijkheid aanvaar
den, dat men het katholieke volk met over
tuiging kan oproepen tot de enc socialis
tische organisatie om het met niet mina er 
overtuiging van andere te weerhouden? Ook 
los van de bisschoppelijke oproep is er 
reden genoeg om het hele georganiseerde 
katholieke leven bedreigd te weten en via 
dat complex ook de geesten. Waar dit alles 
op uit zou kunnen lopen, is niet bij be
nadering te overzien ." 

De Nieuwe Eeuw van 11 Juli is van 
mening, "dat de positie van de katholieken 
in de PvdA een gevaarlijke positie is, omdat 
zij in een grote partij, die zij niet kunnen 
beheersen, telkens opnieuw tot moeilijke 
compromissen gedwongen worden en zullen 
worden, omdat zij soms een politiek moeten 
dekken, of altllans aanvaarden, die voor 
katholieken een met hun levensbeschouwing 
strijdende politiek kan zijn. Maar wij moe
ten tegelijk toegeven, dat het artikel van 
de heer Ruygers, dat een omvang hceft 
van ongeveer een pagina van ons blad, een 
voortreffelijk geschreven artikel is en ken
nelijk de vrucht van rijp beraad. En dat 
het heel goed zou zijn, indien het door 
allen die het aangaat met zorg wordt ge
lezen. Tegelijk vinden wij het jammer, dat 
een man van een dergelijke allure zich niet 
op een belangrijke plaats in de KVP be
vindt." 



Het blad schrijft vervolgens, "dat de 
kansen voor een politieke eenheid, zoals 
die als gangbare uitdrukking wordt ver
staan, maar heel gering zijn en dat men 
wijs doet zich dat helder bewust te willen 
zijn. Nog hopen wij, tegen alle hoop in, dat 
men eens aan één tafel komt op de wijze 
als wij hierboven uiteenzetten. Misschien 
zou het alvast wat zijn, indien het positieve 
deel van het betoog van de heer Ruygers 
zou worden aangegrepen voor een onbevan
gen contact." 

Het Binnenhof van 14 Juli gelooft, dat 
de vergadering van het partijbestuur van 
de KVP op Zaterdag 18 Juli met een posi
tieve bijdrage zal komen tot herstel van de 
eenheid, een daad waaraan zowel de KNP 
als de KWG zal kunnen "aanhaken". 
Het Binnenhof wijst op het verschil in 
moeilijkheden met de KNP en de KWG. 
"Met ,toepassing van een harde - en dus 
niet helemaal juiste - vergelijkiug zou het 
hierop neerkomen: de katholieken van de 
heer Welter zullen de weg naar de eenheid 
mogelijk kunnen hervinden bij een statuten
wijziging, de Katholieke Werkgemeenschap 
in de Partij van de Arbeid echter niet zon
der geheel nieuwe statuten." 

Het blad besluit met de woorden: "vVe 
kunnen ons voorstellen, dat in de kringen 
van het KVP-bestuur gedacht wordt aan 
een maximum en een minimum dat door 
overleg bereikt zou kunnen worden. Als 
dit maximum is een herstelde eenheid bin
nen de Katholieke Volkspartij en het 
minimum een samenwerking tussen katho
lieke groeperingen, dan eisen zowel de 
grote belangen welke op het spel ~taan als 
het redelijk inzicht dat bij overleg nu een
maal te pas komt, dat bij een begin van 
overleg de .inzet niet uitsluite~d op het 
maximum wordt gezet. Ons inziens laat het 
appèl van de kerkelijke overheid ruimte 
voor de methode om bouwend op goede 
fundamenten weer tot het huis van de 
eenheid te komen. Door van meet af aan 
te nadrukkelijk het maximum als het enig 
mogelijk te stellen, vermindert men de kans 
van andere mogelijkheden. We geloven al
thans, gelet op wat na 17 Mei gesproken en 
geschreven is, dat zo de situatie in katholiek 
Nederland ligt." 

In De Maasbode van 15 Juli schrijft prof. 

Duynstee o.a.: "Zelfs als het waar zou zijn, 
dat "een partijpolitieke eenheid der katho
lieken niet het normale, doch een volstrekt 
abnormaal verschijnsel" zou zijn, dan nog 
ziet de heer Ruygers met ontstellende ge
makkelijkheid heen over het onbetwistbare 
feit, dat de Nederlandse bisschoppen nu 
juist dit - als men wû: abnormale - ver
schijnsel verklaard hebben te wensen en 
nodig te achten." 

N aar aanleiding van het slot van het 
artikel van Ruygers, waarin hij erop wees, 
dat de katholieken in de PvdA een stuk 
politiek nonconformisme vertegenwoordigen, 
betoogt Duynstee: "Dit is een mooi woord, 
zolang men over het hoofd ziet, dat deze 
katholieken non-conform zijn aan een dui
delijke uitspraak van de kerkelijke overheid 
in ons land. De grote wijsheid, welke be
sloten ligt in de woorden, gezegd door een 
zeer gezaghebbend man, dat 't beter is on
gelijk te hebben mét de bisschoppen dan 
gelijk te hebben tégen de bisschoppen, om
dat gelijk en ongelijk zo uiterst wankele 
dingen zijn voor het menselijke verstand, 
is blijkbaar vreemd aan de hier bedoelde 
groep van katholieken. 

Hun verantwoordelijkheid echter is door 
het thans ingenomen standpunt wel zéér 
verzwaard; want zij drijven niet alleen een 
persoonlijke mening door voor wat hen zelf 
betreft, doch fungeren tevens als trekpleister 
voor anderen." 

Vervolgens gaat Duynstee uitvoerig in op 
het begrip "katholieke staatkunde" en ein
digt zijn betoog: 

"De heer Ruygers meent, dat het heel 
moeilijk is met ons te discussiëren over dit 
soort dingen: "aangezien hij (dat zijn wij) 
steeds het onderscheid verwaarloost tussen 
staatsleer en staatkunde." Dit heeft hij al 
meer gezegd. Maar dit onderscheid is voor 
ons zelfs geen twijfelpunt; natuurlijk is er 
onderscheid tussen de ethiek en het ethische 
handelen, maar het onderscheid tussen 
staatsleer en staatkunde is volkomen ana
loog aan het onderscheid tussen ethiek en 
ethisch handelen; en dit is waar het om 
draait; dit is het wat de heer Ruygers 
bedoelt te ontkennen, daarmee dan na
tuurlijk heel het begrip katholieke politiek 
over boord werpend, daarmee consequent 
een katholieke partij absurd achtende, daar
mee een uitspraak van het episcopaat in 
deze materie niet op haar plaats wanende. 
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Dit laatste is voor ons al voldoende om vast 
te houden aan onze overtuiging; dat hij zich 
schromelijk vergist." 

Utrechts Nieuwsblad, 17 Juli 1953. "Be
gon het in de jaren twintig met een af
scheiding naar rechts, na de oorlog was 

-eerst de doorbraak naar links aan de orde. 
Eerst later volgde de afsplintering van de 
rechtse Weltergroep, waarna in een later 
stadium, gelijk gezegd, het vleugelgeklap 
van Duynstee c.s. werd bezworen. 

Wél diepgaand is het verschil in omvang 
der bewegingen. De doorbraak van katho
lieken naar links is veel aanzienlijker dan 
welke dissidente beweging voor de oorlog 
ook. Daarenboven is er dit kardinale ver
schilpunt, dat v66r de oorlog louter af
scheidingen plaats hadden die tot nieuwe 
katholieke groeperingen leidden. Na de oor
log heeft de aanzienlijke afscheiding niet 
geleid tot vorming van een andere katholieke 
partij, maar tot een samengaan van katho
lieken met andersdenkenden in de PvdA. 
Principieel is die afscheuring iets heel 
anders dan het oude dissidentisme. Het is 
een doorbreking van de antithese, die als 
zodanig voorheen niet aan de orde was. 
Vandaar dat middelen gelijk vroeger toe
gepast om dit te redresseren wel moeten 
falen. Een beweging echter als van Duyn
stee (die ook een ogenblik met scheuring 
dreigde) kon worden opgevangen met de
zelfde middelen (reorganisatie en beter 
genuanceerde vertegenwoordiging) als waar
mee men de Michaëlisten binnen het 
gareel wist te houden. 

