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De controlerende functie 

van het Parlement 

door Mr. J. L. lV1atti 

Ellheh' kanttekeningen 

D e laatste jaren wordt wel eens betwijfeld of het Parlement zijn con
trolerende functie in deze tijd nog naar behoren kan vervullen. 

Gewezen wordt dan op het steeds machtiger wordende Regeringsapparaat, 
dat met zijn vele ambtenaren en zijn arsenaal van hulpmiddelen voor de 
beide Kamers eigenlijk een ongelijke partij is geworden. En toch: wil de 
"balance of power" gehandhaafd blijven, dan zullen de Kamers wegen 
moeten vinden om zich aan deze druk te onttrekken. Het is als met de 
uitvinding van nieuwe wapenen, die telkens weer nopen tot het vinden van 
nieuwe afweermiddelen. Ook de huidige voorzitter van de Tweede Kamer, 
Mr F. J. F. M. van Thiel, heeft meermalen op deze problematiek gewezen, 
o.m. bij gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de Staten-Generaal, 
toen hij zeide: ,.Reeds geruime tijd valt waar te nemen, dat het Parlement 
steeds meer technisch-ingewikkelde problemen krijgt voorgelegd, waar
van de oplossing door de Regering en haar omvangrijke apparaat jaren
lang kan worden voorbereid. Naar ik verwacht, zal deze ontwikkeling zich 
in de toekomst in versterkte mate voortzetten. Ik gun de Regering gaarne 
haar computers en andere electronische breinen, die nog uitgevonden zullen 
worden, indien daar maar tegenover staat dat het Parlement -- desnoods 
met ganzeveder en rekenlat - de fundamenten van haar beleid kan blijven 
volgen en beoordelen.' ' 

Zoals bekend, zoekt met name de Tweede Kamer naarstig naar middelen 
om de achterstand ten opzichte van de Regering in te halen. Een Com
missie voor de Werkwijze van de Kamer licht daartoe het gehele Regle
ment van Orde door; sedert enkele jaren wordt -- met wisselend succes 
overigens - een proef genomen met een gewijzigde begrotingsbehande
ling; suggesties worden gedaan om de staf van de Kamer uit te breiden 
en de fracties van een staf te voorzien: kortom, allerwege is de werk
wijze van de Kamer in discussie. En als uit een onlangs gehouden opinie
onderzoek (waarvan de opzet overigens nogal betwist is) blijkt dat slechts 
22/"0 van de ondervraagden positief staat tegenover het parlementaire werk, 
52% zich daarover min of meer negatief uitlaat en 26% geen oordeel heeft, 
dan is dat in ieder geval nog altijd beter dan wanneer 22/"0 een positief 
oordeel had en 78% geen mening zou hebben. Tegen apathie en inertie 
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valt weinig te doen; argumenten en contra-argumenten zijn dan nauwelijks 
meer in het geding. 

Zijn vorengenoemde maatregelen en suggesties nog in het stadium van 
proefneming of "overweging", voor wie aandachtig toeziet, is het op
vallend dat de Kamer zelf een aantal "verborgen" mogelijkheden heeft 
ontdekt en hanteert om haar controlerende taak reeds thans beter tot 
uitvoering te brengen. In dit verband zij allereerst gewezen op het instituut 
van het zgn. mondeling overleg met de Regering. Het Reglement van Orde 
bepaalt dienaangaande "dat de commissies bevoegd zijn tot het bevorderen 
van een geregelde gedachtenwisseling tussen de Regering en de Kamer, 
daaronder begrepen het vragen aan de Regering van de inlichtingen die 
zij gewenst acht en het overleggen met deze over al datgene waaromtrent 
de Regering met de commissie in overleg wenst te treden". Vergeleken 
met de jaren vóór en direct na de oorlog is het aantal malen, dat de com
missies mondeling overleg plegen met de Regering, sterk toegenomen. 
Het is duidelijk dat de leden dier commissies deze gelegenheden aangrijpen 
om zich over een beleidskwestie of een technische materie nader te oriën
teren. Het min of meer informele karakter van een dergelijke bespreking, 
waarbij de Minister zich in de regel laat bijstaan door enkele ambtenaren, 
bevordert bovendien een echte gedachtenwisseling, die in de plenaire ver
gadering jammer genoeg teveel ontbreekt. Men kan stellen dat tegen
woordig geen enkel belangrijk wetsontwerp de Kamer meer passeert 
zonder dat daaraan een of meermalen een mondeling overleg (waarvan 
een openbaar verslag verschijnt, tenzij de bespreking een vertrouwelijk 
karakter heeft) is voorafgegaan. Echter ook minder belangrijke, doch 
meer technische wetsontwerpen alsmede het Regeringsbeleid, voorzover 
dat niet in wetsontwerpen is neergelegd (nota's of stand van zaken bij 
onderhandelingen, zoals in de Kennedyronde etc.) komen geregeld op deze 
wijze in bespreking. Opvallend is dat ook de Ministers zelf meer behoefte 
schijnen te gevoelen aan een dergelijke ruggespraak. Geplaatst voor veelal 
verstrekkende beleidsbeslissingen, waarvoor zij achteraf verantwoording 
zijn verschuldigd aan het Parlement, zullen zij zich gaarne vergewissen 
van het gevoelen van een commissie. Zo werd onlangs bericht dat Minister 
Andriessen nogal wat consternatie in de E.G.K.S.-Ministerraad had 
teweeggebracht, toen hij daar een beslissing over een voorgestelde kolen
subsidieregeling aanhield totdat hij het Kabinet en de vaste Commissie 
voor Economische Zaken uit de Tweede Kamer daaromtrent had ge
raadpleegd. 

Een ander in belang snel opgekomen instituut is dat van de Z.g. hearings. 
Er gaat, met uitzondering uiteraard van de recesperioden, geen week 
voorbij of door de een of andere commissie worden deskundigen of belang
hebbenden gehoord. Soms geschiedt dit op initiatief van de commissies, 
soms ook op verzoek van de experts of belanghebbenden. Een recent voor
beeld van een zeer geslaagde hearing was die, welke plaats vond in het 
kader van de voorbereiding van de Mijnwet Continentaal Plat, welke wet 
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de exploratie en exploitatie van de Noordzeebodem regelt. De bijzondere 
commissie, voor dit wetsontwerp in het leven geroepen, ontving gedurende 
twee volle dagen vertegenwoordigers van elf grote oliemaatschappen, 
die in enkele gevallen hun experts daarvoor uit Amerika hadden laten 
overkomen. In het voorlopig verslag werd met erkentelijkheid gewag 
gemaakt van deze voorlichting, welke tot resultaat had dat - zoals het 
verslag mededeelt - "vele van de daarin verwerkte vragen zijn opgekomen 
tijdens of naar aanleiding van de met het bedrijfsleven gevoerde gesprek
ken". Gebeurt het thans nog maar zeer zelden dat hearings voor pers en 
publiek toegankelijk zijn, voor wie de lijn van de afgelopen jaren doortrekt, 
is het duidelijk dat dergelijke "openbare hearings" tot de meer geregelde 
werkzaamheden van de commissies zullen gaan behoren. 

Bestaat bij de Kamer behoefte om zich door deskundigen te laten voor
lichten, bij tal van maatschappelijke groeperingen leeft de wens de door 
haar voorgestane belangen onder de aandacht van de Kamer of de com
missies te brengen. Daarbij moet niet vergeten worden dat de tendens 
tot centralisatie zich niet alleen tot de overheid beperkt, doch allerwege 
in het maatschappelijk bestel valt waar te nemen. Tal van organisaties 
zijn tegenwoordig landelijk overkoepeld en hebben de beschikking over 
een apparaat, dat bezet wordt door gekwalificeerde staffunctionarissen. 
Over het land verspreide instellingen, wier bestuurders denken dat hun 
instituut nog een geheel eigen bestaan kan leiden, lopen letterlijk de kans 
"overruled" te worden. Een goed voorbeeld daarvan vormen de zgn. 
burgerlijke instellingen van weldadigheid. Enkele maanden nadat de Alge
mene Bijstandswet was ingediend, kwam iemand tot de waarschijnlijk 
toevallige ontdekking dat het bestaan van deze instellingen op het spel 
stond. Pas te elfder ure en op aandrang van de vaste commissie voor 
Maatschappelijk Werk (nadat deze een inderhaast in het leven geroepen 
actiecomité had ontvangen), is door een Nota van Wijzigingen het voort
bestaan van deze instellingen gewaarborgd. 

In het algemeen kan men stellen dat, vergeleken met vroeger, tegen
woordig meer en wetenschappelijk beter gefundeerd materiaal in de vorm 
van requesten, nota's etc. wordt aangedragen, waardoor het de commis
sies en de Kamer ook gemakkelijker wordt gemaakt "het gemeen overleg" 
met de Regering op gelijk niveau te voeren. Goed gemotiveerde en ge
formuleerde adressen ziet men dan ook niet zelden letterlijk in het Voor
lopig Verslag overgenomen. Voegt men bij dit alles nog de toegenomen 
activiteiten van de commissies op het gebied van excursies, waardoor 
de stem van de praktijk mede bij de oordeelsvorming kan worden be
trokken, dan heeft men enige indruk van de toenemende bijdrage, die 
de commissies leveren aan de controlerende functie van het parlement. 

Toch zijn aan de geschetste ontwikkeling ook bezwaren verbonden. Voor
eerst is het gevaar niet denkbeeldig dat er een vermenging van functies 
plaats vindt. In het bovengenoemde voorbeeld van de Minister die zich 
tot een commissie wendt, vooraleer hij een bepaalde beleidsbeslissing 
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neemt, is het welhaast onvermijdelijk dat die commISSIe mede dit beleid 
gaat bepalen. Nu kan men zich een dergelijk gesprek met de Minister zó 
voorstellen, dat aan het slot daarvan geen conclusies worden getrokken 
en dat bedongen wordt dat de Kamer als zodanig op generlei wijze daaraan 
gehouden is, doch een dergelijke constructie is niet reëel en miskent de 
psychologische beïnvloeding die natuurlijk van een dergelijke samenspraak 
uitgaat. Doch zelfs al zou men over dit bezwaar heenstappen, omdat men 
van oordeel is dat een Minister toch ergens te rade moet kunnen gaan 
als het hem niet mogelijk is op korte termijn het Parlement als geheel 
te raadplegen, dan nog blijft het gevaar bestaan, dat de commissie als 
een verkleinde Kamer gaat optreden. En dit zou betekenen dat de specia
listen - immers uit hen wordt de commissie voornam1eijk samengesteld -
de overhand zouden krijgen. Een dergelijke ontwikkeling zou een goede 
werking van het parlementaire stelsel uiteraard ernstig aantasten. Hieruit 
blijkt overigens óók, dat het niet zo moeilijk is om het Regeringsbeleid 
op onderdelen te volgen, dan wel om de onderlinge samenhang van die 
onderdelen en hun plaats in het geheel te overzien. Uit dien hoofde is 
ook de taak van de fractieleiding veel zwaarder geworden, terwijl het 
duidelijk is dat ook de samenstelling van de fracties zelf van uitermate 
groot belang is geworden. Een fractie als die van de K.V.P., met ruim één 
derde van alle Kamerzetels, bezit alleen al door haar aantal uitzonderlijke 
mogelijkheden om voor een deskundige, veelzijdige en afgewogen inbreng 
zorg te dragen. Deze benijdenswaardige positie zal zij, óók omwille van 
het algemeen belang, zo goed en zo efficiënt mogelijk dienen te benutten. 
Centrale bevoegdheden bij de keuzebepaling van fractiecandidaten lijken 
daartoe meer dan tot nog toe vereist. 

Wanneer men rekening houdt met het feit dat het Parlement, naast het 
hanteren op ruimere schaal van bestaande mogelijkheden, straks - wan
neer het Reglement van Orde herzien zal zijn en het systeem van de 
Openbare Commissievergaderingen afgerond zal worden door een behan
deling van de begrotingshoofdstukken in de Algemene Begrotingscom
missie - nieuwe middelen ten dienste zullen staan om zijn controlerende 
functie uit te oefenen, dan behoeft geen vrees te bestaan voor een te 
groot worden van de afstand tussen Regering en Volksvertegenwoordiging. 

Een vraagstuk dat hiervan een pendant vormt en momenteel evenzeer 
in het centrum van de belangstelling staat, is dat van de overbrugging 
van de afstand tussen kiezer en gekozene of, zo men wil, tussen volk en 
volksvertegenwoordiging. Het betreft hier echter een vraagstuk van geheel 
andere en eigen aard. Immers kan men de afstand tussen Regering en 
Volksvertegenwoordiging verkleinen door, zoals bovenaangegeven, het peil 
van de laatste op te trekken tot dat van de eerste, eenzelfde benadering 
is niet mogelijk in de relatie tussen volk en volksvertegenwoordiging. 
Hier moet een vertaalapparaat hulp bieden. Bijna wekelijks blijkt de be
hoefte daaraan. Bij de zojuist behandelde begroting van Landbouw en 
Visserij kwamen tal van voor onze samenleving belangrijke vraagstukken 
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aan de orde, waaronder het technisch-ingewikkelde Europese Oriëntatie
en Garantiefonds, waarin honderden miljoenen guldens moeten worden 
gestort. Toch kreeg van dit hele debat eigenijlk alleen maar een bijna 
terloopse opmerking over de kwaliteit van het brood de volle aan<Iacht 
van de publiciteit. En hoevelen zouden de portee van het radio- en te le
visievraagstuk begrijpen? 

Overigens is dit wekken van belangstelling en begrip voor hetgeen aan 
de top gebeurt, niet een probleem dat zich uitsluitend beperkt tot het 
Parlement. Het doet zich in onze samenleving allerwege voor, óók tussen 
gemeentebesturen en gemeentenaren, tussen vakbondsleiding en leden, 
tussen directies en personeel enz. Het is echter duidelijk dat de oplossing 
in dit geval niet door het Parlement alléén kan worden gevonden. Pers, 
radio en televisie zullen zich evenzeer moeten bezinnen op een aangepaste 
wijze van nieuwsoverbrenging. Vooral voor de televisie met zijn indringend 
vermogen is hier een grote taak weggelegd. 

Het vraagstuk van de controlerende functie van het Parlement gaat 
uiteraard véél verder dan hierboven kon worden weergegeven. Het zijn 
slechts enkele kanttekeningen bij een ontwikkeling, vanuit de praktijk 
gezien. Er blijkt uit dat het "panta rei", dat zich op zovele terreinen van 
ons maatschappelijk bestel voordoet, ook aan het Parlement niet voorbij
gaat. Dat is op zichzelf een gelukkig verschijnsel. Want zo ergens, dan 
dienen onrust en beweging in het denken van een volk hun weerspiegeling 
te vinden in het Parlement. Pas dan vormt dit immers een echte volks
vertegenwoordiging. 
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Pol itieke kantte ken i ng 

Kabinetscrisis 

I
nDen Haag zal niemand ontkennen, dat de motie, die de KVP'er Baeten 

op 3 december in de openbare commissievergadering, die de onderwijs
commissie uit de Tweede Kamer besteedde aan de voorbereiding van het 
begrotingsdebat iets met de op 26 februari uitgebroken crisis te maken 
heeft. Maar van een oorzakelijk verband kan hier nauwelijks worden 
gesproken. De motie zelf immers is nooit in een plenaire vergadering 
van de Kamer aan de orde geweest, noch in stemming gekomen. Er ligt 
dus, formeel gezien, geen enkele uitspraak van de volksvertegenwoordiging 
waarin de regering onder druk is gezet om uiterlijk 1 maart met een nota 
over het omroepbestel te komen. Dat is overigens geen verwijt aan het 
adres van de Kamer. Deze ontwikkeling is uitsluitend veroorzaakt door 
het optreden van het kabinet-Marijnen zelf. Immers het kabinet heeft, 
lang vóór de begroting van O. K. en W. in plenaire vergadering door de 
Kamer werd behandeld, een brief gezonden. waarin ongevraagd en on
verplicht werd gezegd, dat de regering vóór die eerste maart 1965 "haar 
zienswijze zal mededelen omtrent de voorwaarden, waaronder gedurende 
de overgangsperiode in afwachting van de totstandkoming van een nieuwe 
Omroepwet en zonder dat daaraan enigerlei recht kan worden ontleend 
in het door deze nieuwe omroepwet te regelen bestel: aan eventuele nieuwe 
gegadigden een zendmachtiging voor radio en/of televisie zal worden ver
leend; reclame in radio en televisie zal worden toegelaten". Die brief 
van 15 december 1964 veroorzaakte in de Kamer en in het land de toch 
niet misplaatste verwachting, dat het kabinet een redelijke kans zag de 
problemen in het omroepbestel tot oplossing te brengen. Omdat deze brief, 
namens de regering aan de Kamer werd gezonden en bovendien niet alleen 
door minister Bot, maar ook door premier Marijnen was ondertekend 
en van liberale zijde geen kritiek heeft ondervonden, nam men aan, dat 
zowel de liberale fractie als de liberale ministers overtuigd waren van 
de mogelijkheid tot een oplossing te zuIlen komen. Dat daarbij de datum 
van 1 maart een belemmerende factor zou hebben gevormd, geloofde toen 
en nu niemand. Wie dus poogt de oorzaak van de in een veel later 
stadium gekomen crisis te schuiven op de factor tijd doet geweld aan 
de feitelijke gebeurtenissen. 
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Dat minister-president Marijnen zaterdagmorgen 27 februari aan konin
gin Juliana het ontslag van zijn kabinet moest gaan aanbieden kan daar
om alleen voortspruiten uit het feit, dat men het fundamenteel oneens 
bleek te zijn. Met andere woorden: wanneer de minister-president, 'in de 
laatste week van februari, de mogelijkheden voor een oplossing duidelijk 
voor ogen had gezien, zou hij de Tweede Kamer - bijvoorbeeld via een 
brief - hebben laten weten, dat de beloofde nota spoedig kon worden 
verwacht, zij het dat het kabinet meer tijd nodig heeft, dan aanvankelijk 
werd gedacht. Op deze wijze had het kabinet, met alle begrip voor de 
situatie bij de Kamer, de moeilijkheden van een tijdgebonden nota kunnen 
ontlopen. Maar gebrek aan tijd voor de oplossing van fundamentele vraag
stukken kan en mag ook nooit een veel groter kwaad tot gevolg hebben: 
een kabinetscrisis. Op grond van deze overwegingen kan men dus tot de 
conclusie komen, dat de minister-president geen enkele behoefte heeft 
gehad aan meer tijd. Het kabinet is met hem tot het constateren van een 
feitelijke situatie gekomen: wij komen er niet uit. Een "accoord de dés
accord", dus geheel los van de overigens niet fatale datum van I maart. 

Staatsrechtelijk gezien kwam de breuk vervelend aan. Het kabinets
beraad, dat reeds vele dagen in beslag had genomen, werd met een 
negatieve uitslag beëindigd in de namiddag van vrijdag 26 februari. 
Vrijdagavond kwam het kabinet opnieuw bijeen en werden ook de staats
secretarissen ontboden om het vonnis te vernemen: de breuk was niet 
te helen. Ofschoon koningin Juliana natuurlijk reeds telefonisch was in
gelicht, is het op formele gronden onjuist, wanneer de premier mededeling 
doet van het ter beschikking stellen van de portefeuilles. Dat behoort door 
het kabinet van de koningin te geschieden. Dit zou hebben betekend, dat 
de dagbladen van de crisis pas op maandag 1 maart melding hadden 
kunnen maken. In het Nederland van 1965 een volstrekt onmogelijke 
situatie. Daarom heeft mr. Marijnen de andere, betere weg gekozen. 
In een snel bijeengeroepen persconferentie liet hij aan het Nederlandse 
volk weten, dat het kabinet geen overeenstemming over het te voeren 
radio- en t.v.-beleid had kunnen bereiken en dat hij de volgende dag door 
de koningin zou worden ontvangen. Daarmee kwam mr. Marijnen volledig 
tegemoet aan de eisen, die de huidige communicatiemiddelen stellen. 
Er bleef echter een ander probleem levensgroot bestaan: het ging hier 
om een breuk binnen het kabinet; er was geen sprake van een crisis 
ontstaan door een conflict tussen Kamer en regering. Dus was het nood
zakelijk de Staten-Generaal in te lichten. In het verleden geschiedde dit 
per brief aan de voorzitters van de beide Kamers. Deze brief werd ook 
nu verzonden. Maar het fijne van de zaak, de breekpunten zelf, werden 
hierin niet genoemd. 

Hierin ligt de feitelijke oorzaak van een voor het aanzien van parlement 
en regering toch wel schadelijke actie, die de P.v.d.A. in de loop van 
zondag 28 februari ondernam. Dr. Vondeling, gesteund door negen fractie
leden, vroeg onmiddellijk bijeenroeping van de Tweede Kamer. Hij wenste 
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door premier Marijnen nader te worden ingelicht over de oorzaken van 
de crisis. Alleen dan immers, aldus zijn redenering, zou hij in staat zijn 
als adviseur van de koningin op te treden. 

De regering weigerde in de Kamer aanwezig te zijn. Er moest hierover 
een uitspraak komen. Op voorstel van dr. Vondeling ~ alleen de VVD 
was tegen ~ werd toen besloten premier Marijnen te vragen het debat 
bij te wonen. De minister-president kwam, maar uitsluitend om te luisteren. 
Via kamervoorzitter Van Thiel liet hij weten niet aan de discussies te 
kunnen deelnemen. Mr. Marijnen ging er kennelijk van uit, dat een 
minister-president alleen kan optreden namens een homogeen kabinet. Nu 
er een breuk binnen het kabinet was ontstaan, oordeelde de bewindsman 
het onmogelijk, juist over het breekpunt, aan de Kamer inlichtingen te 
verstrekken. 

Dr. Vondeling, bijgevallen door alle kleine, niet in de regering op
genomen partijen, kon dit standpunt niet onderschrijven. Hij zei, dat de 
volksvertegenwoordiging er recht op heeft te weten, waarover men het 
in het kabinet niet eens is geworden. Uit het debat in deze bijzondere 
vergadering bleek, dat ook drs. Schmelzer, de KVP-fractieleider, van 
mening was, dat de inlichtingen best ruimer hadden kunnen zijn. Aan 
de andere kant vond de heer Schmelzer het niet gewenst, noch zinvol met 
een demissionair kabinet in discussie te treden. De Kamer mist immers 
"het laatste middel", het heeft geen enkele mogelijkheid meer om enige 
dwang uit te oefenen. Maar, aldus dr. Schmelzer, de Kamer is niet ont
kracht. Het is immers de taak van de Kamer om het regeringsbeleid 
te beïnvloeden en te beoordelen. Welnu, de breuk in het kabinet is juist 
ontstaan, omdat men het daar over het te voeren beleid niet eens kon 
worden. Er is dus geen resultaat, dat de Kamer beoordelen kan. Een 
belangwekkende opmerking werd in dit verband ook gemaakt door 
mr. H. Beernink, fractievoorzitter van de CH.U. Mr. Beernink zei letterlijk: 
"Ook zonder dat met de koningin over de breekpunten wordt gesproken, 
zullen haar adviseurs in staat zijn de koningin van advies te dienen over 
de vragen, die zij zal stellen." De heer Beernink verlegt het initiatief dus 
geheel naar de koningin. Haar adviseurs hebben slechts te antwoorden 
op de vragen, die zij zal stellen. Wanneer het daarbij over de breekpunten 
zelf gaat, zal het de koningin zijn, die aan haar adviseur nadere inlich
tingen moet verschaffen. 

De motie, die dr. Vondeling tenslotte op tafel legde, werd met grote 
meerderheid van stemmen verworpen: de regering werd niet uitgenodigd 
nadere inlichtingen te geven: KVP, VVD, AR en CHU keerden zich er
tegen. 

Na dit debat kon koningin Juliana haar consultaties voortzetten, die uit
eindelijk resulteerden in de benoeming van drs. W. K. N. Schmelzer tot 
informateur. Hij kreeg tot taak "een onderzoek in te stellen naar mogelijk
heden om te geraken tot een spoedige oplossing van het in het kabinet
Marijnen gerezen geschilpunt". 
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Daarmee kreeg de KVP-fractievoorzitter een bijzonder moeilijke, zij het 
naar de schijn beperkte opdracht. Meer dan ooit tevoren werd de infor
mateur bij zijn werk op de vingers gekeken door alle moderne commu
nicatiemedia. Bovendien maakten ook de politieke leiders van deze 'media 
gebruik om naar hartelust meningen te spuien. Van A.R.-zijde bleek al 
spoedig, dat men geen behoefte had, over deze principiële zaak, enig 
water in de wijn te doen. De opstelling, die van liberale zijde werd gekozen, 
verhulde nauwelijks, dat mL Geertsema c.s. uit electorale overwegingen 
niet zo ongelukkig met de crisis waren. 

Hoe sterk die zullen doorspelen, is op het ogenblik, dat wij dit schrijven 
niet te zeggen. Wel is het opvallend geweest, dat de schuldige voor de 
crisis niet "officieel" is aangewezen. Dat had kunnen gebeuren door b.v. 
minister Toxopeus, eens lijstaanvoerder en fractievoorzitter van de V.v.D., 
een eerste informatie-opdracht te geven. Nu dit niet is geschied, kan 
nauwelijks getwijfeld worden aan de serieuze pogingen, die gedaan moes
ten worden de breuk in het demissionaire kabinet te lijmen. Zou die 
schuldige wel door iedereen met de vinger kunnen worden nagewezen, dan 
zou het helen een nog moeilijker zaak zijn geworden, dan het nu reeds was. 

Volledigheidshalve besluiten wij deze kanttekening met een opsomming 
van de voornaamste punten, die tot de breuk hebben geleid: 
1. de invoering van een getalscriterium voor nieuwe gegadigden; het gaat 

hier om de verdeling van een schaars goed als zendtijd; daarvoor 
moeten dus normen gelden; een van die normen kan een getals
criterium zijn. 

2. de organisatievorm: dus de vraag of een nieuwe gegadigde al dan 
niet verplicht is tot samenwerking met de NTS en de NRU, die overigens 
in een nieuwe stijl kunnen worden opgetrokken; bovendien zou een 
programmaraad het gehele open bestel moeten overkoepelen; 

3. de verhouding, die de reclame mag hebben tot het programma; de 
kamermeerderheid heeft bij herhaling commerciële televisie, ook in 
verkapte vorm, van de hand gewezen. 

4. het non-discriminatie-beginsel: een nieuwe gegadigde behoort geen 
betere mogelijkheden te krijgen dan de bestaande organisaties hebben; 
oude en nieuwe gegadigden moeten dus een gelijke behandeling in het 
nieuwe bestel krijgen. V. d. S. 
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Goud In de internationale politiek 

door M. van Amelsvoort 

T
ot voor kort hoorde de gouden standaard geheel thuis in historische of 

didactische geschriften. Op het ogenblik kan men er ook in politieke 
bladen beschouwingen over schrijven. De reden van de hernieawde belang
stelling is gelegen in de armel kingen, die de Franse president over het 
internationale monetaire stelsel gemaakt heeft. Die opmerkingen waren in 
schijn wellicht door economische overwegingen ingegeven; in werkelijk
heid hadden zij, naar iedereen beseft. politieke oogmerken. 

Het internationale monetaire stelsel is in de economische literatuur geen 
nieuw onderwerp. Eigenlijk heeft het sedert de overeenkomsten van Bretton 
Woods, die de basis legden voor de na-oorlogse goud-wisselstandaard, 
voortdurend stof voor publikaties geleverd. Na het herstel van de exlerne 
convertibiliteit van een aantal Westeuropese landen, aan het einde van 1958, 
hebben de publilcaties in toenemende mate betrekking gehad op de gebre
ken die het stelsel in zijn feitelijke ontwikkeling vertoonde. Van de kant van 
individuele deskunciigen en door min of meer officiële instanties is een 
hele reeks analyses, plannen en voorstellen in discussie gebracht. Geleide
lijk aan mocht men in deze gedachten wisseling van een beperkte commu
nis opinio gaan spreken. in zoverre dat algemeen de wenselijkheid erkend 
werd om bij internationale overeenkomst nadere regelingen te treffen in
zake de creatie en de vereffening van schulden anders dan door middel 
van het goud. Er is behoefte aan internationale liquiditeiten naast het 
goud; die liquiditeiten zijn er ook, met name in de vorm van sleutelvaluta's, 
maar de wijze waarop zij in het verkeer worden gebracht houdt geen en
kel verband met de omvang van de behoefte en de ontwikkeling daarvan. 
Deze kritiek geldt trouwens niet alleen de dollar en het pond als sleutel
valuta, maar evenzeer het goud zelf. 

De hoeveelheid goud die in het verkeer komt wordt hoofdzakelijk be
paald door de goudproduktie minus de vraag naar goud voor de vervaar
diging van sieraden en voor industrieel gebruik. Dollars en ponden komen 
in het verkeer door tekorten op de betalingsbalansen van de Verenigde 
Staten en het Verenigd Koninkrijk, voor zover die niet in goud of op nog 
andere wijze worden vereffend. Op deze manier is de groei van de interna
tionale liquiditeitenmassa afhankelijk van toevallige factoren. Daartegen-
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avc' ,taat een bchoefte waarvan de toeneming grotendeels samenhangt met 
de sterke ~roei van de wereldhandel. Het is duidelijk dat er zich, door het 
gebrek aan samenhang tussen vraag en aanbod, allerlei wrijvingen ~n on
evenwichtig heden kunnen voordoen. 

Over de mogelijkheden tot verbetering van het stelsel werd en wordt 
overleg gevoerd tussen de monetaire overheden in de belangrijkste indus
trielanden. Veel daarvan is binnenskamers gebleven, maar het was toch 
wel algemeen bekend dat ook de centrale banken van deze landen, die 
lange tijd wantrouwend tot afwijzend gestaan hadden tegenover de hervor
mingsplannen. de noodzaak van hervorming sinds enige tijd erkenden. 
De hervorming zou betrekking moeten hebben op twee tegengestelde geva
ren die in het huidige stelsel schuilen: inflatie in verband met overmatige 
creatie van liquiditeiten en misschien nog eerder het gevaar van deflatie 
ten gevolge van een te geringe creatie. Er zou een weg gevonden moeten 
worden om te verzekeren dat het internationaal economisch verkeer van 
voldoende liquiditeiten voorzien zou worden - niet te veel en niet te wei
nig. De uitwerking van een plan daartoe is even moeilijk als de formulering 
van het doe! simpel is. Uiterst ingewikkelde kwesties van technische, organi
satorische en ook staatkundige aard vragen daarbij om een oplossing. In
tussen zijn cr middelen beraamd om de zwakste plekken van het bestaande 
stelsel op te lappen. Tot heden toe zijn die middelen zo effectief geweest, 
dat men er weinig van heeft kunnen merken. 

Onder deze omstandigheden kwam de Franse president met zijn idee 
tot verheffing van het goud. Het ogenblik was er weinig geschikt voor. Een 
jaar eerder, toen de meningsvorming nog minder ver was gekomen, zou het 
beter van pas zijn geweest. Maar veel doet het er niet toe, want als het mees
terbrein zich uit luistert men toch wel, al klinken de woorden ook als in 
een oud klaslokaal. Men luistert om de politieke relevantie van die woor
den, niet om de economische betekenis. Reeds de dag na de persconferentie 
werd er van officiële Franse zijde op gewezen, dat de president niet gespro
ken had over een terugkeer tot "de" gouden standaard, maar over het her
stel van "een" gouden standaard. De beklemtoning van het onbepaalde 
lidwoord mag dan al zin hebben, zij neemt niet weg, dat de woorden "gou
den standaard" blijven staan. Die woorden te gebruiken heeft alleen zin 
als de spreker doelt op een stelsel dat althans méér lijkt op de gouden 
standaard van weleer dan het bestaande stelsel. En dat zou, hoe dan 
ook, een stap terug betekenen. Wij moeten echter een stap vooruit doen. 

De voorwaartse richting is in dit geval de richting naar beheersing van 
de internationale liquiditeitenmassa. De monetaire goudvoorraden in de 
wereld zijn bij de bestaande prijs van het goud ten enen male onvoldoende 
om te voorzien in de behoefte aan liquiditeiten. Als de Franse goudkoorts 
om zich heen zou grijpen, zou de theoretische mogelijkheid bestaan, dat de 
wereldeconomie via een deflatoire spiraal in een depressie terecht zou ko
men. In de praktijk zou dit niet geduld worden. Het gevolg zou dan zijn, 
dat de Verenigde Staten genoodzaakt zouden worden om de goudprijs aan-
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zienlijk te verhogen, bijvoorbeeld te verdubbelen. Dan zou de goudvoorraad 
van Frankrijk, die zeer groot is, met één slag eveneens twee keer zoveel 
waard zijn. Wat nog be1angrijker is: het aanzien van de dollar zou even 
veel of nog meer dalen. 

Een oplossing voor de moeilijkheden zou dit alles evenwel niet geven. 
In het vervolg zou de internationale liquiditeitenvoorziening nog steeds 
afhankelijk zijn van toevallige factoren als de goudproduktie en de vraag 
naar goud voor niet-monetaire doeleinden, maar bovendien van de Ameri
kaanse politiek inzake de goudprijs. Zo zou een terugkeer tot een echte gou
den standaard nog steeds de sleutel van de wereldbrandkast in Amerikaan
se handen laten. Dit maakt het onwaarschijnlijk, dat De GaulIe zo'n terug
keer voor ogen zweeft. Tenzij hij meent, dat de goudprijs vastgesteld zou 
moeten worden in het kader van een mondiaal orgaan waarin de EEG-lan
den een stevige partij zouden meeblazen, op Franse toonhoogte. Maar ook 
in dat geval moeten zijn woorden alsmede de daarop gevolgde Franse mone
taire acties opgevat worden als een prélude tot onderhandelingen, niet als 
pogingen om de centrale banken ruwweg in het gareel van een gouden 
standaard te dwingen. 

Dat het De GaulIe niet te doen is om het veroorzaken van schokken 
blijkt ook uit de bewoordingen van zijn rede. Hij heeft alles vermeden wat 
de indruk van forcering zou kunnen wekken en er integendeel de nadruk op 
gelegd, dat het probleem niet dringend is, laat staan alarmerend, en in alle 
rust bekeken moet worden. Het zijn eerder de daadwerkelijke Franse maat
regelen, die geforceerd aandoen. Men kan aannemen, dat zij inderdaad 
als drukmiddel bedoeld zijn. De rust waarmee het probleem volgens de 
woorden van De GaulIe bezien moet worden zal dan ook wel betrekkelijk 
zijn. 

Als dat begeleidende monetaire kettinggerammel er niet was, zou men 
bijna zeggen dat de monetaire passages in de presidentiële rede niets an
ders bevatten dan wat ook reeds aan de in gang zijnde besprekingen ten 
grondslag ligt. De gouden standaard wordt in die passages genoemd als 
basis voor internationaal krediet. Dat is nu precies waar de hele zaak om 
draait, want de dollar en het pond fungeren juist als sleutelvaluta doordat 
zij in plaats van het goud als internationaal betaalmiddel aanvaard worden, 
hoewel het slechts vorderingen op de centrale banken van de desbetref
fende twee landen zijn. Het bestaande stelsel van de goud-wisselstandaard 
kan dus al beschouwd worden als een kredietstelsel op basis van goud. Dit 
stelsel heeft zich echter min of meer spontaan gevormd. Het vindt zijn 
fundament in monetaire akkoorden, maar zijn feitelijke ontwikkeling is 
voor een aanmerkelijk deel buiten de monetaire overheden om gegaan. 
Het internationale overleg heeft ten doel de juridische basis van het stel
sel in overeenstemming te brengen met de eisen van het ogenblik. 

De redenen waarom het bestaande monetaire stelsel algemeen als on
bevredigend wordt beschouwd zijn van technische aard; het zijn redenen 
van economische doelmatigheid. De algemene kritiek betreft dan ook de 
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onvolkomen werking van het systeem, met name het feit dat het systeem 
in zijn ontwikkeling geen gelijke tred heeft gehouden met de uitgroei van 
de wereldeconomie. Het misnoegen van De GaulIe heeft echter heel andere 
gronden. Hij wijst er op dat Amerika de andere landen kan betalen met zijn 
eigen schulden. Dat is nog tot daaraan toe, maar het wordt erger als die 
schulden gebruikt worden om investeringen in andere landen te financie
ren. Op die manier worden Amerikaanse ingezetenen eigenaar van Europe
se ondernemingen zonder dat aan die expansiedrang monetaire grenzen 
zijn gesteld. 

Hierin schuilt een grote kern van waarheid, al moeten wij ons toch min
stens volledigheidshalve erbij afvragen waar Europa in zijn economische 
ontwikkeling zou zijn zonder die investeringen. Maar waar het om gaat is, 
dat dit betalen met eigen schulden niet zo vreemd is als het lijkt. Hier mag 
het toneellicht even gericht worden op een bijfiguur rond De GaulIe, een 
man achter de schermen als men wil, misschien in dit geval zelfs de 
souffleur. De heer Jacques Rueff hamert al jaren op het aambeeld van de 
schuldcreatie. Onlangs heeft hij in The Economist de sleutelvalutalanden 
vergeleken met een man, die kleren laat maken bij een kleermaker op 
conditie dat de kleermaker hem alle betalingen terug leent. Die vergelijking 
is niet onjuist, maar zij voert op dood spoor, omdat zij onvolledig is. De 
heer Rueff zou de klant van die kleermaker eens moeten identificeren: het 
is namelijk zijn bankier. Iedereen vindt het volkomen normaal, dat de 
bank betaalt met vorderingen op zichzelf, of dat nu een particuliere bank 
is, of de Nèderlandsche Bank, of een instelling als de postgirodienst. Die 
vorderingen zijn uiteindelijk inwisselbaar tegen goud, maar wie denkt daar
aan als hij zijn bankrekening gebruikt? Zo is het ook met de goud-wissel
standaard. De landen wier valuta als internationaal betaalmiddel gebruikt 
wordt fungeren als bankiers in de wereldeconomie. De consequentie van 
de kritiek van De GaulIe C.q. Rueff. zou dan ook moeten zijn, dat er een 
internationaal orgaan geschapen zou moeten worden, vergelijkbaar met 
de centrale banken in het binnenlandse geldwezen van de ontwikkelde lan
den. Het kader daartoe ligt als het ware al klaar in het Internationaal 
Monetair Fonds. De zogenaamde Club van Tien (Verenigde Staten en Cana
da, de EEG-landen behalve Luxemburg, voorts Engeland, Zweden en Ja
pan) gaat al improviserend in die richting. Het Franse staatshoofd heeft 
die twee instituten ook wel genoemd in zijn rede, maar een eventueel daar
uit voortkomende hoge monetaire autoriteit schijnt toch kwalijk in zijn ge
dachtenwereld te passen. 

De aap komt uit de mouw, als De GaulIe in de Club van Tien een kern 
onderscheidt gevormd door de leden van de EEG, die met elkaar een solied 
systeem zouden moeten uitwerken en tot gelding moeten brengen ook bui
ten hun eigen kring; een systeem dat in overeenstemming zou moeten zijn 
met de herIevende economische en financiële macht van ons oude continent. 
De bewoordingen zijn nog vaag genoeg om exercities in allerlei richting 
mogelijk te maken. Zij doen vermoeden, dat De GaulIe speelt met de ge-
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dachte van een derde sleutelvaluta als creatie van de EEG. Dit is een ge
vaarlijke gedachte. Ha~r verwezenlijking zou de bestaande moeilijkheden 
en gevaren vermenigvuldigen. Men kan nu eenmaal de strubbelingen, die 
verbonden zijn aan het bestaan van twee sleutelvaluta's, niet uit de weg 
ruimen door er een derde bij te maken. 

Met deze woorden en begeleidende handelingen doorkruist De GaulIe 
het overleg dat gaande is en bederft hij wellicht op voorhand de sfeer van 
het overleg dat komen moet. Hij spreekt en handelt vanuit een mentaliteit 
die niet meegegroeid is met de ideeën van economische samenwerking tus
sen de economisch ontwikkelde landen. Zijn doel in casu is niet, bij te dra
gen aan de totstandkoming van een behoorlijk werkend internationaal 
geldwezen. Dat geldwezen is voor hem slechts een middel tot een verder 
doel: vergroting van de Europese macht en verkleining van de Amerikaan
se. Daarbij gebruikt hij methoden, die de ontwikkeling misschien in zijn 
richting ombuigen, maar die minstens evengoed het hele overleg kunnen 
frustreren, met alle gevolgen van dien. Het is in het belang van alle be
trokken landen, dat de weg naar een werkelijke verbetering van het mone
taire systeem in de wereld niet wordt geblokkeerd door een dwarsligger. 
Dat is een economisch belang, maar evengoed een politiek belang. Het gaat 
om de monetaire aspecten van de Atlantische samenwerking. 
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Kanttekening inzake Parlementaire 

controle en meerderheidsbeslissingen in 

E. E. G .-verband 

doer Dr P. H. J. ,\1. Houben 

I
neen belangwekkend artikel gepubliceerd in "Politiek" van januari j.l. 

heeft Ir. P. J. Lardinois een aantal aspecten belicht van de EEG
beslissing om per 1 juli 1967 te komen tot uniforme graanprijzen. In dat 
verbanct werd ook aandacht geschonken aan de noodzaak, het verlies van 
parle1TIentaire bevoegdheden op nationaal niveau te compenseren op het 
niveau van de Gemeenschap. Deze noodzaak is duidelijk nu het gemeen
schappelijk landbouwbeleid binnen afzienbare tijd geheel of gedeeltelijk 
buiten de nationale parlementen om gefinancierd zal worden uit commu
nautaire heffingen op landbouwprodukten uit derde landen. 

In de navolgende passage brengt de heer Lardinois echter nog een 
andere overweging naar voren: "Door een combinatie van het verlies van 
het reC'hl van veto der nationale regeringen èn verwerven van eigen in
komsten door de Gem;:enschap zou de situatie ontstaan dat niet alleen 
het budgetrecht der nationale parlementen over deze helastinggelden 
verloren gaat, doch ook de nationale Ministers voor het beleid van de 
Raad van Ministers, niet meer verantwoordelijk kunnen worden gesteld. 
Een dergelijke situatie mag m.i. alleen geaccepteerd worden indien het 
Europees Parlement zodanige bevoegdheden verwerft, dat dit veïlies op 
nationaal niveau op gemeenschapsniveau wordt gecompenseerd:' (p. 366). 

Inderdaad vervalt per 1 januari a.s. het vetorecht in de Raad van 
Ministers ten aanzien van een aantal belangrijke onderwerpen en met 
na:-;le ook (en aanzien van de vaststelling van de prijzen van de produkten 
waarvoor in een gemeenschappelijk landbouwbeleid is voorzien. Dit be
tekent evenwel dat met betrekking tot die onderwerpen na genoemde datum 
slechts met meerderheid van stemmen beslissingen kunnen worden genomen 
overeenkomstig het voorstel van de Commissie. In dat geval is de Com
missie dus volledig mede-verantwoordelijk voor de eindbeslissing van de 
Raad en kan de parlementaire controle ten volle op Europees niveau in 
het Europees Parlement worden uitgeoefend. Wijken de Raadsleden daaren
tegen af van het voorstel van de Commissie dan is zulks slechts mogelijk 
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wanneer in de Raad over die afwijking unanimiteit bestaat. In deze situatie 
kan wederom elk RaaQslid in zijn nationale Parlement verantwoordelijk 
worden gesteld. Het verlies aan parlementaire controle op nationaal niveau 
wordt bij de introductie van meerderheidsbeslissingen derhalve door het 
verdrags-systeem zelf op Europees niveau gecompenseerd. De moei
lijkheid hierbij is slechts dat vaak niet terstond of niet voldoende duidelijk 
is hoe de stemverhoudingen in de Raad zijn geweest en bij welke instel
ling(en) derhalve de verantwoordelijkheid ligt. Met dat doel heeft de 
Nederlandse Regering zich dan ook - tot dusver als enige van de EEG
landen - bereid verklaard het resultaat van de in de Raad gehouden 
stemmingen openbaar te maken. (Vg!. de uitspraak van Minister Luns 
in de Tweede Kamer op 14 juni 1962, Handelingen p. 1107 alsook de nota 
van Staatssecretaris de Block inzake de versterking van de controle door 
het Europees Parlement, stuk 7754 nr. 2, p. 2). 

Wellicht zal het nieuwe reglement van orde dat na de ondertekening 
van het fusie-verdrag in april a.s. voor de éne Raad van de drie gemeen
schappen moet worden opgesteld de gelegenheid bieden deze oude Neder
landse wens te verwezenlijken. 
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De Conferentie voor handel en ont

wikkeling van de Verenigde Naties te 

Genève (Wereldhandelsconferentie) I 

door Mr. A. K. M. Schmützer 

1. INLEIDING 

1. De klassieke niveaus voor handelspolitieke besprekingen 
De natuurlijke moeilijkheden bij het opbouwen en uitbreiden van econo

mische betrekkingen tussen de staten hebben ertoe geleid dat de bespre
kingen over handelspolitieke problemen in zekere zin op drie niveaus 
werden gevoerd: 
- het niveau van de economische blokken en groeperingen (E.E.G .. E.V.A. 

het Gemenebest, de Latijnsamerikaanse Vrijhandelszone, Comecon en 
andere). 

- het niveau van de G.A.T.T., 
- het niveau van de O.E.S.O. 

De economische blokken vormen slechts gedeelten van de drie grote 
groepen waarin de wereld in handelspolitiek opzicht wordt verdeeld: 
westelijke industrielanden, landen van het oostelijk blok en landen in 
ontwikkeling. 

De G.A.T.T. (Algemene Overeenkomst voor Tarieven en Handel) omvat 
met haar 61 leden en 13 geassocieerde leden haast 90% van de wereld
handel; het oostelijk blok is er echter slechts in vertegenwoordigd met 
Tsjechoslowakije en het voorlopige lid Polen. 

De O.E.S.O. (Organisatie voor Economische Samenwerking eH Ontwik
keling) vertegenwoordigt daarentegen met haar 21 leden. namelijk de 
18 Westeuropese staten, de U.S.A., Canada en Japan. vrijwel uitsluitend 
de westelijke industrielanden. Zij omvat een derde van de gehele wereld
handel en levert ongeveer 90;:, van alle ontwikkelingshulp. 

2. Het vierde platform 
De 120 staten die van 23 maart tot 15 juni te Genève bijeen zijn gekomen 
in de Conferentie voor handel en ontwikkeling van de Verenigde Naties 
(Wereldhandel sc on fe rent ie) hebben hiermede een nieuw gemeenschappe
lijk platform geschapen voor handelsbesprekingen tussen de drie grote 
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handelspolitieke groepen van de wereld. De resultaten van deze Conferentie 
zijn dan ook van belang voor de ontwikkelingshulp en in een verder per
spectief voor de hande! tussen West en Oost en de vorming van regionale 
economische blokken. 

3. Economische en politieke acJllagronden 
Om zich een duidelijk beeld te vormen van oorsprong, verloop en resultaat 

van de Wereldhandelsconferentie, moet men de volgende punten voor ogen 
houden (1): 

De sociale kloof tussen industrielanden en landen in ontwikkeling wordt 
steeds groter. Hun aandeel in de wereldhandel is gedaald van 30% 
in 1950 tot 20% in 1960. 
Bovendien neemt de export van de landen in ontwikkeling niet zo snel 
toe als nodig is voor hun invoer (met het oog op industrialisatie en 
diversificering van hun volkshuishoudingen). In de bovengenoemde 
periode van 10 jaar steeg hun uitvoer met 3,6%, hun invoer evenwel 
met 4,6/'0 per jaar. 

- De "terms of trade", dat wil zeggen de waarde van de uitvoer in 
verhouding tot die van de invoer, zijn van 1950 tot 1960 voor de landen 
in ontwikkeling met 9% verslechterd, voor de industrielanden met 5% 
verbeterd. Rekent men tot 1963 dan is het verschil reeds van 14/'0 
tot 20% gestegen. 
Het aandeel van de ontwikkelingslanden in de wereldhandel in eind
produkten bedroeg in 1960 slechts 5,6%, de totale uitvoer van deze 
landen bestond voor 86% uit grondstoffen en voor 14% uit bewerkte 
grondstoffen, halffabrikaten en eindprodukten. De uitvoer van eind
produkten van de landen in ontwikkeling kon van 1955 tot 1961 met 
4,3 % worden verhoogd, die van de industrielanden met bijna het dub
bele, namelijk 8,2%. 
De ontwikkelingshulp bedroeg in 1963 in totaal 6,6 miljard dollar. 
Hiervan werd 3,6 miljard nutteloos door verslechtering van de terms 
of trade; 2,6 miljard moest worden besteed voor de rentediensten, 
zodat voor de eigenlijke economische ontwikkeling 400 miljoen dollar 
overbleef. 

De grote politieke bewegingsvrijheid van de ontwikkelingslanden, die 
in schrille tegenstelling staat tot hun economische afhankelijkheid, moet 
worden verklaard door de algemene spanning tussen West en Oost ener
zijds en de interne politieke en economische spanning tussen de westelijke 
industrielanden anderzijds. Deze spanningen absorberen sedert jaren 
de aandacht en de kracht van de westelijke landen, voor zover deze op 
de buitenwereld zijn gericht, haast volledig. 

In deze spanningsverhouding begon een geheel nieuwe ontwikkeling zich 
af te tekenen toen Kenlledy in 1960 zijn Great Design proclameerde: 
een Atlantisch deelgenootschap dat zou leiden tot een enorme concentratie 
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van economische en politieke macht. De economische basis voor dit deel
genootschap werd geboden door de steeds toenemende handel tussen de 
Atlantische industrielanden, niet alleen in industrie-, maar ook in land
bouwprodukten, een verschijnsel dat overigens parallel liep met de ver
slechtering van de terms of trade van de ontwikkelingslanden. 

Voor het evenwicht tussen de twee uiteinden van de Aziatische halter 
was het noodzakelijk dat Groot-Brittannië zou toetreden tot de E.E.G. Mede 
als gevolg van Amerikaanse diplomatieke druk vroeg Engeland in mei 1961 
toetreding tot de continentale club van de Zes. Het is duidelijk dat de 
Verenigde Staten hiermede een formidabel economisch wapen zouden op
bouwen in de koude oorlog, omdat door de vergroting van hun economische 
invloed in West-Europa een veel intensievere boycot van het Oostelijk blok 
mogelijk werd. 

Een geïntegreerde Atlantische economie zou bovendien de stoot geven 
tot een nieuwe rationalisatie van handel en produktie, die nieuwe kapitalen 
en mankracht vrij zou kunnen maken voor de economische organisatie van 
de derde wereld. Maar ondertussen dreigde daardoor ook de reeds ingezette 
verslechtering van de terms of trade van de ontwikkelingslanden nog ster
ker te worden geaccentueerd. Zo raakte de Great Design de vitale belangen 
van zowel het Oostelijk blok als de ontwikkelingslanden. 

De Wereldhandelsconferentie vindt dan ook enerzijds haar oorsprong 
in de reactie van Rusland, dat als leider van het Oostelijk blok in deze 
Conferentie een middel zag om een algemene Wereldhandelsorganisatie 
op te richten en daardoor een bres te slaan in de politiek van de koude 
oorlog, het Westen voor een wereldforum aan te klagen wegens "handels
discriminatie" ten opzichte van de communistische landen, een geduchte 
aanval te lanceren op de G.A.T.T. en tevens zich op te werpen als be
schermer van de ontwikkelingslanden; en anderzijds in die van de ont
wikkelingslanden zelf, die reeds ontevreden waren over de verslechtering 
van de terms of trade en die vreesden dat deze zich nog verder zou 
accentueren. 

De noodzaak om de Great Design af te ronden met een nieuwe aanpak 
van de ontwikkelingshulp is President Kennedy zeker niet ontgaan, toen 
hij na de gebeurtenissen in Cuba de stoot gaf tot het Verbond voor de 
Vooruitgang met de Latijnsamerikaanse staten. Toch was dit niet vol
doende om de Conferentie te voorkomen. Door het vooruitzicht van de 
toetreding van Groot-Brittannië kwam ook het Gemenebest in beweging. 
De mobilisatie van de ontwikkelingslanden culmineerde in de Conferentie 
van Cairo van de zogenaamde niet-gebonden staten van Azië, Afrika en 
te houden Conferentie (2). 
Latijns-Amerika (9-18 juli 1962), die zich met nadruk uitsprak voor de 

Toen dan ook de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 
december 1962 besloot dat deze doorgang zou vinden, werd bij de Weste
lijke staten algemeen gevreesd dat deze zeer slecht zou aflopen. 

Het verdere verloop van zaken werd echter beïnvloed door twee nieuwe 
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feiten. In de eerste plaats de openbrekende tegenstelling tussen Rusland 
en China, waardoor ~usland gedwongen werd tot een soepeler houding 
ten opzichte van het Westen. In deze periode vielen de toenadering tussen 
Rusland en de Verenigde Staten, het kernstopverdrag en de culturele 
akkoorden. 

Het tweede feit was het Franse veto tegen de toetreding van Groot
Brittannië tot de E.E.G., waardoor de verwezenlijking van de Great Design 
op een veel langere baan werd geschoven en de situatie voor de ont
wikkelingslanden er minder kritiek ging uitzien. Daardoor werden de 
voorwaarden geschapen voor een meer redelijk overleg, dat zich zou 
gaan concentreren op de Westelijke industrielanden en de landen in 
ontwikkeling. 

Een bijzondere plaats in het politieke spel rond de Wereldhandelsconfe
rentie is die van Frankrijk. dat met zijn plan voor de organisatie van 
de wereldmarkten voor grondstoffen getracht heeft zich op zijn beurt op 
te werpen als kampioen voor de derde wereld. 

Het verdeelde Westen en het verzwakte Oostelijk blok werden naar 
elkaar toe gedreven door het eenparig optreden van de ontwikkelings
landen, waardoor de verwonderlijke situatie ontstond dat de twee wereld
machten en de overige industrielanden, die over vrijwel de gehele mili
taire macht. het grootste deel van de wereldproduktie en het gehele tech
nische en wetenschappelijke onderzoekapparaat van de wereld beschikken, 
passief en volkomen gedesoriënteerd kwamen te staan tegenover de .,eerste 
gigantische poging om nationale soevereine rechten op het gebied van 
het economisch beleid over te dragen aan een voor de gehele aarde 
bevoegde supranationale organisatie (3). 

De militair en economisch vrij onbeduidende ontwikkelingslanden hebben 
voor de eerste maal gezamenlijk gebruik gemaakt van hun politieke gelijk
gerechtigdheid om hun problemen naar voren te brengen en het ziet er 
naar uit dat zij daarin duurzaam zijn geslaagd. 

Il. VOORGESCHIEDENIS VAN DE CONFERENTIE 
1. Oorsprong 

De conferentie voor handel en ontwikkeling van de Verenigde Naties 
vindt haar oorsprong in een resolutie van de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties van 19 december 1961 (4), waarbij de secretaris
generaal werd verzocht de regeringen van de staten-leden van de Orga
nisatie der Verenigde Naties Ol de leden der gespecialiseerde instellingen 
te raadplegen over de wenselijkheid een internationale conferentie te hou
den die zich voornamelijk zou bezighouden met de afzet van grondstoffen 

Nu hadden de landen in ontwikkeling reeds geruime tijd gepoogd een 
medebeslissende invloed te krijgen op de wereldhandel en tegelijk de 
aandacht van de wereld te vestigen op de voor hen ongunstige terms 
of trade en in het algemeen op de economische noodtoestand waarin zij 
verkeren. 
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De reacties op de démarche van de secretaris-generaal waren dan ook 
zo positief dat de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties 
(E.C.O.S.O.C.) op 3 augustus 1962 besloot een internationale conferentie 
van de V.N. over handel en ontwikkeling bijeen te roepen (5) op grond 
van de overweging dat "un accroissement ra pide de leurs exportations 
de produits primaires et manufacturés aussi que de leurs recettes d'ex
portation est d'une importance vitale pour les pays en voie de déveleoppe
ment, en tant que moyen de promouvoir leur développement économique'''. 
De conferentie werd beschouwd als middel om de doelstellingen te berei
ken van het ontwikkelingsdecennium der Verenigde Naties (6). 

Dit besluit werd op 8 december 1962 bevestigd door de Algemene Ver
gadering (7). die bepaalde dat de conferentie uiterlijk begin 1964 diende 
plaats te vinden. 

2. Voorbereiding 
Reeds in augustus 1952 had de Economische en Sociale Raad 

(E.C.O.S.O.C.) een voorbereidend comité ingesteld van deskundigen en 
vertegenwoordigers der achttien in de Raad vertegenwoordigde regeringen. 
Overeenkomstig de aanbevelingen van de Algemene Vergadering werd 
dit voorbereidend comité in december 1962 uitgebreid tot 30 leden en later, 
op aanbeveling van het voorbereidend comité zelf, tot 32 leden. Van de 
32 in het voorbereidend comité vertegenwoordigde staten behoorden 18 
tot de landen in ontwikkeling. 

Op 23 januari 1963 benoemde de heer Oe Thant, secretaris-generaal van 
de Verenigde Naties, de heer Raoul Prebisch tot secretaris-generaal der 
Wereldhandelsconferentie (8). 

De voorbereidingen voor de Conferentie namen iets meer dan een jaar 
in beslag. De zeer uitvoerige documentatie werd opgesteld in overleg met 
de regionale economische organisaties van de V.N., haar gespecialiseerde 
instellingen en andere internationale organisaties. 

Ook werden de vraagstukken die op de voorlopige agenda van de Con
ferentie waren geplaatst door hen aan een onderzoek onderworpen (9). 
Het voorbereidend comité ging in zijn preliminair onderzoek van de agenda
punten zeer diep op de materie in, vooral wat de Noord-Zuid-handel betreft. 
Russische pogingen om de uitbreiding van de handel tussen het Westen 
en het Oosten aan de orde te stellen, hadden geen resultaat. 

Ook de ontwikkelingslanden wezen erop dat het oostelijke blok zijn 
handel meer door politieke dan door economische overwegingen laat 
bepalen en dat voor uitbreiding van de handel met de communistisch 
geregeerde landen de convertibiliteit van hun valuta noodzakelijk is. 
De zogenaamde crisis bestendige handel van deze staten werd afgedaan 
met een verwijzing naar de grote fluctuaties in de handel van de landen 
van het oostelijk blok met de landen in ontwikkeling. 

De Russische geestdrift voor de Wereldhandelsconferentie koelde in 
deze fase aanzienlijk af. 
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De vertegenwoordigers van de onderontwikkelde landen legden tijdens 
de tweede zitting van het voorbereidend comité een gemeenschappelijke 
verklaring af (doe. È/3799) over het internationale handels- en ontwikke
lingsbeleid waartoe de Conferentie diende te voeren. Deze gemeenschappe
lijke verklaring markeert het ontstaan van de "Groep der 75" die het 
gezicht van de Conferentie in zo sterke mate bepaalde. 

De resultaten van deze besprekingen zijn neergelegd in het rapport van 
de secretaris-generaal aan de Conferentie die op 23 maart 1964 te Genève 
werd geopend en die haar werkzaamheden op 16 juni 1964 beëindigde. 

m. VERLOOP VAN DE CONFERENTIE 
A. Procedure 

De conferentie werd bijgewoond door vertegenwoordigers van 120 sta
len. De heer Abdel Monein EI-Kaissouni, vice-president van de Verenig
de Arabische Republiek, werd tot voorzitter gekozen bijgestaan door 27 
ondervoorzitters; de heer Hakim (Libanon) werd benoemd tot rapporteur. 
Vervolgens werden vijf grote commissies ingesteld om de diverse punten 
van de agenda aan een gedetailleerd onderzoek te onderwerpen: 
- Eerste Commissie, internationale grondstoffen problemen, 
--- Tweede Commissie. handel in eindprodukten en halffabrikaten, 
- Derde Commissie, verbetering van de onzichtbare handel van de lan-

den in ontwikkeling en financiering van eeu expansie van het inter
nationale ruilverkeer, 
Vierde Commissie, institutionele bepalingen, methoden en voorzienin
gen ter uitvoering van maatregelen betreffende de expansie van de 
internationale handel, 
Vijfde Commissie, expansie van de internationale handel en haar be
lang voor de economische ontwikkeling alsmede consequenties van het 
bestaan der regionale economische blokken. 

Ook koos de Conferentie een Bureau, bestaande uit haar voorzitter, de 
27 ondervoorzitters en de rapporteur van de Conferentie, alsmede de voor
zitters van de vijf Grote Commissies. Dit Bureau heeft met name zorg
gedragen voor de coördinatie van de werkzaamheden en voorstellen uitge
werkt inzake de Slotakte, het verslag en de akten van de Conferentie als
ook inzake de verslagen van de Grote Commissies en het mandaat van 
het Redactiecomité van de Slotakte. Al deze voorstellen hebben als richt
lijn gediend voor de werkzaamheden van het Redactiecomité. 

Dit Redactiecomité werd benoemd op de vijfentwintigste plenaire ver
gadering. Het bestond uit 34 leden waaronder de 32 leden van het Bureau. 

Het verslag van de Conferentie en de Slotakte werden op 16 juni 1964 
ondertekend. 

B. Groepsvorming op de Conferentie (10) 
Het eigenlijke besluitvormingsproces ter Conferentie heeft zich vrijwel 

geheel buiten de formele zittingen afgespeeld. Het vond plaats in de di-
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verse regionale politieke groeperingen en in talrijke informele of semi
formele onderhandelingsgroepen, waarin als regel "onderontwikkelden" 
en "westerse ontwikkelden" tegenover elkaar zaten; de besprekeingen con
centreerden zich namelijk de facto vrijwel geheel op de handel van de 
landen in ontwikkeling met de westerse wereld. De staten van het ooste
lijn nl ok hebben daardoor ook ter Conferentie een gefrustreerde rol ge
speeld. 

Deze "socialist.ische staten", te weten de Sovjet-Unie, Albanië. Boelga
rije. Polen, Roemenië, Tsjechoslowakije, Wit-Rusland, Oekraïne en Hon
garije, vormden ter Conferentie "Groep A". Dit in de V.N. zo homogene 
blok vertoonde splitsingsverschijnselen doordat Roemenië, zowel in rede
voeringen als bij sommige ste1l1rni:lgen een eigen koers volgde. 

De westerse landen. die zich in het kader van de O.E.S.O. systema
tisch op de Conferentie hadden voorbereid zonder evenwel tot overeen
stemming te komen, traden samen met enige niet-O.E.S.o.-leden (11) op 
als "Groep Iï'. 

De Latijnsamerikaanse landen, uitgebreid met Jamaïca, Trinidad en 
Tobago, el' inclusief Cuba dat zich trachtte te associëren met de "socia
listische staten", vormden "Groep C'. 

De Afro-Aziatische landen. inclusief China (Formasa), Israël, Mongo
lië en Zuid-Slavië vormden tezamen "Groep D". 

Groep C en Groep D, exclusief China en Israël en uitgebreid met 
Nieuw-Zeeland, waren identiek met de ,,75" (12). De ,,75" zijn tijdens de 
Conferentie op georganiseerde wijze opgetreden. Zij besloten tot een pe
riodiek wisselend voorzitterschap en vormden van commissie tot com
missie tripartiet samengestelde groepen (Afrika-Azië-Latijns-Amerika). 

Het westelijke standpunt vertoonde vele schakeringen: 
De Verenigde Staten hielden vast aan het handhaven van de principes 

van meesthegunstiging en non-discriminatie, een benadering die door de 
meeste deelnemers aan de Conferentie conservatief werd geacht, maar 
die mede geïnspireerd was door oprechte twijfel aan het nut voor onder
ontwikkelde landen van bij voorbeeld selectieve of zelfs algemene tarief
preferenties. 

Binnen de EE.G. hadden zich Frankrijk (Organisatie van de markten) 
en België (selectieve tariefpreferenties, bekend als plan-Brasseur) vóór 
de Conferentie onderscheiden door nieuwe ideeën. Minister Brasseur, 
fungerend voorzitter van de Raad, werd aangewezen als woordvoerder 
voor de Gemeenschap. Het gemeenschappelijk optreden van de E.E.G. 
ter Conferentie bleef echter in hoofdzaak beperkt tot verdediging tegen 
kritiek op de E.E.G. en - in de laatste weken van de Conferentie - het 
namens de E.E.G. naar voren brengen van compromisformules over be
langrijke handelspolitieke problemen die in verband staan met het Ver
drag van Rome (grondstoffen, toegang tot de markten, preferenties)_ 

Evenals de westerse groep als geheel, heeft ook de E.E.G. talrijke 
coördinatiebijeenkomsten gehouden, waarvan sommige met de ge associeer-
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de staten in Afrika en Madagaskar (13). Deze staten bevonden zich op 
deze Conferentie in een merkwaardige positie: enerzijds verbonden met 
de E.E.G., stonden zij anderzijds onder grote druk van de overige lan
den in ontwikkeling. De Afrikaanse solidariteit heeft op kritieke momen
ten geprevaleerd. 

De Scandinavische landen stonden vaak, doch niet voor alle onderwer-
pen. vrij dicht bij de standpunten der ,,75". 

Australië en Nieuw-Zeeland waren de Conferentie ingegaan met de be
doeling om als grote grond~toffenproducerende naties zoveel mogelijk 
met de ,,75" mee te gaan. Naarmate de Conferentie vorderde, vertoon
den hun standpunlen echter steeds meer overeenstemming met die der 
andere westelijke staten. 

Engeland vervulde tijdens de Conferentie een bemiddelende rol, met 
name tijdens de "verzoeningsonderhandelingen", waaraan slechts een 
klein aantal staten deelnam (minder dan 10). 

De E.V.A. is tijdens de Conferentie niet als groep opgetreden. 

C. Het kader van de onderhandelingen 
Men Z0U verwacht kunnen hebben dat de onderhandelingen ter Confe

rentie zich vrijwel geheel tussen de onderontwikkelde landen als vragers 
en de ontwikkelde landen als potentiële aanbieders zouden hebben afge
speeld. In feite hebben er vele onderhandelingen plaatsgevonden binnen 
de ,.75" en binnen de westerse groep. 

Zo werd over de kwestie van de preferenties die door ontwikkelde aan 
onderontwikkelde landen worden verleend, geruime tijd gedisputeerd tus
sen de achttien met de E.E.G. geassocieerde staten en de overige ont
wikkelingslanden, die een systeem bepleitten van non-discriminatoire pre
ferenties aan de gezamenlijke landen in ontwikkeling. Over dit laatste 
beginsei werden de ,,75" het ten slotte eens, met dien verstande dat bij 
de opheffing van reeds bestaande discriminatoire preferenties de hier
door benadeelde landen gelijkwaardige voordelen zouden moeten ontvan
gen. 

De westelijke landen konden akkoord gaan met de gedachte van de 
afschaffing van discriminatoire preferenties; er bleef echter tussen hen 
over preferenties in het algemeen een onoverkomenlijke breuk bestaan 
tussen enerzijds de Verenigde Staten en enkele Europese landen, die vol
strekt tegen elke vorm van preferenties gekant bleven, en anderzijds de 
E.E.G., het Verenigd Koninkrijk en enige andere staten, die wel voorstan
der van preferenties waren. 

Het gehele probleem van de preferenties werd uiteindelijk verwezen 
naar een door de secretaris-generaal van de V.N. in te stellen commis
sie van regeringsdeskundigen. 

Ook de commissies vormden door het vaak onbegrensd gebruikmaken 
van het stemrecht der leden (the indiscriminate use of the votingma
chine) niet bepaald een kader voor onderhandelingen. Een uitzondering 
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vormt de Derde Commissie die niet alleen de meeste aanbevelingen op
stelde, rm,a r ook veel eerder dan de andere haar werkzaamheden beëin
digde. 

De compromisformules kwamen tot stand in allerlei negotiatiefora, sa
mengesteld uit gedelegeerden van een klein aantal ontwikkelde en onder
ontwikkelde staten. 

Deze verzoeningsgroepen werden halverwege de Conferentie actief en 
hadden een zeer grote invloed op het uiteindelijke resultaat, zoals dit in 
de Slotakte is neergelegd. De slot-compromissen namen de plaats in van 
teksten die eerder In de commissies waren aangenomen met stemmin
gen waarbij veelal de ontwikkelde landen tegenstemden of zich onthiel
den. 

Zo kwam het uiteindelijke onderhandelingsresultaat tot stand: 
a. 57 aanbevelingen, samengevat in de Slotakte, waarvan 

9 werden voorgesteld door de Eerste Commissie (internationale 
grondstoffenpro b ler:~el1), 

8 door de Tweede Commissie (handel in eindprodukten en halffabri
katen), 

26 door de Derde Commissie (onzichtbare handel en financiering van 
de uitbreiding van de handel), 

3 door de Vierde Commissie (instellingen en methoden tot uitbreiding 
van de internationale handel), 

J 1 door de Vijfde Commissie (principiële vraagstukken). 
b. 15 "algemene" en 13 "bijzondere beginselen" betreffende de interna

tionale handelsbetrekkingen en de handelspolitiek ter bevordering 
van de ontwikkeling en nogmaals 8 beginselen betreffende de tran
sito-handel van niet aan zee gelegen landen. 

Hierop wordt nader ingegaan bij de bespreking van de Slotakte. 
(wordt voortgezet) 

(I) Openingsrede van de heer Prebisch, secretaris-generaal der Wereldhandels
conferentie, 24 maart 1964; Marcus Timmler: Das Drama der Genfer Handels
konferenz, Aussenpolitik, Heft 7, Juli 1964. 
(2) Declaratie van de Conferentie van Caïro, paragrafen 59 en 60. 
(3) Prof. Dr. Hans Bachmann, Die Westlichen Industriestaaten nach der Genfer 
Entwicklungskonferenz, Aussenwirtschaft, Heft 11/1964, Schweizerisches Institut 
für Aussenwirt,chafts- und Marktfor,chung. Sankt Gallen. 
(4) Resolutie 1707. 
(5) Resolutie 917. 
(6) Resolutie 1710 van de Algemene Vergadering, 19 december 1961. 
(7) Resolutie 1785. 
(8) De bekende econoom Prebisch was tijdens het bewind van Peron gouver
neur van de Centrale Bank van Argentinië. Na zijn breuk met Peron week hij 
uit en werd hij benoemd tot uitvoerend secretaris van de Economische Commissie 
voor Latijns-Amerika van de Verenigde Naties. 
(9) Belangrijke resoluties en verklaringen zijn onder meer neergelegd in de 
verslagen betreffende de vergadering te Brazilia van de Economische Commissie 
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voor Latijns-Amerika, het Handvest van Alta Gracia, aangenomen door het 
speciale coördinatiecomité voor Latijns-Amerika van de Organisatie van L\meri
kaanse Staten, de r~solutie van de Economische Commissie voor Afrika en van 
de Economische en Sociale Commissie van de Organisatie voor Afrikaanse 
Eenheid te Niamey, een resolutie van de Economische Commissie voor Europa 
en de resolutie van Teheran, die werd aangenomen door de Economische Com
missie voor Azië en het Verre Oosten. 
(10) Dr. J. Kaufmann, De V.N.-Conferentie voor handel en ontwikkeling. 
Internationale Spectator - Jaargang XVIII, no. 15 - 8 september 1964. 
(11) Australië, Cyprus, Finland, Liechtenstein, Monaco, Nieuw-Zeeland, San 
Marino en Vaticaanstad. Japan is lid van de O.E.S.O. 
(12) De aanduiding van ,,75" hangt samen met het aantal ondertekenaren van 
de gemeenschappelijke verklaring der landen in ontwikkeling die tijdens de 
tweede zitting van het voorbereidend comité en vevolgens in de 17de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties werd voorgelegd. Als ondertekenaar van 
deze verklaring was Nieuw-Zeeland in de unieke positie dat het tijdens de 
Conferentie aan de vergaderingen van twee groepen deelnam. Aan het eind 
van de Conferentie is dit land echter uit de ,,75" getreden, doordat het de slot
verklaring van deze groep niet ondertekende. 
(13) Protocol no. 4 van de inmiddels in werking getreden Overeenkomst van 
Jaoende bepaalt dat de Gemeemch<,p en de mei haar geassocieerde staten op 
internationaal niveau rekening dienen te houden met de wederzijdse belangen, 
daartoe samen moeten werken, met name door overleg in de Associatieraad, om 
gezamenlijk op internationaal niveau passende acties te ondernemen ter op
lossing van de ten aanzien van de afzet en commercialisatie van tropische 
produkten gerezen problemen. 
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Buitenlands Panorama 

Congo 

D e politieke moeilijkheden rond de Kongo hebben een dimensie gekregen 
die een regelrechte bedreiging inhoudt voor het bestaan van de OAU 

(Organisation of African Unity). Er dreigt een splitsing in twee tegenover 
elkaar staande Afrikaanse kampen. Op 10 fehruari hebben de leiders van de 
14 Frar.ssprekende Afrikaanse landen elkaar in de hoofdstad van Mauri
tania, Nouakchott, ontmoet ter bespreking van de Kongolese situatie en 
de buitenlandse inmenging in dat land. De meerderheid van de aanwezige 
regeringsleiders verklaarde zich tegen de inmenging van buitenlanders 
in de binnenlandse aangelegenheden van Kongo en pleitte voor steun aan 
de Kongolese regering. 

Togo, Gaboen, Ivoorkust, Niger, Opper Volta en Dohomei hielden een 
pleidooi voor het laten herleven van de politieke aktiviteiten der Unie voor 
Ekonomische Samenwerking der 14 Afrikaanse staten en Madagascar 
(UAMCE). Het voorstel op zichzelf manifesteert al een duidelijk wan
trouwen aan het adres van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAU) 
aangezien met het tot stand komen van de OAU de UAMCE zijn politieke 
aktiviteiten staakte en zich verder slechts met economische aangelegen
heden bezighield. 

De zes genoemde Afrikaanse staten menen dat Afrikaanse extremisten 
zoals Kwame Nkrumah en Ben BeHa in de OAU te veel invloed uitoefenen 
en zich. met schending van het charter van de OAU, in de binnenlandse 
aangelegenheden van andere staten mengen. Ook landen als Kenya, 
Oeganda en Tanzania laten zich drijven op hun haat voor Tsjombe met 
een \"oorbijgaan aan de consequenties van hun ondersteuning van de 
Kongolese opstand. 

Het opereren van troepen uit Oeganda op Kongolees gebied is een zaak 
waaraan de Organisatie van Afrikaanse Eenheid niet kan voorbijzien 
zonder het voor de hand liggende verwijt toegemeten te krijgen een 
radikaal instrument te zijn dat ten dienste staat van de politieke oog
merken van bepaalde landen. Het tekortschieten van de speciale ad hoc 
commissie van de OAU voor Kongo betekende toch al een verminderde 
reputatie van deze jonge organisatie. 

27 



De inmenging van bepaalde landen in de binnenlandse aangelegenheden 
van Kongo - daarbij gesteund zoals een aantal regeringsafgevaardigden 
te Nouakchott opmerkten, door communistische landen, bijvoorbeeld China, 
heeft er toe geleid dat verschillende Afrikaanse politici zich realiseren 
dat er een gevaarlijke situatie zal ontstaan op het gehele continent als 
deze agressieve politiek zou leiden tot de vorming van een vreemd brugge
hoofd in een land als Kongo. 

Niet alleen de veiligheid van Kongo zou daardoor bedreigd worden maar 
minstens evenzeer die van andere landen in Oost- en West Afrika. 

Van betekenis is de houding die het potentieel meest invloedrijke land 
van Afrika, Nigeria, heeft ingenomen. En aan het standpunt van Nigeria 
behoeft geen twijfel te bestaan. Tijdens de behandeling in de V.N. van 
de klacht inzake het Belgisch-Amerikaanse optreden in Kongo heeft de 
Nigeriaanse afgevaardigde in de V.N. zich vierkant opgesteld tegen de 
inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Kongo. 

Dat men zich in Afrika de gevaren bewust is kwam eens te meer tot 
uiting tijdens een bijeenkomst op 5 maart te Nairobi van de politieke 
commissie van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid. Een Soedanees 
voorstel om ook de Kongolese opstandelingenvertegenwoordigers te horen 
over de situatie in Kongo haalde geen vereiste meerderheid. 

Dertien landen stemden voor het voorstel, zeven tegen en veertien 
onthielden zich van stemming. 

J. V. 
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Parlementai re kantte ken i ngen 

Financiën 

De begroting van Financiën in de Tweede Kamer heeft enige actualiteit 
gekregen doordat juist de dag, vóór de Kamer het debat met minister 

Witteveen begon, de Franse president De GaulIe de terugkeer naar de 
gouden standaard bepleitte. Dat hij zich daarbij meer door politieke dan 
door monetaire motieven heeft laten leiden bleek al spoedig. Minister Witte
veen stelde dan ook de Kamer gerust: de regering zou aan deze aspiraties 
geen voet geven, tenzij op deugdelijke economische gronden de juistheid 
ervan zou blijken. Intussen is deze zeepbel van president De Gaulle vrij 
spoedig uiteengespat, omdat ook vooraanstaande internationale autori
teiten van de idee niet veel heel hebben gelaten. Frankrijk, zo werd gezegd, 
streefde naar de Europese suprematie, ook op monetair terrein. 

Het financiële debat zelf werd van KVP-zijde door mr. T. Brouwer, 
toegespitst op enkele belangrijke vraagstukken, zoals de bestrijding van 
de inflatie, de hulp aan ontwikkelingslanden, de onrust rond de bankfusies 
en de belastingdruk, vooral voor grote gezinnen en ongehuwden. Bovendien 
kwam, bij vrijwel alle fracties de zaak van het kwitantiezegel om de hoek 
kijken, een zaak, die tenslotte haar bekroning vond in de aanvaarding van 
een motie, waarin de Kamer haar wens tot afschaffing nog eens kracht 
bijzette. Mogen we staatssecretaris mr. dr. Van de Berge op dit punt ge
loven, dan was hij het helemaal met de Kamer eens, maar waren de tien 
miljoen gulden, die met de afschaffing gemoeid zijn, in 1965 niet meer 

beschikbaar. De nieuwe begroting zal hier dus het verlossende woord moeten 
spreken. 

Minister Witteveen zelf heeft nogmaals betoogd, dat de ontwikkelings
hulp ook voor de regering een belangrijke zaak is, maar ... dat zij moet 
worden afgewogen tegen andere prioriteiten, een antwoord, dat reeds eerder 
op het Binnenhof heeft geklonken. De Kamer heeft er voor 1965 overigens 
nog genoegen mee genomen, maar zal dat in 1966 niet meer doen. Aan 
de uitdrukkelijke wens van mr. Brouwer om fiscale maatregelen te nemen 
ten behoeve van Nederlandse industrieën, die zich in ontwikkelingslanden 
gaan vestigen, kwam prof. Witteveen niet tegemoet. Hij meende, dat op 
dit terrein reeds voldoende gebeurde. 
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Het moet voor minister Witteveen overigens een voldoening zijn geweest, 
dat hij in de Kamer een kritische uitlating van EEG-vice-voorzitter Mar
jolin kon rectificeren. De heer Marjolin had zich niet al te lovend over 
de Nederlandse maatregelen tot inflatiebestrijding uitgelaten. Nu kon 
dr. Witteveen zeggen, dat de heer Marjolin die kritiek heeft teruggenomen. 
Hij had zich in zijn rede voor het Europees parlement "te weinig genuan
ceerd" uitgedrukt, omdat de heer Marjolin onvoldoende rekening had 
gehouden met de maatregelen van de Nederlandse regering, die in begin 
1964 tegelijk met de loonexplosie waren genomen. 

Voor de sterke ongerustheid, die door de bankfusies was ontstaan, toonde 
minister Witteveen wel enig begrip, maar hij achtte toch geen aanleiding 
aanwezig om zelf maatregelen te nemen. Hij zei, dat er voldoende banken, 
ook kleinere, in Nederland zelfstandig zijn blijven bestaan, om voor een 
behoorlijke concurrentie te kunnen zorgdragen. Van een volledige mono
polisering was dan ook geen sprake. Over de recentelijk gepubliceerde 
nieuwe bankiersvoorwaarden wilde minister Witteveen zich in de Kamer 
nog niet uitlaten. Hierover wordt nog op het hoogste niveau overleg ge
pleegd. De bankiers zelf zien deze voorwaarden niet als een kartel. Zij 
hebben zich echter bereid verklaard tot het nemen van maatregelen, 
wanneer mocht blijken, dat het algemeen belang schade heeft geleden. 

In het tweede deel van dit financiële debat moest minister WiUeveen 
de Kamer verantwoording geven voor zijn beleid ten aanzien van het 
beheer van de domeingronden. Vooral de mogelijke verkoop van gronden 
in de nieuwe polders aan pachters, stuitte op ernstig verzet in de Kamer. 
De socialisten spraken in dit verband zelfs over "uitverkoop van staats
bezit". Deze gronden, door een nationale inspanning aan de zee onttrokken, 
behoren nationaal bezit te blijven. Van de zijde van de regeringspartijen 
zag men dit anders. De boer, die in staat is het land, dat hij bewerkt te 
kopen, moet daartoe ook in de gelegenheid zijn. Vele jaren is van KVP
zijde reeds aangedrongen op afstoting van dit staatsbezit. Het werd echter 
geweigerd op grond van het feit, dat de grondprijzen in ons land nog 
niet voldoende stabiel zouden zijn. Nadat de wet vervreemding landbouw
gronden was verdwenen en de grondprijzen zich aan het marktniveau 
hadden kunnen aanpassen, vond de regering, dat er geen motieven meer 
waren om de gronden in eigen beheer te houden. De oppositie tegen de 
regeringsplannen bleek geen meerderheid te kunnen krijgen. 

Landbouw 
Slechts zeer korte tijd nadat de landbouwcommissie uit de Tweede Kamer 

de begroting in openbare commissievergadering had besproken, kon de 
begroting reeds in plenaire behandeling komen. Veel nieuws viel er toen 
niet meer te vertellen, zij het, dat juist op Europees niveau enkele zeer 
belangrijke beslissingen waren genomen: er bestond in Brussel eenstem
migheid over de "prijsvorken" voor melk en rundvlees; de melk-richtprijs 
zou niet worden bevroren. Bovendien kon minister Biesheuvel de Kamer 
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mededelen, dat ook een basis-akkoord was bereikt over de invoer van 
groenten en fruit uit derde landen. De grootste bezwaren, die in Nederland 
tegen deze regeling leefden zijn hierin weggenomen. 

Over het algemene landbouwbeleid, voor zover dat binnenslands gevoerd 
kan worden, zei minister Biesheuvel nog, dat in het jongste verleden het 
kostenpeil van onze landbouw onder invloed van buiten de landbouw werk
zame krachten met 15 tot 20 pct. is gestegen. In diezelfde periode is het 
garantieprijspeil, mede onder invloed van het langzaam op gang komende 
E.E.G .-landbouwbeleid, met 20 tot 25 pct. verhoogd. De marge, die ten 
gunste van de boer overbleef. was ook hard nodig, zei minister Bies
heuvel. Het grote gevaar, dat de bewindsman thans waarnam hield in, 
dat er in de toekomst nog nauwelijks mogelijkheden zullen zijn om verdere 
kostenstijgingen te compenseren. Bovendien zijn de mogelijkheden tot 
produktiviteitsverbetering afgenomen, althans binnen de bestaande be
drijfsstructuur . Dit betekent, dat alleen dan een verbetering kan worden 
bereikt, wanneer de landbouw nieuwe wegen gaat inslaan. Het beleid moet 
dan ook gericht zijn op verbetering van de bedrijfsstructuur, verbetering 
van de kwaliteit der produkten en van het verwerkings- en handelsappa
raat. "Wij dienen te beseffen," zei minister Biesheuvel, "dat dit gepaard 
zal gaan met een verdere vermindering van het aantal personen, dat in 
de landbouw werkzaam zal zijn en dat dit proces vele gezinnen op het 
platteland voor grote problemen stelt." 

Algemene Zaken 
Ofschoon de behandeling van de begroting van Algemene Zaken door 

de Eerste Kamer vaak een weinig boeiende gebeurtenis is, heeft zij dit 
jaar enig relief gekregen door het debat over de vraag of de koning bij 
een min of meer langdurig verblijf buitenslands vervangen kan worden. 

Prof. De Gaay Fortman (AR) erkende uiteraard, dat onder vigeur van 
de huidige Grondwet een regentschap alleen mogelijk is, wanneer de koning 
de uitoefening van zijn prerogatieven tijdelijk neerlegt, danwel afstand 
doet en er geen opvolger is, die aan de grondwettelijke vereisten voldoet. 
Maar een regentschap moet ook mogelijk zijn, wanneer de koning een 
langere vakantie geniet, danwel wanneer hij ergens een staatsiebezoek 
moet afleggen. Dit laatste vergt vaak grote inspanningen en het is niet 
verantwoord om het staatshoofd dan ook nog met de regeringszaken thuis 
te belasten. Een ander motief, zei prof. De Gaay Fortman, was de moge
lijkheid, dat het contact tussen de koning en het kabinet verbroken kan 
worden, terwijl de koning niet in staat is snel naar het land terug te keren. 
Hij wilde deze zaak overigens niet dogmatisch, maar realistisch benaderen. 
Daarom pleitte hij voor een algemene regeling voor de waarneming van 
het koninklijk gezag bij langdurige afwezigheid van het staatshoofd. 

Premier Marijnen wilde niet ontkennen, dat er moeilijkheden kunnen 
rijzen, maar hij zag de zaak toch niet zo somber in als prof. De Gaay 
Fortman. Door de moderne communicatiemiddelen zijn de kansen op 
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een verbreken van het contact steeds geringer. Mr. Marijnen deelde mede, 
dat deze zaak aan de orde komt in de "proeve van een nieuwe Grondwet", 
die door Binnenlandse Zaken thans wordt opgesteld, De minister-president 
geloofde niet, dat onder de huidige Grondwet overdracht van bevoegd
heden mogelijk is. Wanneer bij de wet een tijdelijke overdracht mogelijk 
gemaakt zou moeten worden zou dit inhouden, dat koningin Juliana en 
prinses Beatrix niet meer samen op reis kunnen. Ook met deze kant van 
de zaak moet rekeni>lg gehouden worden. 

Prof. dr. L Samkalden (P.v.d.A.) besprak een ander staatsrechtelijk 
punt, n.1. de verantwoordingsplicht, die de ministers hebben. Hierbij is 
art. 104 Grondwet in het geding. Prof. Samkalden betoogde, dat het hier 
gaat om een stuk geschreven constitutioneel recht. Daardoor kan het 
hoogstens gaan om de interpretatie ervan. Prof. Samkalden vroeg zich 
af of een bewindsman, die weigert te antwoorden, zich kan beroepen op 
andere omstandigheden dan het staatsbelang. Hij erkende, dat men dit 
staatsbelang, in sommige gevallen, wellicht ruim zal moeten interpreteren. 
In laatste instantie blijft de beoordeling van de vraag of het staatsbelang 
hier in het geding is, echter bij de Kamer. 

Premier Marijnen deelde dit inzicht niet. Hij herinnerde er aan, dat 
de staatsrechtsgcleercen het niet met elkaar eens zijn. Men is het wel 
eens over de heersende leer: de ministers zijn in het algemeen verplicht 
beide Kamers en de individuele leden zo goed mogelijk in te lichten op 
de vragen, die hun worden gesteld. Noch art. 104 Grondwet, noch het 
parlementair stelsel verplicht tot het beantwoorden van iedere vraag van 
een kamerlid. Art. 104 Grondwet verbiedt een minister te antwoorden, 
wanneer het staatsbelang daardoor geschaad wordt. Het weigeren van 
en antwoord kan echter ook, aldus premier Marijnen, uit beleidsrnotieven 
geschieden. Daarmee was men bijna weer terug in 1959, toen de nieuw 
opgetreden premier De Quay weigerde te antwoorden op vragen van 
mr. Burger (P.v.d.A.) over bepaalde aspecten van de kabinetsformatie. 

De minister-president erkende wel, dat het tenslotte aan de Kamer is 
om al dan niet genoegen te nemen met het niet of onbevredigend ant
woorden door een minister. Daarmee is de controlerende functie van de 
Kamer voldoende veilig gesteld, aldus zijn oordeel. 

Prof. Samkalden was het met dit antwoord niet eens. Hij zei, dat art. 104 
Grondwet geen enkel ander motief tot het weigeren van een antwoord 
kent dan het staasbelang. Het weigeren van een antwoord moet naar een 
belangrijke norm geschieden. Mr. Marijnen bleef staande houden, dat 
art. 104 geen limitatieve opsomming bevat, zodat ook andere motieven 
tot het weigeren van een antwoord kunnen leiden. 

V. d. S. 
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De leefbaarheid van ons land) 

door Drs. P. C. W. M. Bogaers 

Inleiding 

I
n 1964 hebben wij voor het eerst een produktie van meer dan 100.000 
woningen bereikt. Ik wil mijn rede niet aanvangen zonder nog eens 

deze belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de naoorlogse woning
bouw te hebben gememoreerd en mijn grote dankbaarheid te hebben uit
gesproken aan het adres van allen die bij de planning, de voorbereiding 
en de uitvoering van de bouw betrokken waren. Intussen zijn wij alweer 
op weg naar volgende mijlpalen. Met vereende krachten moeten wij er 
in kunnen slagen in enkele jaren een peil van 125.000 woningen per jaar 
te bereiken. 

Noodgedwongen hebben wij in de afgelopen tijd sterk in aantallen ge
dacht bij de strijd tegen de woningnood. Naarmate echter de oplossing 
meer in het zicht komt - en naarmate tevens de toeneming van de wel
vaart zich duidelijker aftekent - komt ook het belang van verdere 
kwaliteitsverbetering van de woningen meer en meer naar voren. Dat 
hiervoor mogelijkheden aanwezig zijn, blijkt duidelijk uit mijn brief aan 
de Tweede Kamer van 17 november 1964. 

Als ik intussen voor het ogenblik even bij de aantallen woningen mag 
blijven stilstaan, dan zou ik een verband willen leggen met de ruimtelijke 
vraagstukken in ons land. 

De ruim 100.000 woningen, die wij in 1964 hebben gebouwd, vormen 
samen het woningbestand van een stad heel wat groter dan Utrecht. Of, 
Overijssels gezegd, niet veel minder dan het woningbestand van Zwolle, de 
drie Twentse steden en Deventer tezamen. Dat is dan nog maar de 
produktie van één jaar; en in dit tempo willen en moeten wij voortbouwen. 
Ik heb dan bovendien nog slechts gesproken van woningen. Daarnaast 
wordt er overal met vaart gebouwd aan fabrieken, kantoren, kerken, scho
len, ziekenhuizen, opslagplaatsen, havens, wegen, vliegvelden enz. enz. Dit 
alles moet zich afspelen in een land, dat tot de kleinste van Europa be
hoort en waar het, te oordelen naar de bevolkingsdichtheid, nu reeds zo 
"vol" lijkt. 

In brede kringen gaat dit perspectief een duidelijke bezorgdheid wekken. 
Het woord "leefbaarheid" duikt aan alle kanten op en heeft al zozeer 
burgerrecht gekregen, dat de taalkundige bezwaren tegen deze term het 
moeten afleggen. 
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Juist ook in onze kring is er reden voor bezinning op de "leefbaarheid" 
van ons land. Want bij deze vraag staat de mens in het middelpunt. De 
mens in zijn streven naar ontplooiing en naar geluk, maar ook als drager 
van de cultuur en vooral in zijn roeping van Godswege ten opzichte van 

al het geschapene. 
Het woord cultuur gaat terug op de latijnse stam die het bewerken 

van de grond aanduidt - de eerste stap bij het overwinnen van de chaos 
door een zinvolle inrichting van de menselijke levensruimte. Dát is, wat 
de mens gedaan heeft zo lang hij bewust op deze aarde heeft geleefd. ZÓ 
de aarde aan zich te onderwerpen, haar bewoonbaar te maken en haar 
bewoonbaar te houden, haar een steeds schoner beeld te doen zijn van haar 
Schepper, dat is voor de mens de vervulling van zijn scheppingsopdracht. 

Deze opdracht ligt er ook in onze moderne tijd, ook in het kleine en 
volle Nederland. Het is een opdracht, die minder primair lijkt dan die 
tot het verschaffen van een passend onderdak aan al onze gezinnen. Maar 
in perspectief gezien is het probleem van de woningnood oplosbaar, als 
wij er maar in slagen een voldoende expansie van de produktie te be
reiken. Met het ruimtelijke probleem ligt het veel moeilijker. Ondanks al 
onze inspanningen voor de landaanwinning, laat onze bodem zich slechts 
in relatief beperkte mate uitbreiden. De aanspraken op die bodem worden 
talrijker en dringender - en onderling tegenstrijdiger - naarmate de be
volking verder groeit en de Europese functie van ons land zich sterker 
ontwikkelt. Juist datgene waarvan wij bij de woningbouw zo snel mogelijk 
af willen _ het verdelingsprobleem - zal ons op het gebied van de 
leefruimte in steeds klemmender vorm blijven vergezellen. 

Hier ligt dan ook voor ons volk een permanente uitdaging, waarop 
wij minstens even krachtig moeten willen reageren als op de woningnood. 

De uitdaging 

Alvorens deze uitdaging wat nader te analyseren wil ik iets zeggen over 
de algemene ontwikkelingstendenties in onze tijd, waaruit deze bedreigin
gen voortkomen. Ik doe dat vooral, omdat die tendenties een onderdeel 
vormen van een onvermijdelijk, onomkeerbaar proces, dat zich niet alleen 
in Nederland, maar over de hele wereld voltrekt. Wij moeten daarom af
zien van elke wens om de klok terug te draaien. Er is, of wij het willen of 
niet, een aantal dingen waarmee wij zullen moeten leren leven. 

Ik wil bij enkele daarvan even stilstaan. 

1. De aantallen mensen 

Onze bevolking groeit nu al sinds het laatste kwart van de 19de eeuw 
met ongeveer 1,4% per jaar. Vergeleken met het wereldgemiddelde van 
1,8% _ merkwaardigerwijze ook ongeveer het groeicijfer van de Ver
enigde Staten en van de Sovjetunie - is dit een matig tempo. Onder de 
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landen van Europa, met een gemiddelde van 0,8%, groeit Nederland echter 
relatief snel. 

Op grond van recente demografische studies moeten wij verwachten 
dat onze huidige zgn. "natuurlijke aanwas" zich zal handhaven, ondanks 
de ook in Nederland voortgaande daling van het geboorteniveau. Dit is 
met n~me een gevolg van het jonger trouwen en de verlenging van de ge
middelde levensduur. Zo komt men tot een bevolkingsraming van 14-15 
mln omstreeks 1980 en van 20 mln (of wellicht zelfs hoger) bij de eeuw
wisseling. Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met migratie van 
buitenaf. 

Wat deze laatste betreft moeten wij denken aan de bijzonder gunstige 
ligging van ons land in West-Europa en aan het geleidelijk afbreken van 
de economische barrières tussen de West-Europese landen. Wanneer het 
bevolkingspotentieel in Nederland op den duur zou achterblijven bij het 
economische potentieel in Europees verband, zou een toestroming van 
bevolking uit andere delen van ons continent zeker niet tot de onmogelijk
heden behoren. 

Menselijkerwijs gesproken moet dan ook een cijfer van rond 20 mln 
omstreeks het jaar 2000 als een reëel gegeven worden aanvaard. Het 
Nederland van onze kinderen en kleinkinderen zal dan viermaal zoveel 
mensen tellen als het Nederland van onze ouders. 

2. De voortgang van de techniek met al haar consequenties 

In de bevolkingscijfers, waarvan ik sprak, weerspiegelt zich al de ge
weldige vooruitgang van wetenschap en techniek, waaraan wij een sterke 
daling van het sterftecijfer danken. Onze ouders konden een gemiddelde 
levensduur verwachten van 56 jaar; onze kinderen mogen op gemiddeld 
73 jaar rekenen. De zuigelingensterfte, die in 1900 nog 16% bedroeg, is 
praktisch geheel verdwenen. 

De opmars van de te'chniek en de technologie zet zich ook op andere 
gebieden voort. Ik stip er hier maar enkele aan om de ontwikkeling voor 
U op te roepen: de nieuwe energiebronnen als het gas, de elektriciteit, de 
aardolie, het aardgas en laatstelijk ook de atoomkracht; de tevoren on
gekende mogelijkheden voor verkeer, vervoer en telecommunicatie; de 
wonderwereld van de moderne chemie en de niet minder fantastische moge
lijkheden van de elektronica, met de daarin besloten overschakeling van 
hersenarbeid op machines en dus een steeds verdergaande automatisering. 
Wij kunnen nog maar vaag vermoeden, welke veranderingen ten goede en 
ten kwade uit dit alles zullen voortkomen. Maar zeker is, dat deze ver
anderingen diep zullen ingrijpen en ook, dat er op deze weg geen terug 
mogelijk is. 

3. De industrialisatie 

Een van de meest algemene consequenties van de technische ontwikkeling 
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is de over de hele wereld optredende verschuiving van bevolking uit de 
landbouw naar niet-agrarische beroepen. In Nederland is dit proces al 
ver voortgeschreden. Terwijl bij het begin van de eeuw nog bijna een 
derde van de beroepsbevolking in de landbouw werkte is het percentage 
nu al teruggelopen tot ongeveer 10 en is het te verwachten, dat het per
centage nog veel verder zal dalen. De structuurpolitiek van de Regering 
is erop gericht om het agrarische bedrijf door voortgaande produktiviteits
verhoging op een gezonde economische basis te brengen, zodat het in het 
kader van de E.E.G. en op de wereldmarkt zijn plaats kan handhaven. 
Grote inspanningen worden hiervoor opgebracht. Ik hoef slechts te wijzen 
op het omvangrijke programma van ruilverkavelingen, het uitgifte beleid 
in de nieuwe polders, het ontwikkelings- en saneringsfonds voor de land
bouw, enz. Maar het gevolg is dat de agrarische werkgelegenheid niet 
alleen relatief, maar ook absoluut omlaag gaat. Tegen het eind van de 
eeuw zal het aandeel van de agrarische sector in de beroepsbevolking zijn 
teruggelopen tot 3-4%, wellicht nog minder. 

De tegenkant hiervan is, dat de Nederlandse bevolking in de komende 
tijd zo goed als geheel haar werkgelegenheid zal moeten vinden in de 
industrie en de diensten. Vandaar de industrialisatiepolitiek van de Regering, 
die al spoedig na de oorlog is ingezet en die in korte tijd tot voor onze 
welvaart zulke verheugende successen heeft geleid. Alles wijst erop, dat 
deze ontwikkeling - ook als gevolg van de groeiende Europese functie 
van ons land - zich krachtig zal voortzetten. Nederland is bezig in snel 
tempo een industrieel land te worden. 