Zo liggen al uit dien hoofde de kansen 
op een hereniging met de Welterianen (al 
houden die voorshands 66k het been strak) 
beter dan t.o.v. de "doorbrekers". 

Daarenboven heeft prof. Romme kort ge
leden een tactische fout begaan met een 
artikel in het Katholiek Staatkundig Maand
schrift. Hierin duidde hij de KVP aan als 
de reeds bestaande eenheidsorganisatie, die 
in haar werkzaamheid door het kerkelijke 
gezag wordt erkend en waarvan het werk
program zo door representatieve katholieken 
uit elke kring is vastgesteld. Aldus sugge
reerde hij dat de verdoolde schapen maar 
tot de herder terug moeten gaan. 

Het hoeft geen verwondering te baren 
dat Ruygers in het maandblad van de ka
tholieke socialisten en de Welterianen in 
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hun eigen orgaan van zulk een Canossa 
niet terughebben. 

Zo lijken voorshands de posities vrij 
stevig bevroren. Wij geloven niet, dat het 
huidige beraad in de hoogste partijorganen 
van de KVP hieraan voorlopig veel zal 
kunnen veranderen." 

Leidse Courant, 22 Juli 1953. "Wij ver
wacbten stellig, dat de voorgenomen be
spreking tussen de vooraanstaanden in de 
KVP, KNP en de PvdA zal plaats hebben, 
maar minder stellig - voorzichtig uitge
drukt - is onze verwachting, dat uit deze · 
bespreking een politieke eenheid, in de 
gangbare betekenis van partijeenheid, zal 
resulteren. Maar dat sluit niet uit, dat een 
politieke eenheid in wijdere zin er het 
gelukkige gevolg van zou kunnen zijn. 

Daarom zien wij deze bespreking "op 
passende datum" met belangstelling tege
moet en verheugen we ons erover. Zelfs 
indien een eerste beraadslaging geen enkel 
resultaat zou · bereiken en in het geheel 
geen uitzicht mocht bieden op overeen
stemming, dan nóg zou het te overwegen 
zijn een blijvend, regelmatig contact te 
onderhouden tussen vooraanstaande katho
lieke persoonlijkheden van uiteenlopende 
politieke mening; een regelmatig, vriend
schappelijk contact van, zoals Paulus het 
zo huiselijk zegt: "huisgenoten des geloofs", 
die bij ieders verscheidenheid van politiek 
inzicht, vertrouwen hebben in elkanders 
goede trouw." 

De Volkskrant van 22 Juli schrijft naar 
aanleiding van de uitnodiging van de KVP 
aan de KNP en de Katholieke Werkgemeen
schap om tot een bespreking te komen, 
het volgende: "Het is ons inziens duidelijk 
dat voor wie de woorden van kardinaal 
De Jong als uitgangspunt neemt, de feite
lijke "noodzakelijkheid en onmisbaar11eid" 
van de politieke eenheid niet meer ter dis
cussie staat. De kardinaal spreekt daarover 
nadrukkelijk zijn oordeel uit "voor zover 
het ons vaderland betreft" en "in de min of 
meer nabije toekomst." Die eenheid is naar 
zijn oordeel noodzakelijk en onmisbaar voor 
de voltooüng der emancipatie, en zulks 
onder twee opzichten, namelijk voor de 
bloei van het geloofsleven en voor de posi
tieve kerstening der maatschappelijke ver
houdingen. Het is niet alleen de wijze 



historicus en de sterke leider uit de oorlogs
tijd, die dit oordeel uitspreekt, - wat voor 
de meesten al zwaar genoeg zou wegen -
maar het hoogste kerkelijk gezag in ons land 
spreekt zich hiermee uit over hetgeen hier 
en nu voor de genoemde doeleinden nood
zakelijk en onmisbaar is. 

Als dit vereiste dus buiten discussie staat, 
is daarmee tevens de grondslag van een 
gesprek gegeven. Ook dan nog zal er van 
alle drie kanten, na jaren van verdeeldheid 
en soms bittere strijd, heel wat goede wil en 
nog méér verstand en beleid nodig zijn om 
tot overeenstemming te komen ten aanzien 
van de practische dingen, de zakelijke zo
wel als de persoonlijke. Maar als de feite
lijke onmisbaarheid van de politieke een
heid voor de voltooiing der emancipatie de 
grondslag is, dan biedt diezelfde grondslag 
wellicht ook reeds de beste aanwijzingen 
voor de oplossing van de moeilijkheden der 
practijk. De maatschappelijke en culturele 
achterstand is een complex van bij uitstek 
practische feiten - overigens nog veel te 
weinig gekend - waaruit mannen-van-de
practijk met goede wil en begrip tot rede
lijke gevolgtrekkingen moeten kunnen 
komen." 

De Tijd van 22 Juli heeft zowel Ruygers 
als WeIter naar hun mening over de uit
nodiging van de KVP gevraagd: 

"De reacties op de uitnodiging van het 
bestuur der KVP om tot een samenspraak 
te komen met katholieken in andere politie
ke partijen, zijn door hun verscheidenheid 
opmerkelijk. De heer Ruygers, die de eerste 
initiatiefnemer is geweest, deelde ons van
morgen mede, dat hij vreest, dat het niet 
helemaal meer een open gesprek kan 
worden. Er is hier uiteraard sprake van 
een precaire materie en dan is het niet zo 
bevorderlijk voor de goede gang van zaken, 
aldus de heer Ruygers, wanneer al van 
te voren op niet geheel objectieve wijze 
heet van de naald interpretaties worden 
gegeven aan een geboorte, die nog sterk 
behoefte heeft aan de sfeer van de kraam
kamer. Publiciteit lijkt mij vooralsnog uit 
den boze, tenzij men de hele poging al bij 
voorbaat wil doen mislukken, zo luidde 
zijn oordeel. 

De heer Ruygers doelde daarbij op een 
artikel, dat vanmorgen in de Volkskrant is 
verschenen. 

Het is dit artikel geweest, dat de heer 
Ruygers, toen wij zijn eerste reactie vroe
gen, deed opmerken: 

"Sinds wanneer is het onder roomse men
sen de gewoonte, om alle vrienden en 
kennissen bij een geboorte uit te nodigen 
voordat er nog maar een kind ter wereld 
is gekomen? Wij hebben van de uitnodiging 
van de KVP nog niet eens lijfelijk kennis 
kunnen nemen voordat ons het hele geval 
in een dagblad met interpretaties en al 
reeds wordt voorgeschoteld." 

Ook de heer Welter hebben wij om zijn 
oordeel gevraagd. Het luidde zeer bezadigd 
en gereserveerd: "Ik moet de zaak nog met 
mijn bestuur bespreken, maar ik denk wel, 
dat wij er gevolg aan zullen geven." 

Op 17 October publiceerde o.a. De 
Gelderlander een uittreksel van een artikel 
dat in de "Katholiek in de PvdA" was ver
schenen. Het blad citeert: 

"Een bezinning op datgene, dat de ka
tholieken als katholieken ten aanzien van 
de politiek verbindt - bezinning, die tot 
practische resultaten zou moeten leiden -
is door ons altijd gewenst en kan in de 
huidige situatie als het eerst noodzakelijke 
worden beschouwd. Het scheppen echter 
van een kunstmatig partij-politiek eenheids
verband, dat uit een diepere eenheid niet 
noodzakelijk voortvloeit en hier en nu door 
de uitwendige omstandigheden niet aan de 
katholieken wordt opgedrongen, kan slechts 
leiden tot een verstoring van de natuurlijke 
orde der dingen, belemmert de normale 
functionnering van het democratische bestel 
in Nederland en remt de ontwikkeling van 
de persoonlijke vrijheid en de persoonlijke 
verantwoordelijkheid, die de voltooiing van 
de katholieke emancipatie zo dringend 
behoeft." 