4. De verstedelijking 

Met de verschuiving van werkgelegenheid naar de niet-agrarische be
staansbronnen gaat over de hele wereld een verschuiving naar stedelijke 
levensvormen gepaard. Dit is in de huidige fase van de ontwikkeling wel 
het meest algemene en het diepst ingrijpende verschijnsel. De wereld
bevolking groeit met bijna 2/'0 per jaar, de stedelijke bevolking met 4%, 
dus dubbel zo snel. In de "Dec1aration of Delos", in 1963 opgesteld door 
een internationale groep deskundigen, wordt de verwachting uitgesproken 
dat in de rest van deze eeuw meer stedelijke leefruimte gebouwd zal moeten 
worden dan in de hele voorafgegane geschiedenis van de mensheid. Uit 
het oogpunt van de ruimtelijke ordening is de urbanisatie wereldprobleem 
nr. l. 

Nederland zal aan dit probleem ruimschoots zijn deel krijgen. Wij be
horen nu al tot de sterk verstedelijkte landen, met 60% van onze bevolking 
in kernen van 10.000 inwoners en meer. Tussen de volkstellingen van 1947 
en 1960 is van de totale groei van 1,9 mln niet minder dan 1,4 mln of bijna 
3/4 terecht gekomen in een stedelijke omgeving. En in de rest van deze 
eeuw zijn wij op weg naar een toestand met meer dan 95% van de totale 
werkgelegenheid in bestaansbronnen, die door hun aard min of meer aan 
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een stedelijke sfeer zijn gebonden. 
Nederland wordt in overwegende mate een "stedelijk" land. 

5. De welvaart 

Hierover kan ik kort zijn. Wij zitten er midden in. Tussen 1951 en 1963 
is de reële consumptie per hoofd met in totaal 48% toegenomen of met 
gemiddeld 3,4% per jaar. In een recent preadvies over Analyse en prognose 
van de consumptieve uitgaven heeft dr. J. B. D. Derksen, hoofd van het 
Bureau voor Statistische Analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
berekend, dat tussen 1970 en 1975 een peil van de reële consumptie kan 
worden bereikt, dat voor het gehele pakket van goederen en diensten per 
hoofd weer ongeveer 50% hoger ligt dan ons tegenwoordige niveau. En 
daarmee zal het eind zeker nog niet zijn bereikt. 

Ik hoef nauwelijks te zeggen welke consequenties deze welvaartsstijging 
zal hebben b.v. voor de eisen die men dan aan zijn woning zal stellen. In 
een onlangs verschenen Franse studie wordt voor het jaar 1985 aangenomen, 
dat een aan de gestegen behoeften beantwoordende huisvesting dan een der 
essentiële aspecten van de consumptie zal zijn geworden. 

6. De vrije tijd 

Niet minder duidelijk zijn de tendenties tot een toeneming van de vrije 
tijd. Sommigen verwachten, vooral dank zij de vorderingen van de auto
matisering in het produktieproces, in de toekomst welhaast een omkering 
in de verhouding van werktijd en vrije tijd. Maar ook al zou het niet zover 
gaan, de Nederlander van omstreeks 2000 zal toch wel zeker over belangrijk 
meer vrije tijd kunnen beschikken dan het tegenwoordige geslacht. Welke 
vorm dit ook aanneemt - korter werken per dag, minder dagen per week, 
langere vakanties - het zal in ieder geval een sterke weerslag hebben op 
de eisen aan het woonmilieu en aan de recreatiegelegenheid. 

7. De auto 

Naast de urbanisatie is dit het verschijnsel dat het diepst in de ruimtelijke 
ontwikkeling ingrijpt. Niet ten onrechte heeft men gesproken van de ex
plosieve gevolgen, die de uitvinding van de explosiemotor voor het hele 
ruimtelijke patroon heeft veroorzaakt. In de Verenigde Staten heeft de 
algemene motorisatie van de samenleving geleid tot een zo radicale ver
storing van de 19de eeuwse compacte stedelijke structuur, dat men is gaan 
spreken van de "exploding metropolis": een ontwikkeling waarbij allerlei 
stedelijke functies - wonen, industrie, kantoren en instellingen, maar ook 
delen van het winkelapparaat (shopping centers) - over het buitengebied 
worden verspreid. 

Ons land ligt met 11 inwoners per auto nog belangrijk achter bij de 
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meeste West-Europese landen, om niet te spreken van de Verenigde Staten 
(2,6 inw. per auto). Wij zijn echter bezig deze achterstand in een steeds 
sneUer tempo in te halen. Bovendien blijkt uit de verkoopcijfers dat het 
accent verschuift naar de lagere prijsklassen. De auto is bezig een algemeen 
gebruiksartikel te worden. 

Ik behoef niet te zeggen, dat het mij bijzonder welkom zou zijn als de 
verdere groei van de bestedingen voor de aanschaffing van auto's enigszins 
omgebogen zou kunnen worden naar investeringen in eigen woningbezit. 
Inderdaad moet ernstig geprobeerd worden het eigen woningbezit aan
trekkelijker te maken; dat wij hiermee bezig zijn, blijkt o.m. uit mijn brief 
van 17 november 1964 aan de Tweede Kamer. Toch meen ik, dat wij ook 
voor Nederland omstreeks het eind van de eeuw- wellicht zelfs eerder -
op een praktisch algemene motorisatie moeten rekenen, met alle conse
quenties van dien. 

8. De enorme schaalvergroting 

Een typerende trek van onze tijd van geweldige technische vooruitgang 
is de vergroting van de schaal van vrijwel aUe ontwikkelingen waarmee wij 
te maken hebben. 

Toen in 1931 de Waalhaven was voltooid, was dit een evenement: het 
grootste gegraven havenbekken van de wereld. Na de oorlog is haast in 
één ruk het havengebied van Rotterdam opgeschoven over heel Rozenburg 
tot aan zee en nu staan wij klaar om het nog met een paar duizend ha in 
zee uit te bouwen. Vlak na de oorlog was volgens deskundige rapporten 
een olietanker van 16.000 ton het schip van de toekomst. Nu ligt de 
courante maat enige malen hoger en worden de havens op de Maasvlakte 
berekend op schepen van over de 100.000 ton. Bij de stadsuitbreidingen 
worden door middel van bouwstromen hele wijken tegelijk uit de grond 
gestampt. Op verkeersgebied hebben de autosnelwegen met hun knoop
punten in 2 of 3 étages een nieuwe schaal ingevoerd. De eerste ruil
verkavelingsplannen hadden een omvang van -+- 300 ha; een van de nieuw
ste - dat voor de Alblasserwaard - omvat 22.500 ha. En zo zou ik kunnen 
doorgaan. 

De moderne grote industrieën vragen terreinen van tientallen, soms van 
honderdtallen, een enkele zelfs van meer dan 1.000 ha. In het landelijk 
gebied openbaart de schaalvergroting zich in de toeneming van de be
drijfsgrootte, de ruimere maaswijdte van het wegennet, de grotere af
standen tussen de verzorgingskernen die onder de moderne omstandigheden 
nog mee kunnen blijven doen. In de Noordoostpolder zijn 11 dorpen ge
bouwd. In Oostelijk Flevoland worden het er (buiten Lelystad) nog maar 
3 en waarschijnlijk zal in Zuidelijk Flevoland met 1 verzorgingskern kunnen 
worden volstaan. 

Schaalvergroting ook voor de ruimtelijke kaders waarin wij moeten 
denken. Sinds de Woningwet in 1901 het gemeentelijke uitbreidingsplan 
invoerde hebben wij eerst de streek als grotere eenheid zien opkomen en 
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toen het land als geheel. Maar wij moeten bedenken dat Nederland een 
klein land is en dat de dimensie van de komende periode een Europese is. 
Vlak over onze grens, in Duitsland en België/Noord-Frankrijk, liggen grote 
industriële en stedelijke concentraties die mede onze eigen ontwikkeling 
bepalen. En de poortfunctie in de delta van de Rijn, Maas en Schelde 
geeft ons zulk een nauwe relatie met het verdere achterland op ons con
tinent, dat wij alleen al daarom clP Europese schaal moeten leren denken. 

lIl. Bedreigingen voor de leefbaarheid 

Als wij ons zorgen maken Om de leefbaarheid van ons land, dan is het 
waarlijk niet om de aantallen mensen alleen. Het is te doen om het 
hele complex van ontwikkelingen dat ik in het voorgaande heb aangeduid. 

Van de mens uit gezien plaatst de moderne, door wetenschap en techniek 
beheerste cultuur ons voor een merkwaardige paradox. Aan de ene kant 
is het kennen en kunnen van de mensheid tot een haast fantastische trap 
gestegen en ligt er, technisch gesproken, nog een geweldige vooruitgang 
in het verschiet. De overvloed lijkt in het bereik te komen. Aan de andere 
kant leidt deze zelfde ontwikkeling tot een toenemende schaarste aan de 
meest elementaire goederen, waaraan de mens voor zijn bestaan zelf be
hoefte heeft: lucht, water, privacy, rust en stilte, contact met de natuur, 
fysieke en geestelijke harmonie. Hier liggen met name de problemen, die 
wij onder het oog moeten zien. 

1. Zuivere lucht 

De eerste levensnoodzaak is, dat de mens in letterlijke zin kan ademen. 
Maar in sommige dichtbewoonde en sterk geïndustrialiseerde gebieden be
gint zuivere lucht al een schaars artikel te worden. Dit is des te erger, 
omdat er in de lucht geen biologische zelfreiniging plaatsvindt, terwijl het 
ook weinig helpt of er elders nog gebieden met onbedorven lucht aanwezig 
zijn. Waar de lucht vervuild is, moet zij noodgedwongen direct worden ge
consumeerd. 

Gelukkig zijn de omstandigheden in ons vlakke land met zijn ligging 
vlak aan zee betrekkelijk gunstig, maar ieder van ons weet ook in Neder
land gebieden aan te wijzen waar de atmosfeer al vertroebeld is. Met de 
voortgaande industrialisatie neemt het gevaar hiervan toe, vooral in de 
chemische en petro-chemische sector. En juist hier is nog een sterke groei 
te voorzien. 

Intussen is het niet de industrie alleen, waarop wij in dit verband moeten 
letten. Globaal genomen kan men zeggen dat de luchtverontreiniging voor 
1/3 is toe te schrijven aan industriële afvalprodukten, voor 1/3 aan de 
huisbrand en voor 1/3 aan het verkeer, nl. door de uitlaatgassen van onze 
auto's. Maar dit betekent tegelijk, dat wij met het toenemen van de bevolking 
en met de uitbreiding van het autopark bezig zijn op grote schaal een 
verdere bezoedeling van de atmosfeer te veroorzaken, zonder dat wij ons 
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daarvan tot nog toe voldoende bewust zijn. Anders zouden de koppen in 
de kranten wel wat minder eenzijdig op de gevaren van de industriële 
afvalgassen wijzen. 

2. Zuiver water 

Zonder water kan de mens evenmin bestaan als zonder lucht. En ook 
dit goed wordt bedreigd, zowel wat het beschikbare rantsoen betreft als 
ten aanzien van de kwaliteit. De behoefte aan zuiver water stijgt nog veel 
sneller dan de bevolking, eensdeels door de sterke toeneming van het 
waterverbruik per hoofd (en de Amerikaanse cijfers leren ons, dat we 
daarmee nog lang niet aan het plafond zijn), anderdeels door de met 
sprongen omhooggaande waterbehoeften voor de industrie. Hierbij moet 
ook weer met name de snel groeiende chemische industrie worden genoemd. 

Deskundigen verwachten, dat de huidige waterbehoefte voor huishoudelijk 
en industrieel gebruik (van rond 1,1 m3 / jaar) aan het einde van de eeuw 
tot rond 4 mrd m3 / jaar zal zijn gestegen. Daarvan zullen rond 
2,5 mrd m3 / jaar uit het oppervlaktewater moeten worden gevonden. 
Wat dit onder omstandigheden kan betekenen, ondervindt men b.V. in 
Rotterdam. Wij liggen nu eenmaal in de delta van rivieren, die het 
afvalwater opnemen van de grootste stedelijke en industriële concentraties 
van West-Europa. In Nederland zelf komen de snel groeiende hoeveelheden 
afvalwater van onze eigen industrieën nog daarbij, terwijl van zee uit zout
tongen het land binnendringen. Geen wonder, dat de drinkwatervoorziening 
op lange termijn - vooral voor het Westen des Lands - een probleem 
van grote importantie is geworden. 

3. Privacy 

Het lijkt een grote sprong van de fysieke bestaansvoorwaarden naar iets 
zoveel minder tastbaars als wat wij met het blijkbaar onvertaalbare woord 
"privacy" plegen aan te duiden. Toch is dat niet zo wonderlijk. De mens 
moet er niet alleen kunnen zijn, maar hij moet ook zichzelf kunnen zijn. 
Ergens, waar hij de eigenheid van zijn leven of van dat van zijn gezin kan 
ontplooien, vrij van de storende nabijheid - en vooral van de storende 
blikken - van anderen. Er ligt hier ontegenzeggelijk een ernstige spanning 
tussen deze ingeschapen menselijke behoefte en de noodgedwongen concen
tratie van vele miljoenen mensen op een betrekkelijk beperkt gebied, zoals 
wij die nu in enkele delen van het land al kennen en in de toekomst nog 
veel sterker tegemoet zullen gaan. Momenteel leven wij met gemiddeld 
360 inwoners per km2; aan het eind van de eeuw zullen het er gemiddeld 
rond 600 zijn. 

4. Rust en stilte 

Twee dingen, die ik maar in één adem noem, omdat zij tot op grote 
hoogte van elkaar afhankelijk zijn. Zij komen beide meer en meer in de 
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waagschaal te liggen in een land, waar de mensen steeds dichter bij elkaar 
moeten leven en waar de techniek in al haar uitingen het leven steeds vol
lediger doordringt. Speciaal de hinder van geluid kan de mens in de moderne 
maatschappij overal vervolgen: door de gehorigheid van woningen, door 
het vervagen van de grenzen tussen dag en nacht bij ploegenarbeid, door 
het straatrumoer, door het luchtverkeer, vooral in de nabijheid van start
en landingsbanen. En wie zal zeggen voor hoevelen de in massale vorm 
mechanisch gereproduceerde muziek ~ die tal van mensen als een nood
zaak schijnen te ondervinden, tot aan het strand en in de natuurgebieden 
toe - tot een obsessie kan worden? 

En toch heeft ieder menselijk wezen behoefte aan stilte. Om de rust te 
kunnen vinden, die hij nodig heeft, om zich te kunnen concentreren, om 
tot zichzelf te kunnen keren. 

5. Contact met de natuur 

Hierover is en wordt al zoveel geschreven dat ik haast met de enkele 
vermelding kan volstaan. Ons volk heeft al vanouds met de bodem moeten 
woekeren en wij hebben sinds de invoering van de kunstmest grote opper
vlakten woeste grond ontgonnen. Vandaar dat ons land momenteel tot 
een zeer hoog percentage in cultuur is gebracht. De overgebleven woeste 
grond neemt in feite nog steeds af; het bosareaal wordt met moeite op 
peil gehouden; een vrij laag peil overigens (8% van onze bodem). Aan 
de andere kant neemt het aantal mensen, voor wie onze natuurruimte 
moet dienen, voortdurend toe. Binnen onze grenzen door onze eigen be
volkingsgroei en daarnaast door het toenemende bezoek uit het buitenland. 

De oppervlakte per hoofd wordt hierdoor al maar lager. Bovendien 
wordt het contact van de stadsbevolking met de natuur moeilijker naar
mate de steden zich steeds verder uitbreiden en de afstanden daardoor 
groter worden. 

6. Fysieke en geestelijke harmonie 

Het behoort óók tot de paradoxen van deze tijd, dat wij allerlei "klas
sieke" verstoringen van ons bestaan vrijwel hebben weten te overwinnen, 
maar ons tegelijkertijd door onze eigen technische vooruitgang nieuwe op 
de hals halen. 

De sterfte aan alle vormen van tuberculose is gedaald tot ruim 2 per 
100.000 der bevolking, die aan alle overige besmettelijke en parasitaire 
ziekten tot 3,5. Daartegenover is het cijfer voor de verkeersdoden gestegen 
tot bijna 17. Nederland was in 1953 ontzet over de 1800 slachtoffers van 
de watersnood. Maar al sinds 1960 kost het verkeer ons jaarlijks rond 2000 
doden, nog ongerekend de tienduizenden gewonden. De gedachte dringt 
zich op, hier ook de morele verkeersregels te noemen en de vraag te stellen 
of onze moderne samenkling niet bezig is op allerlei gebied grenzen te 
overschrijden, die men niet straffeloos kan negeren. Ook dat heeft te 
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maken met ons onderwerp: de leefbaarheid van ons land. 
Het hoofdprobleem is, dat wij in een stroomversnelling zijn geraakt die 

alles overtreft wat vroegere culturen te zien hebben gegeven. In korte tijd 
is het aanschijn van de aarde en in ons leven méér veranderd dan vroeger 
in generaties het geval was. De snelheid van de ontwikkeling verbijstert 
ons en vraagt van ons geslacht een veel grotere mate van geestelijke en 
lichamelijke aanpassing. Op de een of andere manier ondergaan wij allen 
deze spanningen aan den lijve. 

Zolang de samenleving dit nieuwe levenspatroon niet heeft verwerkt, 
wordt de harmonie van het menselijk bestaan bedreigd en vallen er slacht
offers onder de minst weerstandskrachtigen. Disharmonie is dan nog het 
minste kwaad. Regelrecht ziekteverwekkend kan het proces zijn wanneer 
de snelle evolutie bovendien gepaard gaat met technische onvolkomen
heden zoals gehorigheid, lawaai en de andere dingen waarvan ik sprak. 
Ik ben dan ook van mening, dat er op allerlei punten waarschuwings
lampjes gaan branden, ook - en juist - op het gebied van het ruimtelijke 
milieu. Want al is het waar, dat de harmonie in het mensenleven in de 
eerste plaats door innerlijke bronnen wordt gevoed, de uiterlijke omstandig
heden kunnen meehelpen of tegenwerken. 

Als dat laatste gebeurt, is niet alleen de buitenkant in het geding, maar 
raken we tevens aan de voorwaarden voor een gezonde ontplooiing van het 
mens-zijn zelf in al zijn dimensies, ook sociaal, cultureel en spiritueel. 
Daarom moeten we juist in onze tijd en in ons land op dit punt bijzonder 
waakzaam zijn. 

IV. Onze aanpak 

Als uit het voorgaande een ding duidelijk is, dan is het wel dat de 
leefbaarheid van ons land er meer en meer van gaat afhangen, hoe wij 
onze leefruimte weten in te richten voor zulk een dichte bewoning als wij 
in het vooruitzicht hebben; anders ge:èegd: van het slagen van onze ruimte
lijke ordening. 

Er wordt wel eens geklaagd, dat er op dit gebied zo wienig gebeurt. 
Ik durf het tegendeel te beweren. Ik durf zelfs te stellen, dat Nederland 
in menig opzicht voorop gaat in de wereld door de wijze waarop het 
zijn ruimtelijke problemen aanpakt. Men kan dit telkens horen van 
buitenlandse deskundigen. Men kan het ook met eigen ogen opmerken, 
als men onze grens over komt. 

Wij danken dit in de eerste plaats aan onze gemeenten, die zich al meer 
dan een halve eeuw met de ruimtelijke ordening bezighouden. Het is in 
ons land langzamerhand een vanzelfsprekende zaak geworden, dat de be
stemming van de grond in een uitbreidingsplan wordt geregeld. Ook de 
provincies zijn een grote activiteit gaan ontwikkelen. Er zijn al 23 streek
plannen vastgesteld en 24 andere zijn in actieve voorbereiding. Een for
meel vastgesteld nationaal plan hebben wij weliswaar niet - en wij zullen 
het ook wel nooit krijgen - maar de Regering voert een nationaal ruimte-
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lijk beleid en er worden om zo te zeggen elke dag beslissingen genomen 
die op een goede ontwikkeling van ons land gericht zijn. 

Ik wil enkele groepen noemen: 
- de grote waterstaatswerken voor de beveiliging van onze bodem: 

het Deltaplan, de afsluiting van de Lauwerszee en de verdere ver
sterking van onze kustverdediging; 

- de landaanwinningswerken: speciaal de grote inpolderingen in het 
IJsselmeer en in dat kader het stichten van Lelystad en andere nieuwe 
woonsteden; 

- het omvangrijke programma van ruilverkavelingen, waarbij meer dan 
de helft van ons totale landelijke gebied "op de schop wordt genomen"; 

- de voorzieningen voor de industrialisatie en de industriespreiding; 
- de stads- en dorpsuitbreidingen en de langzamerhand op gang komende 

saneringsplannen en verdere verbeteringen in de kernen; 
- de maatregelen op het terrein van natuurbescherming en recreatie: het 

scheppen van nieuwe recreatiegebieden, behoud van natuurterreinen, 
veiligsteIlen van de bufferstroken in de Randstad Holland; 

- de enorme uitbreidingen voor het hoger onderwijs met daarbij de 
vestiging van nieuwe instellingen zoals laatstelijk de 3de T.H. hier in 
Overijssel; 

- de miljoenenplannen voor verkeer en vervoer: de grote havenwerken in 
diverse delen van het land, verbetering van onze waterwegen, versnelde 
uitbouw van het net van autowegen, grote spoorwegwerken, het nieuwe 
Schiphol; 

- de maatregelen in het belang van het milieu: de werken voor een 
nationale waterhuishouding, strijd tegen de waterverontreiniging, voor
zieningen tegen luchtverontreiniging, betere geluidsisolatie in woningen; 

- de maatregelen op bestuurlijk gebied: het district Rijnmond, samen
werkingsregelingen. grenswijzigingen, samenvoeging van te kleine ge
meenten. 

En zo zou ik kunnen doorgaan. 
Neen, er gebeurt wel degelijk héél wat; en het gebeurt op het terrein 

van allerlei departementen. Dat is juist het kenmerkende van de nationale 
ruimtelijke politiek, dat daarin een stuk collectieve verantwoordelijkheid 
van de Regering tot uitdrukking komt, die een gemeenschappelijke achter
grond geeft aan de individuele verantwoordelijkheid van elk der ministers 
op zijn eigen gebied. De praktijk met de Raad voor de Ruimtelijke Orde
ning uit de Ministerraad zie ik als een belangrijk middel om tot deze 
eenheid van beleid te komen. 

Wat ik echter wèl als een nieuw accent beschouw, is de grotere aandacht 
voor de leefbaarheid. Anders gezegd: het besef dat wij in de noodzakelijke 
wedloop om een grotere wel-vaart niet mogen vergeten dat het uiteindelijk 
te doen is om wel-zijn. Met deze kant van de zaak worden wij vooral ge
confronteerd bij wat ik straks het ruimtelijk probleem nr. 1 heb genoemd: 
de sterke verstedelijking van ons land. 
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Daarom is in het afgelopen jaar aan de Rijksdienst voor het Nationale 
Plan verzocht tegen 1966 een nieuwe nota inzake de ruimtelijke ordening 
voor te bereiden als vervolg op de regeringsnota van 1960. Het is de 
bedoeling, dat dit nieuwe stuk zich in drieërlei opzicht van zijn voorloper 
zal onderscheiden, nI. a) door het bieden van een meer concrete toekomst
visie; b) door een verder perspectief in de tijd, dus zo mogelijk tot de 
eeuwwisseling; c) door een grotere aandacht voor de samenhang tussen de 
ontwikkelingen in Nederland en die over onze grenzen. 

Aan de voorbereiding ervan wordt nu met man en macht gewerkt. Ik 
hoop daarbij op een goed samenspel tussen de gedachten op rijksniveau 
en die in de kring van de provincies en gemeenten en ook op een respons 
uit de samenleving zelf. Want het is wel te doen om een nationale visie, 
maar het moet een visie zijn die kan doorwerken in alle bestuurskringen 
en die zich laat verwezenlijken in een vrije maatschappij. Mogelijk zal ook 
de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening, die binnenkort zal 
worden ingesteld, mede tot die respons uit de maatschappij zelf kunnen 
bijdragen. 

Het hoofdmotief van de nota van 1960 was de spreidingspolitiek. Deze 
wordt uiteraard ook bij de lopende studie als uitgangspunt genomen. Als 
men echter de jongste bevolkingscijfers op zich laat inwerken, dan is het 
wel duidelijk dat hier niet de voornaamste oplossing kan liggen. Zelfs bij 
een volledig verder succes van de decentralisatie zullen wij b.v. in het 
Westen (met Zeeland) moeten rekenen op een bevolking van 8-9 mln om
streeks de eeuwwisseling. in het Zuiden van 4-5 mln, in het Oosten van 
3-4 mln. Ik verwacht dan ook, dat het accent zal komen te liggen op de 
vraag, hoe wij ondanks deze vrijwel overal te verwachten verstedelijking 
aan de 20 mln Nederlanders van het jaar 2000 een milieu kunnen bieden 
waarin de dàn levende generatie onder de dàn bestaande omstandigheden 
gelukkig zal kunnen zijn. 

Dit vraagt op allerlei gebied een heroriëntering. In de eerste plaats in 
onze gedachten over Nederland zelf. Wij moeten zowel als het gaat over 
de stedelijke samenhangen, als wanneer het te doen is om de nog open 
ruimte, over de grenzen van ons land heen durven denken. En zou deze 
Europese visie ook niet mogen gelden als het de vestiging van sommige 
nieuwe industrieën betreft? Binnen onze grenzen zullen wij de doelstellingen 
voor de landaanwinning verder moeten herzien in het licht van de ruimte
behoefte voor stedelijke ontwikkeling. Op het oude land zullen wij ons 
moeten afvragen hoe wij bij de komende sterke urbanisatie toch de nood
zakelijke afwisseling van open en gesloten ruimten zullen kunnen behouden. 
Dit zou wel eens in conflict kunnen komen met de natuurlijke drang van 
alle bebouwingskernen om zich steeds maar uit te breiden. Her-oriëntering 
zal ook nodig zijn ten aanzien van de functie van het landelijke gebied 
in een zich verstedelijkend land. 

Ik verwacht, dat de scheidslijn tussen "het Westen" en "overig Neder
land" steeds meer zal vervagen. Voor de toekomst is het er veel meer om 
te doen, tot een goed opgebouwd systeem van "stadsgewesten" te komen. 
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Wij moeten hierbij creatief en inventief durven zijn en zo nodig nieuwe 
wegen durven inslaan op het gebied van de bestuurlijke aanpak, van de 
stedebouwkundige structuur en van de voorzieningen voor verkeer en open
baar vervoer. 

Ik wil met name dit laatste nog even onderstrepen en daarmee komen 
op een derde paradox in de moderne ontwikkeling. Hoe algemener de 
motorisatie van de samenleving, hoe meer aandacht nodig is voor andere 
verplaatsingswijzen: de voetganger en het railvervoer. Dit geldt speciaal 
in de steden. De ervaringen in Amerika, alsook Europese studies zoals het 
bekende Buchanan-rapport over "Traffic in towns", hebben wel duidelijk 
gemaakt, dat in de grote steden zelfs bij volledige reconstructie van de 
stadscentra een afdoende oplossing op de basis van privé-autoverkeer niet 
mogelijk is, geheel afgezien nog van de vrijwel onoverkomelijke praktische 
consequenties. Eén van de dingen, die zich dan ook nu al duidelijk af
tekenen, is het zware accent dat voor een goed functioneren van de stads
gewesten en voor het levend houden van de binnensteden zal komen te 
rusten op het openbaar vervoer, speciaal het railvervoer. En als men dan 
bedenkt, welk een lange aanlooptijd deze voorzieningen hebben, dan is 
tevens duidelijk hoe bijzonder urgent dit onderdeel van het vraagstuk is. 

Met twee opmerkingen wil ik besluiten. 
De eerste is, dat het leefbaar houden van ons land meer vraagt dan 

overheidsbeslissingen, hoe nodig die ook zijn. Het vraagt van ieder van 
ons een steeds grotere inschikkelijkheid, ook waar het b.v. de beschikking 
over onze grond betreft. Alleen in een geest van werkelijke solidariteit 
zullen wij de problemen in ons volle land kunnen oplossen. 

De tweede opmerking betreft een wellicht nog gevoeliger punt: ons 
geld. Willen wij nl. ons land als een stedelijk land leefbaar inrichten voor 
de komende generatie, dan zal dat niet alleen grote inspanningen kosten, 
maar ook grote investeringen. Ik behoef alleen maar te wijzen op de aan
passing van het verkeersnet bij de algemene motorisatie, op de voor
zieningen voor het railvervoer, op de noodzakelijke reconstructie van stads
centra, op het scheppen van grote nieuwe recreatie-elementen e.d. Ik ben 
er stellig van overtuigd, dat wij met vereende krachten onze kinderen een 
leefbaar Nederland kunnen bezorgen, maar ik zeg met even grote stellig
heid dat er geen leefbaarheid is op een koopje. 

In het jaarverslag over 1963 van de Rijksdienst voor het Nationale Plan 
wordt de gedachte ontwikkeld dat wij na de politiestaat van de 19de eeuw 
en de welvaartsstaat van nu op de drempel staan van wat ik in mijn eigen 
woorden de "leefruimte-staat" van de toekomst zou willen noemen. Het 
trof mij, dat de Minister für Landesplanung, Wohnungsbau und öffentliche 
Arbeiten in ons buurland Nordrhein-Westfalen verleden najaar in een rede 
over het "Landesentwicklungsprogramm" voor dat land vrijwel dezelfde 
gedachtenlijn volgde. Hij sprak van de drie typen van staat in termen van 
"Gefahrenabwehr", "Daseinsvorsorge" en "Raumplanung und Raum
gestaltung". Deze laatste tak van staatszorg wordt meer en meer een voor
waarde voor de eerste twee. 
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Welnu, als dat zo is, dan zullen daaruit op het juiste moment ook 
politiek de consequenties dienen te worden getrokken. Ik kan deze, zoals 
de omstandigheden nu liggen, wellicht het best indirect aanduiden door 
een aanhaling uit de Franse studie over 1985. Momenteel, zegt dit rapport, 
ziet men de consumptie als het domein waar de burger meent zijn souverei
niteit te beleven in tegenstelling tot de onderworpenheid aan de fiscaliteit, 
die hij eer als een frustratie voelt dan er voldoening aan te danken. Hier 
is een demystificatie nodig, die duidelijk maakt dat deze machtspositie voor 
een groot deel illusoir is. Het is echter mogelijk de burger een hogere vrij
heid aan te bieden, door hem te betrekken bij de keuze van een "genre de 
vie" voor morgen. Maar dan moet men hem ook laten zien dat deze -
veel reëlere souvereiniteit gekocht moet worden voor de prijs van een 
grotere discipline en van een verhoogde financiële inspanning, ten be
hoeve van voorzieningen, waarvan een meer harmonisch leven in de toe
komst afhangt; een toekomst die sneller "heden" pleegt te zijn, dan het 
heden gemeenlijk bereid is te aanvaarden. 

1) Rede van Drs. P. C. W. M. Bogaers, Minister van Volkshuisvesting en Bouw
nijverheid, bij gelegenheid van het 12e Overijssels Appèl van de Katholieke 
Volkspartij op 13 maart 1965. 
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Politieke kanttekening 

De kabinetsformatie 

W ie voor een maandelijks verschijnend periodiek een overzicht wil ge
ven van hetgeen tijdens een kabinetscrisis geschiedt, weet bij voor

baat, dat hij zich zal moeten beperken in het geven van interpretaties. 
Immers, wat vandaag nog de enig juiste weg lijkt, kan morgen, door wel
ke onverwachte wending dan ook, een volstrekt onmogelijke zaak worden, 
Wie vandaag, lees 5 maart, verneemt, dat de kabinetsformateur, drs. 
W. K. N. Schmelzer, met vertrouwen de komende week tegemoet ziet, om
dat er voldoende lichtpunten zijn om het gesprek met de fractieleiders van 
de K.V.P., V.v.D., A.R. en C.H.U. voort te zetten, zal niet mogen ver
onderstellen, dat nauwelijks drie dagen later het informatiewerk beëindigd 
zal zijn op een wijze, die niet in overeenstemming was met de gedachte, die 
er aan ten grondslag heeft gelegen. Op 5 of 6 maart zou de heer Schmel
zer, zo hij de houding, die mr. Beernink (CHU) enkele dagen later zou 
aannemen, had kunnen bevroeden, onmiddellijk naar paleis Soestdijk zijn 
vertrokken om zijn eindrapport aan de koningin voor te leggen: helen van 
de breuk in het kabinet-Marijnen is niet meer mogelijk. Tussen die 5e 
maart en de dag van vandaag ligt bijna een hele (politieke) wereld. Het 
staat vast, dat het kabinet-Marijnen zijn Waterloo heeft gevonden, het 
staat vast, dat de V.V.D. zich heeft teruggetrokken, het staat vas, dat 
voor het eerst sinds de evenredige vertegenwoordiging, de A.R. wel en de 
C.H.U. niet in het kabinet zitting zal nemen. 

Op het ogenblik, dat deze regelen in druk verschijnen is er weer veel 
gebeurd, waarvan nu slechts de waarschijnlijkheid kan worden gesigna
leerd. Wie na het terugtreden van informateur Schmelzer en het optreden 
van formateur mr. J. M. L. Th. Cals gedacht mocht hebben, dat een ka
binet·CaJs tot stand zou komen, werd - door de formateur zelf als aller
eerste - vriendelijk verzocht zijn verstandelijke vermogens aan een 
nader onderzoek te laten onderwerpen, Immers de heer Cals gaf zich, 
toen hij de opdracht kreeg, vijf procent kans, En dan nog onder het uit
drukkelijke beding, dat hij wel zou formeren, maar zelf in het kabinet 
geen zitting zou nemen, Wie op het ogenblik, dat wij dit schrijven, een 
voorspelling moet doen, zal verklaren, dat met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid de heer Cals in zijn opdracht volledig zal slagen, Het 
kabinet, dat hij formeert, zal dan als het "eerste kabinet-Cals" de parle
mentaire geschiedenis ingaan, Dat is een voorspelling, meer niet, 
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De ontwikkelingen, die zich in de maand maart hebben voorgedaan, 
zijn dus wel buitengewoon belangwekkend geweest. Bij de vele nova, die 
formateur-Cals op zijn naam heeft gebracht, zou er één bij kunnen komen: 
mI. Cals wordt de eerste formateur, die als eerste slaagt. 

Maar keren we terug naar het begin van de maand maart, toen de heer 
Schmelzer nog nijveTe pogingen deed de V.V.D. en C.H.U. in het gareel 
terug te brengen. Hij besprak uitsluitend het omroepvraagstuk met de 
vier fractieleiders van KVP, VVD, AR en CHU. Drs. Schmelzer was daar
bij uitgegaan van de stelling, dat in de politiek nimmer het woord "nooit" 
mag worden uitgesproken. Ook bij fundamentele verschiIIlen mag men 
nooit zeggen, dat samenwerking onmogelijk is, aldus zijn betoog. Hij had 
zich als informateur nauwkeurig op de hoogte gesteld van de problemen, 
die in het kabinet-Marijnen waren gerezen. Hij poogde te ontdekken, waar 
bruikbare mogelijkheden lagen om tegenstellingen te overbruggen. Drs. 
Schmelzer stelde zijn bevindingen op schrift en legde die aan de minis
ters voor met het verzoek er hun oordeel over te geven. Daardoor wer
den de strijdvragen volledig gelokaliseerd. Zijn conclusie uit deze fase 
van het informatiewerk was, dat een oplossing niet direct te bereiken 
viel, maar dat er voldoende terrein was om de zaak niet uitzichtloos te 
maken. 

Daarna is de heer Schmelzer met de fractieleiders gaan praten, mede 
om hun een inzicht te geven in de technische en juridische mogelijkheden, 
die er lagen. Vooral van minister Bot had de informateur een schat van 
inlichtingen gekregen, die het hem mogelijk maakten het probleem in 
zijn totaliteit, met inbegrip dus van de thans bestaande technische mogelijk
heden, te overzien. Drs. Schmelzer heeft zich tijdens zijn werk enkele 
malen afgevraagd of hij niet zelf met een voorstel zou moeten komen. 
Er is echter geen moment geweest dat hij de indruk heeft gekregen, dat 
er zoveel marge om tot een oplossing te komen, aanwezig was, dat een 
eigen voorstel een serieuze kans zou maken. Hij heeft dit dus achterwege 
moeten laten. 

Er bleef toen niets anders over dan een afronding te maken van de 
standpunten van de heren V. d. Ploeg (KVP), Geertserna (VVD), Smal
lenbroek (AR) en Beernink (CHU). Daarbij zijn alle kernvragen betrokken 
geweest. Misverstanden hierover kunnen dus later nooit optreden. Tot die 
kernvragen behoorden: de toelatingseisen van nieuwe zendgemachtigden; 
de verdeling van de zendtijd; de verdeling van de reclame-opbrengsten, 
inclusief het aandeel van de pers; de samenweTkingsproblematiek en het 
probleem van radio-Veronica. Zowel de voorstellen van elke fractie af
zonderlijk als de gemeenschappelijke standpunten waren in dit stuk van 
de informateur neergelegd. Drs. Schmelzer achtte het denkbaar, dat men, 
het totaal overziende, lichtpunten zou ontdekken. Het bleek echter, dat 
men op twee punten niet tot elkaar kon komen. Toch is in wat genoemd 
werd de "nacht van Schmelzer" de gehele problematiek doorgeploegd. 
Daarbij bleek, dat de samenwerking en de verdeling van de reclame-
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opbrengsten geen breekpunten behoefden te zijn. De toelatingseisen waren 
dat kennelijk wel. Ook over Veronica was niet tussen alle fractieleiders 
overeenstemming te bereiken. De verdeling van de beschikbare zendtijd 
was heel bijzonder een breekpunt geworden. De heer Beernink (CHU) 
had nog een soort bemiddelingspoging gedaan, maar die was voor de 
KVP en AR onaanvaardbaar. Hij wilde n.l. aan de minister van 0., K. en 
W. de vrijheid geven om af te wijken, van hetgeen zou worden geregeld. 
KVP en AR meenden, dat geen enkele minister een dergelijke bevoegdheid 
zou willen hebben omdat hij, zodra hij haar zou hanteren, door het par
lement ter verantwoording zou kunnen worden geroepen. Met alle con
sequenties van dien. 

Intussen kwamen de fracties weer bijeen, de koningin raadpleegde haar 
adviseurs, waarbij zij zich overigens beperkte tot de vijf voorzitters van 
de grote fracties, uiteraard gecompleteerd door de vice-voorzitter van de 
Raad van State en de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer. 

Mr. J. Cals was naar Rome vertrokken om een conferentie te presideren 
en de KVP hield in Deventer haar Overijssels appèl. Op zaterdagavond 
13 maart moest drs. Schmelzer, nu weer optredend als fractieleider van 
de K.V.P., opnieuw op paleis Soestdijk verschijnen om, zoals iedereen 
verwachtte, als formateur een nieuwe opdracht te krijgen. Maar hij be
dankte. Waarschijnlijk, omdat nu onderhandelingen met de P.v.d.A. ge
opend zouden moeten worden en de KVP-fractie dan grote behoefte zou 
hebben aan de diensten van haar eigen voorzitter. Niet, dat iemand iets 
af wilde doen aan de kwaliteiten van de tweede voorzitter. De heer C. 
v. d. Ploeg had tijdens de informatie-Schmelzer op voortreffelijke wijze 
geopereerd, maar hij was niet, zoals een fractievoorzitter, op alle ter
reinen volledig ingewerkt. In de nieuwe formatie-poging zou immers niet 
alleen het omroepbestel, maar een volledig nieuw regeringsprogram aan de 
orde worden gesteld. 

Mr. Cals werd daarom met spoed uit Rome teruggeroepen en op maan
dagmorgen 15 maart door de koningin ontvangen. Hij kreeg opdracht een 
kabinet te formeren, dat zal mogen rekenen op een vruchtbare samen
werking met de volksvertegenwoordiging. Mr. Cals was voor die taak 
natuurlijk de meest aangewezen figuur, na fractieleider Schmelzer. Het 
was van hem bekend, dat hij in 1963 zich voorstander had getoond van 
samenwerking met de P.v.d.A., een partij, waarin hij op zijn beurt groot 

gezag en vertrouwen genoot. 
Omdat heel politiek Den Haag van oordeel was, dat de crisis in het be

lang van het land, zo spoedig mogelijk moest worden opgelost, bleek de 
stemming bijzonder gunstig voor mr. Cals. Zowel de KVP- als de P.v.d.A.
fractie stelde zich zeer positief op. Van katholieke zijde werd de uit
drukkelijke bereidheid tot serieus overleg met de socialisten uitgesproken. 
Overigens: zover was het nog niet. Formateur Cals moest eerst de zeker
heid hebben, dat de V.V.D. en de CH.U. niet bereid waren, omwille van 
de politieke samenwerking, veel water in de omroepwijn te doen. Van 
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mr. Geertsema bleek dat reeds vrij spoedig, de heer Beernink hield zoveel 
slagen om de arm, dat de formateur het mogelijk achtte een nieuw gesprek 
te beginnen, waaraan zouden deelnemen: K.V.P., P.v.d.A., A.R. en C.H.U. 
Mr. Cals werkte zeer hard aan een schema, waarlangs hij zijn formatie
poging wilde laten verlopen. Dit bestond, zoals later zou blijken, uit zes 
fases: 
1. De beginselverklaring tot samenwerking op 

a) Het programma en de zetelverdeling; 
b) de aard en de omvang der bindingen, analoog aan het akkoord van 

Wassenaar, doch beperkt tot de belangrijke controversiële vraag
stukken; 

c) het maken van een onderscheid tussen een beperkt basisprogram 
en het regeringsprogramma. Later is de naam "basisprogramma" 
vervallen en sprak de formateur nog over "enkele belangrijke kern
punten". 

2. Bespreking van de kernpunten 
a) vaststelling van de onderwerpen, die hiertoe behoren; 
b) behandeling van het radio- en t.V.-beleid; 
c) overige programmapunten 

3. Het ontwerp-regeringsprogramma in hoofdlijnen. Dit zou een zeer 
globale opstelling worden van hetgeen in het regeringsprogram geregeld 
moet worden. 

4. De zetelverdeling, onderverdeeld in 
a) de departementale indeling, de coördinatie der departementen, de 

positie van de minister-presid'2:'~ en van de vice-premier(s); 
b) het aantal zetels per partij; 
c) de hoofdlijnen van de verdeling der portefeuilles. 

5. Het aanzoeken van de ministers. 
6. De vaststelling van het regeringsprogramma door de nieuwe premier 

en de ministers, zo nodig in aam'.':zigheid van de formateur. 
Over de eerste fase bereikte mr. ',als volledige overeenstemming met 

de heren Schmelzer (KVP), Vondeling (P.v.d.A.), Smallenbroek (AR) en 
Beernink (CRU). Dat betekende, dat ook de C.H.U. ermee akkoord 
ging, dat de punten, die tot het kernprogram zouden behoren, als breek
punten zouden worden beschouwd. Bovendien stemde de heer Beernink 
er mee in, dat als eerste van de breekpunten de kwestie van het omroep
bestel aan de orde zou komen. Daarover immers was de breuk in het 
kabinet-Marijnen ontstaan, daarover moesten de nieuwe fractieleiders 
het voor alles eens worden. Elke andere procedure zou een onjuiste be
handeling van de V.V.D. inhouden. Wie schetst daarom ieders verbazing, 
verwondering en ontstemming toen bleek, dat de CHU -leider mr. Beernink, 
na eerst met de "aard en omvang der bindingen" te zijn akkoord gegaan, 
later het verhaal kwam vertellen, dat het omroepbeleid een "vrije kwes
tie" moest zijn. Toen hem gevraagd werd, waarom hij dan met de bin
dingen akkoord was gegaan, zei hij te hebben gehoopt, dat "alle fracties 
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deze zaak als een vrije kwestie zouden willen beschouwen". Een volmaakt 
ondenkbare zaak, omdat dan, zoals de heren Schmelzer en Smallenbroek 
verklaarden, er nooit een crisis zou zijn geweest en het kabinet-Marijnen 
rustig had kunnen doorregeren. Overigens was het opvallend, dat mr. 
Beernink in de officiële verklaring, die hij namens zijn fractie aflegde, 
een wat andere teminologie bezigde. Daarin werd verklaard, dat de C.H.U. 
zich op het standpunt heeft gesteld, dat zij zich VOORAF niet kon binden 
aan één punt van het regeringsprogïamma, zonder dat zij voldoende in
zicht heeft in het gehele program en de zetelverdeling. Die verklaring 
legde mr. Beernink namens zijn fractie zonder blikken of blozen af, nadat 
hij eerst, in tegenwoordigheid van formateur Ca Is en drie andere fractie
leiders met de procedure, in de eerste fase neergelegd, akkoord was 
gegaan. Om het ontstaan van sprookjes te vermijden heeft de formateur, 
mede namens de heren Schmelzer, Vondeling en Smallenbroek daarna een 
zeer uitvoerige verklaring uitgegeven, waarin onomwonden werd ver
klaard, dat de heer Beernink niet heeft gedaan, wat hij eerst had beloofd. 
De formateur en de drie overige voorzitters kwamen daarin voorts tot 
de conclusie, dat het maken van het omroepbeleid tot een "vrije kwestie" 
niet alleen onjuist zou zijn tegenover de V.V.D., maar bovendien de moei
lijkheden, die tot de crisis hebben geleid niet zou oplossen en daarmede 
de kiem zou leggen voor een nieuwe crisis. De formateur en de drie 
fractieleiders achtten het gevaar daarvoor te meer aanwezig, omdat de 
fractievoorzitter van de C.H.U. het radio- en t.v.-beleid als vrije kwestie 
wilde zien beschouwd, zelfs indien er overigens over het programma en de 
zetelverdeling volledige overeenstemming zou worden bereikt. Deze uit
leg achtten de heren Cals, Schmelzer, Vondeling en Smallenbroek niet 
in overeenstemming met de toezegging, die ook mr. Beernink in de eerste 
fase der formatie heeft gedaan. Nadat de formateur en de vier tot de con
clusie waren gekomen, dat het geen zin heeft het gezamenlijke overleg 
voort te zetten, heeft hij vervolgens aan de fractieleiders van de KVP, 
P.v.dA. en A.R. gevraagd of zij bereid zijn dit te doen zonder de C.H.U. 
De heer Smallenbroek heeft toen gevraagd zich daarover met zijn frac
tie te mogen beraden. 

Deze ontwikkeling heeft dus geleid tot een uiteengaan van de drie chris
ten·democratische partijen, omdat de A.R.-fractie het beleid van haar 
voorzitter volledig heeft ondersteund en hem toestemming heeft gegeven 
het overleg voort te zetten, "op grond van haar verantwoordelijkheid voor 
land en volk". 

Toen deze kogel eenmaal door de kerk was, kon het graaf- en spitwerk, 
dat formateur Cals tussen de bedrijven door reeds had verricht, snel tot 
resultaten leiden. Binnen zeer korte tijd aanvaardden de drie fractieleiders 
een nieuwe regeling van het omroepbestel, een regeling, die ook de in
stemming kreeg van de fracties, zij het dat nu - evenals in Wassenaar 
- "enkele fractieleden uit de boot zullen mogen vallen". Dat zijn er bij 
de KVP waarschijnlijk zes tot zeven. De hoofdlijnen van deze overeen-
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komst, waarover de dagbladen zeer uitgebreid hebben gerapporteerd, zijn: 
1. toelating van nieuwe omroeporganisaties op alle radio- en televisie

netten; 
2. toelating van nieuwe aspirant-omroeporganisaties op alle radio- en t.V.

netten; 
3. toelating, op beperkte zendtijd, van nieuwe zendgemachtigden, die geen 

volledige omroeptaak nastreven; 
4. bestuurlijke openheid; 
5. invoering van een echt, gezamenlijk program; 
6. toelating van reclame-boodschappen over alle netten van radio en 

televisie; 
7. regeling van de zendtijdverdeling voor radio en t.v.; 
8. regeling van de rechten en plichten van zendgemachtigden-omroep

organisaties. 

Opnieuw kwamen de KVP-, P.v.d.A.- en A.R.-fracties bijeen om dit ak
koord te bespreken, maar tegelijkertijd om zich te laten informeren over 
hetgeen de voorzitters reeds hadden bereikt ten aanzien van de belang
rijke controversiële punten. Hiertoe hebben o.m. behoord het bouw- en 
huurbeleid, de algemene financieel-economische mogelijkheden in de jaren 
1966 en 1967, de kwestie van de prijzen der onroerende goederen en 
het energiebeleid, waartoe de droge en natte mijnwet behoren. De voor
zitters kregen de wensen van hun fracties mee en na een hervatting der 
onderhandelingen onder leiding van mr. Cals werd ook deze fase snel tot 
een goed einde gebracht. Nog vóór de eerste volle week van april begon 
had men ook fase drie achter de rug, n.l. de opstelling van een globaal 
regeringsprogramma, waarin o.a. zouden zijn vervat de kwestie van de 
ontwikkelingshulp, de problemen rond de organisatievorm van de onder
neming e.d. Alle drie de fractievoorzitters hebben aan dit program een 
eigen bijdrage gegeven, die dan in een gezamenlijk gesprek tot een defini
tieve formulering kon leiden. Dit alles leidde er toe, dat de eindredactie 
van dit globale regeringsprogramma, waarover volledige overeenstemming 
tussen KVP, P.v.d.A. en A.R. bestond, op 5 april kon worden vast-

gesteld. 
Enkele dagen tevoren had de formateur zijn gedachten reeds over fase 

vier, de zetelverdeling, laten gaan. Daarbij moest tevens een beslissing 
worden genomen over de vraag of de demissionaire premier, mr. V. G. 
M. Marijnen, als premier in een kabinet met socialisten zou kunnen terug
keren. Mr. Marijnen zelf heeft op die vraag antwoord gegeven, via een 
officiële mededeling van formateur Cals: "Uit gesprekken met de huidige 
minister-president, is de formateur gebleken, dat mr. Marijnen niet in 
aanmerking wenst te komen voor de functie van minister-president in het 
nieuw te formeren kabinet. Hij acht het n.l. juist, dat nu tussentijds een 
wisseling van regeringspartners plaatsvindt, een ander met de leiding 
van het nieuwe kabinet wordt belast". Daarmee was de beslissende fase 
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. . 
van de formatie-Cals ingegaan, een formatie, waarvan de kans van slagen 
bijzonder hoog moest worden aangeslagen . 

De laatste dagen van deze kabinetscrisis blijken feitelijk de allermoeilijk
ste te zijn, met hobbels, die nauwelijks genomen kunnen worden, omdat er 
een stuk touwtrekken in wordt weggegeven, waarvan moeilijk valt te 
zeggen, waar de ernst begint en waar het spel ophoudt. De socialisten 
wensen het departement van Buitenlandse Zaken. Dus Luns moet weg. 
Nu was bekend, dat de KVP-fractieleider Schmelzer zich steeds op het 
standpunt had gesteld, dat geen enkele zetel, die in het kabinet-Marijnen 
door de KVP werd bezet, als sacrosanct zou moeten worden beschouwd. 
Maar wel diende men bij wijziging van bewindsman, er rekening mee te 
houden wie de opvolger zou zijn. Lang hebben formateur Cals en de heren 
Schmelzer en Smallenbroek niet behoeven te raden: dr. ir. A. Vondeling 
wilde zelf Buitenlandse Zaken gaan beheren, kennelijk om alles beter te 
doen, dan Luns gedaan heeft. Daarmee werd de zaak voor de KVP echter 
vrijwel onverteerbaar. Immers, wanneer men het politieke gezicht van 
Nederland in het buitenland gaat vervangen, dan kan dat onmogelijk 
gebeuren door de leider van de oppositie op die plaats neer te zetten. 
Niemand, noch in Nederland, noch in het buitenland, zou dan kunnen 
begrijpen, dat de Nederlandse buitenlandse politiek eenzelfde krachtige 
koers zou blijven varen ten bate van een verenigd Europa. Of dr. Vonde
ling dit ook begrepen heeft, is uiteraard niet bekend, wel staat vast, dat 
hij tenslotte eieren voor zijn geld koos, misschien mede, omdat de 
formatie-Ca Is nu eenmaal niet meer mislukken mocht. Men had van alle 
kanten, inclusief van die van de formateur zelf, reeds in het allerprilste 
begin laten weten, dat de fase van het aanzoeken van de nieuwe bewinds
lieden, wellicht de allermoeilijkste zou zijn, omdat dan vele gevoeligheden 
zouden moeten worden ontzien. Maar dat nam toch niet weg, dat men 
een kabinetsformatie niet meer laat mislukken als overeenstemming bestaat 
over de politieke samenwerking, het program en de zetelverdeling in het 
kabinet. 

De P.v.d.A. kreeg toen Economische Zaken toegewezen, een departement, 
dat dr. Vondeling eveneens vanaf het begin had geclaimd. Met de KVP 
op Sociale Zaken en Volksgezondheid was het een natuurlijke zaak ge
weest, wanneer de A.R. een man voor Financiën had geleverd. Die was 
er echter niet. Omdat ook de KVP-fractieleider enkele bedankjes hac 
ontvangen voor het ambt van schatkistkanselier, kreeg de P.v.d.A. het 
tweede departement in de sociaal-economische driehoek op een presenteer
blaadje aangeboden. Dr. Vondeling heeft van die gelegenheid geen mis
bruik gemaakt. Daarmee kreeg hij een aantal portefeuilles in handen, 
waarover men bij de P.v.d.A. best te spreken zou zijn. Maatschappelijk 
Werk, opgevijzeld met cultuur en recreatie, werd nu ook voor de P.v.d.A. 
aantrekkelijk, zodat de grootste moeilijkheden uit de weg waren geruimd. 
De KVP kreeg de belofte, dat zij de staatssecretarissen zou mogen leveren 
voor Economische Zaken (middenstand) en Financiën (fiscale zaken). 
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De praktijk is in dit opzicht echter anders gebleken dan de leer. Het staats
secretariaat voor de middenstand ging, tot ongenoegen van de KVP-Ieiding, 
aan een katholiek kamerlid voorbij. De heer Bakker bleek ook voor de 
nieuwe minister van Economische Zaken, drs. J. M. den Uyl, een acceptabel 
onder-minister. 

Nadat mr. Cals zijn team gereed had en hij aan de koningin nog een 
tussentijds rapport had uitgebracht, kon de allerlaatste fase van de formatie 
beginnen: de constituerende vergadering, waarin de kandidaat-ministers 
hun standpunt konden bepalen over hetgeen in het regeringsprogram zou 
moeten worden neergelegd. Het was juist in deze constituerende vergade
ring, buiten de directe invloed van de fractieleiders als partners in de 
"overeenkomst", dat het aantrekken van staatssecretarissen uit de sfeer 
van de afspraken werd gehaald. De ministers zouden zelf hun keuze 
bepalen, zij het dat zij rekening moesten houden met een evenwichtige 
verdeling naar politieke kleur. 

Nadat de laatste hindernis was genomen en slechts drie katholieke 
staatssecretarissen het kabinet-Marijnen hadden overleefd, kon mr. Cals 
opnieuw naar paleis Soestdijk om de opdracht tot "het formeren van een 
kabinet, dat mag rekenen op een vruchtbare samenwerking met de volks
vertegenwoordiging", te aanvaarden. Op 14 april werden de nieuwe be
windslieden beëdigd en namen zij de portefeuilles van hun voorgangers 
over. Op 15 april kwam de nieuwe ministerraad voor het eerst in vergadering 
bijeen en verschenen de Koninklijke Besluiten, waarin de taken en namen 
van de departementen werden vastgelegd. De KVP had uiteindelijk iets 
meer gekregen dan zich oorspronkelijk liet aanzien: 6 ministers, tegen 
5 socialisten en 3 A.R.-bewindslieden. Daardoor konden, op mr. Marijnen 
na, alle KVP-ministers aanblijven, met mr. Th. Bot als minister zonder por
tefeuille, belast met de ontwikkelingshulp. 0., K. en W. moest een belang
rijke veer laten. Prof. dr. I. A. Diepenhorst moest een kleine 400 ambte
naren afstaan aan zijn collega, mr. M. Vrolijk, de minister van het nieuwe 
departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 0., K. en W. 
kreeg als nieuwe naam "Onderwijs en Wetenschappen". Ook drs. P. Bogaers 
ging onder een nieuwe vlag het nieuwe kabinet binnen: minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Mr. Cals was er als eerste 
formateur in de na-oorlogse parlementaire geschiedenis in geslaagd zonder 
mislukkingen of de hulp van andere formateurs of informateurs zijn eigen 
kabinet te vormen. Uit de regeringsverklaring moet intussen zijn gebleken 
welke belangrijke taken het team-Cals zichzelf heeft gesteld in de twee jaar, 
die het kan regeren. 

V.d.S. 
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Het rapport van de commissie Verdam 

door Dr. J. A. M. Cornelissens 

O
fschoon het rapport van de Commissie Verdam over vele andere aan
gelegenheden dan de medezeggenschap handelt, mag worden ver

wacht, dat de daarop betrekking hebbende beschouwingen in de toekomst 
centraal zullen staan bij de verdere discussies over de inhoud van het 
rapport. 

Als een indicatie in die richting zou misschien kunnen worden gezien 
het feit, dat over het al dan niet invoeren van de medezeggenschap de 
meningen in de Commissie het meest uiteenlopen. Tevens ligt het in de 
lijn der verwachtingen, dat ook bij de benadering van de in het rapport 
neergelegde gedachten over aangelegenheden, die niet rechtstreeks op de 
medezeggenschap betrekking hebben - met name zij dan gedacht aan 
de verhandelingen over de verbetering van de jaarrekening en over de 
toekenning van het enquêterecht aan de centrale werknemersorganisaties 
- wellicht de repercussies van de gedane voorstellen voor de verdere uit
bouw van de medezeggenschap voortdurend in de beschouwingen zullen 
worden betrokken. 

Beziet men de evolutie, die het begrip medezeggenschap in de loop der 
jaren heeft doorgemaakt, dan valt het niet te ontkennen, dat de verwach
tingen in de eerste jaren na de tweede wereldoorlog te hoog gespannen zijn 
geweest. Het streven, de medezeggenschap reële vorm te geven werd ge
kenmerkt door een zekere onvolwassenheid en een verlangen naar een 
irreëel toekomstbeeld, waarin de samenwerking de antithetische opvattin
gen geheel zou overschaduwen. Thans ziet men het meer gelouterde beeld 
van de volwassenheid, dat volgens sommigen dientengevolge een deel van 
zijn aantrekkelijkheid, welke de jeugd kenmerkte, heeft verloren. 

Voor de vechters van het eerste uur zal het ontegenzeggelijk een teleur
stelling zijn, dat de zich op diverse terreinen van het sociaal-economische 
leven openbarende en vaak ook door de overheid gestimuleerde verschijn
selen van samenwerking tussen de aan het sociaal-economisch verkeer 
deelnemende groeperingen, vaak gepaard gaat met een streven naar be
houd van een zo groot mogelijke eigen zelfstandigheid, waardoor de 
samenwerking sterk antithetische karaktertrekken blijft vertonen. 
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Bij het bezien van de ontwikkelingen rond de publiekrechtelijke bedrijfs
organisatie zullen zij zeker wat betreft de bedrijfstakken, waarin men het 
eens is geworden om op publiekrechtelijke basis samen te werken, met 
lede ogen waarnemen, dat zowel van de zijde van de werkgevers als 
van de zijde van de werknemers vaak wordt gepoogd de consequenties 
van het optreden in institutioneel verband zoveel mogelijk te beperken. 

Getuige van een dergelijke instelling zullen zij dan o.a. noemen de posi
tie, die de collectieve arbeidsovereenkomsten nog steeds innemen tegen
over de loon verordeningen. 

In dit verband zullen zij zich wellicht ook afkeurend uitlaten ten aan
zien van het streven van de werknemersorganisaties het stakingsrecht 
bij arbeidsverhoudingen, die consequent doorgeredeneerd binnen het kader 
van diverse in de laatste decennia tot stand gekomen wetten op arbeids
rechtelijk terrein steeds minder de antithese zouden dienen te weerspiegelen, 
een eigen plaats te laten behouden. 

Zij zullen vermoedelijk ook in hetzelfde licht beZlen de bij de meest 
recente ontwikkelingen rond de loonvorming gebleken onmogelijkheid voor 
de bestaande spanningen tussen economische en sociale belangen bin
nen de sfeer van het georganiseerde bedrijfsleven een oplossing te vinden. 

De niet consequente doorvoering in het verleden van de samenwerking 
op institutionele basis tussen werkgevers en werknemers op andere ter
reinen zal vermoedelijk ook aanknopingspunten bieden tot sombere be
spiegelingen over de toekomstige ontwikkelingen rond de bezitsvorming, 
die - ondanks de bereidheid van de werknemersorganisaties tot tijdelijke 
blokkering van een gedeelte van de uitgekeerde winsten - weer wel spo
ren van een antithetische instelling zullen vertonen en wellicht zullen resul
teren in een reeks van de werknemers beschermende maatregelen. 

Het gesprek tussen de Edelman en de Zwerver, dat het rapport van 
de vakcentrales inluidt van de volgende inhoud: 

Edelman: Ga van mijn land af! 
Zwerver: Jouw land? Waarom? 
Edelman: 't Was van mijn vader en van mijn grootvader. 
Zwerver: En daarvoor? 
Edelman: Heel vroeger is er om gevochten en toen hebben wij gewonnen. 
Zwerver: Zullen wij er nog eens om vechten? 

zal voor hen een bevestiging zijn van de hierboven vermelde instelling. 
In het maatschappijbeeld van de institutioneel denkenden zal de grote een
stemmigheid van de leden van de Commissie-Verdam over hervormingen 
van het ondernemingsrecht die perspectieven inhouden voor een verster
king van de antithese en de binnen de Commissie bestaande menings
verschillen over het al dan niet instellen van organen van samenwerking 
tussen werkgevers en werknemers, wellicht een nieuwe deceptie toevoegen 
aan de reeks, die hierboven zijn vermeld. 

Het bovenstaande moge misschien een ietwat sombere inleiding zijn 
voor de aan het rapport van de Commissie-Verdam te wijden beschouwin
gen. Toch hebben deze gedachten onzes inziens een reële basis, aange-

56 

z 
g 
z 
h 
o 
r. 
\1 

g 
e 
v 
d 
h 
v 

s 
g 
jl 

L 

J 
z 
d 

a 
s' 
v 

S 

V 

t, 
g 
c 

d 
v 
o 
t1 
d 
SI 

h 



zien het een critische lezer van het rapport duidelijk zal zijn, dat de voor
gestelde herziening van het ondernemingsrecht in de eerste plaats zal 
zijn gericht op een zodanige afbakening van rechten, verantwoordelijk
heden en taken, dat de mogelijkheden voor de eigen groep - zij het dan 
ook met zo min mogelijk botsingen met de belangen van andere groepe
ringen - zijn gewaarborgd, terwijl de creatie van instituten van samen
werking als zodanig minder scherp is geaccentueerd. 

In het licht van de hierboven geschetste ontwikkeling past ook de uit
lating van Drs. Coppes in een artikel in het Parool van 4 februari 1965, 
waarin hij waarschuwt voor hooggestemde concepties en een pragmati
sche aanpak van het vraagstuk aanbeveelt, die leidt tot een meer uit
gebalanceerde krachtenverhouding, die allereerst noodzakelijk is alvorens 
een vruchtbare samenwerking kan worden bevorderd. Zou de uitlating 
van Drs. Coppes het toekomstbeeld juist weergeven dan zal het zeker in 
de verre toekomst niet uitgesloten zijn, dat de institutioneel denkenden 
hun idealen - zij het op een later tijdstip dan zij hadden gehoopt - in 
verwezenlijking zien gaan. 

Thans overgaan de tot de bespreking van het rapport van de Commis
sie Ver dam moge vooraf worden opgemerkt, dat mede in de beschouwin
gen zullen worden betrokken de conclusies van de K.V.P.-verklaring van 
juli 1964 over deze zaak. 

De taak van de Commissie-Verdam 
In zijn installatierede op 20 juni 1960 wees de toenmalige Minister van 

Justitie Mr. A. C. Beerman op drie groepen onderwerpen, die van bij
zonder belang zijn. In de eerste plaats die, welke reeds binnen de bestaan
de structuur van de vennootschap de aandacht vragen. 

Het gaat hierbij om de vraag of de wetgeving niet zou moeten worden 
aangevuld met bepalingen, die er toe strekken het functioneren van be
staande instituten zo nodig te verbeteren. Zo kan worden gewezen op het 
vraagstuk van de publieke verantwoording van de N.V. 

Vervolgens vroeg de Minister de aandacht voor de machtsverdeling tus
sen de organen van de vennootschap. Het gaat hier om de al dan niet 
verplichtstelling van een Raad van Commissarissen, over de mogelijkheid 
tot activering van de vergadering van aandeelhouders, het gebruik van 
gemeenschappelijke bezitmaatschappijen, van administratiekantoren, die 
certificaten uitgeven en de medezeggenschap van werknemers. 

Tenslotte vroeg de Minister de aandacht van de Commissie voor de ge
dachten van hen die niet de vennootschap, doch de onderneming op de 
voorgrond plaatsen en die het recht betreffende de onderneming willen 
oplossen op de grondslag van een bepaalde beschouwing over de struc
tuurverhoudingen binnen de onderneming. Het gaat hier om de vraag of 
de beschouwing van de onderneming als gemeenschap van kapitaalver
strekkers, van leidinggevende en uitvoerende arbeid ook invloed moet 
hebben op de wettelijke vormgeving van de onderneming. 
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Voornaamste conclusies van de Commissie 
a. Unaniem stelt de Commissie zich achter een voorstel van een voor

ontwerp van wet op de jaarrekening van ondernemingen. Het voor
ontwerp geeft voorschriften m.b.t. de inrichting van de jaarstukken voor 
een ruime kring van ondernemingen. De jaarstukken van de onderneming 
zullen zodanig zijn ingericht, dat een verantwoord oordeel kan worden ge
geven omtrent haar solvabiliteit en liquiditeit. De voorschriften zullen af
dwingbaar kunnen worden gemaakt langs de weg van rechterlijk bevel 
door een in te stellen ondernemingskamer bij een der gerechtshoven. 

b. De grootst mogelijke meerderheid van de Commissie gaat accoord 
met het vergemakkelijken van de gebruikmaking van het enquêterecht 
voor de aandeelhouders. Zij wil ook de mogelijkheid openen tot gebruik
making daarvan door de centrale organisaties van werknemers (de on
dernemingsraad gehoord). 

c. Vastlegging van het recht van inlichtingen voor de algemene ver
gadering van aandeelhouders van de zijde van de bestuurders en com
missarissen. Dit recht is beperkt tot de gevallen, waarin het belang van 
de vennootschap zich tegen het verstrekken van inlichtingen niet verzet. 

Onbeperkte toekenning aan bestuurders en commissarissen van het recht 
tot bijeenroeping van de algemene aandeelhoudersvergadering. 

Het huidige artikel 43b van het Wetboek van Koophandel bepaalt, dat 
zowel bestuurders als commissarissen bevoegd zijn tot bijeenroeping van 
de algemene vergadering, wanneer bij akte van oprichting niet anders is 

bepaald. 
Wanneer op grote schaal certificaten in omloop zijn, zal de certificaat-

houders een wettelijk recht tot bijeenroeping van de algemene vergadering 
van aandeelhouders worden gegeven. 

In de huidige wet ontbreekt een definitie van de taak van de commis
sarissen. Het voorstel behelst een definitie van de commissaristaak. Als 
hun eerste taak wordt genoemd het houden van toezicht op het beleid 
van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de door de N.v. 
gedreven onderneming. Daarnaast wordt de adviserende taak van de com
missarissen vermeld, terwijl voorts wordt aangegeven, dat de statuten 
een aanvullende definiëring kunnen bevatten. 

Slechts tegen enkele onderdelen van dit punt werden in de commissie 
bezwaren gemaakt. 

d. Voorstel tot wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden. De 
voorstellen behelzen o.m. de mogelijkheid tot instelling van ondernemings
raden door de SER, de introductie in de wet van de centrale ondernemings
raad en de bevoegdheid tot het uitnodigen van deskundigen. Het meren
deel van deze voorstellen wordt door de gehele commissie ondersteund. 

e. Sterk verdeeld was de commissie over het vijfde voorstel. Negen 
leden steunen het voorstel, dat tot strekking heeft nadere voorzieningen 
te treffen m.b.t. het Commissariaat en het verschaffen van inspraak van 
het werknemersbestand bij de samenstelling van het college van commis

sarissen. 
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Het voorstel beoogt voor de open naamloze vennootschappen verplicht
stelling van het commissariaat, legt bepaalde taken in de handen van 
commissarissen en geeft aan de werknemers onder zekere waarborgen 
het recht van keuze van een der commissarissen (twee, zo er meer dan 
vijf commissarissen zijn). 

Aan de aldus samengestelde raden van commissarissen worden ruime 
bevoegdheden toegekend en wel die van benoeming van bestuurders, goed
keuring van de jaarrekening, aandeelhouders en werknemers gehoord, en 
(mede) beslissende invloed op het nemen van besluiten, die voor de N.V. 
onderneming van ingrijpende betekenis zijn. Zeven leden van de commissie 
maakten hiertegen bezwaar. 

Een denkbeeld tot versterking van de inspraak van het algemeen belang 
binnen de leiding van de grote onderneming door benoeming van zo
genaamde commissarissen algemeen belang heeft de steun van slechts 
vier leden van de commissie kunnen verwerven. 

De KY.P.-verklaring van juli 1964 
Alvorens tot de nadere uitwerking van bovenstaande punten over te 

gaan, leek het ons nuttig allereerst de voornaamste punten uit de ver
klaring weer te geven. Men baseert het streven naar medezeggenschap 
op drie gronden, te weten: 

a. het verlangen van de individuele mens naar ontplooiing van zijn per
soonlijkheid; 

b. het pogen om het samenwerkingsverband tussen de bij de onder
neming betrokken belangengroepen tot uitdrukking te brengen. 

c. de noodzaak het samenwerkingsverband een zodanige gestalte te 
geven, dat een evenwichtige belangenbehartiging is gewaarborgd. Voor de 
bevrediging van het rechtsgevoel van de werknemers dient de mogelijk
heid te worden geopend tot het uitoefenen van invloed op de grote beslis
singen inzake het te voeren ondernemingsbeleid. 

Voor wat de vormgeving van de medezeggenschap betreft maakt men 
onderscheid tussen directe en indirecte medezeggenschap. 

Onder directe medezeggenschap verstaat men de mondigheid, "de in
spraak" ten aanzien van eigen werk. Directe medezeggenschap impliceert 
geen medebeslissingsrecht. De directe medezeggenschap zal grondslag 
en uitgangspunt moeten zijn voor ieder uitgebouwd stelsel van medezeg
genschap, in of buiten de onderneming, waarin bij een normale ontwikke
ling ook het medebeslissingsrecht ergens een plaats zal vinden. De directe 
medezeggenschap kan niet worden ingesteld bij wet of anderszins, maar is 
een zaak van mentaliteit, van menselijke verhoudingen met name van lei
ding geven op een sociale (democratische) wijze aangepast aan de huidige 
opvattingen omtrent menselijke vrijheid en waardigheid. Een dergelijke 
mentaliteit zal kunnen worden verwezenlijkt met name door kadervorming. 

De verantwoordelijkheid zal kunnen worden verwezenlijkt door het or
ganiseren van bedrijfsbesprekingen, verbetering van communicatiekana
len, de ideeënbus, meer decentralisatie, werkvoorbereiding en taakver-

59 



D 

ruiming met daaraan verbonden betere beloningssystemen. In dit verband 
verdient het organiseren van bedrijfscursussen bijzondere aanbeveling. 

Bovenstaande gedachten - zij het niet zo in concreto uitgewerkt -
vindt men ook terug in het rapport van de Commissie Verdam. 

Onder indirecte medezeggenschap verstaat de K.V.P.-verklaring mede
zeggenschap door middel van vertegenwoordiging. 

Men wil de indirecte medezeggenschap verder realiseren door uitbrei
ding van de bevoegdheden van de ondernemingsraden en door toekenning 
van een plaats in de raad van commissarissen aan de arbeid. 

Wat de ondernemingsraden betreft wil men tot een uitbreiding van het 
werkterrein komen. Deze kan betrekking hebben op het personeels- en 
promotiebeleid, de problemen rond de produktiviteitsbevordering, een 
periodiek uitbrengen van een houvast-gevend verslag over de gang van 
zaken en op plannen voor de toekomst. Een regelmatig contact tussen de 
raad van commissarissen en de ondernemingsraden is gewenst. Het wordt 
verder wenselijk geacht na te gaan of in de toekomst wellicht de mogelijk
heid geschapen moet worden om de ondernemingsraden een verdergaande 
dan een adviserende bevoegdheid te geven. 

Hoe belangrijk in de verklaring het meespreken van de arbeid ook 
wordt geacht, daarnaast is men van oordeel, dat de arbeid een grotere 
invloed dan thans moet kunnen uitoefenen op het beleid van de leiding 
door de toekenning van een plaats in de raden van commissarissen. Hierbij 
gaat het niet meer om medezeggenschap in de betekenis van meespreken 
en medeadviseren, maar om medezeggenschap in de zin van mede
beslissen. Het is niet noodzakelijk, dat de arbeid in de raad van commis
sarissen vertegenwoordigd wordt door een werknemer uit het eigen bedrijf. 
De figuur van de arbeiderscommissaris in deze zin kan soms aanleiding 
zijn tot ongewenste verhoudingen. Het gaat om een vertegenwoordiging, 
die speciaal bij de arbeid vertrouwen geniet. Uiteraard zal voor alle 
personen, die in de raad van commissarissen zitting hebben, worden ver
wacht, dat zij de belangen van de onderneming als geheel zullen behartigen 
en dat zij vertrouwen hebben van alle in de onderneming samenwerkende 
groepen van kapitaal, arbeid en leiding. 

De taak van de aldus samengestelde raad van commissarissen, zal, waar 
nodig, versterkt moeten worden ten aanzien van het medebeslissen bij het 
beleid in ruime zin en voor de controle op de dagelijkse leiding. 

Ter bescherming van de rechtspositie van de arbeid en van een even
wichtige belangenbehartiging binnen de onderneming verdient een nader 
onderzoek naar het enquêterecht en de praktische uitvoerbaarheid van een 
beroepsrecht voor de werknemers aanbeveling. 

Nadere beschouwingen 
De Commissie Verdam ziet in de eerste vier voorstellen, te weten met 

betrekking tot de jaarverslaggeving, het enquêterecht, de certificaat
houders en de ondernemingsraden waarborgen tot meer openheid der 
betrekkingen tussen bestuur en kapitaalverschaffers enerzijds en tussen 
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bestuur en werknemers anderzijds. De openheid zal enerzijds tot doel 
hebbeil een grondslag voor vertrouwen te leggen, daarnaast zal zij een 
middel zijn tot het voorkomen en corrigeren van misstanden. 

Opgemerkt zij dat in de K.V.P.-verklaring geen voorstellen worden ge
daan m.b.t. de jaarverslaggeving en de certificaathouders. De voorstellen 
over de ondernemingsraden in de verklaring wijken niet principieel af 
van die van de Commissie Verdam, wanneer men de op langere termijn 
in de verklaring bepleite gedachte tot eventuele toekenning van een verder
gaande dan de adviserende bevoegdheid buiten beschouwing laat. 

Uit de gedane voorstellen tot verbetering van de jaarrekening en de 
toekenning van het enquêterecht aan de centrale werknemersorganisaties 
vloeit ontegenzeggelijk een versterking van het antithetische element voort 
voor wat betreft de verhouding werkgevers-werknemers. V/anneer men 
enige prognoses zou willen stellen m.b.t. de verdere uitbouw van de mede
zeggenschap, komt het ons voor, dat er geen aanleiding is om pessimis
tisch te zijn gestemd. 

De vrees dat grotere publiciteit wat betreft de door de ondernemingen 
bereikte jaarresultaten de werknemers strijdmiddelen in de hand zal geven, 
die alleen maar de antithese zullen versterken, lijkt ons een te eenzijdige 
belichting van de zaak. De werknemers zullen bij de gebruikmaking van 
de cijfers met de omstandigheid moeten rekening houden, dat zij in een 
moeilijke situatie zullen komen te verkeren, wanneer de werkgevers aan 
de hand van de gepubliceerde cijfers zouden kunnen aantonen, dat bepaalde 
eisen onredelijk zijn gesteld. 

Wat de toekenning van het enquêterecht aan de centrale werknemers
organisaties betreft zij opgemerkt, dat hantering naar willekeur praktisch 
uitgesloten is, aangezien er sprake moet zijn van een vermoeden van 
wanbeheer en de inwilliging van een verzoek tot hantering van het enquête
recht door de onafhankelijke rechter zal moeten plaats vinden. Bij de 
indiening van een verzoek zullen de werknemersorganisaties met de nodige 
omzichtigheid dienen te werk te gaan. Zij zullen rekening moeten houden 
met het feit, dat niet gefundeerde verzoeken ernstige kritiek ten gevolge 
zullen hebben op het door hen gevoerde beleid. 

Een andere vraag is echter of het recht zelve - ondanks de waarborgen 
die gegeven zijn tegen een willekeurig gebruik en de aanwezigheid van 
een aantal maatschappelijke factoren, die corrigerend zullen werken -
aan de centrale werknemersorganisaties moet worden toegekend. Wij zijn 
geneigd aan te nemen, dat een en ander een te ver gaand!e penetratie 
van de vakvereniging in de aangelegenheden van de onderneming betekent 
en dat het de voorkeur verdient een dergelijk recht aan de ondernemings
raden toe te kennen. Voor een evenwichtige afbakening van de machts
verhoudingen lijkt ons toekenning van het enquêterecht aan de centrale 
werknemersorganisaties niet nodig. Hier dreigt de balans door te slaan 
ten gunste van instituten, die te ver afstaan van de aangelegenheden, waar
voor in concreto een oordeel moet worden gevormd. 
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Wat de hierboven gememoreerde voorstellen m.b.t. de certificaathouders 
betreft, moge hier worden volstaan met de opmerking, dat o.i. de toe
kenning van deze rechten veeleer dient te worden gezien als een recht 
trekken van thans onjuiste verhoudingen dan als een versterking van de 
antithetische elementen in de ondernemig. 

Met betrekking tot de ondernemingsraden spreken de beschouwingen 
in beide documenten voor zich. Nu ook de Katholieke Volkspartij niet 
direct medebeslissingsrecht aan de ondernemingsraden wil toekennen, 
doch dit wil laten afhangen van de verdere ontwikkelingen in de toe
komst, mag worden verwacht, dat de ten deze gedane voorstellen over 
het algemeen weinig bedenkingen zullen ontmoeten. Een punt waarover 
het zich voordoen van meningsverschillen niet is uitgesloten, lijkt ons het 
voorstel van de commissie Verdam tot instelling van ondernemingsraden 

door de S.E.R. 
De Commissie erkent weliswaar de grondgedachte, waarvan de wetgever 

in de huidige Wet op de Ondernemingsraden is uitgegaan, volgens welke 
het welslagen van dit instituut in hoofdzaak afhankelijk is van de goede 
wil van belanghebbenden. Onder erkenning van deze op zich juiste gedachte 
kan men niettemin - aldus de Commissie - opmerken dat in een aantal 
gevallen de instelling van een ondernemingsraad achterwege blijft, waar 
de grondslag hiertoe wel aanwezig is, maar waar men het over allerlei 
details, b.v. met betrekking tot de representativiteit van organisaties, niet 
eens kan worden. In zulke gevallen zal de S.E.R. na aanmaning van 
het hoofd of de bestuurder van de onderneming tot instelling van een 
ondernemingsraad moeten kunnen overgaan. Ofschoon de gedachten op 
zich geheel juist mogen zijn, vragen wij ons toch af, of op deze wijze tot 
stand gekomen ondernemingsraden doelmatig zullen kunnen functioneren. 
Zeker zal deze mogelijkheid niet mogen worden gehanteerd in de gevallen, 
waarin de bezwaren tegen de instelling van een ondernemingsraad van 
principiële aard zijn. Men hoeft zeker niet tot een ver verleden terug te gaan 
om voorbeelden te vinden, waar de mogelijkheid tot dwang de gevoelens van 
antipathie tegen de samenwerkingsorganen als zodanig heeft opgeroepen 

dan wel versterkt. 

De voorstellen van de negen leden van de Commissie Ver dam m.b.t. 
de arbeiderscommissarissen stemmen in grote lijnen overeen met die van 
de K.V.P.-verklaring. Naar het oordeel van dit deel van de Commissie 
Verdam kan een samenstelling van de raad van commissarissen op 
bredere basis er toe bijdragen, dat de werknemers in de leiding van de 
onderneming vertrouwen stellen, temeer, indien aan de raad van commis
sarissen de bevoegdheid tot benoeming van hen, die het dagelijks bestuur 
der vennootschap vormen, wordt opgedragen. Genoemde leden achten 
hun voorstel passend bij de huidige maatschappelijke ontwikkeling, die 
getuigt van een ondernemingsbeleid, dat in toenemende mate is gericht 
op andere doeleinden dan winstmaximalisatie. Het continuïteitsstreven 
heeft de overhand gekregen. In het streven naar zelfhandhaving en expan-
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sie heeft met name de grote onderneming zich mede gericht op goede 
arbeidsvoorwaarden. 

Volgens de zeven overige leden van de Commissie doen de voorstellen 
geen recht aan de veel meer genuanceerde realiteit van de hedendaagse 
onderneming. In zoverre op het gebied van de onderneming kan worden. 
gesproken van een gebrek aan vertrouwen betreft dit niet de verhouding, 
,.arbeid kapitaal", doch een gebrek aan vertrouwen tussen "uitvoerende 
arbeid" en "management", 

Ook vrezen deze leden, dat de raden van commissarissen door een 
dergelijke ontwikkeling colleges zullen worden, waarin breedvoerige 
discussies, zoals in politieke organen onvermijdelijk zijn, zullen plaats
vinden. 

De door de zeven leden van de Commissie Verdam geconstateerde 
spanningen tussen management en arbeid zijn inderdaad reëel. Voor een 
groot gedeelte zullen zij echter kunnen worden ondervangen door een 
goede functionering van de ondernemingsraad. 

De kwestie, waar het eigenlijk om gaat zien deze leden echter, naar 
onze mening, over het hoofd. In de huidige constructie van het onder
nemingsrecht is wel zeggenschap toegekend aan de factor kapitaal, terwijl 
de factor arbeid geen enkele vorm van zeggenschap geniet, hetgeen niet 
getuigt van een harmonische opbouw van dit recht. 

Nu zal men hier wellicht tegenover stellen, dat bij enige prominenten 
uit werknemerskringen de belangstelling voor vertegenwoordiging in 
instituten als de raden van commissarissen is verminderd en dat dien
tengevolge een dergelijke vertegenwoordiging ook maar beter achterwege 
kon blijven, dit gezien ook de toenemende belangstelling voor een grotere 
publiciteit van de door de ondernemingen bereikte jaarresultaten en voor 
toekenning van het enquêterecht aan de werknemersorganisaties. Wij zouden 
hierop in de eerste plaats willen antwoorden, dat deze opvattingen zeker 
op het ogenblik nog geen algemene ingang hebben gevonden. 

Zou echter in de nabije toekomst het tegendeel werkelijkheid blijken 
te zijn en zouden de doelstrevingen van de werknemersorganisaties zich 
hoofdzakelijk gaan richten op mogelijkheden, waardoor zij hun positie 
tegenover dan wel binnen de onderneming zouden kunnen versterken, 
dan ligt het voor de hand, dat in het krachtenveld van materiële doel
strevingen de hogere waarden van de persoonlijke ontmoeting tussen de 
drie elementen, die de onderneming constitueren - waarden waarvoor 
de katholieke Volkspartij steeds een krachtig pleidooi heeft gehouden -
in het gedrang zullen komen. 

Een afwijzing van de voorstellen van de KVP-verklaring en van de 
negen leden van de Commissie Verdam tot het openen van de mogelijk
heid representanten van de arbeid te betrekken bij het nemen van belang
rijke beslissingen inzake het te voeren ondernemingsbeleid, zal o.i. het 
streven der werknemersorganisaties tot het uitoefenen van grotere invloed 
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op de gang van zaken binnen de onderneming uitsluitend richten op de 
versterking van de eigen positie en dientengevolge van de antithese zulks 
ten detrimente van de creatie en verdere uitbouw van instituten van samen
werking tussen werkgevers en werknemers. Het valt niet te ontkennen dat 
enige tendenzen in die richting thans reeds waarneembaar zijn. 

In het kader van het door haar steeds bepleite progressieve beleid op 
sociaal-economisch terrein is de Katholieke Volkspartij naar onze mening 
op de goede weg met haar verklaring van juli 1964, waarbij het accent 
wordt gelegd op de mogelijkheden voor de ontplooiing van de menselijke 
persoonlijkheid. de basis bij uitstek voor elke vorm van institutionalisering. 
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Wereld handelsconferentie 11 

door Mr. A. K. M. Schmützer 

IV. De Slotakte 

De Slotakte bestaat uit drie gedeelten, namelijk een preambule, een 
overzicht van de aanbevelingen der Conferentie en bijlagen (14). 

I. In de preambule wordt met name het verband gelegd tussen de 
Wereldhandelsconferentie en de verwezenlijking van de doelstelling van 
het decennium der Verenigde Naties voor de ontwikkeling (1960-1970), 
namelijk een verhoging van het globaal nationaal inkomen der ontwikke
lingslanden met 5% per jaar in 1970. 

Na een korte schets van de noodtoestand waarin de landen in ontwik
keling verkeren, verklaren de aan de Conferentie deelnemende staten 
"kennis te nemen van de door haar geformuleerde aanbevelingen en vast
besloten te zijn alles in het werk te stellen om de grondslagen te leggen 
van een betere economische wereldorde". 

De aanbevelingen van de Conferentie zijn dus niet als zodanig verbin
dend; zij vormen veeleer een door alle staten erkende leidraad voor de 
nu op gang komende besprekingen over handelsproblemen, ontwikkelings
beleid en economische vraagstukken, waarbij de landen in ontwikkeling 
er ongetwijfeld zelf voor zullen zorgen dat de aanbevelingen der vijf 
commissies niet zonder meer van de tafel worden geveegd. 

2. Het overzicht van de aanbevelingen der Conferentie begint met de 
15 algemene en 13 bijzondere beginselen rond de internationale handel, 
die werden uitgewerkt door de Vijfde Commissie. Vele van deze begin
selen waren zo tegenstrijdig dat de ontwikkelde landen zich onthielden 
of tegenstemden. Ten slotte is daarom in een aparte aanbeveling besloten 
het geheel der beginselen door te zenden aan een nieuw op te richten 
organisatie, de zogenaamde "continuing machinery", ten einde een grotere 
mate van overeenstemming te bereiken. Hetzelfde lot ondergingen de 
acht beginselen voor de transitohandel van niet aan zee gelegen landen. 

Vervolgens geeft het overzicht de resultaten van de Eerste Commissie. 
Ten aanzien van de behandeling van de internationale grondstoffen
probiemen stonden in deze Commissie twee opvattingen tegenover elkaar, 
en wel twee opvattingen van ontwikkelde landen. Van Franse zijde werd 
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gepleit voor meer en betere grondstoffenovereenkomsten met hogere 
prijzen, terwijl de Angelsaksische landen en vooral de Verenigde Staten, 
de nadruk legden op maatregelen die de toegang van de ontwikkelings
landen tot de markten zouden verbeteren, zowel voor grondstoffen als 
voor halffabrikaten en eindprodukten. 

Op de Conferentie is hierover niet, zoals de ontwikkelingslanden wilden, 
een beslissing gevallen. In het kader van de nieuwe organisatie - waarop 
hieronder nog nader wordt ingegaan - zal een commissie voor grond
stoffen zich hiermede bezighouden. 

De taken van deze commissie worden nader omschreven: vOOl'be
reiding van overzichten van de marktsituatie. opstelling van studies 
over de trend in de internationale grondstoffenhandel, uitwerking van 
aanbevelingen inzake stabilisatiemaatregelen op lange en op korte termijn 
en opstelling van ontwerpen voor een algemene grondstoffenovereenkomst. 
Ook worden bepaalde aanwijzingen gegeven aangaande de aard en het 
doel van grondstoffenovereenkomsten, richtlijnen voor het werk van de 
commissie, bijzondere aanbevelingen voor de ontwikkelde landen met een 
liberale economie en voor de industriestaten met een centraal geleide 
economie, en weer andere aanbevelingen aan de beide groepen gezar,1en-

lijk. 
Al deze aanbevelingen, behalve die van institutionele aard, kunnen 

worden opgevat als een niet verbindend werkprogramma van de nieuwe 

organisatie. 
Andere op voorstel vn de Eerste Commissie aangenomen aanbeve-

lingen hebben betrekking op de bevordering van de handel in grondstoffen, 
het gebruik van synthetische stoffen en vervangingsprodukten, de opstel
ling van studies met het oog op een betere organisatie van de handel in 
grondstoffen, beginselen en richtlijnen voor deze organisatie, de bevor
dering van de handel tussen de landen in ontwikkeling als ook de ophef
fing van douanebarrières en andere discriminaties ten opzichte van landen 
die op de uitvoer van mineralen en brandstoffen zijn aangewezen. Slechts 
twee van deze aanbevelingen werden niet met algemene stemmen aange-

nomen. 
De Tweede Commissie behandelde de uitvoer van eindprodukten en 

halffabrikaten uit de landen in ontwikkeling. Het gaat hier in feite om 
een wijziging in de economische structuur in de industrielanden die tot 
dusver uit de ontwikkelingslanden vrijwel uitsluitend grondstoffen impor
teren. Deze wijziging wordt mede bepaald door de algemene noodzaak 
tot rationalisatie als gevolg van de stand van de moderne techniek; zij 
moet echter ten behoeve van de landen in ontwikkeling worden geïnten-

siveerd en bespoedigd. 
Het centrale strijdpunt in dit verband bleek de kwestie van de prefe

renties, die hierboven reeds ter sprake kwam en waarvoor een overeen
komstige oplossing werd gevonden als bij de Eerste Commissie: Verwij
zing naar een door de secretaris-generaal der Verenigde Naties bijeen 
te roepen Commissie, waarin zowel de regeringen van de industrielanden 
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1 
als die der ontwikkelingslanden zijn vertegenwoordigd. Het verslag van 
deze Commissie moet ter kennis worden gebracht van de aan de Confe
rentie deelnemende regeringen alsmede van de "continuing machinery". 

Tot dezelfde groep behoort de omstreden aanbeveling betreffende de 
oprichting van een gespecialiseerde instelling van de Verenigde Naties 
voor de industriële ontwikkeling. Andere aanbevelingen betreffen een 
gedeeltelijke industriële werkverdeling tussen de landen in ontwikkeling 
en de ontwikkelde landen met een centraal geleide economie, de vestiging 
van exportindustrieën in de landen in ontwikkeling. De maatregelen om 
de uitvoer van de ontwikkelingslanden uit te breiden en te diversifiëren 
worden behandeld in twee aanbevelingen die respectievelijk op de landen 
met een vrije economie en op de landen met een centraal geleide volks
huishouding betrekking hebben. Ook de handel in eindprodukten en half
fabrikaten tussen de landen in ontwikkeling onderling en hun economische 
samenwerking ter bevordering van de industrialisatie vormen het onder
werp van een uitvoerige aanbeveling. 

Bijna al deze aanbevelingen werden zonder dat daartegen bezwaren 
werden aangetekend, aangenomen. 

Wat de toegang tot de markten betreft, gaan de teksten minder ver 
dan wat een aantal niet E.E.G.-landen reeds in de G.A.T.T. hadden 
aanvaard. Hetzelfde geldt voor een met veel moeite tot stand gekomen 
aanbeveling inzake het tarifaire en niet-tarifaire beleid ten aanzien van 
eindprodukten en halffabrikaten uit landen in ontwikkeling. 

De werkzaamheden in de Derde Commissie (verbetering van de onzicht
bare handel van de landen in ontwikkeling, financiering van de uitbreiding 
van de internationale handel en financieringskwesties in verband met de 
handel in grondstoffen) hadden een verwonderlijk snel verloop, vooral 
wanneer men bedenkt dat zij niet alleen de meeste aanbevelingen op
leverden, namelijk 26, maar ook de neteligste onderwerpen betroffen. Het 
ging hier namelijk om het geld. Opvallend is dat de landen in ontwik
keling die steeds weer hameren op het primaat van de handel boven 
de financiële hulp - "tra de, not aid" - het veel eerder met de westelijke 
industrielanden en het oostelijk blok eens werden over de financiële maat
regelen ter bevordering van de economische ontwikkeling dan over de 
handelsproblemen. Dit houdt mede verband met de betrekkelijke nieuw
heid van het probleem der financiële hulp, waar immers multilateraal 
vastgestelde regels, zoals bijvoorbeeld de G.A.T.T. ten aanzien van de 
internationale handel, vrijwel geheel ontbreken. De materie leende zich 
dus beter voor studies en enkele specifieke aanbevelingen. Toch verdient 
het de aandacht, dat de industrielanden, die het leeuwedeel van de finan
ciering van de ontwikkelingshulp moeten opbrengen, vrijwel met alle aan
bevelingen hebben ingestemd. 

Een van de meest spectaculaire aanbevelingen dringt erop aan dat 
elk ontwikkeld land tracht aan de landen in ontwikkeling financiële mid
delen (waaronder ook particuliere investeringen) over te dragen die één 
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percent van zijn netto nationaal inkomen zoveel mogelijk benaderen. 
"Netto" betekent na aftrek van terugbetalingen en dergelijke, maar niet 
na aftrek van kapitaalvlucht ontstaan bij inwoners van onderontwikkelde 
landen. Hoewel het principe van de overdracht van 1 % ook in vroegere 
resoluties van de Verenigde Naties werd gesteld, is het hier veel precieser 
geformuleerd. Op grond van deze scherpere omschrijving van de 1 % 
onthielden de communistische landen (behalve Roemenië) hun stem aan 
de aanbeveling. 

Het uit vrijwillige bijdragen te vormen investeringsfonds van de Ver-
enigde Naties, dat voornamelijk op industrieel gebied werkzaam zou zijn. 
vond evenwel geen steun bij de westelijke industrielanden. De internatio
nale financiële samenwerking moet. voor zover zulks mogelijk is, leiden 
tot verlening van ongebonden hulp ("untied aid"), dat wil zeggen hulp 
die niet afhankelijk wordt gesteld van onaanvaardbare politieke. econo
mische of militaire voorwaarden. 

Natuurlijk nam ook het vraagstuk van de rente en aflossing een belang
rijke plaats in, gezien het grote gedeelte van de ontwikkelingshulp dat 
daarvoor moet worden besteed. Talrijke aanbevelingen beogen een verla
ging van de rentelast voor de landen in ontwikkeling, bij voorbeeld doordat 
de regeringen van de ontwikkelde landen, ook voor rendabele projecten. 
leningen verstrekken met een rentevoet van ten hoogste 3% per jaar. 
Veel aandacht trok een voorstel van Israël om een internationale lening 
uit te schrijven van 1 of zelfs 2 miljard dollar tegen een rente van 
5,5% en uit de daarmede verkregen gelden kredieten te verstrekken aan 
de ontwikkelingslanden tegen een rente van 1 %. Het verschil tussen de 
beide rentebedragen. 45 tot 90 miljoen dollar per jaar. zou dan door de 
industrielanden worden gedragen. Dit voorstel werd ter nadere bestude
ring voorgelegd aan de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ont
wikkeling, met het verzoek hierover vóór september 1964 advies uit te 
brengen aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De kwes
tie van de laagrentende leningen komt nog in vele andere aanbevelingen 
ter sprake. Hetzelfde geldt voor de terugbetalingen. waarvoor allerlei 
vormen in overweging worden gegeven, zoals terugbetaling in de eigen 
valuta van het ontwikkelingsland met dien verstande dat de terugbetaalde 
bedragen zoveel mogelijk gebruikt worden voor de aankoop van goederen 
in dat land en terugbetaling in de vorm van goederen die door hei gefinan
cierde project zijn voortgebracht (productsharing). 

Ook is een aanbeveling gewijd aan het vraagstuk van de schulden
dienst van de landen in ontwikkeling. waarin gezocht wordt naar een 
redelijke uitweg voor ontwikkelingslanden die in ernstige moeilijkheden 
zijn geraakt. Van bijzonder belang is in dit opzicht een op Brits-Zweeds 
initiatief ontstane aanbeveling volgens welke de Internationale Bank 
een studie zal maken van een nieuw systeem om landen die door externe 
factoren, bijvoorbeeld onvoorziene daling van exportopbrengsten. hun 

68 

on 
lel 
au 
w( 
PI; 

erl 
m: 
w~ 

tel 

aa 
en 

de 
in 
ke 
na 
Wf 

lijl 

bo 
-m 
Er 
liq 

ve 
wa 
aa 
ve 
vo 

de 
(in 
spe 
re( 
pn 
za: 

aal 
te 
on 
gel 
De 
vra 



ontwikkelingsplannen niet kunnen uitvoeren, langlopende bijstand te ver
lenen. Dit nieuwe stelsel zal, als het tot stand komt, weliswaar niet de 
automatische financiering of verzekering brengen die in eerdere plannen 
werd bepleit (bij voorbeeld het zogenaamde Development Insurance 
Plan), maar wel hetzelfde doel kunnen bereiken. 

De landen in ontwikkeling hebben niet alleen maar geëist, maar 
erkend dat zij ook zelf alles in het werk moeten stellen om een eind te 
maken aan hun benarde economische positie. Zo dienen zij gunstige voor
waarden te scheppen voor rechtstreekse particuliere investeringen, inves
teringsbureaus en adviserende diensten in het leven te roepen, krediet
instellingen en ontwikkelingsbanken op te richten en bekendheid te geven 
aan de aard van de investeringen, de gebieden waarop zij worden verricht 
en het terzake van de investeringen door hen te voeren beleid. 

Een andere aanbeveling vraagt onder meer om verdere studies van 
de Wereldbank inzake verzekering van internationale beleggingen. Ook 
in het algemeen hebben de vertegenwoordigers van de landen in ontwik
keling veel aandacht besteed aan het verzekeringswezen, dat bij hen 
nog in zeer grote mate in buitenlandse handen is. Zij zagen hierin een 
welkome bron voor de broodnodige investeringsmiddelen of, zoals letter
lijk wordt gezegd, "een essentieel element van de economische groei". 