Dit is het standpunt, dat de "Katholiek 
in de PvdA" verdedigt ten aanzien van de 
eenheid der katholieken in de politiek. 
Daarom concludeert het blad: 

"Aan een gesprek over de kern der din
gen kan, na de boodschap van de kardinaal, 
geen katholiek zich onttrekken, die geroe
pen is naar eigen diepste verantwoordelijk
heid mee te helpen bouwen aan een betere 
wereld voor allen." 

Welke grenzen deze eenheid kan hebben, 
formuleert het blad aldus: 

"Van Schaepman is het bekende woord, 
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dat de katholieken in Nederland vormen 
"een politieke persoonlijkheid". Dit woord 
wordt menigmaal gehanteerd als een argu
ment voor de instandhouding van de partij
politieke eenheid der katholieken. 

Er is een verschil tussen politieke een
heid en partij-politieke eenheid. Politieke 
eenheid veronderstelt niet noodzakelijk 
partij-politieke eenheid, zij kan bovenpar
tijdig van !lard zijn. Partij-politieke eenheid 
daarentegen veronderstelt wel een politieke 
eenheid, omdat men anders het risico loopt 
de daadkracht van de partij als partij lam 
te leggen." 

Bovendien geeft het blad een concrete 
aanduiding, hoe het die eenheid dan wel 
verwezenlijkt wil zien: 

"Juist omdat er over uitleg en toepassing 
der katll0lieke beginselen door verscheide-, 
nen anders wordt gedacht, hebben wiÎ 
altijd van harte de mening van het Sta.at
kundig Centrum van 1945 onderschreven, 
dat "hoe ook de electorale organisatie zij, 
het in ieder geval van zeer groot belang 
is, dat de katholieken een instituut ter be
schikking hebben om zich gezan1enlijk over 
politieke vraagstukken te beraden." Dat dit 
instituut niet tot stand is gekomen, is het 
gevolg van een onwil, die niet aan ónze 
kant lag en ligt." 

Naar aanleiding hiervan schrijft De Tijd 
van 23 October: 

"Er zitten in de redeneringen van de 
woordvoerders der katllOlieken in de PvdA 
bijzonder zwakke plekken. Het is bijvoor
beeld een bedrieglijk simplisme om te 
spreken van "een kunstmatig partij-politiek 
eenheidsverband, dat uit een diepere een
heid niet noodzakelijk voortvloeit." Ook 
wanneer een gemeenschappelijke geloofs
overtuiging in het algemeen niet noodzake
lijk tot een confessionele partij-eenheid hoeft 
te leiden, dan gaat het nog niet aan' om 
zulk een eenheidsverband kunstmatig te 
noemen. Tussen "niet noodzakelijk voort
vloeiend uit" en "kunstmatig" ligt een hele 
scala van waarderingen, waartoe bijvoor
beeld ook "bijna noodzakelijk" en "hoogst 
gewenst" behoren. Deze zo maar te passeren 
getuigt evenzeer van oppervlakkigheid als 
het zoeken van een argument in de be
weerde om~tandigheid, dat een partij-poli
tiek eenheidsverband "hier en nu niet aan 
de katllolieken wordt opgedrongen." 
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Want wat dat laatste betreft: enerzijds 
weten wij dat nog zo net niet en ander
zijds, mocht er, hoe dan ook, van een "op
dringen" geen sprake zijn, wat dan nog? 
Het lijkt eenvoudigweg op het gebruiken 
van grote woorden waarvan men de bete
kenis niet kent, wanneer men ten slotte aan 
een confessionele eenheidspartij in de arge
loze schoenen schuift, dat zij O.a. zou 
leiden tot verstoring van de natuurlijke ord!; 
der dingen en belemmering van het demo
cratische bestel in Nederland. 

Nog geforceerder doen de verklaringen 
van de zijde der katholieke PvdA-leden aan, 
wanneer men ze legt naast de oproep tot 
eenheid, door de kardinaal in Mei jJ. ge
daan. Iedereen heeft uit die oproep ver
staan, dat de kardinaal aandrong op het 
bewaren, resp. herstellen, van het partij
politieke eenheidsverband. Iedereen, behal
ve de katholieken in de PvdA - althans 
voor zover het de kopstukken betreft die het 
woord voeren. De oproep van de kardinaal 
in hun beschouwingen betrekkend, zeggen 
zij, bezorgd te zijn over het ontbreken van 
een politieke eenheid zoals zij die verstaan: 
een voortdurend contact tussen over meer
dere partijen verspreide katholieken. En 
in tegenstelling tot de KVP-voorzitter, de 
heer Andriessen, die destijds onmiddellijk 
verklaarde niet in nadere uitleggingen van 
de oproep van de kardinaal te willen treden, 
gaven de heer Ruygers en de zijnen zijde
lings te kennen, dat de kardinaal en na 
hem mgr. Alfrink wellicht hebben gedoeld 
op de speciale PvdA-opvatting van katllo
lieke politieke eenheid. Wij voor ons menen, 
dat de voorzichtigheid van de heer Andries
sen moet worden geprezen, en dat het in 
ieder geval niet aangaat om stilzwijgend te 
veronderstellen, dat de kardinaal, over "een
heid op staatkundig gebied" sprekend, daar
mee niet de gewone partij-politieke eenheid 
zou hebben bedoeld. Want als dit inderdaad 
zo ware, zou het episcopaat dan in gebreke 
zijn gebleven om de mening te corrigeren 
van bijna iedereen, die "eenheid op staat
kundig gebied" wél als partij eenheid ver
staat? Ten slotte biedt het stof tot over
weging, dat in de oproep van de kardinaal 
de emancipatie op staatkundig gebied wordt 
aangewezen als een omstandigheid, die 
grote gevaren voor de eenheid op dat gebied 
met zich meebrengt, terwijl volgens de heer 
Ruygers diezelfde emancipatie de organisa-



tie in één katholieke partij ongewenst 
maakt. 

In ieder geval is thans duidelijk met welk 
idee over politieke eenheid bij het aan
staande overleg tussen KVP, KNP en Kath. 
Werkgemeenschap in de PvdA de laatst
genoemde voor de dag zal komen. Bleek 
men van bedoelde zijde aanvankelijk te 
voelen voor een gemeenschappelijk contact
punt binnen het organisch kader van de 
Kath. Actie, thans schijnt zulk een contact 
naar de concreet-maatschappelijke kant te 
zijn verschoven: men denkt over een "in
stituut voor gezamenlijk overleg over poli
tieke vraagstukken." Maar men denkt zeker 
niet aan hetgeen de politieke realiteit (met 
daarin begrepen de noodzakelijkheid van 
macht door getal) hier en nu als hoogst 
gewenst voorschrijft: het eenheidsverband 
binnen een katholieke partij." 

In De Maasbode van 10 Nov. schrijft 
professor F. Duynstee: 

"De werkgroep heeft er geen twijfel over 
laten bestaan, dat zij herstel der politieke 
eenheid in één en hetzelfde partijverband 
afwijst. De KNP echter heeft zodanig her
stel, voor wat haar betreft, als reële moge
lijkheid aanvaard. Hiermee is het voorwerp 
van de te voeren besprekingen een volkomen 
ander geworden, al naar gelang men te doen 
heeft met de KNP dan wel met de werk
groep. Zelfs als het overleg met de werk
groep relatief nog iets zou opleveren, dan 
nog zou het ongetwijfeld beschouwd 
moeten worden als een fiasco van het over
leg met de KNP, indien dit overleg zou 
uitmonden in een resultaat, dat met be
trekking tot het overleg met de werkgroep 
als optimaal zou kunnen worden beschouwd. 
Zodoende staat overigens van meet af aan 
vast, dat het van principieel-politiek stand
punt uit het grootste gevaar vrijwel onver-

anderd zal blijven voortbestaan en door een 
katholieke groep officieel zal worden in ·de 
hand gewerkt. Ook deze laatste overweging 
brengt mee, dat het overleg met de werk
groep voor ons een hoogst problematische 
zaak is geworden, nu herstel van eenheid 
in één partijverband uitgesloten lijkt te zijn. 
Gaat 't eigenlijk nog wel aan overleg te 
plegen op basis van het door de werkgroep 
ingenomen 'standpunt? Wij neigen eerder 
tot een ontkennend dan een bevestigend 
antwoord; onder dergelijke omstandigheden 
gaat verder overleg lijken op een daad van 
aanvaarding en bevordert het alleen nog 
maar de onzekerheid onder grote delen der 
bevolking. 