De Conferentie beval daarom aan de technische reserves en de waar
borgdeposito's van de verzekerings- en herverzekering sin stellingen en 
-maatschappijen te investeren in de landen waar de premie wordt geïnd. 
Er dienen echter passende waarborgen te worden geboden voor zekerheid, 
liquiditeit en opbrengst. 

De voorstellen van de Derde Commissie werden afgerond met aanbe. 
velingen betreffende de zeevaart, de octrooien en het toerisme, die welis· 
waar minder spectaculair zijn maar toch samen met de aanbevelingen 
aangaande verzekeringen en synthetische produkten zeer wel het meest 
vernieuwende element in de aanpak van deze conferentie zouden kunnen 
vormen (15). 

De Slotakte behandelt voorts in het overzicht van de aanbevelingen van 
de Conferentie achtereenvolgens de resultaten van de Vierde Commissie 
(institutionele bepalingen) en van de Vijfde Commissie (beginselen en 
speciale vraagstukken), voor zover deze niet bestaan in de hierboven 
reeds besproken algemene en bijzondere beginselen, als ook een werk
programma, waarin meer in het bijzonder wordt gewezen op de nood
zaak van bepaalde studies en activiteiten. 

De concrete resultaten van de Vijfde Commissie zijn uiterst mager. De 
aanbevelingen hebben betrekking op de wijze waarop na deze Conferentie 
te werk moet worden gegaan, welke studies moeten worden opgesteld 
om als basis te dienen voor een snellere ontwikkeling van de achter
gebleven staten, de vorm van langlopende handelsakkoorden en dergelijke. 
De Conferentie stelde vast dat zij niet voldoende tijd had gehad om het 
vraagstuk van de consequenties van het bestaan der regionale economische 
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blokken te behandelen en verwees dit punt naar de "continuing machi
nery". Hetzelfde lot ondergingen de handelsbetrekkingen tussen de wes
telijke industriestaten en de communistisch geregeerde landen. 

Uit het voorafgaande blijkt dat de grote strijdpunten zijn opgehangen 
aan de institutionele kapstok, en wel in het kader van de Verenigde 
Naties. Dit centrale compromis is in hoofdzaak te danken aan de voor
zitter van de Conferentie, EI-Kaissouni, de secretaris-generaal de heer 
Prebisch en de Britse minister van Handel, Heath. Het is uitgewerkt in 
de verzoeningsgroepen en in de plaats getreden van de aanvankelijke 
voorstellen van de Vierde Commissie. Het belang hiervan moet niet 
worden onderschat: door de instelling van een "continuing machinery" 
krijgen de aanbevelingen van de Conferentie een reëlere waarde. 

De nieuwe organisatie, die nog bekrachtigd moet worden door de Al
gemene Vergadering van de Verenigde Naties, zal bestaan uit: 

1. De Conferentie voor handel en ontwikkeling der Verenigde Naties, 
als orgaan van de Algemene Vergadering. 

Dit betekent dat de landen in ontwikkeling ervan hebben afgezien een 
aparte wereldhandelsorganisatie op te richten. 

Leden van de Conferentie zullen zijn de leden van de Verenigde Naties, 
de gespecialiseerde organisaties en van het Internationaal Agentschap voor 
Atoomenergie. 

De Conferentie komt ten minste elke drie jaar bijeen, voor het eerst 
in het voorjaar 1966. 

Tot haar belangrijkste taken behoort het bevorderen van de internatio
nale handel ten einde de economische ontwikkeling te versnellen, en meer 
in het bijzonder de handel tussen landen die een verschillende graad van 
ontwikkeling hebben bereikt, tussen landen in ontwikkeling onderling en 
tussen landen met verschillende economische en sociale stelsels, dat wil 
zeggen de handel tussen de westelijke industrielanden en de staten van 
het oostelijk blok. Hierbij moet zij rekening houden met de werkzaam
heden van de andere internationale organisaties. 

Ook heeft de Conferentie een coördinerende taak ten aanzien van de 
andere instellingen der Verenigde Naties op het gebied van internationale 
handel en ontwikkeling. In dit opzicht moet zij samenwerken met de 
Algemene Vergadering en de Economische en Sociale Raad (E.C.a.S.o.c.). 

2. De Raad voor Handel en Ontwikkeling vormt een onderdeel van de 
Organisatie der Verenigde Naties. De 55 leden worden gekozen door de 
Conferentie, en wel 22 uit de 61 Afro-Aziatische landen (inclusief Joego
slavië), 18 uit de 29 westelijke landen (inclusief Japan), 9 uit de 22 Latijns
amerikaanse staten en 6 uit de 9 landen van het oostelijk blok. De bij 
deze samenstelling gevolgde criteria (16) zullen op gezette tijden door de 
Conferentie aan een hernieuwd onderzoek worden onderworpen. 

De thans gehouden conferentie heeft de leden van de Raad reeds aan
gewezen (17). Zij treden in functie zodra de desbetreffende resolutie door 
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de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zal zijn bekrachtigd. 
Voor het overige komt de Raad ten minste tweemaal per jaar bijeen. 

Leden van de Conferentie kunnen zonder stemrecht deelnemen aan de 
beraadslagingen wanneer de Raad vraagstukken behandelt die voor hen 
van bijzonder belang zijn. Deze mogelijkheid kan ook worden geboden 
aan internationale gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties 
die zich bezig houden met handel en ontwikkeling. 

Wanneer de Conferentie niet bijeen is, worden haar taken waargenomen 
door de Raad, die de continuïteit van haar werkzaamheden waarborgt. 
De Raad kan zich dan ook uitvoerig laten voorlichten en daartoe zelf de 
nodige studies en rapporten opstellen of deze laten uitwerken door de 
secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij houdt voortdurend nauw 
contact met de regionale economische commissies van de Verenigde Naties 
en eventueel ook met andere bevoegde regionale organen van inter
gouvernementele aard. 

Voorts is de Raad belast met de voorbereiding van de toekomstige 
zittingen van de Conferentie, waaraan hij verslag uitbrengt over zijn werk
zaamheden. Elk jaar brengt hij verslag uit aan de Algemene Vergadering 
door tussenkomst van de Economische en Sociale Raad (E.C.O.S.O.C.), 
àie dit vergezeld kan doen gaan van zijn eventuele op- of aanmerkingen. 

Voor de uitvoering van deze taken kan de Raad de nodige "hulp
organen" instellen. Voorlopig betreft het hier drie commissies, respectievelijk 
voor de handel in grondstoffen, voor de handel in halffabrikaten en eind
produkten, en voor de onzichtbare transacties en de financiering van de 
handel. 

Regeling van de stemming 

Zeer omstreden was de regeling van de stemming. Zowel in de Confe
rentie als in de Raad beschikte iedere staat over één stem. OveT procedure
kwesties besliste de Conferentie bij eenvoudige meerderheid, over de zaken 
zelf met een meerderheid van twee derde, der aanwezigen aan de stemming 
deelnemende leden. De Raad beslist met gewone meerderheid der aan
wezige aan de stemming deelnemende leden. 

Het is duidelijk dat deze regeling op heftig verzet stuitte van de industrie
landen, die erop wezen dat ongeveer tien van hen niet alleen het wel en 
wee van de wereldeconomie bepalen, maar ook het leeuwedeel van de 
ontwikkelingshulp opbrengen. Wanneer men deze landen aan een meerder
heid zou onderwerpen, zou dat neerkomen op het slachten van de kip 
met de gouden eieren. Er moet dus, zo betoogden de industrielanden, 
rekening worden gehouden met de economische betekenis van de uitge
brachte stemmen. De .,75" dreigden hierop desnoods een eigen organisatie 
op te richten waartoe dan ieder zou kunnen toetreden die dit wenselijk 
zou achten. Letterlijk op het laatste moment kwam een compromis tot 
stand: 

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties zal een Speciaal Comité 
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benoemen, dat bestaat uit een klein aantal leden uit de diverse geografische 
gebieden en dat representatief is voor de voornaamste belangen en op
vattingen. Dit Comité zal aan de volgende zitting van de Algemene Ver
gadering voorstellen voorleggen waarin het een basis van overeenstemming 
dient te scheppen voor iedere beslissing in de Raad voor Handel en Ont
wikkeling die ernstige schade toebrengt aan de economische en financiële 
belangen van bepaalde landen. 

Deze verzoening kan plaats vinden door middel van verzoenings
comités, de goede diensten van de secretaris-generaal van de Conferentie 
of enig ander middel in het kader van de Verenigde Naties. 

3. Een permanent secretariaat dat, als onderdeel van het secretariaat van 
de Verenigde Naties, volledig ten dienste staat van Conferentie, Raad en 
hulporganen. Het wordt geleid door de secretaris-generaal van de Confe
rentie die benoemd wordt door de secretaris-generaal van de Verenigde 
Naties en wiens benoeming wordt bekrachtigd door de Algemene Ver
gadering. 

In een aparte aanbeveling verzoekt de Conferentie de secretaris-generaal 
van de Verenigde Naties met name de nodige financiële maatregelen te 
nemen om het secretariaat van de Wereldhandelsconferentie voort te zetten 
totdat de nieuwe organen tot stand zijn gekomen. Dit betekent dat de 
ploeg van secretaris-generaal Prebisch aan het werk blijft tot de Algemene 
Vergadering zich heeft uitgesproken. 

V. Slotbeschouwing 

Handelspolitieke actie is in het verleden vrijwel steeds het resultaat 
geweest van onderhandelingen (bilaterale overeenkomsten, de G.A.T.T., 
grondstoffen-overeenkomsten), waarbij evenwicht der concessies en be
reikte voordelen voor elke onderhandelaar het uitgangspunt was. De ont
wikkelde landen hebben toegegeven, eerst in G.A.T.T.-verband en daarna 
ook in de Wereldhandelsconferentie, dat een dergelijke reciprociteit niet 
geldt ten aanzien van handelspolitieke concessies aan onderontwikkelde 
landen. Dit zou kunnen betekenen dat voor de handelspolitieke betrekkin
gen tussen ontwikkelde en onderontwikkelde landen de techniek 
van "onderhandelen op basis van evenwicht in wederzijdse concessies" 
geen of althans een secondaire rol zal spelen. In plaats daarvan komt als 
betrekkelijk nieuwe methode "vrijwillige actie van ontwikkelde landen als 
reactie op aanbevelingen van internationale organisaties" (18). Handels
politiek veranderen door uitspraken van internationale organisaties is een 
nieuw experiment, dat in de industrielanden onvermijdelijk tot bepaalde 
spanningen zal leiden. 

De wijziging in economische structuur die de industrielanden ten be
hoeve van de onderontwikkelde staten moeten bevorderen, heeft ter Con
ferentie geleid tot een toenadering tussen de westelijke industrielanden en 
de landen van het oostelijk blok. De kwestie van de Oost-Westhandel is 
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verwezen naar de nieuwe organisatie, waarin de "Groep der 75" ook in 
de toekomst als pressiegroep zaloptreden. 

De vrees en het wantrouwen van de Westelijke industrielanden ten op
zichte van de Conferentie hebben zich niet bewaarheid. Wel zijn deze 
landen geconfronteerd met hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de 
Derde Wereld en met de noodzaak hun regionale integratie en samen
werkingsvormen af te ronden met een uitgebalanceerd ontwikkelingsbeleid. 
Dit is de boeiende inzet van de besprekingen die in E.E.G., O.E.S.O. en 
G.A.T.T. de volgende ronde dienen voor te bereiden. 

14) Bijlage A bevat de tekst van de aanbevelingen, bijlage B de opmerkingen 
van de delegaties en bijlage C de boodschappen van staatshoofden bij het begin 
en mededelingen van vier landen van het oostelijk blok aan het slot van de 
Conferentie. De Slotclausule en de handtekeningen van de hoofden der delega
ties besluiten het geheel. 
15) Kaufmann op. cito blz. 405. 
16) Namelijk een rechtvaardige geografische verdeling en de vertegenwoordiging 
van de belangrijkste handelsmogendheden. 
17) Blijkens het verslag van de Conferentie werden gekozen: 12 Afrikaanse 
landen, 10 Aziatische landen, 18 industriestaten, 9 Latijnsamerikaanse staten, 
6 landen van het oostelijk blok. 
18) Kaufmann t.a.p. blz. 399. 
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Nieuwe boeken 

JOS VAN WELY, O.P.; Schaep
man. Kruseman's Uitgeversmij 
N.V., Den Haag, 1964 (96 blz.). 

In de serie "Kopstukken uit de 
twintigste eeuw" van Kruseman te 
Den Haag verscheen van de hand 
van de Schaepman-biograaf pater 
Jos van Wely O.P. als laatste werkje 
van zijn hand een monografie over 
Schaepman. Pater van Wely, die de 
verschijning van dit boekje zelf niet 
meer heeft mogen meemaken, tekent 
Schaepman als publicist, als voor
vechter van de katholieke emanci
patie, als staatsman, als sociaal voor
ganger en als nationale figuur. 

Het boekje is geen samenvatting 
geworden van de grote Schaepman
biografie van pater Van Wely, maar 
een helder, overzichtelijk en prettig 
leesbaar werkje, waaraan de schrij
ver kennelijk veel moeite heeft be
steed. In kort bestek tekent hij de 
figuur van dr. Schaepman ten voeten 
uit als grondlegger van de katholieke 
politiek in Nederland. 

De uitgever heeft er goed aan ge
daan dit goedkope boekje in de 
handel te brengen, zodat velen en 
vooral jeugdigen, die geen standaard
werk over de staatsman Schaepman 
kunnen doorwerken, zich in korte 
tijd een degelijke indruk van deze 
boeiende priester-politicus kunnen 
vormen. 

E. K. FRANCIS. Inleiding tot 
de sociologie (182 pag.). Uitge
geven in de reeks "Mens en 
medemens" (nr. 60) bij uitgeverij 
Het Spectrum, Utrecht/ Antwer
pen, 1965. 

De sociologie eist voor zichzelf 
het recht op beschouwd te worden 
als een wetenschap, dat wil zeggen: 
een systematische kennis over een 
onderwerp. Wat dit onderwerp echter 
precies is, kan men niet zonder meer 
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ondubbelzinnig vaststellen. De socio
logische manier van denken is een 
wezenlijk bestanddeel van de mo
derne wereldbeschouwing. Zij door
dringt, soms onbewust, het denken 
van de vertegenwoordigers van de 
meest uiteenlopende geestesweten
schappen en sociale weten~chappen, 
zodat er voor een eigen tak van 
wetenschap geen ruimte schijnt over 
te blijven. Van de andere kant be
handelen zij die zich sociologen 
noemen, zulke uiteenlopende pro
blemen, dat zij bijna niet onder een 
zelfde noemer gebracht kunnen 
worden. 

De auteur trekt hieruit noodzake
lijkerwijs de conclusie dat er ver
schillende soorten sociologie bestaan. 
Deze inleiding tot de sociologie is 
niet alleen van belang voor de socio
loog maar evenzeer voor ieder die 
een bepaald zicht wil krijgen op de 
complexe wereld waarin wij nu leven. 

CLINTON ROSSITER. Het 
Amerikaanse Presidentschap. 
C. de Boer Jr./Paul Brand, 
Hilversum, 1964, 222 pag. 

In een uitvoerige, boeiende analyse 
worden in dit boek de vele proble
men, die zich rond het President
schap voordoen, besproken. Naast 
een uiteenzetting van wetsprocedures, 
verkiezingsregelingen en bevoegdhe
den van de president "het 
belangrijkste ambt ter wereld" -
geeft de schrijver een levendig over
zicht van hetgeen zich in het ver
leden rond het Presidentschap heeft 
afgespeeld, welke precedenten dit 
heeft geschapen en de betekenis 
ervan voor de toekomst. 

Hoewel dit boek in eerste instan
tie geschreven is voor Amerikaanse 
studenten, is het stellig ook voor 
niet-Amerikanen een interessant 
werk. 

Ov 
scheI 
den 
jurid 
voort 
men 
bijee 
Dr. 



DR. J. R. STELLINGA e.a. 
Rechtsbescherming tegen de 
Overheid. N.V. Uitgeversmaat
schappij JE. E. Kluwer, Deven
ter/Antwerpen, 1964, 84 pag. 

Over het onderwerp "Rechtsbe
scherming tegen de Overheid" wer
den op het landelijk congres van 
juridische studenten 1964 een zestal 
voordrachten gehouden, waarvan 
men de teksten in dit boekje heeft 
bijeengebracht. Na artikelen van 
Dr. J. R. Stellinga over "Rechts-

bescherming in administratief be
roep", Mr. J. in 't Veld over 
"Rechtsbescherming door de admini
stratieve rechter", Mr. B. van den 
Esch inzake "Rechtsbescherming 
door het Hof van Justitie der Euro
pese Gemeenschappen" en Prof. Mr. 
H. Drion over "Rechtsbescherming 
door de gewone rechter" treft men 
een tweetal artikelen aan over de 
ombudsman, één van Mr. J. G. Steen
beek en de ander van Sv. Gram 
Jensen, die een uiteenzetting geeft 
van het Deense ombudsman-systeem. 
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Publicaties van het centrum voor staatkundige vorming 

Bij het Centrum voor Staatkundige Vorming, Prinsegracht 95, 's-Gravenhage, 
zijn o.a. de volgende uitgaven verkrijgbaar: 

No. Titel Prijs 

7. Richtlijnen voor een nieuw radiobestel (1948) 0,60 
14. Wereldomroep; richtlijnen voor een nieuw wettelijk bestel (1950) 0,50 

Be 
Pa 
VRA 

15. Cultuurpolitiek; beginselen en richtlijnen (1950) 0,30 door 

21. Herziening van de Successiewet; rapport inzake het ontwerp Suc-
cessiewet 1948 (1951). . 0,50 

27. Samenstelling en werkwijze der Staten-Generaal (1951) . 0,80 

36. Enige richtlijnen voor subsidiëring van kunstgezelschappen (1953) 0,40 

55. Successiewet; rapport betreffende het gewijzigde ontwerp van Wet 
inzake de heffing van de rechten van successie, van schenking en 
van overgang (1955) . . . . 0,60 

67. Verbreiding van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (1957) . 1,00 

68. Het ontwerp van Wet op de ruimtelijke ordening (1957) 1,35 

69. Het ontwerp nieuwe Woningwet (1957) 1,25 

70. Woningbouwcorporaties (1957) 2,25 

75. Regeling van de financiële verhouding tussen het rijk en de ge-
meenten (1958) 2,00 

81. Televisiebeleid en reclame (1959). . . 0,75 

87. Televisiebeleid en reclame; aanvullende publicatie (1960) 

89. Effecten en bezitsvorming (1960). . . . . 

93. Openbaarheid bij publiekrechtelijke bedrijfsorganen (1961) 

122. Regionaal industrialisatiebeleid (1963) . . . . . . . . 

129. Volk en volksvertegenwoordiging; inleiding door Prof. mr. L. G. A. 
Schlichting (1964) 

130. Landschap en recreatie (1964). . . . . 

131. Herziening van de invaliditeitsverzekering (1964) 

132. Europese Economische Gemeenschap en publiekrechtelijke be-
drijfsorganisatie (1964) . . . " ...... . 

133. Het woningbeleid, een uitzicht (1964). . . 

1,25 

2,00 

3,75 

1,75 

1,25 

3,00 

1,25 

0,75 

1,25 
134. Woningbouw en woningbeleid in landen van de E.E.G. (1964) . 0,50 

Het bureau van het Centrum zendt op aanvraag een volledige lijst van publica

ties. De prijs van een abonnement is f 7,50 per kalenderjaar; voor studenten f 5. 
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Betekenis van de encycliek 

Pacem in Terris 

VRAGEN AAN HET CONCILIE 

door Prof. Jhr. Dr. F. A. M. Alting von Geusau 

Enige tijd geleden hebben wij op deze plaats (1) gepoogd de betekenis aan 
te duiden van Pacem iJl Terris voor het Concilie en voor de verhouding 

tussen de kerk en intc:rnationale betrekkingen in het algemeen. Uitgaande van 
de - door Kardinaal Feltin naar voren gebrachte - opvatting, dat het Concilie 
niet minder kan zeggen dan deze encycliek, hebben wij haar lijn doorgetrokken 
naar enkele concrete suggesties over de vernieuwing in de verhouding tussen 
kerk en internationale samenleving. 

Sedert het schrijven van genoemde beschouwing, heeft de inhoud en uit
werking van de encycliek op verschillende manieren in de aandacht gestaan. 
In Nederland heeft o.a. Drs. Smal een verdienstelijke brochure samengesteld 
over Pacem in Terris (2); in New York vond in Februari van dit jaar een 
internationale bijeenkomst plaats over het centrale thema van de encycliek; 
het Concilie zelf heeft zich bovendien in haar derde zitting voor het eerst 
met de problematiek beziggehouden; tenslotte is kort geleden het ontwerp 
voor hoofdstuk V van Schema 13 (De Communitate gentium et de Pace) 
gereed gekomen. Het lijkt daarom nuttig aan de vooravond van de vierde 
zitting nog eens terug te komen op enkele aspecten van de encycliek en haar 
betekenis. 

1. Pacem in Terris in de moderne wereld 

Onder deze titel verscheen in het najaar van 1964 de reeds genoemde brochure 
van Drs. Smal. De verdienste van dit boekje is, dat het op heldere wijze een 
samenvatting en verklaring geeft van de voornaamste vraagstukken, die 
de encycliek behandelt. De auteur heeft zich echter niet verder gewaagd dan 
een interpretatie van de inhoud en een enkele toepassing op in Nederland 
levende problemen. In zijn beschrijving missen wij helaas nog die bijdrage 
tot een meningsvorming, welke nodig is - en door Joannes gevraagd was -
om invloed uit te oefenen op de kerk in Concilie. Wellicht is ook deze schrijver 
het slachtoffer van een concilie-methode, die juist voor het schema kerk en 
wereld nog zo gebrekkig is: dat de eigen wereld in de kerk, de eigen christelijke 
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openbare mening nog maar zo weinig echt betrokken wordt bij de voorbereiding 
van de dialoog met de wereld. 

Even tekenend voor de situatie - zij het in geheel ander opzicht - is het 
resultaat van de internationale convocatie in New York (3). Daar kwamen 
staatslieden, politici, kerkelijke leiders en deskundigen bijeen, om, uitgaande 
van Pacem in Terris, de voorwaarden te bestuderen voor het bereiken van de 
internationale vrede. Deze convocatie kwam niet tot een overbrugging van 
politieke tegenstellingen, en moest zich - op een enkele uitzondering na -
beperken tot het aanhoren van vage, onverbindende gemeenplaatsen of pessi
mistische voorspellingen. 

Deze twee voorbeelden duiden de ongemakkelijke situatie aan, waarin een 
encycliek als deze verkeert: aan de ene kant de officiële kerk, die zich nog 
onvoldoende bewerktuigd heeft om de eigen christenen te engageren in het 
uitdragen en uitwerken van zijn vredesboodschap; aan de andere kant de 
wereld - waaronder maar al te vaak de eigen christenheid - die bewust of 
onbewust, de pauselijke woorden onschadelijk probeert te maken. Vanuit 
deze situatie nu, willen wij opnieuw een aantal vragen formuleren over de kerk 
en de internationale samenleving. 

2. Volkerengemeenschap en vrede in de derde conciliezitting 

In onze vorige beschouwing wezen wij reeds op de begrijpelijke onmacht in 
het Concilie om een visie te formuleren op de hedendaagse internationale 
verhoudingen. Wij suggereerden, dat het Concilie eerder beginpunt van inspi
ratie en bezinning dan eindpunt van een aantal uitspraken zou moeten worden. 

Deze laatste gedachte is ook uitgesproken door Prof. Schillebeeckx in een 
magistrale rede bij de opening van de nieuwe behuizing van het Nederlands 
Documentatie Centrum voor het Concilie (DO-C) (4). Uitgaande van de 
intrinsieke autonomie van deze wereld en van de menselijke verantwoorde
lijkheid haar op te bouwen, "moet de kerk de godsdienstige en evangelische 
inspiratie en begeestering brengen, niet de concrete beginselen voor haar op
bouwen functionering, want dit laatste hangt in zijn historiciteit niet alleen 
of zelfs niet direct af van de openbaring. Dit houdt in, dat de kerk in schema 13 
niet slechts dingen moet zeggen aan deze menselijke samenleving; zij moet 
allereerst ook luisteren". De kerk zal, volgens hem, moeten luisteren naar 
de plannen van de mensheid om een betere wereld te bouwen, omdat een kerk, 
die slechts monologeert, haar ogen zou sluiten voor het licht, dat ook de mens
heid duidelijk laat zien. 

Deze conceptie van schema 13 is ongetwijfeld nog niet ver genoeg door
gedrongen in de behandeling van de hoofdstukken over de volkengemeenschap 
en de vrede. De ontwerpteksten waren, zoals we gezien hebben, onvoldoende 
vanuit deze conceptie geschreven. Het Concilie zelf kwam door tijdgebrek 
en groeiende onrust over andere zaken in de laatste weken, nauwelijks toe 
aan een indringende bespreking van de problematiek (5). 

Het gevolg was, dat de meeste interventies slechts betrekking hadden op de 
vraag of het gebruik van kernwapens veroordeeld of in bepaalde omstandig-
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heden toegelaten moest worden. Alleen de interventie van Kardinaal Alfrink 
- sinds kort internationaal voorzitter van de Pax Christi beweging - plaatste 
het kernwapen probleem in het ruimere perspectief van Pacem in Terris. 
Hij pleitte allereerst voor eenzelfde positieve benadering van het vraagstuk 
der bewapeningsbeperking als de encycliek had gedaan. Hij vroeg zich boven
dien af, of het Concilie de oude theorie over de rechtvaardige oorlog, in het 
atoomtijdperk nog wel moest vermelden. Immers, "de vraag, die alle mensen 
bezighoudt, is niet, of een atoomoorlog al of niet rechtvaardig kan zijn. De 
grootste zorg van de gehele mensheid is erop gericht, dat er nooit een atoom
oorlog uitbreekt". Terecht wees ook Mgr. Pildain, in zijn interventie, op het 
gevaar van de huidige kloof tussen rijke en arme landen voor het behoud van 
de wereldvrede: "Het is verschrikkelijk, dat de ontwikkelde volken zich dat 
nog niet gerealiseerd hebben en zich overgeven aan de illusie, dat zij de oplossing 
van het probleem kunnen uitstellen tot een tijd, die nooit komt, en dat zij er 
zich tegen kunnen wapenen met de meest moderne oorlogswerktuigen, terwijl 
zij toch moeten ervaren, dat die onderontwikkelde volken er alles voor over 
hebben ze zelf te bezitten". 

De noodzaak voor een geheel nieuwe benadering van de internationale 
samenleving door de kerk, van een fundamenteel andere conceptie voor de 
dialoog met de naar vrede strevende mensheid, kwam echter nauwelijks aan 
de orde. Teveel nog bleven de discussies binnen het kader van de ontwerp
teksten, die het Concilie wilden brengen tot casuïstische veroordelingen en 
morele uitspraken. Te weinig werd ingegaan op de vraag, waartoe het Concilie 
positief, bron van inspiratie zou kunnen zijn, op welke wijze de kerk naar andere 
middelen van inspiratie en aanwezigheid moet zoeken, en hoe de christenheid 
opgewekt moet worden vandaag te bouwen aan een echte vrede, gebaseerd op 
een internationale orde voor de mensen; want juist als christenen schieten wij 
nog zo ontzettend tekort in onze internationale verantwoordelijkheden. 

Deze vragen hielden Paus Joannes bezig toen hij, op grond van de Cuba
crisis in october 1962, besloot de encycliek Pacem in Terris te schrijven. 

Zal het Concilie, in zijn vierde zitting, zich wél op deze manier met dit 
brandende probleem van de hedendaagse wereld bezighouden? 

3. Het nieuwe ontwerp over de volkengemeenschap en de vrede (6) 

De nieuwe tekst van het hoofdstuk heeft deze vraag nog niet beantwoord, 
ook al sluit de tekst nauwer aan bij Mater et Magistra en Pacem in Terris dan 
vorige ontwerpen. 

Na een korte inleiding en een beschouwing over de aard van de vrede, 
spreekt de eerste sectie over de internationale gemeenschap en de opbouw 
van de vrede (De Communitate internationali seu de pace construenda). Het 
ligt voor de hand, dat deze sectie vooral aandacht besteedt aan de ontwikke
lingshulp. In onze tijd immers is de groei van de economische en sociale samen
werking, met name met de landen, die in ontwikkeling zijn achtergebleven, 
een eerste voorwaarde voor de opbouw van de vrede. In overeenstemming met 
de twee encyclieken, pleit de sectie ook voor een versterking van de inter-
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nationale instellingen. Een werkelijke orde hangt niet van deze instellingen 
alleen af. Daarom wordt gewezen op de taak van de christenen mede te werken 
aan vriendschap tussen de volkeren, die basis moet worden voor een inter
nationaal ethos. Er zal ook gestreefd moeten worden naar een reorganisatie 
van de wereldhandel, van de bestaande sociale structuren en van de inter
nationale economische betrekkingen in hun geheel. Het spreekt, dat de christe
nen, die voor het merendeel in de rijke landen leven, hier dringend op hun taak 
gewezen worden. Samenwerking met ontwikkelingslanden is een taak van 
rechtvaardigheid en naastenliefde, waarin de christenen de plicht hebben voor 
te gaan. In het algemeen weerspiegelt deze sectie grotendeels de inhoud van 
de twee genoemde encyclieken, op een aantal punten gaat zij iets verder. 

Dit kan veel minder gezegd worden van de tweede sectie, die handelt over 
het behoud van de vrede en de voorkoming van de oorlog (de pace firmanda 
seu de bello vitando). Ondanks de interventie van Kardinaal Alfrink, is dit 
stuk blijven steken in het (negatieve) oorlogsvraagstuk. 

Ruim tweederde van de tekst is gewijd aan het vraagstuk van de Z.g. totale 
oorlog en het evenwicht van de vrees. Ook de laatste paragraaf (de actione 
internationali ad bellum vitandum) legt meer nadruk op directe stappen ter 
voorkoming van de oorlog, dan op positieve maatregelen voor de opbouw van 
een vreedzame orde. 

Uitgaande, in de tekst, van de verschrikkingen van de afgelopen oorlog en 
de nog grotere verschrikking van een nieu\\e oorlog, zal het Concilie zich 
allereerst moeten aansluiten bij die krachten, die werken voor de vestiging 
van de vrede, zonder zich daarbij te mengen in de eigen competentie van de 
aardse gezagsdragers. De tekst beschouwt iedere oorlogshandeling, die zonder 
onderscheid gehele steden en gebieden verwoest als een misdaad tegen dei 
mensen. Van zijn schuld zal het menselijk geweten zich moeilijk vrij kunnen 
pleiten. In dit verband maakt de tekst nog slechts een gradueel onderscheid 
tussen atoomwapens en andere moderne wapens. 

Waar het echter om de noodzaak tot veroordeling gaat, komt het onder
scheid - terecht door Kardinaal Alfrink afgewezen - toch weer terug. De 
veroordeling geldt n.l. die oorlogshandelingen, waarin een redelijke propor
tionaliteit tussen legitieme oorlogsredenen en de gevolgen van de begonnen 
actie, alsmede uiteindelijk de mogelijkheid voor het Z.g. te berekenen effect 
ontbreken. Bovendien voegt de tekst een nieuw onderscheid toe. De veroor
deling geldt n.l. de totale oorlog; dit is, volgens de tekst, zodanige oorlogs
handeling, waarin geheel en al het onderscheid in de hoedanigheid der gelae
deerde personen (combattanten of non-combattanten (7), grijsaards, kinderen 
vrouwen) en goederen veronachtzaamd wordt. Een dergelijk onderscheid -
dat in de Middeleeuwen misschien houdbaar was - kan wellicht de gewetens 
van sommige christelijke staatslieden en militairen sussen, voor de practijk en 
de omvang van een moderne oorlog heeft zij haar zin verloren. 

Ondanks Pacem in Terris (8) en de reeds besproken interventie van kardinaal 
Alfrink, wordt ook de theorie van de rechtvaardige oorlog weer herhaald: 
"Hoewel het, als alle middelen van een vredelievende overeenkomst zijn uit-
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geput, niet ongeoorloofd kan zijn, zijn ten onrechte geschonden rechten met 
geweld en dwangmaatregelen te verdedigen tegen een onrechtmatige aanvaller, 
toch wordt het immer meer en meer ondenkbaar (attamen semper magis 
magisque a ratione alienum fit), dat de oorlog nog het geschikte middel is om 
geschonden rechten te herstellen". 

Waarom deze verzwakking van Pacem in Terris, en waarom niet eenvoudig de 
suggestie van kardinaal Alfrink opgevolgd? Is het dan niet voldoende als het 
Concilie gewoon de zorgen van deze mensheid vertolkt, door te vragen, dat 
de wereld de oorlog uitbant (9)? 

Overbodig en storend lijkt ons ook de paragraaf over het evenwicht van 
de vrees. Merkwaardig is bovendien, dat aan de tekst, die dit evenwicht een 
monstruosum noemt nog een noot wordt toegevoegd. Deze stelt, dat, hoewel 
het gebruik van moderne wapens moreel ontoelaatbaar is, daaruit niet nood
zakelijkerwijs volgt, gezien de zwakte van de internationale instellingen voor 
de handhaving van de vrede, dat iedere aanmaak van die wapenen of hun bezit, 
alleen om de tegenstander af te schrikken (ad solam dissuasionem), in beginsel 
onrechtmatig is. Sinds de Cuba-crisis is dit rechtmatig geachte bezit de basis 
van het Z.g. monsterlijke evenwicht! De tekst is hier duidelijk op het terrein 
van de internationale politiek terecht gekomen. Op dat terrein is de proble
matiek van het evenwicht van de vrees één probleem in een complex van 
vraagstukken (zoals de bipolariteit, alliar.ties, verspreiding van kernwapens 
e.a.). Het is niet de taak van de kerk zich uit te spreken over een min of meer 
willekeurig gekozen aspect van de huidige politieke situatie. 

Een Concilie behoort daarom niet meer en niet minder te zeggen dan Paus 
Joannes, "n.l. dat de ware vrede onder de volken niet moet steunen op het 
evenwicht in de bewapening, maar alleen op het wederzijdse vertrouwen". 
(a!. 113). 

Bepaald zwak vervolgens is de laatste paragraaf, die handelt over de inter
nationale actie ter voorkoming van de oorlog. 

De naties en hun staatslieden - aldus de tekst - moeten tezijnertijd (tempus 
opportunum) mogelijk maken om conflicten in onderlinge overeenstemming 
op te lossen, alhoewel die tijd niet tot in het oneindige uitgesteld mag worden. 
Aangezien de uitbanning van de oorlog een eis van het algemeen belang is, 
rust op de christenen (met de andere mensen van goede wil) de taak, door de 
vorming van de openbare mening, zulks te eisen. De tekst noemt vervolgens 
ook de noodzaak van een openbaar gezag, opdat werkelijk de voorwaarden 
kunnen ontstaan, waarin iedere oorlog, ook ter verdediging van het recht, 
niet meer als rechtmatig beschouwd kan worden. Een dergelijk gezag zal moeten 
dienen om geschillen te beslechten, toe te zien op de geleidelijke vermindering 
van de bewapening en haar uiteindelijke afschaffing, en om diegenen te be
straffen, die een vreedzame internationale orde verstoren. De staatslieden 
worden aangemaand zonder talmen door middel van overeenkomsten de oorlog 
uit te bannen en een rechtvaardige vrede te bevestigen; zij zullen er ook voor 
moeten zorgen, dat vijandschap, haat en wantrouwen uit de menselijke geest 
verdwijnen. Door middel van plechtige overeenkomsten zal moeten worden 
vastgelegd, dat zij een procedure van goede diensten instellen en dat zij zich 
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onderwerpen aan de beslissingen van het bestaande internationale gezag (en 
het Handvest van de UNO?). De paragraaf eindigt met een alinea over regio
nale oorlogen, een verbod om in bevel en uitvoering de wet van God te schen
den, de normen der menselijkheid te overtreden en methodes aan te wenden, 
die de persoon psychisch of moreel aantasten. 

Helaas is juist deze paragraaf, waar wij bij uitstek de positieve vredes bood
schap van het Concilie hoopten te vinden, aanmerkelijk zwakker dan Pacem 
in Terris. 

Hier wordt slechts beredeneerd, dat de oorlog niet uitgebannen kan worden 
tenzij door de vestiging van een publiek gezag (Certe hoc non fiat nisi per 
auctoritatem publicam .. ). De aanmaning aan de staatslieden is van veel beperk
tere strekking. Pacem in Terris daarentegen deed zonder meer een klemmend 
beroep op de vestiging van zulk een gezag. 

Hier wordt de functie van het (nog fictief geachte) gezag beperkt omschreven 
als oorlog-voorkomende instantie. In Pacem in Terris wordt èn de structuur 
en de functionering van de staten, èn de macht, waarover het publiek gezag 
in iedere staat beschikt, ontoereikend geacht om het universeel algemeen welzijn 
naar behoren te vervullen. Daarom eist, volgens de encycliek, de morele orde 
zèlf de instelling van een publiek gezag met universele competentie (10). 

De tekst zwijgt tenslotte èn over de rechten van de mens èn over de Verenigde 
Naties. Kan het Concilie aan deze twee wezenlijke aspecten voorbijgaan in het 
jaar van de internationale samenwerking, nadat Paus Joannes zijn encycliek 
gebouwd had op de menselijke grondrechten en op een positieve waardering 
voor de UNO? 

De laatste sectie tenslotte handelt over de zending van de kerk en de chris
tenen. Deze sectie is overwegend gebleven zoals de tekst in vorige ontwerpen. 
Op één essentieel onderdeel is echter een belangrijke verbetering te constateren. 
De kerk n.l. moet de internationale samenwerking bevorderen zowel door mid
del van haar officiële instanties, als door middel van volledige en oprechte 
samenwerking van alle christenen. De katholieken moeten, behalve in eigen 
organisaties, actief en positief samenwerken zowel met de van hen afgescheiden 
christelijke broeders, als met alle mensen van goede wil. 

In deze verbetering ligt naar onze mening een eerste stap naar een werkelijk 
nieuwe benadering door de kerk van de internationale vraagstukken. Het is 
te hopen, dat het Concilie de consequenties van deze stap in haar vierde zitting 
onder ogen zal zien en aanvaarden. 

4. Vragen aan het Concilie 

Max Huber - één van de grootste volkenrechtsgeleerden - heeft eens 
geschreven, dat een christelijke beoordeling van de internationale verhou
dingen via waarneming van de oppervlakkige verschijnselen moet doordringen 
tot de wortel van de menselijke zonde in de internationale betrekkingen. 
Zij zal deze betrekkingen moeten gaan zien in het licht van de openbaring (11). 

Ons eerste, fundamentele bezwaar tegen de ontwerpen en discussies van 
het Concilie is, dat men is blijven steken in uitspraken over die oppervlakte 
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verschijnselen en in de behandeling van een aantal symptomen van de huidige 
on-vrede. Dit bezwaar is des te ernstiger, wanneer blijkt, dat ook de laatste 
ontwerptekst, naar inhoud en visie, nog steeds niet het niveau bereikt heeft 
van Mater et Magistra en Pacem in Terris. Kan het Concilie over deze vraag
stukken een hoofdstuk uitvaardigen, dat te kort doet aan deze twee encyclie
ken? Aangenomen zelfs, dat een tekst wordt aangenomen, die wel op die hoog
te zou staan, is het dan nodig, dat het Concilie deze opneemt in een schema over 
kerk en wereld? 

Deze vragen leiden vanzelf tot een tweede bezwaar. Paus Joannes heeft een 
pastoraal Concilie bijeengeroepen; kardinaal Suemens heeft het Concilie 
(o.a.) opgeroepen tot een dialoog met de wereld; Prof. Schillebeeckx heeft 
gezegd, dat het Concilie vooral moet luisteren naar de mensheid in die wereld, 
met zijn plannen en zorgen. 

De kerk is niet van deze wereld. In die wereld, waar de verdeelde christen
heid slechts een minderheid vormt, is de katholieke kerk bovendien niet meer 
dan één der godsdienstige organisaties, die poogt de mens te inspireren, die 
leeft in een pluralistische statensamenleving. Als zodanig is zij, ook krachtens 
haar roeping, niet bewerktuigd zinvolle uitspraken te doen over internationale 
politieke vraagstukken. Het Concilie mág niet het risico lopen, door een 
beoordeling van symptomen, ondeskundigheid verweten te worden en daar
mede de weg naar een dialoog te blokkeren. 

Wij zouden daarom het Concilie willen vragen te luisteren naar de plannen 
der mensheid voor de opbouw van de vrede en de voorwaarden te scheppen voor 
een dialoog met de wereld. In het bijzonder zouden wij willen vragen: (1) een 
vredesboodschap te richten tot de mensen; (2) de christenen op te roepen 
tot bezinning; en (3) wegen aan te geven, waarlangs kerk en christenen hun 
taak beter kunnen vervullen (12). 

(1) In het schema kerk en wereld zou het Concilie zich in een boodschap 
kunnen richten tot de mensheid, in dezelfde geest, waarin Paus Joannes zijn 
encycliek besloot met een gebed om de vrede (al. 171), en uitgaande van het 
evangelisch woord: "Nogmaals zeide Hij hun: Vrede zij Ul Zoals de Vader 
Mij heeft gezonden, zo zend ik U. (Joh. 20, 21). Vrede laat Ik U na. Niet zoals 
de wereld die geeft, geef Ik hem U". (Joh. 14, 27). 

(2) Het Concilie zou de christenheid - naast actieve deelname aan interna
tionale samenwerking - kunnen oproepen zich te bezinnen op de fundamentele 
oorzaken van de huidige on-vrede. Geen uitspraken, maar een uitnodiging, 
waarin bij wijze van voorbeelden, enkele hoofdlijnen reeds worden aangeduid. 

Het christelijk denken zou zich b.v. moeten bezinnen over de vraag, waarom 
er zulk een divergentie bestaat tussen het menselijk normbesef in interne en in 
internationale verhoudingen (13); waarom de souvereine staat als een barrière 
ligt tussen de menselijke persoon en een universele solidariteit. Dit zou de 
christenheid tot het inzicht kunnen brengen, dat het christendom met alle 
andere hogere godsdiensten, "in onze dagen bedreigd (wordt) door een ge
meenschappelijke vijand, de oude religie van de mensverering in de vorm van 
de eredienst aan de collectieve menselijke macht" (14). 
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Politiek en met name internationale politiek is omgaan met de macht (15). 
Het gebruik van de macht is voor de hedendaagse mens een dringend probleem 
geworden (16). Aan de ene kant zien wij, hoe de menselijke heerschappij 
over de natuur, hem in staat stelt op ongekende wijze macht uit te oefenen 
over zijn medemens. Hij heeft de beschikking gekregen over machtsmiddelen 
met uiterste consequenties: Hij kan het individu maken tot louter object van 
zijn macht; hij kan het menswaardig bestaan vernietigen in de moderne tota
litaire staat; en hij kan het menselijk leven zelf vernietigen met de moderne 
wapens. Aan de andere kant zien wij hoe wij juist op deze gebieden geen "ethiek 
van de macht" ontwikkeld hebben. 

Het zal de taak van een christelijke bezinning zijn, critiek uit te oefenen 
op de macht en zich de vraag te stellen of het de mens wel geoorloofd is macht 
uit te oefenen over zijn medemens. 

Door zó te denken over internationale vraagstukken, kunnen de christenen 
meewerken aan de opbouw van een orde, die dient; een orde, waarin voor 
de souvereine staat geen plaats meer behoort te zijn; waarin hoogstens func
tionele gemeenschappen en organisaties kunnen bestaan met een plaats en 
taak in de wereldmaatschappij. Een dergelijke orde zal als uitgangspunt en 
doel de menselijke persoon en zijn rechten moeten stellen (vandaar, dat wij een 
behandeling van de grondrechten zo pijnlijk misten in het la:ltste ontwerp); 
haar beginsel zal zijn, dat ook in internationale verhoudingen, het rechter-willen 
-zijn-in-eigen zaak, in strijd is met de gerechtigheid (17). 

Als christenen hebben wij vooral ook tot taak bij te dragen tot een bewust
zijnsverandering en een nieuwe menselijke gezindheid met name t.a.v. de 
wereldverhoudingen, om van daaruit de voorwaarden te scheppen voor een 
fundamentele structuurverandering op het nationale en het internationale 
niveau. 

Wij zullen een christelijk antwoord moeten zoeken voor de voortdurende 
verleiding van de mens om te heersen ten eigen bate. Dit antwoord - heeft 
Guardini gezegd - is méér dan matiging en rechtvaardigheid in het gebruik 
van de macht; het is vooral de houding van deemoed en nederigheid, welke 
de H. Schrift ons voorhoudt (18). 

Van daaruit zal een christelijk denken misschien kunnen leiden tot een 
visie op de grote problemen van onze tijd, zoals de zwakte der internationale 
samenwerking, de vraagstukken van oorlog en vrede, de samenwerking tussen 
ontwikkelde en achtergebleven gebieden, de vreedzame coëxistentie en de dia
loog tussen Oost en West. 

De christenen zelf moeten gevormd worden om binnen zo'n visie hun 
persoonlijke verantwoordelijkheid te leren dragen. Het is niet de taak van de 
kerk, vormen van hulpverlening voor te schrijven, of een leer van de recht
vaardige oorlog te verkondigen. Haar boodschap zal de ruimte moeten schep
pen, waarbinnen de christen in zijn concrete situatie, zowel de vrede kan dienen 
op basis van geweldloosheid, als door deelname aan de verdediging. 

(3) Tenslotte zou het Concilie een aantal wegen kunnen aangeven, waarlangs 
kerken en christenen beter in staat zullen zijn hun taak in de wereld te vervullen. 

Nu het ontwerp terecht met nadruk wijst op de noodzaak van samenwerking 
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tussen alle christenen, willen wij op deze plaats proberen, twee eerder gedane 
suggesties nader uit te werken. 

(a) In de eerste plaats zou het Concilie de Wereldraad van Kerken moeten 
uitnodigen te komen tot de instelling van een gezamenlijke, interkerkelijke 
commissie voor internationale zaken. Deze commissie zou moeten worden 
samengesteld uit kerkelijke leiders, deskundigen en personen die werkzaam 
zijn op het gebied der internationale betrekkingen. Zij moet beschikken over 
één gemeenschappelijk secretariaat en interkerkelijke, nationale of regionale 
commissies. 

Haar onmiddellijke taken zouden kunnen bestaan uit: (1) een diepgaande 
bezinning over de oorzaken van de huidige internationale toestand; (2) de 
bevordering van de studie van internationale vraagstukken in een christelijk 
licht, met name in de wetenschappelijke centra op godsdienstige grondslag; 
en (3) de aanvrage van een gezamenlijke consultatieve status A bij de bestaande 
internationale organisaties, zodat de nieuwe commissie de taken kan gaan 
overnemen, die nu worden uitgeoefend door de CCIA (19) enerzijds, en het 
vaticaanse diplomatieke corps anderzijds. 

Voor het overige zou de nieuwe commissie de doelstellingen kunnen over
nemen, die thans door de CCIA worden nagestreefd. 

De voornaamste taak van de commissie lijkt ons te liggen op het gebied van 
de vorming der eigen christenen. Vermeden moet worden, dat de commissie 
of de samenwerkende kerken gebracht worden tot het doen van politieke 
uitspraken en verklaringen. 

(b) Het recente boek van Mgr. I. Cardinale (20) heeft ons temeer overtuigd 
van de noodzaak de diplomatieke vertegenwoordigingen van de H. Stoel af te 
schaffen. In de moderne internationale verhoudingen kan de Katholieke kerk
evenals de Wereldraad van kerken - haar functie het beste uitoefenen, indien 
zij de rechtspositie van een internationale non-gouvernementele organisatie 
heeft. In de binnenstatelijke verhoudingen kan hieruit ook een zuiverder 
relatie tussen plaatselijke kerken en de staat groeien, met name in die landen, 
waar deze verhouding thans nog beheerst wordt door een concordaat met de 
H. Stoel (21). 

Als christenen en christelijke kerken hebben wij vandaag de verantwoor
delijkheid, die revolutie te ontketenen, die een door strijd verscheurde wereld 
tot een ordelijke samenleving moet pogen om te vormen. Ons daarbij voor 
te gaan in de geest van vertrouwen, die spreekt uit Pacem in Terris, is de cen
trale vraag, die deze beschouwing zou willen voorleggen aan het Tweede 
Vaticaanse Concilie. 

(I) In dit tijdschrift. Nr. 5. 18e jaargang/Juli 1964. p.141-151. 
(2) Pacem in Terris in de moderne wereld. Geert Groote Genootschap. No. 738-4e 
kwartaal 1964. 's-Hertogenbosch. 
(3) De Convocatie was georganiseerd door The Center for the Study of Democratie 
Institutions. Voor reeds verschenen verslagen en samenvattingen, zie men o.a. Jubilee. 
April 1965. Commonweal. Vol. LXXXI No. 25 March 19, 1965. 
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(4) Prof. Mag. Dr. E. Schillebeeckx o.p. L'Eglise et Ie Monde. DO-C Paper no. 142. 
p.6. 
(5) De twee hoofdstukken zijn besproken tijdens de zittingen van 5, 9 en 10 november 
1964. De hieronder vermelde gegevens zijn vooral ontleend aan de verslagen in Le 
Monde en in Katholiek Archief. Geciteerde passages zijn genomen uit KA, 20ste 
jaargang, p. 111-135. 
(6) De navolgende beschouwing is gebaseerd op de Latijnse tekst van Caput V "De 
Communitate Gentium et de Pace", welke begin april 1965 gereed gekomen is. 
(7) De latijnse tekst gebruikt hier de term (non) bellantium. Uit de tekst blijkt, dat 
het hier gaat om (non) combattanten. Naar gangbaar volkenrecht, betreft de term 
(non)combattant de personen in een oorlogvoerende staat, die al of niet aan de strijd 
deelnemen. De term (non)belligerant betreft de staat, die al of niet partij is in de oorlog. 
De hier gebruikte term is onduidelijk. 
(8) Al. 127. Zie ook onze vorige beschouwing op p. 145. 
(9) Een soortgelüke zin volgt inderdaad op de geciteerde passage" ... de Goddelijke 
Voorzienigheid verlangt van de mens, dat hij zich bevrijdt van de oude oorlogssla
vernij, om een einde te maken aan de huidige dreiging". 
(10) Vgl. de hierboven gegeven samenvatting van het ontwerp met Pacem in Terris 
al. 7, 84, 135, 137. Ook onze vorige beschouwing op p. 144. 
(11) Gesammelte Aufsätze. Band Il. Einige Betrachtungen zum christlichen Ver
ständnis der internationalen Rechtsordnung. p. 253 e.v. 
(12) De navolgende gedachten moeten gezien worden als een nadere uitwerking van 
de suggesties in de vorige beschouwing op p. 150-151. 
(13) Welvaart, Welzijn en Geluk. Deel V. Internationale samenwerking: opdracht en 
mogelijkheid. Hilversum 1963. p. 23-47, 96-99. 
(14) Toynbee, Het Christendom tussen de Wereldgodsdiensten. Bussum 1958, p.91. 
(15) Jaspers, Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. München 1958, p. 57. 
(16) Guardini, De moderne mens en het probleem van de Macht. Utrecht/Antwerpen 
1959. Zie ook zijn, Gestalten der Toekomst en zijn Brusselse rede, Europa, Werke
lijkheid en Taak. 
(17) Huber op.cit. Staatenpolitik und Evangelium, p.247. 
Vgl. ook Guardini op.cit. de Visscher, Théories et Réalités en Droit International 
Public. Paris 1960. Landheer e.a. Ethical Values in International Decision-Making. 
The Hague, 1960. 
(18) Zie vooral: Isaias 53, 7-12 en Paulus brief aan de Filippenzen 2, 5-11. 
(19) De doelstellingen van de CCIA en de taakomschrijving van de Vaticaanse 
Diplomatieke Dienst zijn in een bijlage opgenomen. Zie p. 87. 
(20) Le Saint Siège et la Diplomatie. Paris-Tournai-Rome-New York, 1962. 
(21) Voor nadere gegevens, zie men o.a. DO-C paper nr. 108. Enige gegevens betref
fende de verhouding kerk en staat. 
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Bijlage 

DOELSTELLINGEN VAN DE COMMISSION OF THE CHURCHES 
ON INTERNATIONAL AFFAIRS (CCIA) 

De algemene doelstelling van de CCIA is de leden van de oprichtende 
instellingen bij te staan als: "bron van waaruit zij gestimuleerd en gevoed 
kunnen worden bij de benadering van internationale vraagstukken, als een 
middel tot gemeen overleg en gezamenlijke actie, en als orgaan om de christe
lijke mening te vormen ten aanzien van die vraagstukken, alsmede om daar
mede effectief invloed daarop uit te oefenen". 

Meer in het bijzonder heeft de Commissie de volgende verantwoordelijk
heden: 

1. Op ieder geschikt moment de aandacht van de kerken te vragen voor 
problemen, die het christelijk geweten raken en te suggereren op welke 
wijze christenen, in hun onderscheiden landen of op internationaal niveau, 
deze problemen effectief kunnen behandelen. 

2. De christelijke beginselen, die direct betrekking hebben op de relaties 
tussen de staten aan de dag te leggen en aan te geven, en vast te stellen 
welke invloed deze beginselen hebben op onmiddellijke kwesties. 

3. In ieder land, ieder gebied en iedere kerk, die in de oprichtende instellingen 
vertegenwoordigd is, het ontstaan van organismes aan te moedigen, waar
door het geweten van christenen opgewekt en opgevoed kan worden tot 
verantwoordelijkheid in de inter-nationale samenleving. 

4. Gegevens te verzamelen en te evalueren betreffende de verhouding van de 
kerken tot aangelegenheden van openbaar belang, inclusief de activiteiten 
van verschillende kerken en kerkraden op deze gebieden, en deze gegevens 
beschikbaar te stellen aan de kerken, die in de oprichtende instellingen 
vertegenwoordigd zijn. 

5. Zorgvuldig gekozen problemen te bestuderen die de internationale gerech
tigheid of een wereld rechtsorde betreffen, inclusief economische en sociale 
vraagstukken, en het resultaat van zulke studies zo ruim mogelijk te ver
spreiden onder alle kerken. 

6. Commissies of speciale groepen te belasten met specifieke verantwoorde-
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lijkheden of studieopdrachten, en hen te voorzien van de bijstand van 
personen die op de betreffende gebieden bijzondere deskundigheid hebben. 

7. Conferenties van kerkelijke leiders van verschillende landen te beleggen. 
8. De oprichtende instellingen te vertegenwoordigen in hun betrekkingen met 

internationale lichamen zoals de Verenigde Naties en de daarmede ver
bonden instellingen. 
De Commissie zal met deze lichamen in het bijzonder zulke contacten moe
ten onderhouden, die kunnen bijdragen tot: 
(a) de geleidelijke ontwikkeling en codificatie van het volkenrecht en de 

geleidelijke ontwikkeling der supranationale instellingen; 
(b) de aanmoediging van respect voor en naleving van de rechten van de 

mens en zijn fundamentele vrijheden, in het bijzonder waar het de 
kwestie van de godsdienstvrijheid betreft; 

(c) de internationale regeling van de bewapening; 
(d) de bevordering van internationale economische samenwerking; 
(e) aanvaarding door alle naties van de verplichting het welzijn van af

hankelijke gebieden tot het uiterste te bevorderen, inclusief hun voort
gang naar zelf-regering en de ontwikkeling van eigen vrije politieke 
instellingen; 

(f) de bevordering van activiteiten van sociale, culturele, opvoedkundige 
of humanitaire aard. 

9. Van tijd tot tijd met andere organisaties met soortgelijke doelstellingen 
samen te gaan, waar het 't nastreven van bijzondere doeleinden betreft. 

(Bron: Report 1963-1964 van de CCIA. p.6). 

DOELSTELLINGEN EN TAAK VAN DE VATICAANSE 
DIPLOMATIEKE DIENST 

Deze zijn niet, zoals het geval is voor de CCIA, in één "handvest" om
schreven. Voor een nadere aanduiding moeten wij ons baseren op het Kerkelijk 
Wetboek, aangevuld met pauselijke uitspraken en de practijk van de H. Stoel. 

1. Kerkelijk Wetboek 
De canons 265-270 hebben betrekking op het actief gezantschapsrecht van 

de H. Stoel. Van deze bepalingen zijn de canons 265 en 267 hier vooral van 
belang. 

Volgens canon 265 heeft de Romeinse Pontifex het recht om, onafhankelijk 
van elke civiele overheid, gezanten te zenden naar ieder deel van de wereld. 

Volgens canon 267 heeft de pauselijke diplomatieke vertegenwoordiger 
drie taken: 
(1) het aankweken van goede betrekkingen, volgens de richtlijnen van de 

H. Stoel, tussen de Apostolische Stoel en de regeringen waarbij hij is 
geaccredi teerd; 
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(2) te waken over de belangen van de kerken in de gebieden die hem zijn 
toevertrouwd, en de Romeinse Pontifex daarover in te lichten; 

(3) Naast zijn gewone bevoegdheden, zulke buitengewone bevoegdheden uit 
te oefenen, die hem kunnen worden opgedragen. 

Behalve vertegenwoordigers, kan de H. Stoel een Legatus a latere benoemen 
voor het uitvoeren van bijzondere opdrachten. (Is een soort "Ambassador at 
large". Voor de landen, waarmee de H. Stoel geen betrekkingen onderhoudt, 
kan een bisschop als apostolisch legaat benoemd worden. 

Uit de rechtspersoonlijkheid van de Kerk en de H. Stoel (canon 100) en uit 
de bepalingen van canon 3 volgt het recht overeenkomsten (concordaten) 
met staten aan te gaan. Op grond van de in het Wetboek omschreven rechten 
voor de kerk, volgt, dat één van de voornaamste doelstellingen van de H. Stoel 
en zijn diplomatieke dienst is, om de rechten en vrijheden van de Kerk binnen 
de staten veilig te stellen. 

In het algemeen bepaalt canon 1322 ii, dat de Kerk, onafhankelijk van elke 
civiele overheid, het recht en de plicht heeft de evangelische leer aan alle naties 
te onderwijzen. 

2. Pauselijke uitspraken en practijk van de H. Stoel 
De voornaamste zorg is de instandhouding of vestiging van zodanige be

trekkingen tussen kerk en staten, dat de vrijheid van de katholieken en de kerk 
veilig is. Vervolgens rekent de Paus het zich tot taak de volkeren op te roepen 
tot vrede en grotere samenwerking. De bemiddelende en arbitrerende functie 
van de H. Stoel is in de moderne tijd in onbruik geraakt. 

De H. Stoel onderhoudt vervolgens betrekkingen met verschillende inter-
nationale organisaties. 

Volgens art. 24 van het verdrag van Lateranen, zal de H. Stoel verre blijven 
van tussenstaatse geschillen (hoewel een beroep op zijn vredesmissie gedaan 
kan worden). Hij behoudt zich het recht voor in ieder geval zijn moreel en 
spiritueel gezag te doen gelden. 

(Bronnen: Kerkelijk Wetboek 
Mgr. I. Cardinale, Le Saint Siège et la Diplomatie 
Benson, Vatican Diplomatie Praetiee. Liège, 1936). 
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Het rassenvraagstuk in de 

Verenigde Staten 

door Prof. Dr. M. G. Platte/ D.P. 

D e laatste jaren is het rassenprobleem in de Verenigde Staten in de wereld
publiciteit getrokken. De moderne communicatiemedia als televisie, 

radio en dagbladen brengen bijna iedere week verschillende malen berichten 
over discriminatie en mishandeling. Het voordeel van deze berichtgeving is, 
dat dit schrijnend probleem op deze wijze onder de aandacht van iedereen 
wordt gebracht en de gewetens worden wakker geschud. Een nadeel blijft 
echter, dat de moderne publiciteitsorganen soms te veel het licht laten vallen 
op datgene wat "nieuws" is en daardoor bepaalde gebeurtenissen scherper 
markeren dan de gewone situatie van alledag. 

Het gaat er om het negerprobleem in de Verenigde Staten niet mooier noch 
slechter voor te stellen dan het is. Men moet dit probleem beoordelen vanuit 
de eigen historische gestalte van de amerikaanse samenleving. Het gaat niet 
op om te zeggen: wij zouden dit in de nederlandse samenleving niet of wel 
doen. Dit is een irreële en abstracte voorstelling van zaken. Vele Europeanen 
gedragen zich immers op analoge wijze in hun eigen land discriminerend ten 
opzichte van de groep van onmaatschappelijken en tonen dikwijls voor deze 
rest van de samenleving weinig belangstelling. Deze discriminerende europese 
klasse-houding kan wel eens de oorzaak zijn van het feit, dat vele geëmigreerde 
Europeanen, Nederlanders niet uitgezonderd, na enige tijd in Amerika wonende 
een groter anti-negergevoeligheid aan de dag leggen dan de gemiddelde Ameri
kaan zelf. In ieder geval mocht ik van vele Nederlanders gedurende mijn ver
blijf daar horen, dat men in Nederland het negervraagstuk te eenzijdig zag. 
Uit de hele context van dergelijke gesprekken bleek meestal reeds een zeker 
anti-negrosentiment. Ook deze reactie moet men weer genuanceerd beschouwen 
en men kan zich afvragen in hoeverre deze geëmigreerden reeds onbewust een 
bepaald collectief gevoel van de amerikaanse samenleving zelf hebben over
genomen. Deze voorafgaande opmerkingen mogen ons tot voorzichtigheid 
manen om in dit gecompliceerde vraagstuk niet te zeer naar schuldigen te zoe
ken. Als er al van schuld sprake is, dan is het een schuld die haar oorzaak 
in het verleden heeft en nu als een collectieve erfenis nog doorwerkt. 

Het amerikaanse rassenprobleem is, zoals bekend, vooral het gevolg van 
een historisch belast verleden. De negers waren geen gewone immigranten, 
maar zij werden vrijwel zonder uitzondering als slaven geïmporteerd om in 
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het tekort aan landarbeiders (shareeropper) waaraan het toentertijd snel 
ontwikkelende agrarische zuiden een grote behoefte had te voorzien. Het 
verlangen van de planters naar economisch voordeel deed de stem van het 
geweten sussen met de theorie, die zowel door de kerken als door mensen van 
de wetenschap in die dagen werd bevestigd, dat de negers een inferieur ras 
vormden, dat zij door God als ondergeschikten bedoeld waren en als zodanig 
geduld konden worden en dat zij binnen hun eigen groep hun geluk moesten 
zoeken. Ook deze theorie die de moderne democratische mens totaal vreemd 
aandoet moet men in het licht van de geschiedenis zien. Ook in Europa ging 
men in de 18e eeuwen nog later uit van de gedachte, dat God de verschillende 
standen gewild had en dat een poging tot verandering van stand een verkapte 
opstand tegen God betekende. 

Toen in 1776 de grondleggers van de amerikaanse republiek verklaarden 
dat alle mensen met gelijke rechten geschapen waren, durfden zij hun hand toch 
niet in het wespennest van de negerslavernij te steken (1). Het gevaar was 
immers groot, dat de zuidelijke staten uit de nog zwakke unie zouden treden. 
Bovendien had het land de voor het merendeel in het Zuiden verbouwde pro
ducten als katoen, tabak en andere gewassen hard nodig voor de handel met 
Europa. In de nieuwe grondwet van 1787 werd toch het beginselbesluit geno
men om de slavenhandel na een overgangsperiode van twintig jaar te verbieden. 
Het verbod werd in het noorden wel doorgevoerd, maar practisch niet in het 
zuiden, hoewel ook in laatstgenoemde streken het verzet tegen het slavensysteem 
onder progressief liberale groeperingen toenam. Door de burgeroorlog in 1863 
werd eindelijk de afschaffing van dit maatschappelijk euvel in het zuiden ook 
een voldongen feit. 

Hoewel deze burgeroorlog dikwijls gezien werd als de kruistocht ter bevrij
ding van de slaven, was zij, zoals Myrdal terecht opmerkt, in werkelijkheid 
het gevolg van tegenstellingen tussen het geïndustrialiseerde noorden en het 
overwegend agrarische zuiden, waarvan het probleem van de slavernij slechts 
een onderdeel vormde. Hoewel de negers nu rechtens vrijheid verwierven, 
werd hun maatschappelijke positie aanvankelijk verergerd. De zuidelijke staten 
immers werden na de capitulatie uitgebuit en zij verpauperden. Deze econo
mische terugslag kwam vooral op de zwakke groep van de negers neer. De 
negers werden nu wel vrije landarbeiders en vrije huisbedienden, maar zij 
moesten deze vrijheid bekopen met zo'n laag loon, dat zij er slechter aan toe 
waren dan in de feodale toestand van lijfhorigheid waarin zij tenminste nog 
verzorging en bescherming genoten. Daarbij kwamen voor de negers andere 
nadelige omstandigheden. Vele kleine boeren die vroeger in het zuiden tegen 
de slavernij gekant waren omdat zij door de grote plantages die over goedkope 
slavenkrachten beschikten in een nadelige concurrentiepositie gedrongen 
werden, verloren door de armoede als gevolg van de oorlog hun economische 
zelfstandigheid en moesten in loondienst treden bij hun vroegere tegenstanders, 
de planters. Ook de boeren gaven nu de negers van dit alles de schuld. Het 
zuiden beleefde de doorvoering van de anti-slavernij wetten als een overheersing 
door de noordelijke staten. De emancipatie van de neger werd een symbool 
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van de dwingelandij door de noordelijke yankees. De negers werden dus tevens 
de zondebokken van deze politieke tweespalt. 

Door de slechte toestanden in het zuiden trokken vele negers naar de noor
delijke staten. Vooral na 1900 was die trek zeer groot, zodat ook de noord
oostelijke staten in veel grotere mate dan vroeger met het negerprobleem 
geconfronteerd werden. De huidige situatie is nu zo, dat eind 1962 11% van 
de amerikaanse bevolking bestaat uit negers; dit is ± 19 millioen op een totale 
bevolking van 188 millioen. De helft van deze negers woont in het zuiden en 
voornamelijk op het platteland; alleen 2 steden, New Orleans en Houston 
hebben een grote negerbevolking. De andere helft die in de noordelijke staten 
woont is voor 50% samengegroepeerd in de suburbs en slums van een achttal 
grote steden te weten: New York City, Chicago, Philadelphia, Detroit, Was
hington D.C., Los Angeles, Baltimore, Cleveland (2). 

Iedere discriminatie en segregatie is feitelijk in strijd met de amerikaanse 
creed. De amerikaan is doordrongen van het ideaal dat zijn land is: the land 
of free, the land of opportunity, the cradle of liberty, the home of democracy. 
De amerikaanse vlag symboliseert the equality of all men; the protection of 
life, liberty and property; freedom of speech, freedom of religion and social 
tolerance. Het is deze geloofsbelijdenis waarin iedere amerikaan, blanke of 
neger, gelooft en naar streeft. Ook de neger wil ondanks alle discriminatie 
een amerikaan blijven. 

Dit diep gewortelde amerikaanse creed heeft een ambivalente uitwerking 
op het negervraagstuk, waarop Myrdal in zijn magistraal werk reeds gewezen 
heeft. Het amerikaanse geweten kan uiteindelijk niet in rassendiscriminatie 
berusten. Zijn maatschappelijk vrijheidsethos blijft de altijd aandrijvende 
motor van de negeremancipatie. De amerikaanse eerlijkheid dwingt de gemid
delde burger van dit werelddeel om de rassenongelijkheid als een schrijnende 
wond van zijn samenleving te zien. Maar omdat zijn amerikaans creed nog 
zover van een maatschappelijke realisering verwijderd is, brengt dit hem van 
de andere kant ertoe om de zaak weg te redeneren of zelfs niet aan de opper
vlakte van het bewustzijn te brengen. In Amerika kan men ervaren hoezeer 
een collectieve verdringing een heel volk kan raken om een ernstig maat
schappelijk euvel niet te zien of weg te redeneren. 

In het zuiden zegt men meestal: er is geen negerprobleem. De yankees hebben 
er een probleem van gemaakt. De negers zijn in hun groep gelukkig. Men tracht 
op deze manier de status quo te handhaven. Door de segregatiepraktijken 
in het zuiden leeft de blanke naast de neger en zit vol van onbewuste vooroor
delen. In het noorden heeft de blanke ook weinig contact met de negers. De 
noordeling is in theorie wel tegen discriminatie, maar in de practijk discrimi
neert hij toch, doordat de negers bij elkaar in de slums van de grote steden 
wonen en de anonimiteit van het stadsleven geen persoonlijk contact nood
zakelijk maakt. Daar in het noorden de negers over het algemeen een gesloten 
groep vormen en over eigen scholen, theaters en restaurants beschikken, doet 
zich de discriminatie niet zo rechtstreeks gevoelen. Wanneer men dan ook als 
blanke daar een negerrestaurant binnengaat, dan voelt men zich als het ware 
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een indringer. Wanneer de blanke dit echter in het zuiden doet, dan is hij extra 
welkom omdat men een van de hunnen wil zijn. 

Daar het vrijheids- en gelijkheidsideaal zo diep in de amerikaanse samenle
ving wortel heeft geschoten, blijven een voortdurende publiciteit en bewust
making van het negerprobleem één van de belangrijkste strategische middelen 
voor de oplossing van dit vraagstuk. De voornaamste beweging voor negro
improvement de N.A.A.C.P. (National Association for the Advancement of 
Coloured People) heeft daarom terecht van haar oprichting af deze bewust
making als haar allereerste taak beschouwd. 

Heel het rassenprobleem in de Verenigde Staten is dikwijls een moeilijk te 
doorbreken vicieuze cirkel. De blanke benadeling en discriminatie hebben een 
groot gedeelte van de negerbevolking maatschappelijk klein gehouden. Lage 
levensstandaard, opvoeding en manieren, een hoge graad van criminaliteit enz. 
zijn daarvan het gevolg. Dit alles geeft op zijn beurt weer steun aan het blanke 
vooroordeel, dat de neger onmaatschappelijk is. Het blanke vooroordeel en 
de lage negerstandaard beïnvloeden elkaar wederzijds. Al deze factoren die 
zo nauw in elkaar grijpen wekken de suggestie, dat wanneer men maar welke 
factor dan ook aangrijpt het gehele probleem kan beïnvloed worden. Dit is 
slechts gedeeltelijk waar. Wanneer b.v. de schoolopleiding van de negers 
verbeterd wordt, dan is men niet veel verder indien de neger bij het solliciteren 
naar een job tenachtergesteld blijft worden. Men schept daardoor alleen 
een groter aantal gefrustreerde mensen. Pakt men slechts één bepaald facet 
aan, dan kan deze inspanning zo gemakkelijk door andere factoren weer 
geneutraliseerd worden. Alleen een collectieve inspanning op alle fronten kan 
een groeiende verbetering tot stand brengen. 

Wij willen exemplarisch enkele feiten aanhalen om aan te tonen, hoe gecom
pliceerd en veelzijdig het rassenvraagstuk is. In Washington b.v. had men 12 
jaar geleden de Roosevelt-Highschool voor kleurlingen opengesteld. Toen de 
integratie in 1953 startte waren er 747 blanken op deze school. In 1955 was de 
verhouding 634 blanken en 578 negers. In 1963 bedroeg het aantal blanken 
nog 16 en was het aantal negers tot 1379 gegroeid. Het is daarom te begrijpen, 
dat verschillende onderwijsinstituten o.m. sommige beroemde Amerikaanse 
universiteiten voorlopig slechts een bepaald percentage negers toelaten om niet 
over hun integratie-doeleinden heen te schieten. 

Vele negers die streven naar een stijging op de maatschappelijke ladder 
komen dikwijls ook voor een pijnlijk dilemma te staan, waar zij moeten kiezen 
ofwel om de negergroep te ontgroeien en dan een secondaire rol te spelen in 
de wereld van de blanken ofwel om niet verder te streven en binnen hun eigen 
groep te blijven. Somtijds kan deze beslissing zeer pijnlijk zijn. Vooral een 
vrouwelijke negerstudent aan de highschool staat dikwijls voor de moeilijke 
beslissing ofwel om verder te gaan studeren aan de universiteit en haar moge
lijkheden om gelukkig te trouwen met een gelijkwaardige huwelijkspartner 
zeer te reduceren ofwel om haar verdere ontwikkelingsaspiraties op te geven. 

Ook de segregatie wat het wonen betreft toont treffend aan de wijd vertakte 
complicaties van het rassenvraagstuk. Het is voor een meer welgestelde neger 
dikwijls moeilijk een goede woning te bemachtigen. Immers, slaagt een 

93 



neger er in zich in een blanke woonwijk te vestigen, dan trekken de blanken 
meestal weg en zullen de woningen in de buurt aanmerkelijk in prijs dalen. 
Er bestaan veelal afspraken tussen de woningeigenaars om in bepaalde blokken 
geen woningen te verkopen of te verhuren aan kleurlingen omdat anders de 
prijzen beneden het rendabiliteitsniveau dalen. Tot kort geleden was in Chicago 
80% van de city door zulk soort agreements beschermd. 

Wij zouden nog een groot aantal voorbeelden kunnen noemen om te laten 
zien hoe ingewikkeld het vraagstuk is en hoe meestal de enkeling onmachtig 
is om hierin verbetering te brengen. De groeiende activiteit om de neger gelijk 
te stellen roept soms ook een averechtse uitwerking op. Een klein werkgever 
aarzelt soms een neger in dienst te nemen. Als de neger naderhand minder 
geschikt blijkt en hij wil hem ontslaan, dan wordt hij misschien van negerdis
criminatie beschuldigd en brengt hij schade aan zijn bedrijf toe. 

Ook ziet men, dat vele ontwikkelde negers vooral in het zuiden geen contact 
met blanken verder nastreven en zich in eigen clubs en verenigingen terugtrek
ken. Zij hebben te veel eigenwaarde gekregen om zich door blanken te laten 
achterstellen en zich in restaurants door hen te laten chicaneren. 

Het is in een kort artikel niet mogelijk om alle sociaal relevante factoren 
van de rassendiscriminatie in de beschouwing te betrekken. Wij zullen onze 
aandacht nu slechts wijden aan de economische situatie. De negers die 11% van 
de bevolking uitmaken bezitten slechts 5,4% van het nationaal inkomen en 
1,2% van de ondernemingen zijn in hun handen. Het gemiddelde gezinsinkomen 
van de niet-blanken in 1961 was $ 3.015,- per jaar tegenover een gemiddeld 
gezinsinkomen van de blanken van $ 5.287.-- (3). 

Wij zullen uit het complex van factoren die de economische positie van de 
neger ongunstig beïnvloeden, er enkele noemen. 

a) De negerbevolking is wegens haar laag ontwikkelingspeil in hoge mate 
unskilled of semiskilled (± 40%) en het hoog ontwikkeld industrialisatie
niveau van de amerikaanse samenleving vraagt juist skilled labor en kan in 
groeiende mate ongeschoolde arbeidskrachten niet gebruiken. Daarom wordt 
er van regeringswege hard aan gewerkt om de neger te scholen. 

b) De laagst geklasseerde groep van blanke arbeiders verzet zich dikwijls 
tegen de positieverbetering van de negers. Zij ervaren het als een statussymbool 
een nog lager maatschappelijke groep onder zich te hebben. 

c) De groep van neger-businessmen wil soms de status quo handhaven 
omdat zij zaken doen bij de gratie van segregatie en discriminatie. 

d) Ook een grote nadelige factor voor de negerbevolking is het hoge 
werkloosheidspercentage dat de amerikaanse industrie kent. Het percentage 
bedraagt 5% en in sommige streken loopt dit bij enige economische regressie 
soms zelfs op tot 7%. Nu kan men dit percentage niet zonder meer vergelijken 
met dat van ons land, omdat de maatstaven voor het berekenen van het werk
loosheidscijfer wel enigszins anders aangewend worden. Zo zijn in het ameri
kaans percentage een groot aantal gehuwde vrouwen die ook een werkkring 
zoeken inbegrepen. Maar het is ons hier vooral te doen om het verhoudings
percentage tussen blanke en negerwerklozen. Het werkloosheidscijfer is onge
veer twee keer zo hoog voor de negers als voor de blanken. Dit betekent dat 
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1 op de 10 negerwerknemers werkloos is; en voor de teenagers geldt dat 1 op 
de 3 neger-teenagers als unemployed staat ingeschreven terwijl dit percentage 
voor de blanke werknemers 1 op 20 is en voor blanke teenagers 1 op 6 (4). 

Ter verduidelijking van het nogal hoge werkloosheidscijfer voor de jongeren 
moge opgemerkt worden, dat dit getal zo hoog is omdat de oudere werknemers 
moeilijk ontslagen kunnen worden door de strenge seniority rules die de ameri
kaanse vakbonden bedongen hebben. Al moge dan de amerikaanse werkloos
heidscijfers volgens nederlandse berekeningen wat gekleurd zijn, duidelijk is 
dat het toch hoge percentage van structurele werkloosheid vooral neerkomt 
op de zwak maatschappelijke negergroep. 

e) Een ander economisch verschijnsel dat ten nadele van bepaalde neger
groepen werkt is de omstandigheid dat de toenemende industrialisatie vooral 
plaats heeft in westelijke staten zoals Californië of in zuidelijke staten zoals 
b.v. Arizona, terwijl verschillende oostelijke staten, b.v. Pennsylvania een eco
nomische achteruitgang kennen. 

Nu zijn juist omstreeks de eeuwwisseling vele negers naar de zich toendertijd 
sterk ontwikkelende oostelijke staten getrokken. U.S. News & World Report 
vermeldt o.m. dat Californië tussen 1952-1962 een groei aan arbeidsplaatsen 
gekend heeft van 39,4%, terwijl Pennsylvania daarentegen over die tijdsperiode 
een teruggang van 10% boekte (5). Deze terugloop daar is vooral toe te schrij
ven aan de sluiting van vele kolenmijnen en aan het feit dat vele industrieën 
naar andere staten zijn weggetrokken, doordat de machtige vakbonden in 
Pennsylvania te hoge inkomenseisen voor haar leden vroegen. 

U iteindelijk accepteert het amerikaans liberalisme met zijn sterke benadruk
king van free enterprise en free competition gemakkelijk een economische 
ongelijkheid. In dit land waar het woord sociaal zo gauw met communistisch 
vereenzelvigd wordt voelt men weinig voor algemene sociale maatregelen. Het 
individualisme geeft de blanken dikwijls gezegden in de mond als: "de negers 
kunnen niet leven zonder de hulp van de blanken, laten zij daar dankbaar voor 
zijn"; "de blanken betalen de belasting"; "de blanken verschaffen de negers 
jobs" . 

Het is duidelijk dat de economische discriminatie slechts een bepaald aspect 
van het rassenvraagstuk vormt. De politieke ongelijkheid, de discriminatie 
bij politionele en institutionele autoriteiten, de kwetsende achterstelling in het 
tussenmenselijk verkeer, het voorkomen van intermarriage enz. maken het 
hele vraagstuk zo moeilijk hanteerbaar voor een oplossing. In deze samenleving 
voelt zelfs het kleine negerkind al de blaam van zijn huidskleur en zal het door 
blanke jeugdgenoten dikwijls gekrenkt worden. 

Het Amerika van vandaag zit met een erfschuld van een historisch belast 
verleden. Het past ons Europeanen niet om stenen te werpen. Ook ons land 
kent een latent rassen vooroordeel. Alleen komt dit niet zo aan de oppervlakte, 
omdat onze samenleving niet een grote minderheidsgroep van kleurlingen kent. 
Ook de kleurlingen zelf discrimineren somtijds onder elkaar. Zo dragen b.v. 
de afgevaardigden van de afrikaanse staten bij de U.N.O. in New York dikwijls 
hun nationale klederdracht om te laten zien, dat ze geen negers zijn uit de 
negerwijk Harlem. 
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Door de democratische publiciteitsvrijheid is heel de wereld op de hoogte 
van het amerikaanse rassendilemma. Dit moet ons echter niet doen vergeten, 
dat er misschien geen land in de wereld is dat zich zo inspant om het kleurlin
genvraagstuk binnen haar samenleving op te lossen als Amerika. Zeker, er zal 
nog veel aan het negervraagstuk in de Verenigde Staten moeten worden ge
daan, maar vooral sinds de 2e wereldoorlog is er veel gebeurd. Een belangrijk 
moment hierbij vormt, dat het vraagstuk een internationaal aspect gekregen 
heeft. Amerika heeft na de 2e wereldoorlog definitief zijn isolationistische 
houding laten varen en is de leider van de democratische rechten in de wereld 
geworden. De Verenigde Staten hebben in de wereldpolitiek altijd voor dekolo
nisatie op de bres gestaan en zij kunnen daarom de ogen niet meer sluiten voor 
het feit, dat er ten opzichte van de negerminderheid in eigen land nog koloniale 
verhoudingen bestaan. De amerikaan kan het negerprobleem niet meer uit 
zijn bewustzijn verdringen. 

In het afgelopen jaar zijn er belangrijke stappen gezet door de aanname 
van de Anti-Poverty Act en de Civil Rights Act, beide de geestelijke erfenis 
van John F. Kennedy. Op 10 maart van het vorig jaar ontvouwde Johnson in 
een boodschap aan het congres een programma voor een "nationale strijd 
tegen de armoede". De president verklaarde bij zijn boodschap, dat één vijfde 
van het amerikaanse volk niet in de overvloed deelt, die de Amerikanen ge
schonken is. De voorgestelde sociaal-economische maatregelen zullen in be
langrijke mate de negerminderheid ten goede komen. De ondertekening ook 
van de wet op de burgerrechten op 2 juli van het vorig jaar heeft in principe de 
politieke ongelijkheid en de discriminatie in het openbare leven opgeheven. 
Wij zeggen met opzet "in principe", want de grote autonomie van de deelstaten 
garandeert niet onmiddellijk een loyale uitvoering van feodale wetten. Op 
politiek en sociaal terrein zijn belangrijke successen geboekt. Vooral op psy
chologisch en tussenmenselijk vlak zullen echter nog vele onberedeneerde 
affectieve vooroordelen moeten worden opgeruimd. Een uitbanning van rassen
discriminatie kan niet alleen door wetten en besluiten verzekerd worden. Zij 
is ook voor een groot gedeelte afhankelijk van hetgeen de ouders hun kinderen 
leren en van de dagelijkse omgang tussen blanken en negers in arbeid en vrije 

tijd. 
Er zal nog veel verdrongen bitterheid onder de negers moeten worden 

weggenomen. Legendarisch is in dit verband het verzoek van een jonge ameri
kaanse neger die sneuvelde in de laatste wereldoorlog in Azie. Hij vroeg op 
zijn graftombe het volgende opschrift te zetten. Here lies a black man killed 
fighting a yellow man for the protection of a white man. Men moet tegen deze 
achtergrond respect hebben voor de grote beheersing waarmee de negers hun 
vrijheidsrechten nastreven. Maar ongetwijfeld zullen in de komende jaren bij 
een groeiende negerdemocratisering ook wel eens agressieve explosies plaats
hebben. Van de negerouders wordt veel tact gevraagd om hun kinderen, die om 
hun huidskleur dikwijls als nigger uitgescholden worden, op de juiste manier 
op te vangen. Het vraagt veel deugd van hen om dergelijke beledigingen hun 
kinderen aangedaan niet met beledigingen aan het adres van blanken te be
antwoorden. Dit kweekt agressie aan. Wat voor alles nodig is, is juist weder-
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zijds begrip, waarmee alleen vele onbewuste vooroordelen kunnen worden 
opgeruimd. 

Het amerikaanse rassendilemma kent veel tragiek en menselijk leed. Maar 
het gezamenlijk pogen om de democratische waarden voor iedereen tot tast
bare werkelijkheid te maken, kon wel eens het mooiste sieraad van de ameri
kaanse democratie worden. 

(1) G. Myrdal: An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Demo
cracy 1944. 
(2) U.S. News & World Report 1963, 17 juni, p.42. 
(3) Idem, 1963, 22 juli, p. 44. 
(4) Idem, 1963, 24 juni, p.37. 
(5) Idem, 1963, 30 sept. p. 95. 
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Ondernemer en politiek 

O p de jaarvergadering van het Nederlands Centrum van Directeuren, 
gehouden te Amsterdam op 24 maart j.l. werd door Dr. J. F. G. M. de 

Meijer, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid een rede ge
houden over "ondernemer en politiek". 

Het gaat bij dit onderwerp met name om de invloed van de ondernemer 
op de bestuurlijke en de politieke gang van zaken in ons land, met op de 
achtergrond de wens om te komen tot meer inspraak en invloed op politiek 
terrein, teneinde de belangen als ondernemer te kunnen behartigen. 

Dit is geenszins een irreëel verlangen: het ondernemers belang is niet in strijd 
met het algemeen belang. 

De ondernemer speelt een belangrijke rol bij het verzekeren van de welvaart 
en de economische groei van het land en daardoor bij de realisatie van een van 
de belangrijkste doelstellingen van de economische politiek van de regering. 

In zijn betoog stelde Dr. de Meijer zich de vraag of de ondernemer, naast het 
feit, dat hij inderdaad een belangrijke bijdrage levert tot de welvaart van ons 
land, verder "niets te vertellen zou hebben". 

Na gewezen te hebben op verschillende ondernemers-figuren die in het 
verleden een belangrijke rol hebben gespeeld in het parlementaire leven van 
ons land - naast degenen die dat ook nu nog doen - of zelfs zitting hadden 
in een kabinet, komt Dr. de Meijer tot de conclusie dat de deelneming van de 
ondernemers in de politieke activiteiten van ons land thans van betrekkelijk 
bescheiden omvang is. In de bestuurlijke sfeer daarentegen is de ondernemer 
sinds de laatste wereldoorlog in sterkere mate dan voorheen betrokken bij de 
sociale en economische politiek. De Sociaal-Economische Raad, De Stichting 
van de Arbeid, De Publiekrechtelijke Bedrijfsorganen, het prijsbeleid, de ad
viesorganen van de Europese Gemeenschappen om een aantal gebieden te 
noemen van de vele waarop contacten tussen overheid, politiek en ondernemer 
bestaan. Dit betekent aldus, dat de ondernemer inzake vraagstukken van 
sociaal-economische politiek thans een belangrijke advies- en gesprekspartner 
is van de Regering en van de politieke instanties. Bij de verwezenlijking van de 
belangrijkste doelstellingen van deze politiek - o.m. de bevordering van de 
economische groei en stabiliteit - is het beleid van de Regering corrigerend 
en globaal en houdt in: maatregelen, die werken via het marktmechanisme. 
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Hierdoor wordt uiteraard de handelingsruimte van de ondernemer beperkt, 
maar dit geschiedt om de algemene basis te scheppen waarop de ondernemer 
zich in het micro-economische vlak zo vrij en zo goed mogelijk zal moeten 
kunnen ontplooien. 

Het lijkt Dr. de Meijer, mede gezien de tendenzen in het loonpolitieke vlak, 
niet onmogelijk dat in de komende tijd meer nog dan in het recente verleden, 
actieve medewerking van de ondernemer zal worden gevergd ter verwezen
lijking van de sociaal-economische politieke doeleinden der Regering. 

ln het bestuurlijke vlak kan een sterke samenwerking en onderlinge beïn
vloeding worden geconstateerd tussen ondernemer en politiek. 

In de eigenlijke politiek zou echter een versterking kunnen worden nage
streefd gezien de wens van de ondernemer van meer directe inspraak in de 
politiek, zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau. 

Wenst men meer inspraak op politiek terrein, dan zal een actievere deelneming 
aan het politieke leven nodig zijn. In concreto zal dit moeten geschieden via de 
politieke partijen die hèt kader vormen voor politieke participatie en activiteit 
in ons staatsbestel. Ook al staan deze partijen misschien op grond van idiolo
giën dichter bij de ene groep dan wel bij de andere, toch staan zij in beginsel 
niet een beperkt groepsbelang, doch het algemeen belang voor. Een omgekeerde 
situatie zou indruisen tegen onze opvattingen over de beleving van de democratie 
in Nederland. 

Houdt de ondernemer zich over het algemeen afzijdig van de politiek, dan 
moet ook worden bezien wat de politieke partijen van hun kant doen om de 
ondernemers bij het politieke werk te betrekken. 

Geen van de grote partijen treedt actief op om de ondernemers als zodanig 
bij het politieke werk te interesseren. 

Binnen de Katholieke Volkspartij staat voor de ondernemer, zoals voor 
ieder ander, vanzelfsprekend de mogelijkheid open mee te doen aan de afde
lings-werkgroepen en de commissies, die landelijk opereren en vraagstukken 
van algemeen belang behandelen. 

De K.V.P. vraagt aan de ondernemersorganisatie of zij candidaten heeft 
voor de vertegenwoordigingen in de politieke lichamen en voor verschillende 
bestuurlijke functies in de partij. 

ln vertrouwelijke gespreksgroepen wordt aan ondernemers uitvoerig voor
lichting gegeven over het politieke gebeuren en wordt de gelegenheid geboden 
ook van de inzichten der ondernemers kennis te nemen teneinde deze inlich
tingen zo mogelijk te gebruiken op het praktische beleidsvlak. 

In de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie staat voor de ondernemers, 
evenals voor andere categorieën, evenzeer als daarjuist voor de K.V.P. werd 
gesteld, de mogelijkheid open om deel te nemen aan het commissiewerk der 
partij. 

De V.V.D. stelt zich niet op het standpunt, dat zij gerichte activiteitsant
plooiing van de ondernemers vraagt. Deze dienen hiertoe zelf het initiatief 
te nemen. 

De voorlichting van partijzijde wordt algemeen gehouden en vindt plaats in 
de afdelingsvergaderingen. 
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Er schijnt geen specifiek politieke voorlichting voor ondernemers te zijn. 
De Protestants-Christelijke Partijen treden evenmin actief op om de onder

nemers als zodanig bij het politieke werk te interesseren. 
Wel stellen ook zij voor de ondernemers de mogelijkheid open om deel 

te nemen aan het commissiewerk en verdere partij-activiteiten. 
Een interessante mededeling van die zijde was, dat men de ondernemers 

meer geïnteresseerd acht in de locale belangen dan in de algemene lands
politiek. 

Wat de Partij van de Arbeid betreft: bij nader inzien blijkt, dat zich in die 
kringen meer ondernemers bevinden dan men zo op het eerste oog zou denken. 

Men zal dus ook mogen aannemen, dat in haar praktische politiek bij tijd 
en wijle van de inzichten van ondernemerszijde kennis wordt genomen. 

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd, dat een meer directe 
inspraak van de ondernemer op politiek terrein mogelijk is via de normale 
kanalen, d.w.z. door deelneming aan de activiteiten van de politieke partijen. 

Langs deze weg kan de ondernemer de eigen zienswijze en zijn deskundigheid 
in partij- en politieke lichamen inbrengen. Ook in het parlement zou de onder
nemer zodoende ertoe kunnen bijdragen dat de micro-economische werkelijk
heid zoveel mogelijk de aandacht krijgt. 

Het is van verschillende zijden eerder gesteld, dat zowel parlementaire als 
partij-politieke instellingen, gerust wat meer ondernemersinspiratie kunnen 
gebruiken. 

Dr. de Meijer verklaarde zich voorstander van een krachtig en inspiratief 
optreden van de ondernemer in de verschillende sektoren en organen van het 
maatschappelijk leven, ook in die van het politieke leven. 

Prof. Kuin, die tijdens een veelzijdig leven, sterk gelieerd was en nu weer 
is met de ondernemerswereld, heeft eens bij een afscheidsrede als hoogleraar 
het volgende gezegd: "Wanneer men er van uitgaat, dat de ondernemingsleiders, 
evenals andere leiders van groepsbelangen, een wijdere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid hebben, dan de eigene, wanneer men een beroep doet 
op hun specifieke kennis en ervaring ten bate van het algemeen belang en van 
hen verwacht dat zij zichzelf en de aan hen toevertrouwde belangen zullen 
integreren in het volksleven, dan zullen zij zich ook volgens deze verwachtingen 
gedragen". 

Het is onmiskenbaar, dat de politiek op het ondernemersleven grote invloed 
uitoefent. Dr. de Meijer betreurde daarom bepaalde geluiden die de laatste tijd 
weleens worden gehoord, die zouden duiden op een zekere mate van verkoeling 
van de verhoudingen tussen bepaalde politieke instellingen en de ondernemers
wereld. 

Het is noodzakelijk dat politiek en ondernemer elkander kennen, waarderen 
en, zonodig, helpen. 

Beide sektoren dragen er het hunne toe bij "om het land te eten te geven". Beide 
sektoren hebben daarbij "iets te vertellen". Het is een lofrijk initiatief geweest, 
dat de Kamers der Staten-Generaal zgn. parlementaire bezoeken brengen aan 
de ondernemers, om zich ter plaatse te oriënteren en van de dikwijls vrijmoedig 
geuite inzichten van de ondernemers kennis te nemen. 
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Het is echter incidenteel en het biedt wellicht niet voldoende mogelijkheid 
om te bereiken wat voor ogen staat. Naar de mening van Dr. de Meijer zou 
ook aan ondernemerszijde nog een beter begrip voor de politiek en een grotere 
belangstelling voor het deelnemen daaraan kunnen worden gewekt. Hij legde 
daartoe de volgende suggestie voor n.l., dat men, wellicht in samenwerking met de 
verschillende werkgeversgroeperingen, de mogelijkheid overweegt politieke 
studiedagen te organiseren, waar politici en ondernemers in besloten kring 
samenspreken en van elkaars inzichten kennis nemen. 
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De planetisatie van ons menselijk bestaan 

door Prof Dr. Ir. A. F. van Leeuwen S.J. 

Inleiding 

A
an eenieder, die aandacht schenkt aan onze hedendaagse internationale 
vraagstukken, valt het op, dat bij alle belangrijke problemen de belangen 

van alle volkeren betrokken zijn, dat al deze problemen een wereldwijde, een 
planetaire dimensie bezitten. Wij allen zijn ons meer of minder bewust en wor
den ons steeds meer bewust van de éénwording der menselijke samenleving op 
geheel onze aarde tot één planetaire gemeenschap van gelijkwaardige en gelijk
berechtigde mensen, tot één planetaire gemeenschap waarin wij allen tezamen 
verantwoordelijk zijn voor een waarlijk menswaardig bestaan van al onze 
medemensen in vrede en welvaart. 
Vandaar dat het ons aller plicht is ons van dit planetisatieproces terdege 
rekenschap te geven, ons inzicht te verdiepen aangaande het feit, dat deze 
planetisatie de eigentijdse gestalte van ons menselijk bestaan fundamenteel 
bepaalt. Het doel van dit artikel is daarom niet het een of andere centrale 
wereldprobleem, zoals b.v. oorlog en vrede, de ontwikkelingslanden, de Oost
West-verhouding, op zichzelf genomen te bestuderen, maar de aandacht te 
vragen voor de planetisatie van ons menselijk bestaan als de fundamentele 
contekst, waarin al deze problemen zich stellen en waarin zij hun oplossing 
moeten vinden. 

De feitelijkheid der planetisatie 

De planetisatie van ons menselijk bestaan ervaren wij feitelijk: 
1. in de voltooiing der geografische verdeling van onze planeet tussen de 

verschillende staten. Er is geen niemandsland meer: alle grenzen vallen samen 
met die van buurlanden - er zijn geen witte vlekken meer op de wereldkaart: 
zelfs voor het Zuidpoolgebied bestaat een statuut. Gezamenlijk bewonen de 
volkeren de gehele aarde, die zij geheel en al onder elkaar verdeeld hebben, en 
al mogen er nog vele grenzen betwist worden, niet definitief zijn, ook al mag 
de indeling in staten nog veel veranderen, definitief is echter wel, dat wij geheel 
de aarde verdeeld hebben en wij tezamen geheel de aarde bewonen. 

2. in de ontwikkeling van de techniek, in het bijzonder wat het verkeer 
en de communicatie betreft. Over geheel de wereld kunnen wij elkaar zeer 
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snel bereiken en neemt het verkeer tussen de volkeren snel toe. Binnen zeer 
korte tijd of zelfs gelijktijdig worden wij ingelicht of zijn wij getuigen van alle 
belangrijke gebeurtenissen, die waar ook ter wereld plaatshebben, tenzij dit 
door doelbewust ingrijpen met behulp van censuur, ijzeren gordijnen of bam
boe-gordijnen verhinderd wordt. 

3. in de planetaire dimensie der oorlogsdreiging en der atoombewapening. 
Vanaf de eerste wereldoorlog, maar vooral na de tweede, is een beperkte oorlog 
met conventionele wapenen nog slechts mogelijk, indien de grootmachten 
doelbewust de localisatie van zo'n beperkte oorlog wensen en afdwingen. Een 
moderne oorlog tussen de grootmachten zelf is per se een oorlog van wereld
formaat. Daarenboven is de atoombewapening er op berekend elke plaats op 
aarde te kunnen bereiken en heeft zij een verwoestende uitwerking, die niet 
alleen zeer grote vijandelijke gebieden met al hun bewoners vernietigt, maar 
ook alle overige mensen, zowel belligerenten als niet-belligerenten, en de volgende 
generaties ernstig aantast door de radioactieve besmetting van de atmosfeer 
en de neerslag. 

In de dreiging van een atoomoorlog van wereldformaat ervaren wij op uiterst 
beangstigende wijze de planetaire verbondenheid van ons aller lot, nu en voor 
de toekomst. 

4. in de behoefte aan de opbouw van een wereld-economie; een behoefte, 
die zowel ondervonden wordt door de ontwikkelingslanden als door de econo
misch hoog ontwikkelde landen. De nationale economie der ontwikkelings
landen kan alleen in het kader van een wereld-economie tot volledige ontplooi
ing komen. De nationale economie der economisch hoog ontwikkelde landen 
grijpt over de eigen nationale grenzen heen, zodat deze landen èn voor de ex
pansie der eigen economie èn voor het geven van een effectieve ontwikkelings
hulp moeten trachten tezamen met de ontwikkelingslanden een goed geordende 
wereldeconomie op te bouwen. 