Vandaar dat men zich zal hebben te 
concentreren op een bespoediging van het 
zakelijke overleg tussen KVP en KNP. Hier
bij zal men zich terdege hebben te reali
seren, dat het welslagen van dit laatste 
overleg voot de KVP zekere risico's schept, 
gegeven de sfeer." welke langzamerhand 
rond de KNP is aangekweekt. 't Spreekt 
vanzelf, dat allerlei instanties in de PvdA 
luidkeels het lied zullen zingen van de 
steeds meer in het spoor der "reactie" ge
trokken KVP, en dat het bij welslagen van 
het overleg ten enenmale onmogelijk is, na
delige effecten van zulke campagnes geheel 
op te vangen. Hoofdzaak is dat vrees voor 
dergelijke effecten de bespre1ä.ngen tussen 
KVP en KNP niet mag gaan vergiftigen; 
dat de KVP van haar kant vast besloten 
is, dergelijke psychologische effecten op de 
koop toe te nemen; en dat de KNP van haar 
kant begrip toont voor de psychologische 
ambiance, welke deze zaak nu eenmaal om
geeft. Zou de KVP zich echter enigszins 
gaan blind staren op zekere psychologische 
effecten of zou de KNP voor die effecten 
in 't geheel geen oog hebben, dan kan het 
overleg gemakkelijk mislukken." 
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B. W. SCHAPER 

VIJF JAREN P. V.D.A. 

EEN TERUGBLIK 

Socialisme in de branding. Een bundel opstellen onder red. 
van G. Ruygers. Arbeiderspers, 1952. 

Het is met deze lustrum-bundel een beetje eigenaardig gelopen. Opgezet n.a.v. het 
vijfjarig bestaan van de P.v.d.A., moest hij tevens dienen tot strijdschrift voor de verkiezin
gen van 1952. Dat gaf er onvermijdelijk iets hybridisch aan. In de verkiezingsstrijd en de 
partijdiscussie ondervond hij de concurrentie van het nieuwe Plan-boek, de '''eg naar 
Vrijheid. De min of meer sensationele verldezingsuitslag nodigde eerder tot een vooruit
zien dan tot een terugblik. Al met al is de bundel daardoor enigszins in de verdrukking 
geraakt. Het is de moeite waard, hem daaruit te halen. Want stellig zijn deze opstellen 
een waardevolle bijdrage tot politieke gedachtenvorming en discussie, zowel binnen als 
buiten de partij. 

Dat ook de bespreking enige vertraging heeft ondervonden, kan wellicht haar voordelen 
hebben: zij kan daardoor gemakkelijker afzien van opportuniteits-overwegingen, een 
onbevangener karakter dragen en daarmee in die discussie een aandeel nemen en haar in 
bescheiden mate stimuleren. Moge dit oogmerk tot excuus dienen, wanneer deze bespreking 
wellicht wat critisch is uitgevallen. 

Wie bij alle positieve waardering voor de "doorbraak" zich toch nog in sterke mate 
gebonden weet aan de socialistische traditie, zal onwillekeurig in deze bundel twee dingen 
missen. Hij kan zich een overzicht en rekenschap van vijf jaren sociaal en politiek leven 
moeilijk voorstellen zonder een poging tot analyse van de verhoudingen in staat en 
maatschappij. Hij zal in een bundel opstellen onder de titel Socialisme in de branding 
dat socialisme dan ook als ferment en perspectief centraal willen zien gesteld. Welnu, men 
behoeft niet vastgeroest te zijn in het oude dogmatisme, dat in de politiek een soort 
logisch sluitstuk op de sociale analyse zag, om het achterwege laten van een poging, een 
beeld van staat en maatschappij als achtergrond te geven, een gemis te achten. En wat 
de socialistische zuurdesem betreft, die ontbreekt hier stellig niet, maar hij is wel uitermate 
ongelijk gedoseerd. 

Vorrinks bijdrage is een helder overzicht van wording en ontwikkelingsgang, werkwijze, 
functionneren en resultaten van de Partij van de Arbeid. De nieuwe gezichtspunten daarin 
betroffen vooral de positie van de nieuwe formatie in het Nederlandse partij-leven en de 
repercussies die de doorbraak opriep. Wat ons daarbij opviel, was een accentuering van 
wat, mede door mr v. d. Goes van Naters, werd aangeduid als het "nieuwe bestand", 
d.w.z. een samengaan van K.V.P. en P.v.d.A. In sociaal-politiek opzicht lag deze com
binatie ongetwijfeld voor de hand, althans in de progressieve roes van 1945, waaraan ook 
de K.V.P. zich niet kon onttrekken. Op cultureel terrein zijn de nadelen dezer eenzijdige 
partij-coalitie afdoende gebleken - de bijdrage van dr Idenburg spreekt dienaangaande 
duidelijke taal - om niet al te veel heimwee te hebben naar de "smalle basis"; waarbij 
men bedenken mag, dat dit culturele aspect in 't bijzonder van invloed is op de verhouding 
van de "midden-groepen" tot de P.v.d.A. Maar uit de bijdragen van ir Vos blijkt ten 
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duidelijkste, hoe ook op sociaal gebied de samenwerking met de K.V.P., vooral nu het 
getij in conservatieve richting verloopt, haar scherp gestelde grenzen heeft. 

Wat ons evenwel oprecht verheugde, is de strijdbare toon, waarin de Partij-voorzitter 
zijn opstel deed eindigen. Een waarschuwing van deze kant, dat de lankmoedigheid en 
offervaardigheid van een partij, die soms met achterstelling van dierbare beginselen een 
zware regerings-verantwoordelijkheid deelde, eveneens haar grenzen heeft, heeft haar 
bijzondere waarde, ongetwijfeld ook boven de verkiezings-atmosfeer uit. 

Mr Jonkman geeft een voortreffelijk overzicht van het Indonesische drama. Maar hij 
houde het ons ten goede, wanneer een dergelijke schets o.i. in elk historisch verzamelwerk 
van algemene aard een uitstekend figuur zou maken. Hier misten wij toch wel ten zeerste 
een weerslag van de diepe beroering, die de Indonesische kwestie in de gelederen der 
P.v.d.A. teweegbracht. Want de enkele aanduidingen over het Indonesië-congres van 1949, 
ondanks de erkenning voor de resolutie-Vos, daar aangenomen, geven slechts een flauw 
beeld van de diepe indruk, ja, men mag wel zeggen, het litteken, dat de Indonesische 
kwestie en met name de politionele acties in het Nederlandse socialisme hebben achter
gelaten. Wat voor de algemene geschiedschrijving echter van grote waarde kan zijn, is 
mr Jonkmans uiteenzetting, hoezeer de tweede politionele actie in opzet en karakter 
verschilde van de eerste en hoezeer deze concessie àan de roep van "het roer moet om" tot 
een fiasco moest leiden. 

Vijf iaar Volkshuishouding van ir. Vos is een boeiend relaas van hetgeen op het gebied 
van financiën, economie en maatschappij zich heeft afgespeeld. Vijf jaar "herstel en 
vernieuwing" in de practijk, waarbij ook ir Vos niet verheelt, hoezeer het "herstel", vooral 
op de duur, na "het sterke begin", de vernieuwing dreigde te verdringen. Maar wat ons 
in deze schets opviel, was allereerst, wat er dan toch maar, tegen allerlei verzet in, op dit 
terrein door een ploeg socialistische ministers is gepresteerd; dan, hoe dit verzet zelf 
verstaanbaar wordt gemaakt, niet als enkel een kwestie van querulantisme, zoals bijv. in 
de laag-bij-de-grondse aanvallen op Lieftinek, maar als een zeer reële, principiële tegen
stand, uit de sociale verhoudingen en belangen-tegenstellingen binnen ons, in zo hoge 
mate conservatief ingestelde, volk voortgekomen. Vos steekt zijn beginselen niet onder 
stoelen of banken, maar getuigt van zijn stellige, op de feiten gebaseerde overtuiging, dat 
in vele gevallen de socialistische oplossing, bijv. in de investerings-politiek of in de 
organisatie van het verkeerswezen, de enig juiste is. De slot-overwegingen, waarin de 
crisis der socialistische arbeidersbeweging zelf aan de orde wordt gesteld, raken een 
fundamenteler sfeer, die tot een diepgaander gedachtenwisseling uitnodigt, waaraan 
overigens in dit maandblad al enkele malen op vruchtbare wijze gevolg is gegeven. 

Democratische vormgeving heeft mr Van der Goes van Naters zijn helder overzicht 
van de ontwikkeling der politieke denkbeelden en de gedeeltelijke realisering daarvan in 
een eeuw tijds, sedert Thorbecke's grote constructies, genoemd. Onwillekeurig is in dit 
stuk institutionele geschiedschrijving het element van continuïteit wat geaccentueerd, ook al 
is de vorming van allerlei nieuwe organen, nationaal en internationaal, centraal gesteld. 
Wat ons verder opviel, was de, ongetwijfeld wel-overwogen, sterk voluntaristische inslag 
van de zienswijze van mr Van der Goes. Terecht wijst hij de hoop op een automatisme der 
sociale ontwikkeling, die ongetwijfeld, zij het niet uitsluitend, in het oude socialisme 
leefde, als illusie van de hand. De grote hervormingen zijn inderdaad mensenwerk, zoals 
het moderne socialisme beseft. Maar wel vroegen wij ons af, waaraan Van der Goes nu de 
stelligheid van de verwachting ontleende, die in zijn slotzin tot uiting kwam: "Aan het 
socialisme van nu zijn dus (curs. rec.) enorme mogelijkheden gegeven, hier en in de 
wereld". 

De striid voor een actieve cultuurpolitiek, waarvan Ph. J. ldenburg verslag uitbrengt, 
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biedt alleen al aanleiding tot een vloed van bespiegelingen, opgewekte en sombere. Want 
goed beschouwd, heeft de strijd eigenlijk, althans op het hoogste niveau, maar één jaar 
geduurd. Dat het werk van prof. Van der Leeuw uit zulk een korte incubatie-tijd niet 
beklijven kon, lag voor de hand. De parlementaire activiteit der P.v.d.A. op dit gebied, 
hier nogal in detail gereleveerd, kon uiteraard niet veel meer zijn dan wat Schermerhorn 
wel eens genoemd heeft, "wat schroefjes-aandraaien". In provincie en vooral in gemeente
kring is echter toch heel wat gepresteerd en de opsomming daarvan, vnl. van de hand van 
mr De Roos, is verrassend. Met name vonden wij de vergelijkende tabel van uitgaven 
der grote gemeenten op cultureel gebied een openbaring; ook voor de verschillende wijze, 
waarop hier van, toch eigenlijk niet zo uiteenlopende, mogelijkheden gebruik is gemaakt. 

De redacteur, G. Ruygers, heeft eigenlijk misschien het dankbaarste onderwerp voor 
zich gereserveerd. Niet, dat de bijdrage der P.v.d.A. in "de maalstroom der wereldpolitiek" 
nu zo schokkend is geweest. Maar hier waren het gemakkelijkst enkele grotere lijnen aan 
te brengen en principiële gezichtspunten aan te wijzen. Ruygers duidt de grote machts
verschuivingen, maar, nog belangerijker, ook de grote structuur-verandering in de vorm 
van het "afsterven" van de nationale staat als autarke, onafhankelijke gemeenschap, voor
treffelijk aan. Nuttig leek ons zijn juist begrip voor de moeilijkheden van Engeland jegens 
Europa, maar al te vaak aanleiding tot uitbarstingen van ongeduld. Onwillekeurig drukt 
de schaduw van het Russische gevaar zwaar op het totaalbeeld, waarbij een zekere 
eenzijdigheid onmiskenbaar is. Zonder het agressieve karakter der Russische politiek te 
loochenen, zou het toch wel nuttig zijn, ook eens te wijzen op de initiatieven van 
Amerikaanse kant, met name wat de eigenmachtige bezetting van strategische punten 
betreft, reeds vóór Rusland zijn kaarten bloot gaf. Al was het maar orn te voorkomen, 
dat de voorstelling der wereldpolitiek voor eenvoudige geesten al te zeer tot een boeman
sprookje wordt herleid. Of, wat belangrijker is, ter vermijding van het gevaar, dat de 
"Westerse" politiek te volstrekt wordt afgestemd op het thema "Oost-West". 

Sympathiek deed ons aan, hoe Ruygers aan het slot doordrong tot dieper motieven 
voor een socialistische politiek, dan in de categorieën van machtsverhoudingen, politieke 
structuren of economische stelsels zijn opgesloten. Inderdaad behoort het solidariteitsbesef 
met de verdrukten, waar ook ter wereld, tot de meest essentiële daarvan. Misschien had 
de redacteur zijn medewerkers voor de andere opstellen nadrukkelijker van dit grond
thema kunnen doordringen, zonder dat de bundel daardoor een verzameling stichtelijke 
tractaten had behoeven te worden. 

In elk geval zal die universele menselijke solidariteit bij elke verdere discussie over het 
socialisme in de wereld van heden het uitgangspunt moeten zijn. Wi} zijn verlangend na 
dit begin, dat bij alle critiek toch onze grote waardering verdient, maar een zo breed 
mogelijk opgevatte voortzetting. 
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HET BUITENLANDSE 

TIJDSCHRIFT 

1-1 et congres zal dansen 
Voorspellingen over een al of niet komen

de depressie in Amerika - en daarmede 
stellig over de gehele wereld - zijn de 
laatste jaren vele en velerlei geweest. In 
een tweetal artikelen in de Manchester 
Guardian van 16 en 17 November j.l. heeft 
de bekende econoom Colin Clark de zijne 
daarbij gevoegd, en het is de moeite waard 
kennis te nemen van dit boeiend betoog. 

Clark gaat na welke de oorzaken van 
een depressie zouden kunnen zijn en noemt 
daarbij als de belangrijkste de mogelijkheid 
dat de Verenigde Staten een grotere voor
ziening in kapitaalgoederen of gebouwen 
(in het bijzonder huizen) zouden blijken te 
hebben dan de actuele behoefte vereist. 
Dit kan leiden tot het verschijnsel van de 
"inventory cycles". Wie vreest dat hij in 
verhouding tot zijn verkopen grote voorra
den heeft en bovendien vreest dat zijn 
buurman in dezelfde situatie verkeert, gaat 
zijn orders verminderen. De vermindering 
der aankopen veroorzaakt teruggaande aan
kopen in andere sectoren en de bekende 
kettingreactie ontstaat. 

Over dit nillt onbekende verschijnsel 
beeft men zich de laatste jaren niet onge
rust gemaakt. De sneeuwbal bleek immers 
te kunnen worden gestuit door verhoogde 
overheidsuitgaven, verminderde belastingen, 
vergroting van de geldruimte enz. 

Wat evenwel, vraagt Clark, indien een 
situatie blijkt te zijn ontstaan waarin geen 
deus ex machina optreedt, waarin de com
penserende factoren uitblijven? Dan vindt 
hetzelfde proces plaats als van 1929 tot 
1933, en ontstaat een depressie die in een 
latere phase door openbare-werken politiek, 
easy money policy of welk ander middel 
dan ook niet meer is te stuiten. 