5. in de behoefte aan een supranationale rechtsorde en een supranationaal 
gezag om de internationale anarchie te ordenen en een derde wereldoorlog uit 
te sluiten. Zoals de nationale staat ons geen vreedzame samenleving en welvaart 
kan verzekeren zonder een algemeen aanvaarde rechtsorde en een gezag dat 
de macht bezit de burgers te dwingen hun verhoudingen en conflicten volgens 
die rechtsorde te regelen, zo ervaren wij steeds duidelijker de dringende behoefte 
aan een supranationale rechtsorde en een supranationaal gezag, omdat anders 
de nu feitelijk bestaande internationale anarchie de staten blijft noodzaken 
hun onderlinge conflicten eigenmachtig te regelen, d.w.z. door met de macht 
van de sterkste gewelddadig" een oplossing op te leggen, waardoor de dreiging 
van een volgende wereldoorlog feitelijk en principieel blijft bestaan. 

6. in de groeiende confrontatie en dialoog der verschillende kuIturen, 
tradities, sociale verhoudingen, zeden, ideologieën en godsdiensten. Hierdoor 
wordt de vanzelfsprekendheid van het eigene gerelativeerd, ontstaat een 
openheid voor elkaar, ontdekt men het gemeenschappelijke en de ruimte voor 
een vruchtbare dialoog, die de geestelijke grondslag der planetisatie moet leggen. 
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De totaliteit der planetisatie 

Hierboven hebben wij enige gebieden opgesomd, waarop wij allen de plane
tisatie feitelijk ervaren. Deze verschillende planetisatieprocessen staan enigszins 
los van elkaar, maar zij conditioneren en stimuleren elkaar wederzijds, zij zijn 
onderling innig met elkaar vervlochten. Zo is b.v. het planetaire probleem van 
oorlog en vrede ten nauwste verbonden met dat van de Oost-West-verhouding 
en dat van de ontwikkelingslanden. Deze vervlochtenheid van alle planetaire 
problemen wijst er ons op, dat het planetisatieproces niet slechts een bijzondere 
eigenheid is van bepaalde sectoren van ons menselijk bestaan, maar funda
menteel een evolutieproces van ons menselijk bestaan als zodanig, fundamen
teel de totaliteit van ons menselijk bestaan betreft en zich juist daarom uit
werkt en doet ervaren in de verschillende sectoren, die wij in dit geheel van ons 
bestaan plegen te onderscheiden, zoals m.n. de techniek, de economie, de sociale 
verhoudingen, het recht, de politiek, de kultuur, de zeden en de godsdienst. 

Fundamenteel gaat het derhalve om de evolutie van ons menselijk bestaan 
tot één planetaire gemeenschap als een zich nieuw ontwikkelende fase van ons 
menszijn; d.w.z. om een wordingsproces, dat noch vanuit de traditionele theo
rieën betreffende de traditionele statische samenleving noch vanuit utopistische 
constructies begrepen kan worden, maar slechts vanuit ons mede-evoluerend 
bewustzijn, dat deze evolutie begeleidt en effectief beïnvloedt. 

Aangezien deze evolutie van ons menszijn zich in de verschillende sectoren 
van ons menselijk bestaan verbijzondert in een veelheid van planetisatie
processen, verlopen deze processen in die verschillende sectoren ook op een 
verschillende wijze en in een verschillend tempo. In iedere onderscheiden 
sector wordt het planetisatieproces enerzijds bepaald door de specifieke 
eigenheid van de betreffende sector en anderzijds door de wisselwerking, 
waardoor de verschillende planetisatieprocessen elkaar wederzijds conditio
neren, stimuleren of afremmen. Iedere theorie, die de planetisatie van ons 
menselijk bestaan wil verklaren als uitgaande van één bepaalde sector en zich 
van daaruit rechtlijnig voortzettende naar volgende sectoren, voert noodzakelijk 
tot een simplificerende vertekening, omdat het gaat om een veelzijdige weder
zijdse beïnvloeding van vele sectoren op een zeer verschillende wijze en met een 
zeer verschillende intensiteit. 

De noodzakelijkheid der planetisatie 

De planetisatie van ons menselijk bestaan ervaren wij niet alleen als een 
feitelijk, maar ook als een noodzakelijk proces, als een dwingende opgave, 
als een zedelijke plicht. Of wij de planetisatie aanvaarden of niet - of wij haar 
bevorderen en ordenen tot heil van geheel de mensheid of haar dwarsbomen 
en perverteren, het resultaat kan slechts zijn een planetisatie: een goed geor
dende of een chaotische, een heilzame of een rampzalige éénwording der men
selijke samenleving. 

De planetisatie is een noodzakelijk proces, omdat ons menselijk leven uiter
aard een voortzetting is van de evolutie, waaruit het ontstaan is, een voortge-
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zette evolutie naar de volledige ontplooiing van ons menszijn in de planetaire 
gemeenschap va.n alle mensen tezamen. 

Deze noodzakelijkheid der planetisatie sluit de menselijke vrijheid geenszins 
uit, maar is integendeel de wezenskern van die vrijheid, namelijk de nood
zakelijkheid der vrijheid om vrijheid te zijn, om zichzelf te bepalen tot de vol
ledige ontplooiing van zichzelf. 

Vandaar dat het tot de fundamentele zedelijke plicht van de hedendaagse 
mens behoort zijn menselijke samenleving te ontwikkelen tot een planetaire 
gemeenschap, waarin alle mensen, persoonlijk en tezamen ,een volledigere 
ontplooiing van hun mens zijn kunnen realiseren. M.a.w. de ordening der 
planetisatie tot heil van geheel de mensheid legt zich heden ten dage, nu onze 
situatie dit wijde perspectief opent, aan ons op als een fundamentele eigentijdse 
zedelijke verplichting. 

De noodzakelijke ordening der planetisatie 

De noodzakelijkheid van de ordening der planetisatie ervaren wij zeer 
concreet in de zeer ernstige planetaire spanningen, die veroorzaakt worden door: 

I. de ideologisch-politieke tegenstellingen tussen Oost en West, nog 
verhevigd door de nieuwe derde pool: Rood-China, en de contekst der ont
wikkelingslanden. Spanningen, die wij ervaren in de koude oorlog en de voort
durende oorlogsdreiging, in het duitse vraagstuk, in regionale conflicten zoals 
tussen Israël en de Arabische landen, India en Pakistan, Rood-China en For
mosa, Rood-China en India, Indonesië en Maleisië, in Congo, om Cuba, op 
Cyprus, en in gelocaliseerde oorlogen zoals in Korea en Vietnam. 

2. het atomaire machtsevenwicht tussen Oost en West, de dreigende uit
breiding van het aantal atoomrnachten, de bewapeningswedloop en het geringe 
succes der ontwapeningsconferenties. 

3. de nog steeds toenemende welvaartsverschillen tussen de ontwikkelings
landen en de economisch hoog ontwikkelde landen, terwijl deze tegenstelling 
steeds minder aanvaardbaar wordt voor de jonge staten en men nog geen 
effectieve methoden gevonden heeft voor een ontwikkelingshulp op planetaire 
schaa.l. 

4. het rassenvraagstuk, dat een steeds belangrijker factor wordt in de 
tegenstelling tussen de ontwikkelingslanden en de economisch hoog ontwik
kelde landen, d.w.z. in de zgn. Noord-Zuid-tegenstelling. 

5. de tegenstelling tussen enerzijds de behoefte aan een supranationale 
rechtsorde en een supranationaal gezag en anderzijds het wantrouwende ver
zet tegen de relativering der nationale souvereiniteit, zowel van de kant der 
oude als der nieuwe staten. 

Urgente opgaven 

Om deze spanningen te verminderen en uiteindelijk tot een vreedzame en 
welvarende planetaire gemeenschap te komen, moeten wij een open oog hebben 
voor de actuele opgaven, waarvoor de planetisatie ons dwingend stelt en offer-
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vaardig bereid zijn deze taken energiek aan te pakken. Dergelijke urgente 
opgaven zijn o.a.: 

1. het aftasten van mogelijkheden, het doen van daadwerkelijke pogingen, 
het nemen van risico's om tot betere politieke verhoudingen en een vruchtbare 
ideologische verdraagzaamheid tussen Oost en West te komen. Het uitgangs
punt zal hierbij moeten zijn de veranderende opvattingen in Oost en West 
over de eigen én elkanders politiek, economie, kultuur en ideologie. Wij moeten 
er gewetensvol voor waken ons niet vast te bijten in gevestigde opvattingen en 
posities, onszelf en de andere partij niet in een dwangpositie, met de rug tegen 
de muur te manoeuvreren, maar er doelbewust en creatief op uit te zijn de toe
naderingsmogelijkheden te verruimen en effectief te gebruiken, aldus b.v. wat 
betreft het duitse vraagstuk. 

2. de beheersing der bewapening zowel om het gebruik in handen te houden 
als om het noodzakelijke machtsevenwicht op een steeds lager niveau te brengen 
en de spreiding der kernwapenen te voorkomen, met als uiteindelijke doel de 
algehele wederzijdse ontwapening onder een effectieve wederzijdse controle. 

3. een daadwerkelijke ontwikkelingshulp, die doelbewust gericht is op de 
inschakeling der ontwikkelingslanden tezamen met de economisch hoog 
ontwikkelde landen in een goed geordende wereldeconomie. Dit eist van de 
economisch hoog ontwikkelde landen de offervaardige bereidheid om hun 
eigen economie zo om te vormen, dat de opbouw van een wereldeconomie 
in eenheid met de ontwikkelingslanden metterdaad mogelijk wordt. Deze 
ontwikkelingshulp moet gedragen worden door de geest van sociale rechtvaar
digheid, die ons allen de dure zedelijke plicht oplegt naar beste vermogen mede 
te werken en bij te dragen om aan alle mensen een waarlijk menswaardig 
bestaan te verzekeren. 

4. de groeiende bewustwording der reële interdependenties tussen alle 
volkeren en staten - de bereidheid tot relativering der nationale souvereiniteit 
door overdracht van functionele taken, b.v. op militair en economisch gebied, 
aan supranationale organen. 

5. de versterking der internationale rechtsnormen en van de juridische 
kracht der resoluties van de Verenigde Naties, om aldus te komen tot een door 
alle staten erkende supranationale rechtsorde en een supranationaal gezag, 
dat over de reële macht beschikt de staten te dwingen hun verhoudingen en 
conflicten volgens deze rechtsorde te regelen. 

Hier ligt o.i. onze meest fundamentele opgave, omdat deze supranationale 
rechtsorde juist de ordening bedoelt van het geheel der groeiende planetaire 
samenleving. Daarom is het dan ook van fundamenteel belang bij het realiseren 
van alle andere opgaven ten dienste der planetisatie van bepaalde sectoren van 
ons bestaan, dit dusdanig te doen, dat tegelijk een bijdrage geleverd wordt aan 
de opbouw der supranationale rechtsorde. Aldus scheppen wij het kader, 
waarbinnen de hedendaagse centrale wereldproblemen een definitieve oplossing 
kunnen vinden. 

6. het streven naar een supranationale politieke eenheid in regionaal, 
en uiteindelijk in planetair verband. 
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De planetaire eenheid 

Een planetaire eenheid is uiteraard slechts mogelijk als een eenheid in 
pluriformiteit, m.n. in de pluriformiteit der verschillende kulturen, tradities, 
zeden, sociale verhoudingen, economische ontwikkelingen, nationaliteiten, 
staatsvormen en godsdiensten. Deze eenheid in pluriformiteit moet enerzijds 
aan de verscheidenheid alle mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen tot 
een volledig ontplooide pluriformiteit en anderzijds deze pluriformiteit ver
enigen in een hechte eenheid, waarvan dan die pluriformiteit de rijk gescha
keerde inhoud uitmaakt. 

Derhalve eist de planetisatie enerzijds de volledige erkenning van het sub
sidiairiteitsbeginsel om metterdaad aan de verscheidenheid de mogelijkheid 
te geven zichzelf volgens haar gevarieerde eigenheid te ontplooien en anderzijds 
even principieel de erkenning van de noodzakelijkheid der éénwording van 
geheel de menselijke samenleving tot één planetaire gemeenschap, waarin 
alle mensen zich verantwoordelijk weten voor het menswaardig bestaan van 
al hun medemensen, waar ook ter wereld, in vrede en welvaart. 
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Vierde lustrum van de Verenigde Naties 

Een interne crisis 

door H. Bronkhorst 

O P 24 oktober van dit jaar bestaan de Verenigde Naties twintig jaar. 
Maar de viering van dit vierde lustrum van de volkerenorganisatie 

wordt bedreigd door een ernstige interne crisis die tot een verlamming 
van de V.N. zou kunnen leiden. Naar aanleiding van een principiële en 
financiële kwestie is een diepgaand conflict gerezen tussen de twee 
machtigste V.N.-leden, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Noch 
Washington noch Moskou zijn tot nog toe geneigd dit conflict op de spits 
te drijven, maar de impasse is nog geenszins doorbroken en er bestaat 
nog geen uitzicht op een oplossing. De Verenigde Naties worden boven
dien bedreigd door een plan van China een nieuwe volkerenorganisatie 
te stichten, waarvoor Peking Indonesië en andere Aziatische staten, 
alsmede Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen hoopt te winnen. De 
toekomst van de V.N. is niet hoopvol. Sinds 1945 zijn de zorgen van de 
V.N. nooit zo groot geweest als op dit ogenblik. 

Hoewel het ledental in de loop der jaren kolossaal is gestegen, is de 
kracht van de V.N. afgenomen. Onder de talrijke nieuwe leden zijn er 
vele die hun verantwoordelijkheid voor het handhaven van de internatio
nale vrede en veiligheid niet voldoende beseffen. Maar de moeilijkheden 
zijn eigenlijk al spoedig na de oprichting begonnen door de houding van 
de Sovjet-Unie en haar toenmalige satellietstaten. 

Het ledental van de V.N. is in de laatste twintig jaar meer dan ver
dubbeld. Het Handvest van de V.N. werd aanvankelijk ondertekend door 
51 staten, en nu telt de volkerenorganisatie niet minder dan 115 leden. 
Sinds begin mei vorig jaar, toen de V.N. 113 leden telde, is het ledental 
met twee verminderd en met vier toegenomen. De vermindering werd 
veroorzaakt door de uittreding van Indonesië en door de samenvoeging 
van Tanganyika en Zanzibar tot Tanzania. Maar intussen zijn tot de vol
keren organisatie toegelaten: Malta, Malawi (Nyasaland), Zambi (Noord
Rhodesië) en Gambia. Tengevolge van de dekolonisatie is vooral de 
Afrikaans-Aziatische groep in de V.N. aanzienlijk gegroeid, en daarmee 
tevens de groep van niet-gebonden staten. Dit betekende vooral een rela
tieve verzwakking van de aanvankelijk overheersende groep van westers-
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georiënteerde leden. Alle leden zijn vertegenwoordigd in de Algemene 
Vergadering van de V.N., waar zij ieder één stem hebben. Dit betekent 
dat in de Assemblee het machtige Amerika (130 miljoen inwoners) zich 
niet krachtiger kan laten gelden, dan bijvoorbeeld een klein landje als 
Dahomey (2,2 miljoen inwoners). Maar in de Veiligheidsraad hebben de 
vijf permanente leden (Amerika, Engeland, Frankrijk, Rusland en Natio
nalistisch China) nog steeds het recht van veto, dat hen in Artikel 27 
van het Handvest uitdrukkelijk werd toegekend. Opnieuw is de laatste 
tijd gesproken over uitbreiding van de Veiligheidbraad, maar er zijn nog 
onoverkomelijke moeilijkheden. De Raad telt nog steeds elf leden, en de 
zes niet-permanente leden zijn op het ogenblik: Bolivia, Ivoorkust, Jor
danië, Maleisië, Nederland en Uruguay. 

De negentiende zitting 

De tegenwoordige zitting van de Algemene Vergadering, de negentiende, 
heeft tot nog toe een hoogst merkwaardig verloop gehad. De moeilijk
heden begonnen al met de opening, die tot tweemaal moest worden uitge
steld. Aanvankelijk had de negentiende zitting moeten beginnen op 8 
september 1964, maar de datum werd. wegens de Amerikaanse en Britse 
verkiezingen, in eerste instantie verschoven naar 10 november. Wegens 
de crisis van de achterstallige betalingen werd de opening echter opnieuw 
uitgesteld tot 1 december. Het probleem dat tot dit laatste uitstel had 
geleid was toen echter nog geenszins opgelost. 

Verscheidene V.N.-leden, waaronder Rusland en zes andere communis
tische staten alsmede Frankrijk, hebben geweigerd mee te betalen aan 
de kosten van de vredebewarende operaties van de Verenigde Naties. 
Rusland wil noch betalen voor de V.N.-macht in het Midden-Oosten 
(UNEF) noch voor die welke in de Congo geopereerd he'Cft (ONUC). 
Frankrijk wil met name de Congo-kosten niet helpen dragen. President 
De Gaulle stelt zich op het merkwaardige standpunt, dat een soevereine 
staat niet gedwongen kan worden te betalen voor een operatie die hij 
niet goedkeurt. (Alsof Frankrijk door zijn ondertekening van het Handvest 
niet zekere financiële bevoegdheden aan de V.N. heeft gedelegeerd). 
Frankrijk zegt bovendien, dat alleen de Veiligheidsraad en niet de 
Algemene Vergadering speciale V.N.-operaties kan bevelen. Tijdens zijn 
jongste persconferentie, op 4 februari, verklaarde De GaulIe, dat de 
Algemene Vergadering zich sinds 1950 (Korea) bepaalde rechten had 
aangematigd, die niet strookten met het Handvest, en vooral sinds 1960 
(Congo) was de Assemblee haar bevoegdheden ver te buiten gegaan. 

Primair = exclusief? 

Ook Rusland houdt staande, dat het recht van de V.N. een vredebe
warende operatie te organiseren en daarvoor de V.N.-leden financieel 
aan te spreken slechts aan de Veiligheidsraad toekomt. Moskou beroept 

109 



zich daarbij op Artikel 24 van het Handvest, waarin staat dat de leden 
van de V.N. de Veiligheidsraad "de primaire verantwoordelijkheid" op
dragen voor de handhaving van internationale vrede en veiligheid. (Aan het 
woord "primair" geeft de Sovjet-Unie de interpretatie "exclusief"). 
Amerika beroept zich echter op die artikelen in het Handvest die betrek
king hebben op de bevoegdheden van de Algemene Vergadering, en met 
name op Artikel 17, lid 2, waarin staat: "De uitgaven van de Organisatie 
zullen door de leden worden gedragen in de verhouding vastgesteld door 
de Algemene Vergadering". Volgens de interpretatie van de V.S. behoren 
ook de kosten van de vrede bewaren de operaties van de V.S., als die in 
het Midden-Oosten en de Congo, tot de normale "expenses of the Organi
sation" . In 1961 werd de kwestie voorgelegd aan het Internationale Hof 
van Justitie te Den Haag, dat, in een uitspraak van 20 juli 1962, de 
Amerikaanse interpretatie steunde. Die uitspraak van het Hof werd in 
1962 door de Algemene Vergadering van de V.N. met grote meerderheid 
van stemmen geaccepteerd, maar onder meer Rusland en Frankrijk 
wilden zich niet aan dit oordeel onderwerpen. 

Geen stemrecht 

Door hun weigering voor de vredebewarende operaties te betalen 
hebben onder meer Rusland en Frankrijk een schuld aan de V.N. die 
groter is dan het dubbele van hun jaarlijkse verplichte contributie aan 
de V.N. Volgens Amerika is op die beide landen nu Artikel 19 van het 
Handvest van toepassing, dat aldus luidt: 

"Een lid van de Verenigde Naties, dat achterstallig is in de betaling 
van zijn financiële bijdragen aan de Organisatie, zal geen stem hebben 
in de Algemene Vergadering, indien het achterstallige bedrag gelijk 
is aan of meer bedraagt dan het bedrag van de bijdragen die over 
de twee volle voorafgaande jaren verschuldigd waren". 
De totstandkoming van Artikel 19 is indertijd mede aan Nederland 

te danken geweest. Op de oprichtingsvergadering van de V.N. in 1945 
in San Francisco herinnerde de Nederlandse delegatie aan de moeilijk
heden die de Volkenbond met de inning van achterstallige contributie 
had gehad. Nederland achtte sancties tegen wanbetalers noodzakelijk, 
een punt waaraan men tot dan toe niet gedacht had. Volgens het Neder
landse voorstel zou een V.N.-lid dat ernstig in gebreke bleef met de 
voldoening van zijn financiële verplichtingen zijn stemrecht in de Algemene 
Vergadering moeten verliezen. Als dit V.N.-lid ook lid was van de Veilig
heidsraad zou het zijn zetel in dit orgaan moeten afstaan. Die laatst
genoemde suggestie is in het Handvest niet overgenomen. (Als dat wel 
gebeurd was, zouden nu ook de Russische en Franse permanente zetels in 
de Veiligheidsraad in het geding geweest zijn). Het eerste Nederlandse 
voorstel is tenslotte wel geaccepteerd, met een precisering inzake de 
aanvaardbare financiële achterstand. 
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Op reces tot 1 september 

Amerika stelt nu dus, dat o.m. Amerika en Frankrijk geen stemrecht 
in de Algemene Vergadering bezitten. Toen de Algemene Vergadering 
op 1 december geopend werd, hield de Amerikaanse delegatie, onder 
leiding van Adlai Stevenson, star vast aan dit standpunt. Bij de verkiezing 
van een nieuwe voorzitter werd de moeilijkheid omzeild. Alex Quaison
Sackey uit Ghana werd bij acclamatie gekozen. Ook de toelating van 
nieuwe V.N.-leden en de aanwijzing van drie nieuwe leden voor de Veilig
heidsraad (Nederland, Maleisië en Uruguay) geschiedde heel vernuftig 
zonder formele stemming. Maar verder hebben de werkzaamheden van 
de V.N. ernstig gestagneerd. Daarom besloot de Assemblee, op voorstel 
van de voorzitter, Quaison-Sackey, op 18 februari op reces te gaan tot 
1 september. Tevoren had Albanië een vergeefse poging gedaan een her
vatting van de normale werkzaamheden te forceren, kennelijk met de 
bedoeling Amerika en Rusland tegen elkaar op te zetten en een breuk 
in de V.N. te veroorzaken. Het was duidelijk, dat Albanië hier optrad als 
agent van communistisch China, dat zelf geen zetel heeft in de V.N. 
De Chinees-Albaanse samenzwering kon echter verijdeld worden, waarbij 
Amerika en Rusland althans op dit punt eensgezind bleken. 

"Reddingsfonds" 

Een speciale commissie van de V.N. moet nu vóór 15 juni een rapport 
uitbrengen aan de Assemblee over de kwestie van de financiering van 
de vrede bewaren de operaties. Intussen heeft een Afrikaans-Aziatische 
groep een voorstel gedaan voor een "reddingsfonds" van de V.N., waarin 
Rusland en Frankrijk een vrijwillige bijdrage zouden kunnen storten 
zonder hun principiële bezwaren op te geven. Rusland heeft echter geëist, 
dat dan eerst de normale werkzaamheden van de Assemblee hervat zouden 
moeten zijn, waarbij Artikel 19 buiten beschouwing gelaten zou moeten 
worden. Maar Amerika wilde hiermee niet akkoord gaan. Toch beseffen 
zowel Washington als Moskou dat er een uitweg uit de impasse gevonden 
moet worden. Amerika is in principe bereid mee te zoeken naar een nieuwe 
formule voor de financiering van de vredebewarende operaties. Landen 
die een bepaalde operatie niet zouden goedkeuren, zouden in de toekomst 
wellicht vrijgesteld kunnen worden van de verplichting voor zo'n operatie 
te betalen. Misschien zou ook Amerika zelf nog eens voor zo'n vrijstelling 
in aanmerking willen komen. Maar op het ogenblik duldt Amerika niet, 
dat eenvoudig de hand gelicht wordt met Artikel 19 van het Handvest. 
Bovendien vinden de Amerikanen, dat zij toch al zeer zwaar worden 
aangeslagen door de V.N. De V.S. dragen al ongeveer een derde van alle 
V.N.-kosten. 

Intussen hebben de wanbetalers de financiële zorgen van de secretaris
generaal, Oe Thant, aanzienlijk vergroot. Op 21 november 1964 verklaarde 
Oe Thant in zijn jaarrapport, dat de V.N. voor meer dan vierhonderd-

111 



.... 

miljoen gulden in de schuld zaten. Die schuld was niet veel groter dan de 
vorderingen op V.N.-Ieden die niet voor de operaties in het Midden-Oosten 
en de Congo hebben willen betalen. Oe Thant zit met het probleem van 
een vrijwel lege schatkist, hoewel hij bijvoorbeeld nog de vredebewarende 
operatie van de V.N. op Cyprus moet financieren. (Deze operatie, die in 
maart 1964 is begonnen, zal voorlopig tot 26 juni worden voortgezet). 

Men moet nu hopen, dat er in dit voorjaar en deze zomer een plan 
opgesteld kan worden om de impasse in de Algemene Vergadering te 
doorbreken, zodat men na 1 september weer aan het werk kan. Maar 
helaas zijn er nog geen aanwijzingen dat men inderdaad op een spoedige 
regeling mag vertrouwen. 

Soekarno's besluit 

Naast de kwestie van de wanbetalers is er die van het uittreden van 
Indonesië. Op 31 december 1964 kort voor middernacht maakte de Indo
nesische delegatie bij de V.N. plotseling bekend, dat Djakarta zich uit de 
volkerenorganisatie terugtrok. De aanleiding tot dit besluit was, dat, in
gaande 1 januari 1965, Maleisië lid zou zijn van de Veiligheidsraad. 
Tegenover Maleisië, dat door Indonesië niet wordt erkend, volgt Soekarno 
een confrontatiepolitiek. Hij beschouwt deze staat als de grootste vijand 
van Indonesië. Soekarno had overigens in september 1963 wel geaccepteerd 
dat Maleisië tot de Verenigde Naties werd toegelaten. Het was dan ook 
niet duidelijk waarom hij nu ineens zo scherp reageerde op Maleisië's 
lidmaatschap van de Veiligheidsraad, vooral omdat die zeteltoewijzing 
al lang tevoren in de V.N. geregeld was. Soekarno liet overigens weten, 
dat hij ook meer algemene bezwaren had tegen de V.N., die volgens 
hem ontaard waren tot een werktuig van het imperialisme en neo-kolonia
lisme. Hier beluisterde men een echo van de Chinese beschuldigingen tegen 
de V.N. Peking heeft het uittreden van Indonesië uit de V.N. dan ook 
krachtig toegejuicht. De Chinese Volksrepubliek, die jarenlang gepoogd 
heeft de Chinese V.N.-zetels in de Assemblee en de Veiligheidsraad in 
bezit te krijgen, verklaarde nu geen belangstelling meer te hebben voor de 
V.N., die volgens Peking geheel gedomineerd werd door de "Amerikaanse 
imperialisten" . 

Tevergeefs hebben Oe Thant en Quaison-Sackey getracht Soekarno te 
bewegen zijn besluit de V.N. te verlaten, in te trekken. De beslissing van de 
Indonesische president heeft ook weinig instemming gevonden in het 
Afrikaans-Aziatische kamp en onder de niet-gebonden staten. Soekarno 
die zich als de kampioen van de "new emerging forces" beschouwt, heeft 
bij de V.N.-Ieden een slechte beurt gemaakt. Tito, Nasser en mevrouw 
Bandaranaike stuurden hem een gemeenschappelijke boodschap waarin 
zij hun spijt uitdrukten over het Indonesische uittreden. Maar op 21 
januari werd dit uittreden in een formeel schrijven aan Oe Thant be
vestigd. Tevoren had Soekarno in een rede in Djakarta bekend gemaakt 
dat ook alle Gespecialiseerde Organisaties van de V.N. hun werkzaam-
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heden in Indonesië moesten staken. Dit ontwikkelingsland zou het, door 
Soekarno's politiek, voortaan zonder hulp moeten stellen van o.m. de 
UNESCO (V.N.-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur), de 
FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie) en UNICEF (het V.N.-kinder
noodfonds). 

Indonesië, dat in 1950 lid werd van de V.N., is het eerste land dat de 
volkerenorganisatie verlaat. (Vóór de tweede wereldoorlog hebben wel 
enige landen hun lidmaatschap van de Volkenbond opgezegd, als Duits
land en Japan (1933) en Italië (1937). Indonesië heeft met dit uittreden 
een precedent geschapen, dat echter tot nog toe niet tot andere uit
tredingen heeft geleid. Peking heeft Soekarno waarschijnlijk tot dit dras
tische besluit geïnspireerd. De Chinezen zullen hun pogingen de V.N. af
breuk te doen ongetwijfeld voortzetten. 
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Buitenlands Panorama 

Santo Domingo 

D e verklaring van President Johnson dat: "The American nations can
not, must not and will not permit the establishment of another Com

munist government in the Western hemisphere," die oorspronkelijk de grond
slag vormde voor de Amerikaanse interventie in Santo Domingo is een 
uitgangspunt voor foutief handelen gebleken. Ondanks de aanvankelijke 
kenschetsing van de Dominicaanse revolutie als rode aangelegenheid heb
ben latere Amerikaanse verklaringen - en niet in het minst die van Harri
man - deze omschrijving zover afgezwakt dat het kommunistische karak
ter van de rebellie geen argument meer is. De vragen die naar aanleiding 
van het Amerikaanse falen in de Dominicaanse zaak naar voren komen 
zijn vragen die een duidelijk antwoord behoeven. 

De vragen zoals de New York Times ze formuleerde zijn: 
1. Is er een dreiging geweest van een kommunistische machtsovername 

in de Dominikaanse republiek waaraan slechts kon worden tegemoet
gekomen door een direkt militair ingrijpen? 

2. Moeten de Verenigde Staten een dergelijke interventiepolitiek in de 
beide Amerika's bevorderen indien er geen andere manier bestaat ter 
verhindering van een kommunistische machtsovername, zelfs als de 
voornaamste krachtbron voor die overname in het land zelf aanwezig is? 

3. Zou de Organisatie van Amerikaanse Staten (O.A.S.) een dergelijke 
politiek ondersteunen en indien zulks niet het geval zou zijn, zou de 
U.S.A. een dergelijke politiek alleen moeten voeren? 

4. \Velk effect zouden de Dominikaanse gebeurtenissen en de gevolgen 
daarvan op de Amerikaans-Russische relaties sorteren? 

Wellicht zal bij de beantwoording dan bevestigd worden wat in kom
mentaren - in de Verenigde Staten zowel als in Europa - zo nu en dan 
al doorklinkt nl. dat, President Johnson een slecht figuur heeft geslagen 
en bewezen heeft niet over de kwaliteiten te beschikken Jie zijn voor
ganger in zo ruime mate bezat. 

Wanneer een van de Kennedy's gaat dingen naar het ambt van het pre
sidentschap, zullen deze zaken zeker zo in deze geest aan de orde gesteld 
kunnen worden. 
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Bij alle negatieve konklusies over het Amerikaanse optreden mag toch 
echter niet uit het oog worden verloren dat er anderzijds wezenlijke poli
tieke winstpunten te noteren zijn. 

De presidenten van Colombia, Peru, Brazilië, Argentinië en Chili hebben 
zich naar aanleiding van de gebeurtenissen op Santo Domingo en het 
Amerikaanse optreden daarbij uitgesproken voor een organisatie van 
Amerikaanse staten die als een effektief instrument tegen kommunistische 
infiltratie gebruikt zou kunnen worden. 

Indien dit werkelijk de algemene opvatting in de beide Amerika's zal 
worden, heeft het Amerikaanse optreden er in ieder geval toe bijgedragen 
dat de O.A.S. meer dan een lege formule zal worden. 

Vietnam 

Na een korte rustpauze aan het Vietnamese front - een rustpauze om 
Noord-Veitnam tijd te geven zich te bezinnen op onderhandelingen -
hebben de Amerikanen de strijd hervat, nadat Hanoi duidelijk te kennen 
had gegeven onder geen enkele voorwaarde aan de onderhandelingstafel 
te willen plaatsnemen. 

Niettemin blijft ook nu nog de vraag: wat zal het eindresultaat zijn en 
hoe zien bijvoorbeeld de Amerikanen dit. 

Het is interessant hier melding te maken van de uitspraak van de Bel
gische minister van Buitenlandse Zaken, Spaak op dit punt. In een interview 
heeft deze Belgische minister zich uitgesproken voor onderhandelingen. 
Onderhandelingen niet als uiteindelijk doel maar als een middel. 

Het resultaat van die onderhandelingen moet volgens Spaak steeds zijn 
de neutralisatie van Vietnam. Wat dit betreft - aldus Spaak - zijn er 
twee soorten neutralisatie: de eenvoudige neutralisatie, die de vrees wettigt 
dat zich na enkele maanden gebeurtenissen voordoen welke haar teniet doen 
èn de gewaarborgde neutraliteit, die de vrees wettigt dat de Amerikanen 
wanneer zij Zuidoost-Azië zouden hebben verlaten, genoopt zouden zijn 
naar dit gebied terug te keren wanneer een schending van de gewaarborgde 
Vietnamese neutraliteit daar aanleiding toe geeft. Dit laatste zou dan op 
zich een veel moeilijker operatie worden. Veel moeilijker zowel in politiek 
als in zuiver militair en organisatorisch opzicht. Bovendien brengt een ge
waarborgde neutraliteit van Vietnam niet alleen verregaande implikaties 
met zich mee voor de Verenigde Staten, maar voor alle partners die een 
dergelijk verdrag mede zullen ondertekenen. Zullen andere Westerse onder
tekenaars of de Afro-Aziatische landen, die voor de uitvoering van het 
verdrag mede borg dienen te staan zich aan de Amerikaanse zijde scharen 
wanneer de toestand daartoe aanleiding geeft? 

De beantwoording van deze vraag dient gesteld te worden voordat een 
konferentie om te komen tot een gewaarborgde neutraliteit van Vietnam 
plaatsvindt. Het aantal landen dat neutralisatie van Vietnam voorstaat is 
aanzienlijk. Maar over de waarborg wordt weinig gesproken. 
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Nieuwe boeken 

DR. PH. J. IDENBURG: Schets 
van het nederlandse schoolwezen. 
J. B. Wolters-Groningen. Tweede 
geheel herziene druk 1964. 

De auteur is met de titel van zijn 
standaardwerk aan de bescheiden kant 
als hij het "schets" noemt. Het is veei 
~eer dan dat: in 600 pagina's geeft hij 
met alleen een verantwoorde en gede
gen uiteenzetting over zaken die wel 
vaag bekend, maar ongeordend bleven 
_ (bijv. de structuur van ons school~ 
wezen - het onderwijzend personeel 
en zijn maatschappelijke plaats), maar 
bovendien een aantal aspekten die 
wetenschappelijk nog nauwelijks waren 
aangeraakt: vergelijkingen met het 
buitenland, het verband met de maat
schappelijke achtergronden en de socia
le mobiliteit, de funktionering van ons 
schoolwezen en de "randdiensten" die 
als paddestoelen zijn opgerezen. 

Overtreft het werk dus verre de 
karakteristiek van "schets" te zijn, het 
geeft aan de andere kant iets te weinig 
de pedagogische achtergronden waar
tegen het schoolwezen nog begrijpe
lijker wordt. Maar tot zijn veront
schuldiging diene, dat wij nog bitter 
weinig van deze achtergronden weten, 
waarschijnlijk omdat de schoolstrijd 
e~n overmaat van belangstelling op
eiste voor andere zaken die in feite voor 
het onderwijzen toch minder betekenis 
hadden. Het is dezelfde reden, waarom 
de pedagogiek in Nederland, ofschoon 
sterk groeiend, nog altijd niet de mate
riële ruggesteun van overheidswege 
krijgt, die zij verdient. 
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Het slothoofdstuk, dat "de toekomst 
van het Nederlandse schoolwezen" 
tracht te "schetsen" (hier is het woord 
wél op zijn plaats !), boeit enerzijds 
door een moedig en duidelijk verzet 
tegen tendenzen die het onderwijs dé
humaniseren (zoals door "aanpassing" 
en vermaatschappelijking), anderzijds 
had het dit beeld ook moeten uitwerken 
voor de grondgedachten en hoofdlijnen 
voor een werkelijk "nieuwe" school. 
Want die is dringend nodig, daar de 
tegenwoordige nog altijd de hoofdken
merken vertoont van die van 1806. In 
een nieuwe wereld waarin een nieuw 
menselijk leven geleefd moet worden 
en de kinderen "nieuw" zijn als zij d~ 
school gaan bezoeken, past niets 
minder dan een "nieuwe" school' een 
"ver-nieuw de" moet als geleid~lijke 
overgang van oud naar nieuw dank
baar aanvaard worden, maar ver
nieuwing ontleent haar waarde toch 
vooral aan déze funktie van overgang. 

Ook voor dit doel kan het werk van 
Idenburg vruchtbaar zijn al is het 
niet rechtstreeks daarvo~r bedoeld. 
Want de oude en de vernieuwde 
school, vanuit vergelijkend, maatschap
pelijk, wetgevend en organisatorisch 
gezichtspunt beter leren kennen, kan 
moeilijk iets anders opwekken dan het 
verlangen de ontwikkeling zo te ver
snellen, dat - voor het eerst sinds 
1800 - in Nederland weer een werke
lijk "nieuwe" school ontstaat. 

Onderwijs en politiek moeten Dr. 
ldenburg erkentelijk zijn voor dit 
standaardwerk. Wij zijn het in ieder 
geval in hoge mate. 

Prof. Dr. Jas J. Gieten 
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Herziening van het ondernemingsrecht 

Beschouwingen over het rapport

Verdam1) 

door Dr F. C. J. Nuyens 

Inleiding 

H et rapport Verdam is niet uit de lucht komen vallen. Niet alleen dat de 
Commissie bijna 5 jaar lang heeft gestudeerd - en ongetwijfeld levendig 

gediscussieerd - maar de gedachten in het rapport neergelegd hadden al eerder 
vorm gekregen in verschillende geschriften. Eén daarvan wordt door minister 
Beerman in zijn installatierede (op 20 juni 1960) aangeduid als een "belangwek
kende publikatie." Bedoeld is het boek dat Prof. Romme in 1946 het licht deed 
zien onder de titel: "De Onderneming als Gemeenschap in het Recht" (Amster
dam, Urbi et Orbi). Dit boek behoort tot de gelukkige gevolgen van de oorlogs
tijd. Het is de vrucht van een bezinning die mogelijk werd door vrijwillig geko
zen ambteloosheid tijdens de bezetting. Het boek heeft - zoals uit de titel te 
verwachten valt - een grote stoot gegeven tot een hernieuwde bezinning over 
het wezen van de onderneming. Ik zal daar niet over uitweiden en noem U 
slechts de vier taken die Romme ziet ten aanzien van het positieve recht bij de 
huidige stand van de ontwikkeling van de onderneming. 

Het positieve recht heeft - aldus Romme - tot taak: 
l. "De onderneming te erkennen als een geheel van menselijke samenwerking, 

met name van ondernemers, arbeiders en kapitaal verschaffers. 
2. De betrekkingen te regelen tussen het ondernemersgeheel en hen, die erin 

samenwerken op den grondslag hunner menselijke waardigheid. 
3. Een einde te maken aan de achterstelling van de dragers van den uit

voerenden arbeid bij hen, die deelnemen met kapitaal 
4. den ondernemer de plaats te geven, die hem als centraal orgaan der onder

neming tussen arbeiders en kapitaalverschaffers toekomt. 
(Voorwoord blz. 6) 

De derde gedachte - een einde maken aan de achterstelling van de dragers 
van den uitvoerenden arbeid bij hen, die deelnemen met kapitaal - is voor de 
verdere ontwikkeling het vruchtbaarst gebleken, daarvan blijkt na bijna 20 
jaar het meeste gerijpt te zijn en dit brengt mij dus tot het rapport zelve. 

Gelijkberechtigdheid. 

Als eerste grondgedachte van het rapport zou ik de gelijkberechtigdheid 
willen noemen, een beginsel dat in de democratie steeds een grote rol heeft 
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gespeeld en nog speelt. Ik meen zelfs te moeten stellen dat het rapport Verdam 
de gelijkberechtigdheid (in dit geval niet de gelijkberechtigdheid van indivi
duen, maar van groepen) tot zijn uitgangspunt maakt en daarom zo goed past 
in de huidige phase van ons democratisch denken. Dit blijkt heel het rapport 
door, vooreerst bij het voorstel inzake de verslaglegging, waarover het vierde 
hoofdstuk handelt. 

Verslaglegging. 

Wanneer twee groepen hun bijdrage leveren voor een gemeenschappelijk 
doel en de ene groep niet zonder de ander kan, dan moeten beide gelijkberech
tigd zijn. Wanneer dit niet het geval is vraagt onze democratische overtuiging 
dat de wettelijke regelingen herzien worden, opdat aan de ene groep niet langer 
rechten worden onthouden, die aan de andere worden toegekend. 

Tegen de eerste gevolgtrekking die uit het beginsel van gelijkberechtigdheid 
wordt afgeleid blijkt geen van de commissieleden enig bezwaar te hebben. 
De redenering blijft ook alleszins plausibel: de verantwoordingsplicht, die het 
bestuur heeft ten aanzien van de kapitaal verschaffers moet ook gelden ten 
overstaan van de werknemers. 

Daar echter ook andere groepen buiten de onderneming (leveranciers en 
klanten b.v.) van deze verantwoordingsplicht kunnen profiteren blijkt niet 
onmiddellijk dat we hier met een toepassing van het beginsel van gelijkbe
rechtigdheid ten aanzien van de onderneming te maken hebben. 

Enquêterecht. 

Bij het tweede voorstel van de commissie is dit veel duidelijker en komt het 
streven naar gelijkberechtigdheid van groepen binnen de onderneming scherper 
als uitgangspunt naar boven. Dit tweede voorstel, behandeld in hoofdstuk V, 
betreft het enquêterecht, dat in de bestaande wetgeving reeds aan de groep van 
de kapitaalverschaffers toekomt en dat nu tot de groep van de werknemers wordt 
uitgebreid, zij het ook min of meer geconditioneerd door inschakeling van de 
erkende vakcentrales. De grootst mogelijke meerderheid van de commissie is 
bereid deze tweede gevolgtrekking uit het beginsel van de gelijkberechtigdheid 
te aanvaarden. 

Doorredenerend vanuit de idee van de gelijkberechtigdheid van de aandeel
houders - en de werknemers groep komt men ook tot moeilijker consequenties, 
zó moeilijk zelfs, dat de grootst mogelijke minderheid van de commissie daarte
gen onoverkomelijke bezwaren blijkt te hebben. Hierover handelt in beknopte 
vorm de tiende paragraaf van hoofdstuk 111 en - veel uitvoeriger - het 
gehele hoofdstuk VIII. In het kader van het onderwerp, dat U mij vroeg te 
behandelen, wil ik hierop wat nader ingaan. 

Raden van Commissarissen "nieuwe-stijl." 

Het onderwerp, waarover de meningen in de commissie zo sterk uiteen
liepen dat de tegenstellingen onverzoenlijk bleken te zijn, betreft de door de 
meerderheid voorgestane structuurhervorming van de n.v., geconcretiseerd 
in enige ingrijpende voorstellen ten aanzien van de Raden van Commissarissen. 
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Deze voorstellen betreffen in hoofdzaak de volgende vier punten: 

a. verplichtstelling van het commissariaat 
b. nadere omschrijving van de commissaris - taak 
c. uitbreiding van de bevoegdheden van de R.v.C. 
d. andere wijze van samenstelling van de raad. 

Enige andere voorstellen, betreffende de leeftijdsgrens voor het commis
sariaat, het tegengaan van cumulatie van commissariaten en het regelmatig 
contact van de R.v.C. met de Ondernemingsraad laat ik, als minder belangrijk 
en minder controversieel terzijde. 

Wat de vier eerste voorstellen betreft, valt het op dat zij nauw met elkaar 
samenhangen en dus niet los van elkaar kunnen worden bezien. Naarmate im
mers bij een verplicht gesteld commissariaat de taak duidelijker omschreven is 
en de bevoegdheden groter zijn is de wijze van samenstelling van de raad een 
zaak van meer gewicht. Dit zou ik vooraf willen zeggen wanneer we nu de meest 
controversiële vraag van het rapport aan de orde stellen, de vraag namelijk of 
het beginsel van gelijkberechtigdheid van de aandeelhouders en de werknemers
groep ook bij de samenstelling van de raad van commissarissen tot uitdruk
king moet worden gebracht. 

De meerderheid van de commissie (de "negen mannen") beantwoordt deze 
vraag bevestigend, al koestert zij geenszins de illusie dat alle moeilijkheden 
hiermede zullen zijn opgelost en met name het bestaande wantrouwen van de 
kant van de werknemersgroep zal zijn weggenomen. Met de gelijkberechti
ging van aandeelhouders en werknemers - ook op dit punt -- beogen de 
voorstellers de opheffing van de "bestaande eenzijdige structuur van de ven
nootschap" (blz. 24 bovenaan); op deze wijze wordt de factor kapitaal niet 
langer boven de factor arbeid gesteld en wordt tevens bereikt dat de leiding 
als "werkelijke middenfiguur" aan beide groepen op dezelfde wijze verantwoor
ding aflegt. 

"Erkent men" - aldus de meerderheid - dat aan de werknemers in de 
structuur van het geheel een plaats toekomt, in beginsel gelijkwaardig aan 
die der aandeelhouders, dan zal de hun toe te kennen invloed op de besluit
vorming ook op de meest practische en effectieve invloed op de besluitvorming 
ook op de meest practische en effectieve wijze via de organen der vennootschap 
moeten worden verwezenlijkt" (blz. 27). 

De voorstellers zijn van mening dat die "meest practische en effectieve 
wijze" om aan de werknemers reële invloed op de besluitvorming van het 
hoogste niveau toe te kennen bestaat in het recht om mede te werken aan de 
totstandkoming van de raden van commissarissen. 

Bezwaren van de minderheid. 

De bezwaren die de minderheid tegen deze voorstellen inbrengt zijn velerlei (2) 
doch zij culmineren duidelijk in de vrees dat aan de homogeniteit van de top
leiding afbreuk zal worden gedaan, wanneer de raden van commissarissen 
uit personen zullen gaan bestaan, die respectievelijk door de aandeelhouders 
en de werknemers zijn aangewezen en dus van verschillende "kanten" komen. 
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"Indien de voorstellen (ten weten van de meerderheid) zouden worden 
gevolgd" - aldus de minderheid op blz. 102 - verkrijgen de commissarissen 
deels het stempel van kapitaalscommissarissen, deels het stempel van arbeids
commissarissen, hetgeen voor het vertrouwen van alle componenten in het 
college allerminst bevorderlijk is." 

Ook vreest de minderheid: "dat de Raden van Commissarissen door een 
dergelijke ontwikkeling colleges zullen worden waarin breedvoerige discussies, 
zoals in politieke organen onvermijdelijk zijn, zullen plaatsvinden" (blz. 28). 

De minderheid vreest dat de belangenstrijd, het stellen van het groepsbelang 
boven het algemeen belang - hèt grote gevaar, waardoor de democratie 
voortdurend wordt bedreigd - ook in de raden van commissarissen zal binnen
dringen met alle kwalijke gevolgen van dien. 

Nu zou ik vooreerst willen wijzen op de volgende toch wel vermeldens
waardige omstandigheid. De minderheid, die de voorstellen inzake de raden 
van commissarissen "nieuwe stijl" afwijst bestaat uit zeven personen, te weten: 
4 juristen, 1 econoom, 1 ingenieur-econoom en 1 niet academicus. Hun be
zwaar is van psychologische, - als U wilt sociaal-psychologische - maar in 
ieder geval niet van juridische aard. De enige psycholoog in de commissie, 
Prof. Rutten hoort op dit punt tot de meerderheid die het bezwaar niet ziet. 

Nu wil ik hiermee volstrekt niet zeggen dat ik het bezwaar van de minderheid 
zou willen bagatelliseren. Ik stel nadrukkelijk dat dit niet het geval is. Ik kan het 
bezwaar zelfs zeer goed aanvoelen, maar ik meen dat er een oplossing voor 
te vinden is. 

Men zou ten aanzien van het gevaar van het binnendringen van groeps
belangen in de raad van commissarissen vooreerst de voor de hand liggende 
opmerking kunnen maken - de minderheid doet dit zelf op blz. 30 - dat de 
commissarissen in ons huidige n.v.-recht ook een groepsbelang vertegenwoor
digen, namelijk het belang van de aandeelhouders, door wie zij worden aange
wezen en aan wie zij verantwoording schuldig zijn. Ook hier dus behartigers 
van een groepsbelang waar zorg voor de belangen van het geheel strikt geëist 
moet worden. Maar de ontwikkeling is hier anders geweest dan men - gezien 
het ontstaan van het commissariaat - zou verwachten. "De practijk van het 
bestuur van de publieke onderneming" - zo merkt de minderheid terecht op 
(blz. 30) - "heeft zich ten onzent anders ontwikkeld dan de juridische origine 
van het instituut van commissarissen zou doen vermoeden." De commissaris in 
de Nederlandse publieke onderneming is..... de ervaren raadsman.. ... die 
vooral tot taak heeft de continuïteit van de onderneming te waarborgen en 
toe te zien op een evenwichtige behartiging van de belangen van allen die bij de 
onderneming zijn betrokken." 

Nu kan men, dit met vreugde constaterend, ongetwijfeld in eerlijk optimisme 
aldus redeneren: Waarom zou, wat reeds éénmaal boven verwachting goed is 
gegaan ook een tweede maal niet kunnen lukken? 