Welnu, de "equations" die ons een in-

druk kunnen geven van de toekomstige 
ontwikkeling, geven thans het volgende 
beeld: geen stijging der overheidsuitgaven, 
een geringe belastingverlaging, geen wijzi
ging in de geldruimte, stijging der bouw
kosten, daling van de USA-export. Met 
andere woorden: als de depressie inzet zal 
het acceleratieproces niet worden gestuit. 
Dat gebeurde nog wel in 1950, toen de 
depressie van 1949 werd gestopt; dat zal 
niet gebeuren als - medio 1954 - de 
nieuwe depressie zal zijn ingetreden. 

Het fatale jaar 1929 is in dit opzicht 
een leerzaam jaar. Het toont een aaneen
schakeling van feiten die ieder op zichzelf 
niet zo belangrijk leken. Sinds 1921 waren 
de investeringen hoog geweest, en de voor
raad huizen en andere gebouwen was rela
tief groot. De bouwkosten stegen, het geld 
werd krapper, de overheidsuitgaven daal
den; en dit waren dé oorzaken van De 
Grote Depressie I Clark meent daaraan de
ze droevige conclusie te kunnen verbinden 
dat de depressIe had kunnen worden ge
stuit als in October 1929 de belasting even 
drastisch verlaagd als de geldhoeveelheid 
verhoogd was geworden. 

Het is dus mogelijk dat de geschiedenis 
zich herhaalt en de USA opnieuw in een 
grote depressie geraakt. De schrijver, die 
zijn artikelen alarmerend bedoelt, ziet even
wel twee gunstige factoren. De eerste is 
deze dat de toevoer van huizen wel groot 
is in verhouding tot de vraag van thans, 
maar niet in verhouding tot de bevQlking 
en het reëele inkomen. Er is een belang
rijke, maar niet-koopkrachtige behoefte, 
een sluimerende vraag, die op de markt zal 
komen als de bouwkosten sterk verlaagd 
worden _. waarbij Clark overigens niet 
aangeeft hoe dit zou moeten geschieden. 

Een tweede gunstige factor is de grotere 
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bewustheid en bereidheid om te handelen 
dan in 1929. In Juni 1954 zal de werkloos
heid weer tot het 1949-peil zijn gestegen, 
indien althans voordien de belastingen al 
niet zijn verlaagd. Wil men een millioenen
werkloosheid voorkomen, dan is dat het 
laatste moment waarop handelen nog bete
kenis heeft . . De belastingen, waarvan thans 
de verlaging per Januari 1954 geschat 
wordt op $ 5 milliard per jaar, zullen per 
Juli 1954 nog additioneel met $ 20 mil
liard per jaar verminderd moeten worden, 
zonder dat de regeringsuitgaven mogen 
worden verlaagd, dus via stijging van de 
nationale schuld. 

Dit laatste zal het Congres zwaar op de 
maag liggen. Er is echter, aldus Clark, 
maar één alternatief: leningen van de USA 
aan andere landen, die bereid zijn om on
middellijk met deze bedragen Amerikaanse . 
goederen te kopen; leningen met lage rente 
en lange betalingstermijnen. 

Ook deze beslissing zal het Congres -
dat volgens schrijver eigenlijk al in Janua
ri a.S. zal moeten kiezen - niet gemakkelijk 
vallen. Wij kunnen dus met spanning uit
zien naar deze Januarizitting, die een dan
send congres te aanschouwen zal geven; 

BOEKBESPREKINGEN 

niet dansend van vreugde, maar van twij
fel, gelijk - het Congres vergeve de beeld
spraak - een ezel tussen twee onaantrekke
lijke hOOibergen, waarvan hij toch moet 
eten. En hopelijk geen dans on tbe razor's 
edge. 

De al te goedkope slotphrase, waarin 
Clark een alternatief suggereert tussen een 
wereld van free enterprise en een commu
nistisch geïnfecteerde wereld, blijve buiten 
beschouwing. Ook zonder dat blijven er 
nog wel enkele vraagtekens; Clark geeft 
niet aan waarom de sneeuwbal zal ont
staan, al kan men daarbij denken aan de 
verklaring van de Amerikaaanse Kamer 
van Koophandel dat het simpele feit dat 
iedereen over een komende depressie 
spreekt voldoende kan zijn om haar te doen 
ontstaan. En men kan enige gerechte twij
fel koesteren ten aanzien van de doelmatig
heid van een belastingverlaging zonder 
meer. Wij hebben geen nieuwe depressie 
van node om ons geloof in een wereld 
van free enterprise te verliezen! 

Niettemin is Clarks beschouwing be
langrijk en kán de Januarizitting van het 
Amerikaanse Congres van historische bete
kenis worden. 

J. J. V. 

Thijs Booy, Ons groter vaderland: Europa. Uitg. W. ten 
Have, Amsterdam, op verzoek van de Europese Jeugd Cam
pagne, 1953, 30 blz. f 1,20. 

Men kent Thijs Booy uit allerlei geschriften: één van de jongeren, die de kunst verstaat 
om mensen uit andere levenskring dan waarin hij zelf geworteld is en waarmee hij 
verbonden blijft, aan te spreken en ergens te raken. Dit lukt, omdat hij gedreven wordt 
door een pathos, waarin een hooggespannen idealisme (geloof) verbonden is met een 
besef van een realiteit-in-nood. Die beide elementen vindt men ook in deze brochure, 
gepaard aan een vermogen om met geladen zinnen een betoog er in te doen gaan. Met 
het gevaar, dat het pathos wel eens klaarheid en scherpte van begrip terugdringt. 
Voorbeeld: een christen "hoopt op een Europa, dat zich groepeert rond de Kathedraal." 
Kan men niet ook zeggen: de tijd van de kathedraal is voorbij, een Evangelie is méér 
dan de som der kathedralen? 

Overigens: het pleidOOi voor een Verenigd Europa ter wille van het geheel der volkeren 
("het gezin Europa behoort tot de familie de mensheid") moge vooral in de jongeren
wereld weerklank vinden. W. B. 
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Inkomensverdeling en Werkgelegenheid, 
dr A... M. F. Smulders; H. E. Stenfert 
Kroese N.V. Leiden f 9,75. 

In dit economisch proefschrift wordt een probleem aangesneden, dat nog steeds grote 
belangstelling geniet, hoewel niet kan worden ontkend dat het vraagstuk van de inkomens
verdeling en de invloed daarvan op de werkgelegenheid sinds het verschijnen van het 
boek in 1952 aan actualiteit heeft ingeboet. De schrijver is waarschijnlijk tot zijn studie 
gekomen onder indruk van het chronisch schrijnende tekort op de betalingsbalans in de 
na-oorlogse periode. De vrees, dat dit een structurele trek van onze economie zou zijn, 
brengt hem dan ook tot een aantal stellingen, die in de huidige situatie - een uitge
sproken gunstige betalingsbalanspositie en een niet onbevredigende stand van de werk
gelegenheid - wellicht in de pen zouden zijn gebleven. 

Het boek van dr Smulders bestaat uit 4 delen. In het eerste deel geeft de schrijver 
ons zijn probleemstelling: welke repercusssies hebben de recente inkomensverschuivingen 
met betrekking tot de belangrijkste doelstellingen van de economische politiek, nl. een 
sluitende betalingsbalans en een zo hoog mogelijk niveau van werkgelegenheid. In het 
tweede deel behandelt de auteur een aantal begrippen, die hij in het verloop van zijn 
betoog hanteert; vervolgens wijdt hij een beschouwing aan de structuur van de inkomens
verdeling en de wijzigingen, die zich daarin op korte en lange tennijn voltrekken. 
Interessant is hier vooral zijn analyse van de invloed van de stand der conjunctuur op de 
inkomensverdeling. Hij toont aan, dat in de depressie een relatief groter aandeel van het 
nationale inkomen aan de factor arbeid toevalt dan in de hoogconjunctuur. Overigens 
vertoont de loonquote op langere termijn slechts een geringe veranderlijkheid. 

Het tweede deel besluit met een verhandeling over de invloed van de inkomens
verdeling als determinant, m.a.w. op welke wijze werken verschuivingen in de inkomens
verdeling in op andere economische grootheden .• 

Met deze inleidende hoofdstukken heeft de schrijver zijn instrumentarium gereed; 
in het derde deel confronteert hij de recente wijzigingen in de inkomensstructuur met de 
economische-politieke doelstellingen van de na-oorlogse periode. 

Men behoeft het met de uitspraken, die men in dit gedeelte aantreft, niet eens te zijn 
om toch waardering te kunnen hebben voor de systematiek, die vooral dit derde deel 
kenmerkt. Al het cijfermateriaal, dat over de inkomensverdeling van 1946 tlm 1950 
beschikbaar is, wordt op overzichtelijke wijze gerangschikt en geanalyseerd. Zowel de 
ontwikkeling van de loon quote (aandeel der loontrekkers in het nationaal inkomen) als 
de gecorrigeerde loonquote (d.i. de loonquote gecorrigeerd naar het aantal loontrekkers) 
wordt onder de loupe genomen. Beide blijken gestegen vergeleken met de hausse
periode 1925-1929, waarmede volgens de auteur vergeleken dient te worden. Niet slechts 
het relatieve aandeel van de loontrekkers is gestegen, ook in absolute zin ligt het inkomen 
(reële inkomen) der loontrekkers boven dat van 1925-1929. Hierin schuilen volgens 
dr Smulders de gevaren voor de werkgelegenheid. De toeneming van de gecorrigeerde 
loonquote betekent een stijging van de totale consumptiequote, waardoor de investeringen 
die noodzakelijkerwijs vervuld moeten worden in verband met de groei van de beroeps
bevolking, in het gedrang komen. De lonen zijn echter niet alleen inkomens, het zijn 
ook kosten. Een stijging van de lonen betekent dus tevens, dat de prijzen stijgen, waar
door de concurrentie met het buitenland moeûijker wordt. Met getallen-voorbeelden 
geeft dr Smulders de nadelige uitwerking van een loonsverhOging inzake betalingsbalans 
en werkgelegenheid aan. 

Het laatste deel houdt een critiek op de na de oorlog gevoerde loonpolitiek en in het 
bijzonder op de houding van de vakbeweging, die volgens dr Smulders door een "doel-
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bewust fixeren van het reële loonpeil en het bij voorbaat remmen van elke verlaging 
van dit peil de werkgelegenheid vroeger of later in ernstige mate zal schaden". 

Het boek eindigt met het aangeven van de grondslagen voor een doelmatige loon- en 
prijspolitiek. De loonpolitiek moet worden afgestemd op de verbetering van onze inter
nationale concurrentie-positie. De vakbeweging mag daarbij niet van een reëel welvaarts
peil als vooropgestelde eis, uitgaan. 

Ondanks de bezwaren, die wij tegen verschillende uitspraken van dr Smulders hebben, 
vinden wij dit proefschrift als geheel toch niet zonder verdiensten. Vooral het theoretische 
en het beschrijvende gedeelte is zeer te waarderen. Zodra dr Smulders echter aan het 
concluderen slaat, aan de hand van het door hem weergegeven cijfermateriaal, krijgt 
men de indruk, dat hij de wetenschappelijke objectiviteit wel eens uit het oog verliest. 

Alvorens hier nader op in te gaan eerst nog een algemene opmerking. Dr Smulders 
heeft het onderwerp "inkomensverdeling en werkgelegenheid" wel zeer beperkt opgevat. 
Hij onderzocht slechts het verband tussen de stijging en het reële loonniveau en de 
werkgelegenheid. De inkomensverdeling heeft echter vele andere aspecten in verband 
met de werkgelegenheid. Duidelijk komt deze beperkte behandeling van de probleem
stelling aan het licht in het hoofdstuk waarin de auteur de inkomensverdeling als deter
minant behandelt. Men vindt hierin geen alinea gewijd aan de betekenis van de relatieve 
stijging van de loonquote met betrekking tot de hoogte van het nationale inkomen. Het 
is toch zonder meer duidelijk, dat het op een bepaald niveau stabiliseren van de reële 
inkomens in de eerste moeilijke jaren na de oorlog in aanzienlijke mate tot de arbeids
vrede en daarmede tot de groei van het nationaal inkomen heeft bijgedragen. De ver
schuivingen in de inkomensverdeling worden al evenmin van een conjunctureel oogpunt 
uit bezien. Dit wat betreft de critiek op de naamgeving aan dit proefschrift. 

Het naar een bepaald doel toe redeneren moge met een paar voorbeelden worden 
gedemonstreerd. Dr Smulders acht het niet juist om de na-oorlogse jaren te vergelijken 
met het jaar 1938. 

Dit laatste jaar vat hij op als een baisse-jaar, maar de jaren 1946-1950 zijn in zijn 
ogen hausse-jaren. Nu is, aldus de auteur, de loonquote in de baisse steeds hoger dan 
in de hausse. Wil men dus de na-oorlogse loonquote vergelijken met die van een voor
oorlogse periode, dan moet een hausse-periode worden gekozen; deswege vergelijkt 
dr Smulders met 1925-1929. Hiertegen kan wel het een en ander worden ingebracht. 
Ten eerste is 1938 geen uitgesproken baisse-jaar, en zijn de na-oorlogse slechts in 
beperkte zin hausse-jaren en vervolgens werkt Smulders in zijn vergelijking met een 
gemiddelde loonquote over de jaren 1946-1950. Dit laatste achten wij niet verantwoord; 
beschouwt men nl. de ontwikkeling van de gecorrigeerde loonquote, dan constateert 
men de daling van 123,7 in 1946 tot 103,9 in 1950 (1925-1929=100). Men kan op 
goede gronden verdedigen, dat de eerste na-oorlogse jaren met het oog op het zeer 
abnormale karakter niet voor vergelijking in aanmerking komen. 

De schrijver kon uiteraard de cijfers voor 1951 niet in zijn beschouwing betrekken, 
het is evenwel bekend, dat de gecorrigeerde loonquote een verdere daling heeft ondergaan. 

De gecorrigeerde loonquote van de laatste jaren blijkt dan niet ver boven die van 
1925-1929 te liggen. Houdt men dan voorts rekening met de long-run trend tot nivel
lering van de inkomens, (een aspect dat slechts zeer terloops door dr Smulders wordt 
aangeduid) dan is het zelfs niet verantwoord om de periode 1925-1929 normatief te 
stellen voor de hoogte van de gecorrigeerde loonquote. 

Waar de schrijver het betalingsbalanstekort in de afgelopen jaren aan de hoge loon
quote toeschrijft, willen wij eveneens een kanttekening plaatsen. De gedachtengang is 

hier kronkelig. De eerste jaren na 1945 waren gekenmerkt door een inflatoire ontwikkeling 
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en dit leidde tot een tekort op de betalingsbalans. Het is bepaald geforceerd dit tekort 
alleen aan de te hoge loonquote te willen toeschrijven. 

In het licht van de huidige omstandigheden (nu er zelfs stemmen opgaan om de gulden 
te revalueren en onze Benelux-partners ons het lage kostenniveau verwijten) doet het 
vreemd aan te lezen, dat het Nederlandse kostenpeil in vergelijking met het buitenland 
te hoog is. Uiteraard is deze conclusie beïnvloed door de benarde positie waarin de 
betalingsbalans verkeerde op het ogenblik, dat het proefschrift weId samengesteld, 
maar de ontwikkeling sinds het midden van 1952 demonstreert duidelijk, dat men zeer 
voorzichtig moet zijn met het trekken van conclusies en het geven van richtlijnen voor 
de toekomstige politiek. Het verwijt aan de vakbeweging is dan ook geenszins terecht. 
De vakbeweging is zich haar verantwoordelijkheid t.a.v. de werkgelegenheid zeer goed 
bewust en zij heeft dat in het verleden bij herhaling bewezen. De zelfbeperking die 
de georganiseerde arbeiders zich hebben opgelegd, blijkt duidelijk uit de Cijfers, die 
dr Smulders geeft over de ontwikkeling van de gecorrigeerde loonquote van 1946 tot 
1950 (zie hierboven). Een vakbeweging, die van haar machtspOSitie misbruik had willen 
maken, ter wille van een hoog inkomen van de werkende arbeiders en zich aan de 
werkgelegenheid niets gelegen had laten liggen, had weinig moeite gehad de ge
corrigeerde loonquote op het hoge niveau van de eerste na-oorlogse jaren te handhaven. 

Zo zouden er meer punten van critiek op dit boek kunnen worden opgesomd. Ondanks 
de niet onbelangrijke tekortkomingen, ontzeggen wij aan het werk van dr Smulders 
geenszins alle betekenis. Het beschrijvende en the.oretische gedeelte is stellig de moeite 
van het bestuderen waard: Een deel van de conclusies kunnen wij echter niet onder
schrijven en vooral zijn beoordeling van de gevoerde loonpolitiek en in het bijzonder 
van de houding van de vakbeweging achten wij weinig steekhoudend. 

A. KLOOS 

Sociografie in de practiik, door prof. dr Sj. Groenman, 
prof. dr W. R. Heere, prof. dr E. W. Hofstee, drs P. de 
Jong, dr ir A. Maris, dr W. Steigenga, dr M. A. J. de Visser. 
Uitg. Van Gorcum Assen 1953, geb. f 5,90. 

In deze bundel zijn een aantal sociografen bezig met interne bezinning op de methoden 
van hun vak, een en ander op grond van wat de eigen ervaring in Nederland hun leerde, 
maar ook in vergelijking met de ontwikkeling in het buitenland. Wat dit laatste betreft, 
is belangrijk de studie van Hofstee over de ontwikkeling van het sociaal onderzoek van 
het platteland in de Verenigde Staten; een paar belangrijke punten, die ook voor ons 
land van belang kunnen zijn, worden genoemd: het al dan niet aanvaarden door de boeren 
van nieuwe landbouwmethoden, waarbij het door Nederlandse immigranten meegebrachte 
calvinisme nog een rol blijkt te spelen; het deelnemen aan het sociale leven van ver
schillende groepen van de bevolking; het opsporen van de leidende figuren in de plaatse
lijke gemeenschappt!n; het onderzoek naar de houding van individuen en groepen ten 
opzichte van bepaalde verschijnselen en groepen, en de daarin bepalende waarden: het 
onderzoek naar het effect van verschillende wijzen van voorlichting en de daarbij geldende 
sociaal-psychologische verhoudingen binnen bepaalde groepen (voor Nederland een uiterst 
belangrijk vraagstukI). De studie van De Jong over Problemen bij de industrialisatie van 
het platteland lijkt mij , hoewel zij nog wat schematisch bleef, belangrijk en met goede 
perspectieven: de verschillende mogelijkheden, die zich practisch voordoen, worden begrip
matig geanalyseerd en zo ontstaat een zeer bruikbaar schema voor wat dieper gravend 
onderzoek. Al met al: voor de practische sociografen een belangrijke bundel. W. B. 
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Dr. J. G. de Beus, De toekomst van het Westen. Uitg. 
Tjeenk Willink en Zoon, Haarlem 1953, 264 blz. f 6,90. 

De schrijver van dit boek, lange tijd Nederlands gezant en gevolmachtigd minister in 
Washington is diplomaat; er verscheen in Amerika een beknopter uitgave, die ginds zeer 
gunstig werd ontvangen; nu ligt de Nederlandse editie welverzorgd voor ons. Het eerste 
deel is wat filosofisch-theoretisch: het vergelijkt met elkaar de geschiedenisopvattingen 
van Danilevsky, Spengler en Toynbee; het is zeker de moeite waard, maar toch ook wat 
subjectief-willekeurig: waarom niet evenzeer Sorokin, Theodor Lessing en Berdjajew aan 
het woord gelaten? De "synthese", die de schr. maken wil, met als kriterium voor verval 
het verlies aan scheppingskracht, is te gemakkelijk voltrokken en bovendien voor het 
wezenlijke betoog m.i. overbodig. 

De betekenis van het boek ligt in het tweede en derde deel: de analyse van de stand 
van "het Westen" (Europa en Amerika) en op grond daarvan een appèl om aan de 
toekomst van het westen te blijven arbeiden. Schr. ziet de drie grote uitdagingen aan 
het westen in de innerlijke verdeeldheid van Europa, in het anti-westers nationalisme 
van de vroegere koloniale volkeren en in het communisme. Daarbij laat hij aan concrete 
versèhijnselen zien, dat de scheppingskracht van het Westen, 6ók van Europa, waarlijk 
niet is uitgedoofd, en dat er dus motieven zijn, om de "uitdagingen" tegemoet te treden: 
"Op materieel gebied kan het hogere levensstandaarden in uitzicht stellen door zijn 
technisch kunnen; in zijn geestelijke strijd met het communisme heeft het nog steeds deze 
onvergankelijke waarden te bieden: dat de mens niet geschapen is voor de staat, maar 
de staat voor de mens; dat de volkeren er niet zijn om hun heersers te dienen, maar 
de heersers om hun volkeren te dienen; dat de mens geschapen is om het doel van zijn 
Schepper te vervullen, niet de Schepper, om dat van de Staat te vervullen (225). De schr. 
is gelukkig niet blind voor de ondermijnende krachten in de Westerse wereld; hij meent 
bewapening te moeten aanvaarden, maar stelt als eerste plicht alles te doen om oorlog 
te voorkl)men; eis voor Europa is : de eenwording te volbrengen, en daarbij het superio
riteitscomplex: dat de Europese cultuur meerwaardig is boven de Amerikaanse en Azia
tische te overwinnen. Hij besluit: "er is grond te over voor het vertrouwen, dat zowel 
Europa als Amerika het creatief vermogen bezitten om de huidige crisis van de Westerse 
beschaving te overwinnen en deze tot nieuwe toppen te voeren .... Het kàn geschieden. 
Het hangt van ons af." 

De conclusie is naar mijn hart en verstand beide. Het boek zelf is om zijn combinatie 
van nuchtere werkelijkheidszin en geestelijk pathos weldadig. Ik raad het geïnteresseerden 
gaarne aan. En toch ben ik ergens onbevredigd. Vooral om twee dingen: I e. de analyse 
van de ondermijnende krachten in de Westerse wereld is mij niet radicaal genoeg. Zeker, 
Amerika en Europa zijn geestelijk diep verwant en verbonden - schr. noemt nadrukkelijk 
de vrijheid en de godsdienst, en ik zal hem niet tegenspreken - maar: wordt in die 
Westerse wereld de vrijheid niet uitgehold, en de godsdienst ~ ... ?? 2e. de interne sociale 
ontwikkeling en strijd komt te weinig naar voren; moet tot de uitdaging niet 66k gerekend 
worden: het voorkomen van economische crises en massa-werklooshefcI, het scheppen van 
recht voor de arbeid, en alles wat daarmee samenhangt? (de blz. 178-180, waarin iets 
gezegd wordt over de vooruitgang in Europa op het gebied van de overwinning van 
de klassenstrijd is wel niet onjuist, maar toch te eenzijdig-optimistisch: is er in Europa 
geen "inwendig proletariaat" meer, en is in Amerika het klassenprobleem zonder meer 
afwezig?) M.a.w. de schr. blijft mij toch te veel in de sfeer van de cultuur en de ver
houding der staten, en analyseert mij te weinig de maatschappij. Deze bezWllfen verhin
deren mij toch niet, óm het boek hartelijk aan te bevelen. W. B. 
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