Waarom zouden de commissarissen, gekozen door de groep van aandeel
houders wèl een bredere visie kunnen ontwikkelen op de onderneming als 
geheel en zouden de commissarissen, aangewezen door de twee groepen van 
aandeelhouders en werknemers tesamen daartoe niet in staat zijn? Dit blanke 
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optimisme lijkt mij niet geheel gerechtvaardigd en wel om twee redenen: 

1. Psychologisch gezien is het niet zo verwonderlijk dat vertegenwoordigers 
van één groep in hun beleid uitgroeien boven de oorspronkelijke groepsge
bondenheid. Van de commissarissen in ons huidige n.v. recht kan men in het 
algemeen wel zeggen dat de maatschappelijke opvattingen over de onderneming 
hen niet onberoerd hebben gelaten. Zij zijn met de onderneming mee gegroeid. 

Wanneer vertegenwoordigers van twee groepen in één college samenkomen 
ligt dat psychologisch veel moeilijker. De groepsgebondenheid speelt dan vanaf 
het begin een grotere rol en het gevaar van groepsbelang, gesteld boven al
gemeen belang is dan dreigender. 
2. Dat de huidige commissarissen, aangewezen door de groep van aan
deelhouders hun groepsgebondenheid zijn ontgroeid vindt mede zijn oorzaak 
in de omstandigheid dat hun benoeming in vele gevallen een formaliteit is 
geworden en in de practijk het karakter heeft gekregen van coöptatie. In 
een raad van commissarissen samengesteld uit personen die door verschillende 
groepen worden gekozen ligt een reëel gevaar dat de groepsgebondenheid weer 
sterker naar voren gaat komen. In deze zin kan ik het hoofdbezwaar van de 
minderheid zeer goed begrijpen. 

Toch zouden we - als het niet anders kan - bij de samenstelling van de 
raden van commissarissen "nieuwe stijl" dit risico moeten nemen. Maar alvo
rens dat te doen moeten we ons wel ernstig afvragen of er geen mogelijkheid is 
dat risico zo klein mogelijk te houden. Is deze mogelijkheid inderdaad aanwezig? 

Procedure van samenstelling van de Raden van Commissarissen. 

Om deze vraag te beantwoorden moeten wij ervan uitgaan dat de benoe
ming van commissarissen door de vergadering van aandeelhouders zich in 
feite ontwikkeld heeft tot een systeem van coöptatie. In het rapport zelf wordt 
hierop slechts terloops ingegaan op blz. 102. Uitvoeriger komt de coöptatie 
ter sprake in een artikel van Prof. Maeyer (3). "In de practijk van de open 
N.V." - zo wordt daar betoogd - "komt deze benoeming feitelijk neer op een 
systeem van coöptatie, waarin de door de leiding voorgedragen persoon prac
tisch altijd wordt benoemd. Wil een dergelijk systeem, dat kenmerkend is voor 
de toegang tot vele hoge maatschappelijke functies in ons land zichzelf over
leven, dan zal het met grote openheid ten opzichte van de kring van potentiële 
kandidaten moeten worden gehanteerd. De Nederlander wantrouwt in dit 
opzicht nu eenmaal iedere vorm van gecultiveerd regentendom". 

Ik ben van mening dat met deze woorden niet slechts een scherpe diagnose 
wordt gesteld, maar ook de weg naar een oplossing wordt gewezen. Het is im
mers niet te ontkennen dat het commissariaat in het bedrijfsleven (in ruime zin 
genomen, het bank-"bedrijf" ingesloten) in vele gevallen iets heeft van "ge
cultiveerd regentendom". Het systeem van coöptatie is daarmee niet veroordeeld 
maar dit systeem moet een open bestel zijn wil het levensvatbaar zijn en aan
vaardbaar in een democratische samenleving. Coöptatie, waarbij niet de per
soonlijke eigenschappen, maar andere factoren de doorslag geven, roept in een 
democratisch bestel tegenkrachten op, die de machtsstrijd niet schuwen 
wanneer het erom gaat de democratische kerngedachten te verdedigen. 
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Voor relicten van een in de tegenwoordige tijd niet meer passend regenten
dom is de democratisch denkende en oordelende mens zeer gevoelig. Wanneer 
b.v. iemand, in volstrekt onjuist aangevoelde scherts, beweert dat hij niet eens 
precies weet hoeveel commissariaten hij bekleedt, dan kwetst dat onze demo
cratische gevoelens meer dan vele uitlatingen van communistische kritiek. 

Coöptatie als open bestel daarentegen is met de democratische levensvorm 
zeer goed verenigbaar. De democratie is immers zo'n merkwaardig bestel, dat 
men haast van een harmonie van tegenstellingen zou kunnen spreken. De de
mocratie is pas echt goed en gezond als zij niet té democratisch is, d.w.z. ook 
elementen opneemt uit de monarchie en de oligarchie. Het is dacht ik niet waar 
dat in een gezonde democratische gemeenschap de leden alleen maar vertrou
wen zouden hebben in colleges waarvan zij de samenstelling rechtstreeks hebben 
beïnvloed. 

De rechtscolleges zijn daarvan wellicht het beste voorbeeld .Welnu, wat in 
onze staatkundige verhoudingen gezond en heilzaam blijkt tc zijn omdat 
het corrigerend werkt op een te ver doordrijven van democratische beginselen, 
heeft zeker ook waarde voor het bedrijfsleven. De feitelijke gang van zaken bij 
de samenstelling van de raden van commissarissen is een oligarchisch element 
dat waarde heeft en behouden moet blijven mits er een doorbraak komt naar 
een open bestel. 

Het gevaar (door de minderheid van de commissie gesignaleerd op blz. 106) 
dat er niet voldoende geschikte candidaten voor de commissarisfunetie zouden 
zijn is niet groot en wordt, voorzover het bestaat, steeds kleiner, met name door 
de bloei van de sociale wetenschappen. Het zou m.i. dan ook toe te juichen 
zijn als er van het rapport ten aanzien van de commissaris benoemingen reeds 
aanstonds een praeventieve werking uitgaat. Het is immers duidelijk dat anders 
door middel van politieke machtsstrijd zal worden afgedwongen wat door 
vrijwillige koerswijziging niet kan worden verkregen. 

Geen afzonderlijke verkiezingen. 

Uit het zojuist gezegde zou ik echter niet de conclusie willen trekken dat het 
stuk van de samenstelling van de raad van commissarissen geen enkele wets
wijziging nodig of wenselijk is. Het komt mij voor dat het rapport zelf in artikel 
50 n van het voorontwerp van wet (blz. 118) de best begaanbare weg aangeeft. 
In de toelichting op dit artikel (blz. 128) staat: "Zo kan men zich voorstellen 
dat niet de algemene vergadering van aandeelhouders en het personeel ieder 
afzonderlijk een aantal commissarissen kiezen, maar dat beide in gemeenschap
pelijk overleg alle of een groot aantal van de commissarissen benoemen, of 
dat beide organen over en weer invloed kunnen uitoefenen op elkaars kandidaat
stelling, bijvoorbeeld door middel van een vetorecht ten aanzien van een voor
lopige voordracht". 

Wat hier als uitzondering wordt gesteld zou m.i. regel kunnen worden 
in industriële bedrijven van bepaalde omvang zodat de benoeming van com
missarissen een zaak wordt van voorafgaand overleg tussen de groepen van 
aandeelhouders en werknemers. Dat overleg zou b.v. hierin kunnen bestaan 
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dat de voordracht die aan de vergadering van aandeelhouders voorgelegd zal 
worden tevoren in de ondernemingsraad besproken wordt. In ieder geval 
zullen de voorgedragen candidaten aanvaardbaar moeten zijn, niet alleen voor 
de aandeelhoudcrs, maar ook voor de werknemers. Op deze wijze wordt de 
gelijkberechtigdheid van beide groepen erkend zonder dat - door een te 
geprononceerde afzonderlijke aanwijzing van "eigen" commissarissen - de 
homogeniteit van dit college gevaar loopt. Op dit laatste, de procedure waarmee 
de nieuwe raden van commissarissen worden samengesteld, zou ik nog even 
nader willen ingaan omdat de zaak zo belangrijk is. 

Ik heb reeds gezegd dat de vrees voor het verlies van homogeniteit in de 
R.v.C. hèt argument van de minderheid is. Er zal dus een procedure gekozen 
moeten worden waardoor dit gevaar zo gering mogelijk wordt. 

Welnu, wat in het Rapport in de toelichting op artikel 50 n van het vóór
ontwerp van wet (blz. 128) summier wordt aangeduid werd door Prof. Romme 
in 1961 uitvoeriger behandeld in een nota, waaraan ik het volgende ontleen: 
a. De ondernemingsraad krijgt het recht tot voorlopige voordracht van het in 
de statuten bepaalde aantal commissarissen. 
b. Het recht tot voorlopige voordracht van de overige commissarissen blijft 
bestaan overeenkomstig de huidige voordrachtsmogelijkheden, naar gelang de 
statuten dienaangaande bepalen. 
c. op de voorlopige voordrachten kunnen geen kandidaten worden geplaatst 
tegen wie de directie een veto heeft uitgesproken. 
d. op de voorlopige voordrachten kunnen evenmin worden geplaatst leden van 
het personeel van de betrokken onderneming en vakbondsbestuurders van 
de bedrijfstak waartoe de betrokken onderneming behoort. 
e. de voorlopige voordracht van de ondernemingsraad wordt onderworpen 
aan een stemming in de algemene vergadering van aandeelhouders, zulks ten
einde te geraken tot de definitieve voordracht van de ondernemingsraad. 
f. de voorlopige voordracht(en) voor de overige commissaris plaatsen wordt(en) 
onderworpen aa n een stemming in de ondernemingsraad, zulks teneinde te 
geraken tot de definitieve voordracht(en) voor die overige commissaris
plaatsen. 
g. de ondernemingsraad kiest de commissarissen uit zijn definitieve voordracht. 
h. de algemene vergadering van aandeelhouders kiest de overige commis
sarissen uit de ten hunnen opzichte opgemerkte definitieve voordrachten". 
(Nota Romme 10 oktober 1961 blz. 3). 

Ik geloof inderdaad dat het met deze procedure mogelijk zal zijn te komen tot 
Raden van Commissarissen "nieuwe stijl", die de instemming zouden kunnen 
hebben van allen die bij de onderneming betrokken zijn. 

Of, om het met Romme's eigen woorden te zeggen: op deze wijze wordt 
"ernaar gestreefd, een college van commissarissen op te bouwen dat: 
a. voorzover thans mogelijk het karakter heeft van vertrouwenscollege van 
alle componenten der onderneming. 
b. gelet op de stand der ontwikkeling (erkenning door de kapitaalsfactor van 
de menselijke waardigheid van de werknemer en erkenning door de arbeids-

123 



• 

factor van het goed recht van zgn. arbeidsloos inkomen) voldoende homogeni
teit vertonen kan. 
c. mede ten gevolge van de diversiteit zijner leden capabel zal kunnen zijn 
voor zijn taak en bevoegdheden", (nota Romme blz. 4). 

Tenslotte nog iets over het woordgebruik, dat de controverse inzake de voor
stellen met betrekking tot het commissariaat vaak zo nodeloos verwarrend 
maakt. Welke woorden en termen men gebruikt is op zich onverschillig als 
men maar weet welke zaken ermee worden aangeduid. 

Wie zou Shakespeare niet bijvallen als hij zegt: "What is in a name? A rose 
would smell as sweet by any other name". Maar helaas. 

In de polemiek rond het achtste hoofstuk van het rapport moet men con
stateren dat: "nomina sunt odiosa", dat namen afkeer en tegenstand opwekken. 
Wat is immers het geval? De door de meerderheid voorgestane nieuwe com
missarissen worden meestal aangeduid als arbeiderscommissarissen, werkne
merscommissarissen of arbeidscommissarissen. De eerste benaming suggereert 
wel heel sterk dat de commissarissen in kwestie gekozen worden uit de ar
beiders van de betrokken onderneming. Daar de meerderheid deze mogelijk
heid uitdrukkelijk uitsluit is deze betiteling zonder meer onjuist en mislei
dend. En toch: in de reacties op het rapport wordt tegen de "arbeiderscommis
saris" voortdurend fel van leer getrokken. De tweede benaming "werknemers
commissarissen" is ook niet gelukkig. In onze sociale constellatie worden de 
belangen van de werknemers mede behartigd door de vakbonden, zodat deze 
naam suggereert - of minstens de mogelijkheid openlaat - dat deze mogelijk
heid open laat - dat deze commissarissen uit vakbondskringen afkomstig zijn. 
Maar deze mogelijkheid wordt in het voorstel van de meerderheid slechts met 
veel restricties aanvaard. 

De derde naam "arbeidscommissarissen" is op zich juist b.v. in die zin dat 
de specialistische inbreng van de nieuwe functionarissen vaak zal liggen op 
het gebied van de arbeidswetenschappen: sociologie en psychologie van de 
arbeid, bedrijfssociologie en psychologie. 

Maar "arbeidscommissaris" en "arbeiderscommissaris" lijken zoveel op 
elkaar dat ook hier de verwarring niet te vermijden schijnt. 

Hoe deze functionarissen dan wèl betiteld moeten worden? De beste aan
duiding lijkt mij "commissarissen nieuwe stijl", een uitdrukking die in het 
rapport zelf voorkomt (b.v. blz. 111). 

Slotbemerkingen. 
a. Mijn eerste opmerking heeft betrekking op een m.i. noodlottige verwarring 
van directe en indirecte medezeggenschap. De directe medezeggenschap - ook 
wel als "mondigheid" aangeduid - heeft betrekking op het werk en de werk
omstandigheden van iedere dag. 

Men kan haar ook betitelen als "de inspraak" ten aanzien van het eigen 
werk. Dat deze "inspraak" van de werknemer een zaak genoemd wordt van 
het grootste gewicht is m.i. juist. Dat hier de kern ligt van de problematiek 
inzake vreugde en voldoening in het werk is eveneens juist. Zelfs kan men 
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zeggen dat in de beleveniswereld van de arbeider deze directe medezeggenschap 
belangrijker is, meer "aanspreekt" dan de indirecte medezeggenschap. Maar 
het is m.i. niet juist te stellen dat daarom de indirecte medezeggenschap niet 
belangrijk zou zijn, de werknemers niet zou aanspreken en door hen zelfs niet 
gewenst zou worden. Al weet ik dat ik hiermee gevaarlijk terrein betreed, 
toch dringt zich op dit punt een vergelijking op tussen de staatkundige democra
tie en de bedrijfsdemocratie. 

Welke democratische rechten spreken ons het meeste aan? Zijn het niet die 
waar we in de dagelijkse samenleving mee te maken hebben? 

Vrijheid van meningsuiting in woord en geschrift, vrijheid van vereniging, 
vrijheid van godsdienst, vrijheid in de opvoeding van onze kinderen, bescher
ming van ons bezit, rechtszekerheid. 

Maar zouden we daarom b.v. het kiesrecht willen missen, de indirecte mede
zeggenschap t.a.v. het wetgevend lichaam? Ik geloof van niet en ik ben boven
dien van mening - na achttien jaar ervaring in een grote onderneming - dat 
de democratische grondgedachten die in het staatkundig leven tot iets vanzelf
sprekends geworden zijn ook in het bedrijfsleven zich meer en meer doen gelden. 
Ik meen dat op dit punt een vergelijking tussen de staatkundige democratische 
en de bedrijfsdemocratie verhelderend kan zijn. 

b. Mijn tweede en laatste opmerking is de belangrijkste. Zij betreft het stand
punt van de minderheid dat de wetgever zich ten aanzien van het bestaande 
ondernemingsrecht van experimenten heeft te onthouden en niet moet ingrijpen 
in de eigen rechtsvorming van de rechts genoten (blz. 102 bovenaan). Met volle 
overtuiging staande achter het stelsel van productie door particuliere onderne
mingen meen ik toch - met de meerderheid in de commissie - dat de taak van 
de wetgever ten aanzien van het bedrijfsleven niet alleen een registrerende en 
beschrijvende moet zijn, maar ook een stimulerende en richting wijzende. 

"Leges sine moribus vanae", ongetwijfeld, maar ook "Mores sine legibus 
vagae". 

De huidige juridische constructie van de onderneming was, gegeven de 
armoedige en onontwikkelde arbeidersmassa een historische noodzakelijkheid, 
welke, gegeven de gestegen welvaart en de stijgende ontwikkeling van het 
werknemers bestand, moet plaats maken voor een nieuwe historische noodzake
lijkheid van gelijkberechtiging van arbeiders en kapitaalverschaffers, wil men 
de vrije ondernemingsgewijze produktie behouden. Dit behoud eist integratie 
van de arbeider in de onderneming, beïnvloeding van het ondernemingsdoel 
door, noodzakelijkerwijs, indirecte medezeggenschap; het behoud wordt niet 
verkregen door de arbeider verre te houden van de medeverantwoordelijkheid 
voor het ondernemingsdoel. De gesteltenis van medeverantwoordelijkheid 
zal uiteraard moeten groeien, en de risico's, die aan de groeiperiode onver
mijdelijk zijn verbonden, zullen genomen moeten worden om kwade re risico's 
te ontgaan." (4) 

Na achttien jaar ervaring en practijk in het bedrijfsleven aarzel ik geen ogen
blik deze laatste uitspraak van Romme volledig te bevestigen. Het wordt 
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hoog tijd dat wij ons de waarschuwing ter harte nemen van wijlen Cobben
hagen, uitgesproken in 1927 en door Romme in zijn boek (van 1946) als motto 
opgenomen: "De wetgeving heeft den groei der onderneming niet meegemaakt". 

Dat een aanpassing van het ondernemingsrecht aan de sterk gewijzigde 
realiteit risico's meebrengt, wie zal het ontkennen? De ontwikkeling van de 
menselijke samenleving voltrekt zich in vrijheid en een karakteristiek van de 
vrijheid is de onvoorspelbaarheid, Maar wat is risico's nemen anders dan 
onzekerheid ten aanzien van het detail bij zekerheid ten aanzien van het geheel? 

In zijn diepzinnige beschouwingen over de democratie, aan het einde van zijn 
merkwaardig boek: "Les deux sources de la morale et de la religion" zegt 
Bergson: "Comment demander une definition précise de la liberté et de l'égalité, 
alors que l'avenir doit rester ouvert à tous les progrès, nottamment à la création 
de conditions nouvelles ou deviendront possibles des formes de liberté et 
d'égalité aujourd'hui irréalisables, peut-être inconcevables? (5) 

1) Deze beschouwingen werden als inleiding gehouden op de grote vergadering 
in De Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage op Vrijdag 
9 april 1965, 
2) Zij worden, na op blz 27-31 reeds naar voren te zijn gebracht in het achtste hoofd
stuk nader uitgewerkt in niet minder dan veertien punten (blz 101-107), 
3) Prof. Mr. J, M, M, Maeyer, "Idealisten en realisten over de structuur van de 
N.V. "Tijd-Maasbode" van 28 januari 1965. 
4) Brief van Prof. Romme aan de schrijver d,d, 2-4-'65. 
5) Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion 15, Paris, 1933, 
blz 305. 
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De les van twaalf jaren 

door Mr. Th. C. Esse/aar 

Inleiding. 

I. In februari van dit jaar heeft de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeen
schap voor Kolen en Staal een politiek verslag aan het Europees Parlement 
aangeboden (l). De Hoge Autoriteit heeft dit verslag opgesteld gevolg gevend 
aan een toezegging, die zij in juni 1964 had gedaan tijdens een in het Euro
pees Parlement gehouden gedachten wisseling. De Heer Del Bo, voorzitter 
van de Hoge Autoriteit, heeft in de vergadering van 24 maart 1965 van het 
Europees Parlement een inleiding op dit verslag gegeven. Het Parlement 
heeft daarop besloten het verslag overeenkomstig een kort tevoren aanvaarde 
nieuwe procedure te behandelen (2). Dit betekent dat daarover een verslag 
vanwege het Europees Parlement zal worden opgesteld, dat later in een ple
naire vergadering zal worden behandeld. 

2. Het politiek verslag omvat twee delen. Het eerste deel bevat een inven
taris van de institutionele bevoegdheden van de Gemeenschap en van de voor
zieningen van economische en sociale aard, waarover deze Gemeenschap 
beschikt, bezien in het licht van de gedurende twaalf jaren daarmede opgedane 
ervaringen. 

De Hoge Autoriteit maakt deze balans op in het perspectief van het besluit 
van de Lid-Staten om over te gaan tot de fusie van de Europese uitvoerende or
ganen en vervolgens van de Gemeenschappen. In het tweede deel van het 
verslag worden de hoofdlijnen van het in de toekomst op het gebied van kolen 
en staal te voeren beleid weergegeven. Met name het eerste deel van het verslag 
en daar weer van het eerste gedeelte handelende over de institutionele struc
tuur van de E.G.K.S. verdient m.i. meer aandacht dan het tot dusverre heeft 
gehad, met name in verband met de jongste voorstellen van de Europese 
Commissie over de toekomstige financiering van de Europese Economische 
Gemeenschap. 

3. Dit deel noemt de Hoge Autoriteit de les van twaalf jaren en bevat naast 
een analyse van de institutionele structuur van de E.G.K.S., een gedeelte dat 
een vergelijking bevat tussen het E.G.K.S.-verdrag enerzijds en de verdragen 
tot oprichting van de E.E.G. en Euratom anderzijds. Dit eerste deel eindigt 
met een onderzoek naar de resultaten van de toepassing van de specifieke 
bepalingen van het E.G.K.S.-verdrag op economisch en sociaal gebied. Hier 
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zullen de belangrijkste elementen uit het gedeelte over de institutionele struc
tuur van de E.G.K.S. met betrekking tot het Europees Parlement worden 
belicht en waar daartoe aanleiding is van kanttekeningen worden voorzien. 

DE INSTITUTIONELE STRUCTUUR VAN DE E.G.K.S. 

Het Europese Parlement. 
4. De Hoge Autoriteit begint met op te merken dat de rol van het Euro

pese Parlement van essentiel belang is. Bij het ontbreken van deze instelling 
zouden de Gemeenschappen een aanzienlijk deel van hun politiek gewicht 
inboeten. Zonder dit Parlement zou het werk van de gemeenschapsorganen 
niet anders dan door pers, radio en televisie tot de openbare mening kunnen 
doordringen. Door de dialoog tussen de Hoge Autoriteit, Commissies en 
Ministerraden enerzijds en het Parlement anderzijds komen de activiteiten van 
de Gemeenschappen meer in de openbaarheid. Maar dit is niet voldoende, 
zo gaat de Hoge Autoriteit verder. Het Parlement kan zijn bestaansreden niet 
alleen ontlenen aan de functie van klankbord. Alleen indien het Parlement 
concrete bevoegdheden krijgt, is er sprake van een daadwerkelijke controle. 
Hoe staat het nu met deze bevoegdheden? 

Daartoe moet allereerst de vraag beantwoord worden welke bevoegdheden 
kenmerkend zijn voor een "echt" parlement. M.i. bevinden deze bevoegdheden 
zich op het terrein van de wetgeving, het budget en de politieke controle op de 
uitvoerende organen. Hoe is het daarmede nu gesteld in de Europese Gemeen
schappen? 

a. Algemeen. 
S. De Hoge Autoriteit begint met op te merken dat het stellig onjuist is 

te beweren dat het Europees Parlement in zijn huidige structuur in wezen 
slechts een raadgevende vergadering vormt. De Hoge Autoriteit bedoelt daar
mede te zeggen dat het Europees Parlement meer is dan louter adviesorgaan. 

Voorbeelden van zulke organen op het terrein van de Europese samenwer
king zijn de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa; de Verga
dering van de West-Europese Unie; de Raadgevende Interparlementaire 
Beneluxraad en de Noordse Raad. In deze opsomming zou men ook de Confe
rentie van Navoparlementariërs kunnen vermelden, maar een belangrijk onder
scheid met de eerste vier genoemde instellingen is dat deze Conferentie een 
niet-officieel karakter heeft, immers noch op verdrag of wet berust, maar 
voortgekomen is uit een particulier initiatief. 

b. Controle-orgaan. 
6. Het Europees Parlement - een naam, die deze instelling zichzelf ver

leend heeft, want de Verdragen van Parijs en Rome spreken slechts van de 
(Gemeenschappelijke) Vergadering - is immers, zo stelt de Hoge Autoriteit 
verder, van het begin af aan voor wat de materie van de drie verdragen betreft 
een controleorgaan geweest. Het Parlement heeft nl. onder meer de bevoegd
heid het beleid van de Hoge Autoriteit en Commissies af te keuren en deze 
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tot aftreden te dwingen middels de in de drie verdragen voorziene motie van 
afkeuring (E.G.K.S. artikel 24; E.E.G. artikel 144; Euratom artikel 114). 

De Hoge Autoriteit volstaat met deze formele constatering. Er dient evenwel 
te worden opgemerkt dat evenzeer een ervaring van twaalf jaren heeft geleerd 
dat van deze bevoegdheid nog nooit gebruik is gemaakt. Een belangrijke 
verklaring daarvoor ligt naar algemene opvatting in de regeling van de op
volging van de tengevolge van een aangenomen motie van afkeuring naar huis 
gestuurde Hoge Autoriteit of Commissie. 

De nieuwe leden van deze instellingen worden nl. door de regeringen van de 
Lid-Staten in onderlinge overeenstemming benoemd (E.G.K.S. artikel 10; 
E.E.G. artikel 158; Euratom artikel 127). Nu belet niets deze regeringen om 
Commissarissen te benoemen van dezelfde (politieke) opvattingen als de af
getredenen. 

Het is echter niet de vrees hiervoor die m.i. het Europees Parlement wellicht 
in het verleden heeft weerhouden dit radicale middel te hanteren. Eerder zal 
de vrees geheerst hebben dat, nu tenminste een der regeringen de uitvoerende 
organen gaarne ziet als niet-politieke technische organen, van zulk een gelegen
heid gretig gebruik zou worden gemaakt om deze instellingen op te vullen met 
"technocraten". 

Bovendien zijn de lotgevallen van de Heer Hirsch, gedurende de eerste jaren 
Frans voorzitter van Euratom, die vanwege zijn zelfstandige koers in ongenade 
was gevallen bij de Franse regering, voor het Europees Parlement een baken 
in zee geweest. 

7. Aangezien evenwel alleen tegenover "politiek samengestelde" execu
tieven de politieke controle-bevoegdheid van het Europees Parlement van 
betekenis kan zijn, is het duidelijk dat in de actuele situatie het naar huis sturen 
van de zittende uitvoerende instellingen voor de Europese integratie grote ge
varen inhoudt. 

Onder de huidige omstandigheden lijkt het controle-recht dan ook van niet 
veel betekenis. In dat verband worde herinnerd aan het voorstel van de Neder
landse regering betreffende de investituur van de uitvoerende organen door 
het Europees Parlement. Volgens dit voorstel zou de benoeming van de leden 
van deze instellingen eerst van kracht worden, nadat het Europees Parlement 
met volstrekte meerderheid van stemmen van zijn leden zijn instemming daar
mede zou hebben betuigd. Ook dit voorstel heeft geen genade kunnen vinden. 

c. De Wetgeving. 

8. Afgezien van deze fundamentele bevoegdheid van politieke controle 
op de uitvoerende instellingen, zo vervolgt het verslag van de Hoge Autoriteit, 
bezit het Europees Parlement ook een begin van wetgevende bevoegdheid en 
wel in artikel 95, derde en vierde lid van het E.G.K.S.-verdrag. Het betreft 
hier de zogenaamde "kleine herziening", d.w.z. de mogelijkheid om het ge
noemde Verdrag binnen bepaalde aangeduide grenzen te wijzigen buiten de 
normale wijzigingsprocedure om, waarbij o.a. de nationale parlementen be
trokken zijn. Genoemd artikel voorziet de instemming van het Europees 
Parlement, hetgeen consequent is, omdat de nationale parlementen terzake 
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hun bevoegdheid hebben verloren. Ten aanzien van de met de "kleine herzie
ning" opgedane ervaringen merkt de Hoge Autoriteit op dat aangetoond is 
dat enerzijds deze communautaire procedure in de gevallen, waarin zij kan 
worden toegepast, uiterst doeltreffend is, maar dat anderzijds de grenzen, waar
binnen deze toepassing momenteel mogelijk is, te nauw zijn. 

Vermeld wor de dat deze procedure slechts éénmaal is geslaagd en wel bij de 
verruiming van de toepassingscriteria voor de wederaanpassing der werknemers, 
waardoor de Gemeenschap in staat werd gesteld aan een deel van de gevolgen 
van de kolencrisis tegemoet te komen. Een tweede toepassing is gestrand op 
juridische bezwaren van het Hof van Justitie, dat evenzeer zijn instemming 
moet verlenen. 

9. Opgemerkt worde dat in de verdragen tot oprichting van de EEG en 
Euratom zelfs zulk een embryo van wetgevende bevoegdheid ontbreekt. Wel 
kent het E.E.G.-verdrag in artikel 235 en het Euratom-verdrag in artikel 203 
een analoge figuur als in genoemd artikel 95 van het E.G.K.S.-verdrag, maar 
daar heeft het Europees Parlement slechts e~n adviserende b~voegdheid. Nu 
heeft artikel 235 naar zijn opzet een zeer beperkte scope. Met de procedure 
van dit artikel - voorstel Commissie, advies Europees Parlem~nt, besluit 
van de Raad met unanimiteit - kan het E.E.G.-verdrag slechts worden aan
gevuld, niet gewijzigd, terwijl deze aanvulling slechts mag geschieden als een 
optreden van de Gemeenschap noodzakelijk blijkt om een der doelstellingen 
van het Verdrag te verwezenlijken zonder dat het in de daartoe vereiste be
voegdheden voor de organen van de Gemeenschap voorziet. Populair gezegd: 
indien het E.E.G.-verdrag wel in taken heeft voorzien, maar vergeten heeft 
een bevoegde autoriteit aan te wijzen kan dit met artikel 235 worden verholpen. 

Aanvullingen op zuiver materieel terrein zijn derhalve m.i. uitgesloten. 
Toch is het artikel daarvoor gebruikt en het blijkt vooral in de laatste tijd dat 
de Commissie tal van voorstellen doet (o.a. in het kader van het zgn. initiatief 
1964) gegrond op dit artikel 235, wanneer kennelijk de overige bepalingen van 
het E.E.G.-verdrag geen voldoende grondslag voor deze regelingen bieden (3). 
Deze ontwikkeling is overigens begrijpelijk. De integratie is in snelle opmars 
en het E.E.G.-verdrag, nu alweer ruim acht jaar oud, biedt kennelijk niet 
voldoende juridische grondslagen om deze ontwikkeling te legaliseren. 
Vandaar het (veelvuldig) beroep op artikel 235, maar tegelijk is hiermede vanuit 
parlementaire gezichtshoek een nieuwe onwenselijke ontwikkeling gesignaleerd. 
Het E.E.G.-verdrag wordt gewijzigd en aangevuld buiten de nationale parle
menten om, terwijl het Europese Parlement terzake slechts onverbindend kan 
adviseren. Pikant is het dan ook in dit verband te herinneren aan artikel 6 
van de Goedkeuringswet. Daarin werd op initiatief uit de Tweede Kamer 
(amendement Blaisse) en in afwijking van de normale regel van de Grondwet 
(art. 62 sub b) bepaald, dat nadere overeenkomsten ter uitvoering van het 
E.E.G.-verdrag aan de goedkeuring van de Staten-Generaal moesten worden 
onderworpen. Het ligt dan ook voor de hand te concluderen, dat zo artikel 
235 inderdaad de ruimte gaat krijgen van een algemeen wijzigingsartikel, 
overwogen dient te worden om het o.a. in dien zin te wijzigen dat het Europees 
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Parlement dezelfde positie krijgt als het heeft in artikel 95 van het E.G.K.S.
verdrag. 

10. Daarmede zal echter op het wetgevende terrein niet kunnen worden 
volstaan. Immers behalve incidenteel op grondslag van artikel 235 komt veel 
wetgeving in de E.E.G. tot stand, gebaseerd op tal van andere artikelen van 
het Verdrag. Zoals gesteld heeft in al deze gevallen het Europees Parlement 
slechts een adviserende bevoegdheid, terwijl de Raad van Ministers de eigenlijke 
wetgevende corporatie is. Alhoewel er nog geen schijn van ontwikkeling in 
die richting waarneembaar is, zal er toch naar moeten worden gestreefd dat 
het Europees Parlement mede-wetgever wordt. 

In dit verband verwijs ik naar de voorstellen terzake van de landbouwwet
geving gedaan (waar?) door de Tweede Kamerleden drs. Th. E. Westerterp 
(K.V.P.) en ir. H. Vredeling (P.v.d.A.). Deze voorstellen zijn opgenomen in 
"De Volkskrant" van 31 maart 1965. Genoemde (Europese) parlementariërs 
stellen voor dat het Europees Parlement de voorstellen van de Europese Com
missie met 2/3 meerderheid van stemmen en met een absolute meerderheid 
van het aantal leden kan wijzigen. De aldus geamendeerde tekst gaat dan naar 
de Raad van Ministers, die met gekwalificeerde meerderhied deze tekst kan 
aannemen. Wil de Raad deze tekst wijzigen dan is daarvoor unanimiteit 
nodig. Indien de Raad de tekst terug wil draaien naar het voorstel van de 
Commissie, dan kan worden volstaan met een gekwalificeerde meerderheid. 
Tenslotte krijgt het Europees Parlement een recht van veto tegen de wijzigingen 
van de Raad met de bovengenoemde bijzondere meerderheid. Dit voorstel 
lijkt mij redelijk en evenwichtig, al voorzie ik voor de praktijk wel zekere 
legislatief-technische moeilijkheden, bv. indien de Raad in wezen wel het 
voorstel van de Commissie wil volgen, maar toch een duidelijk betere tekst 
voorhanden heeft. 

11. Ik vermeld overigens dat professor Kapteyn in het Nederlands Juristen
blad van 13 maart 1965 een soortgelijk voorstel heeft gedaan. Kapteyn doet 
in het daar opgenomen artikel een suggestie om inhoud te geven aan de motie, 
die de Tweede Kamer op 2 februari van dit jaar heeft aangenomen en waarin 
wordt uitgesproken "dat van vervanging van de directe financiële bijdragen 
der Lid-Staten door eigen middelen van de Gemeenschap, bedoeld in artikel 201 
van het Verdrag geen sprake kan zijn, zonder dat bij de begrotingsprocedure 
van de E.E.G. een centrale plaats wordt toegekend aan het Europees Parle
ment". Het is deze vervanging waarop op dit moment de hoop gevestigd is 
met name van de Nederlandse parlementariërs om te komen tot een verruiming 
van de bevoegdheden van het Europees Parlement. Terecht wijst Kapteyn 
er echter op dat terzake van het garantiedeel van het Europees Oriëntatie
en Garantiefonds (± 2/3 van de uitgaven van het Fonds) een wijziging van 
de begrotingsprocedure op zichzelf weinig effect zal hebben. Immers, zo stelt 
hij, de uitgavenposten daarvoor vormen de reflex van beslissingen die reeds 
eerder zijn gevallen en wel met name ter gelegenheid van de jaarlijkse bepaling 
van het communautair prijspeil voor de verschillende landbouwprodukten. 
In genoemd artikel in "De Volkskrant" constateert Westerterp dan ook 
met exclamatie dat op het terrein van de landbouwwetgeving, waar derhalve 
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zoals we zagen terzake de kernbeslissingen worden genomen, door de Europese 
Commissie in haar jongste voorstellen over de financiering van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid geen enkele wijziging in de huidige gang van 
zaken wordt voorgesteld. 

Afgezien van de zeer gerechtvaardigde twijfel over de mogelijkheid om deze 
voorstellen te verwezenlijken, gelet op de opvattingen van de huidige Franse 
regering, meen ik zoals hieronder (no. 13) nog nader zal worden uiteengezet 
dat deze medewetgevende bevoegdheid aan het Europees Parlement slechts 
over de gehele linie kan worden verleend, derhalve ook ten aanzien van de 
voorstellen met financiële consequenties voor de Gemeenschap, indien het 
Europees Parlement ook verantwoordelijkheden en derhalve bevoegdheden 
krijgt naar de kant van de inkomsten van de Gemeenschap. 

d. Het budget 
12. Wij hervatten hier de draad van het betoog van de Hoge Autoriteit. 

In haar verslag vervolgt zij immers met op te merken dat behalve het embryo 
van een wetgevende bevoegdheid, het Europees Parlement, voorzover het al
thans de E.G.K.S. betreft ook een zekere budgettaire bevoegdheid bezit. In de 
persoon van zijn voorzitter hecht het nl. mede zijn goedkeuring aan de begroting 
der administratieve uitgaven in de zgn. Commissie van Voorzitters der vier 
gemeenschapsinstellingen (Hoge Autoriteit, Parlement, Raad van Ministers en 
Hof van Justitie). Van deze procedure zegt de Hoge Autoriteit dat deze stellig 
niet ideaal is, hetgeen mij voorkomt een euphemistische wijze van zeggen te zijn. 

Inmiddels zal zelfs dit "klein weinig" verloren gaan bij de fusie van de 
executieven, waartoe zoals bekend de regeringen besloten hebben. De Hoge 
Autoriteit verklaart dit als een stap achteruit op het gebied van de budgettaire 
bevoegdheid en zegt dat het ten zeerste gewenst zou zijn op dit gebied geen 
onderbreking te doen ontstaan. 

13. Wat betreft de ontvangsten van de E.G.K.S., dat wil zeggen het per
centage van de heffing dat ieder jaar overeenkomstig artikel 50 van het Verdrag 
moet worden vastgesteld heeft de institutionele praktijk, zo merkt de Hoge 
Autoriteit verder op, geleid tot een oplossing, die verder gaat dan de letter 
van het Verdrag. Sinds jaren houdt de Hoge Autoriteit namelijk alvorens het 
heffingspercentage vast te stellen, een gedachtenwisseling met alle betrokken 
commissies van het Europees Parlement. 

Het betreft hier nu wat men zou kunnen noemen een eerste Europese be
lasting. Deze heffingen worden nl. jaarlijks op de produktie van kolen en staal 
gelegd en door de Hoge Autoriteit geïnd van de betrokken ondernemingen. 
Het is eigenlijk curieus dat in de meest supranationale van de drie Gemeen
schappen zelfs niet een adviserende functie terzake aan het Europees Parlement 
is toegekend. De Hoge Autoriteit is daaraan, zoals gezegd, vrijwillig tegemoet 
gekomen, maar ook hier moet gezegd dat dit te weinig is. Wil immers het 
Europees Parlement een werkelijke bugdettaire autoriteit worden en zeggen
schap krijgen over de uitgaven van de Gemeenschappen dan zal het ook ver
antwoordelijkheden en derhalve bevoegdheden moeten hebben naar de kant 
van de inkomsten. Men zal anders m.i. van geen der regeringen kunnen 
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verwachten dat zij bereid zullen zijn het Europees Parlement reële invloed 
op de uitgaven van de Gemeenschappen te verlenen anders dan wellicht 
beneden een door deze regeringen vastgesteld plafond van uitgaven. Deze 
regeringen ervaren immers in hun eigen nationale parlementen bijna dagelijks 
dat de vrijwel permanente aandrang op verhoging van de uitgaven voor allerlei 
doeleinden slechts kan worden tegengegaan met behulp van de financiële 
deskundigen van de diverse fracties, die mede kunnen wijzen op de conse
quenties welke de vervulling van allerlei wensen zal moeten hebben op het 
terrein van de belastingen. Het jongste voorstel om in de Tweede Kamer te 
komen tot een Algemene Begrotingscommissie is daarvan de uiting. 

M.i. zal dan ook het Europees Parlement beslissende mede-verantwoorde
lijkheid moeten krijgen bij het vaststellen van de bovengenoemde E.G.K.S.
heffingen, terwijl in de E.E.G. en Euratom, of althans in de samengevoegde 
Gemeenschappen gezocht zal moeten worden naar middelen om ook daar 
tot een soort Europese belasting te komen, voor de hoogte waarvan het Euro
pees Parlement mede verantwoordelijk zal moeten worden. Ook de Hoge 
Autoriteit pleit in haar verslag daarvoor, maar uitsluitend vanuit het stand
punt van de wenselijkheid de financiële autonomie van de Gemeenschap 
te waarborgen. Deze is nl. de grondslag gebleken voor het krediet van de 
Hoge Autoriteit en voor een meer dan oppervlakkige actie op economisch 
en sociaal gebied. 

e. De jongste voorstellen van de Europese Commissie 

14. Kunnen nu niet de jongste voorstellen van de Europese Commissie 
van 31 maart j.l. om de wijzigingen, die door het Europees Parlement in de 
ontwerp-begroting van de E.E.G. worden voorgesteld meer effect te geven, 
gezien worden als een (eerste) stap tot verwezenlijking van een medeverant
woordelijkheid van dat Parlement als waarover hiervoor gesproken is? 

Het lijkt mij dienstig daartoe deze voorstellen, voorzover hier van belang, 
allereerst kort uiteen te zetten. Deze voorstellen omvatten een viertal terreinen. 

A. Een voorstel inzake de verdere financiering vanaf 1 juli 1965 van het 
gemeenschappel ijk landbouwbeleid. 

B. Een voorstel om krachtens artikel 201 van het E.E.G.-verdrag de bijdragen 
van de Lid-Staten te vervangen door eigen middelen van de Gemeenschap. 
Overeenkomstig hetgeen reeds in beginsel was besloten ingevolge artikel 2 
van de (beruchte) Verordening no. 25 inzake de financiering van het ge
meenschappelijke landbouwbeleid stelt de Commissie voor dat vanaf 
1 juli 1967, wanneer er een gemeenschappelijke graanprijs in de Gemeen
schap zal zijn, de heffingen op de invoer van landbouwprodukten uit derde 
landen volledig aan de Gemeenschap zullen worden afgedragen. Daarnaast 
stelt de Commissie voor dat vanaf 1 juli 1967 ook de inkomsten door de 
Lid-Staten verkregen uit de douanerechten van het gemeenschappelijk 
douanetarief geleidelijk volgens een bepaald systeem in de communautaire 
kas zullen worden gestort, zodat uiterlijk op 1 januari 1972 naast de land-
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bouw heffingen ook de douanerechten aan de Gemeenschap zullen toe
vallen. 

C. Een voorstel tot WIJZlglllg van artikel 20 I van het E.E.G.-verdrag. Dit 
voorstel komt kort gezegd op het volgende neer. De nu in artikel 201 
voorgeschreven eenstemmigheid van de Raad, die nodig is om de bijdragen 
van de Lid-Staten door eigen middelen te vervangen wil de Commissie 
gewijzigd zien in dien zin dat daartoe door de Raad ook besloten kan 
worden met een gekwalificeerde meerderheid, indien het Europees Parle
ment zulk een voorstel van de Commissie met de hierboven al reeds ge
noemde bijzondere meerderheid, d.W.z. met tweederde der uitgebrachte 
stemmen en tevens met een meerderheid van de leden ondersteunt. 

Dit voorstel lijkt mij zo duidelijk een poging om moeilijkheden van 
de zijde van een bepaalde Lid-Staat te ontgaan, dat de haalbaarheid van 
dit voorstel m.i. nog het meest dubieus is. Bovendien kan in deze opzet van 
de Commissie toch altijd nog het betrokken nationale parlement van de 
overstemde Lid-Staat de voorgestelde vervanging afwijzen, hetgeen in 
zulke omstandigheden zeer waarschijnlijk is. Tenslotte komt het mij 
ook overigens ongewenst voor dat een zó belangrijke beslissing als hct 
verschaffen van financiële autonomie aan de Gemeenschap en het daarmede 
gepaard gaan van het ontnemen van een deel van de financiële autonomie 
van de Lid-Staten wordt genomen anders dan met de instemming van 
alle betrokken partners. 

D. Een voorstel tot wijziging van artikel 203 van het E.E.G.-verdrag. Zoals 
we zagen heeft het Europees Parlement momenteel slechts een adviserende 
bevoegdheid ten aanzien van de begroting. De Commissie stelt nu voor 
dat wijzigingen die het Europees Parlement met de hiervoor onder C 
genoemde bijzondere meerderheid voorstelt, definitief zijn, tenzij de Raad 
binnen 20 dagen na ontvangst van de opmerkingen van de Commissie 
deze wijzigingen weer amendeert. Deze amendering kan door de Raad 
met een gewone meerderheid (4 tegen 2 Lid-Staten) worden aangenomen, 
indien deze wijziging overeenkomt met de voorstellen van de Commissie. 
Een meerderheid van 5 tegen 1 Lid-Staat is daartoe nodig, indien zulks 
niet het geval is. 

15. Bij deze voorstellen zou ik ten besluite de volgende kanttekeningen 
willen plaatsen: 
a) Bij verwezenlijking van deze voorstellen zal de Gemeenschap in beginsel 

blijven zitten met mogelijke tekorten, die zullen moeten worden aangevuld 
met directe bijdragen van de Lid-Staten. In deze voorstellen immers zullen 
de inkomsten van de Gemeenschap primair - en men kan wel zeggen bij 
uitsluiting - worden bepaald door andere dan budgettaire motieven. De 
inkomsten uit de landbouwheffingen worden bepaald door de landbouw
politiek en de inkomsten uit de douanerechten, voorzover die niet van 
fiscaal karakter zijn, door de handelspolitiek. Een gevolg daarvan is dat 
bij voortduring de begroting overschotten of tekorten zal opleveren. 
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Ten aanzien van de overschotten stelt de Commissie voor terugstorting 
aan de Lid-Staten, daarbij rekening houdende met de economische en 
sociale toestand in de verschillende delen der Gemeenschap en met een 
billijke lastenverdeling. Het zal duidelijk zijn dat daarover het laatste woord 
nog niet is gesproken! Hiervoor zal een sleutel gevonden moeten worden. 
Hetzelfde geldt voor de tekorten. Maar hoe dan ook, in de huidige voor
stellen van de Commissie zullen de Lid-St8~ten weer moeten bijspringen 
met directe bijdragen. Zulke bijdragen zijn overigens niet nodig in een 
systeem van financiering als nu geschiedt in de E.G.K.S. 

b) Het Europees Parlement verwerft in deze voorstellen geen invloed op de 
hoogte van de inkomsten van de gemeenschap. Immers, zoals hier voor
gesteld, wordt de hoogte van de landbouwheffingen en douanerechten 
en derhalve de inkomsten van de Gemeenschap bepaald door de landbouw
politiek en de handelspolitiek. Bij de landbouwpolitiek zijn zowel de in
komsten als de uitgaven van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds, 
een deel van de begroting, een gevolg van deze politiek. Hierop krijgt het 
Europees Parlement in deze voorstellen geen invloed. Voor wat de inkomsten 
betreft ligt de situatie analoog bij de douanerechten. Nu er dan ook voor 
de normale inkomsten van de begroting geen medeverantwoordelijkheid 
voor het Europees Parlement is voorzien, evenmin als voor de financiering 
van de eventuele tekorten, lijkt het mij toe dat de Lid-Staten weinig geneigd 
zullen zijn het Europees Parlement doorslaggevende invloed te geven 
uitsluitend op de uitgavenzijde van de begroting. (4) 

Kortom men zal m.i. het probleem van het Europees Parlement als 
budgettaire autoriteit niet kunnen klaren langs de weg van de jongste voor
stellen van de Europese Commissie. Daarvoor blijft het invoeren van eniger
lei Europese belasting, zoals nu voorkomt in de E.G.K.S., en waarvoor het 
Europese Parlement werkelijk mede-verantwoordelijk kan zijn, m.i. on
vermijdelijk. Het is goed zich dit vroegtijdig te realiseren opdat niet vernuft 
en energie verspild worden aan oplossingen, die de werkelijke invloed 
van het Europees Parlement niet naderbij kunnen brengen. 

1) Document 140/1964-1965 
2) Zie notulen van het Europees Parlement Publicatieblad Europese Gemeenschappen 
12 april 1965, no. 62, blz. 910). 
3) Zie de supplementen van het Bulletin van de Europese Economische Gemeenschap 
1965, nos. 1, 2 en 3. 
4) Zie mijn "Nogmaals: medezeggenschap van het Europees Parlement in het land
bouwbeleid "Nederlands Juristenblad van 10 april 1965. 
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NASCHRIFT 
Inmiddels heeft het Europees Parlement in zijn mei-zitting bovengenoemde 

voorstellen van de Commissie goedgekeurd met 76 stemmen voor en 10 
onthoudingen, merendeels afkomstig van Gaullisten. Met dezelfde meerderheid 
heeft het geadviseerd tot een amendement Blaisse, dat zijn positie nog verder 
versterkt. Bij de aanvaarding daarvan krijgt het Europees Parlement nl. een 
recht van veto tegen wijzigingen door de Raad in de begroting aangebracht. 
Een dergelijk veto was reeds voorzien in de voorstellen, voorkomend in het 
artikel van Drs. Westerterp, waarover gehandeld werd in par. 10 hierboven. 
Drs. Westerterp schijnt dan ook in de wandelgangen te Straatsburg niet weinig 
te hebben bijgedragen tot de totstandkoming van dit amendement. 

Ten aanzien van de stemverhouding rijst onmiddellijk de vraag waar de 
stemmen waren van niet minder dan 56 andere Europese parlementariërs. 
Het Europees Parlement telt immers 142 leden. Was er zo'n groot absenteïsme 
of heeft een (groot) deel van deze 56 leden zich aan stemming onttrokken 

en waarom? 
Een ander feit dat opmerking en lering verdient, is dat het Europees Parle

ment gedwongen is geworden om in minder dan een maand een advies te moeten 
uiibrengen over deze technisch complete en politiek vèrreikende voorstellen. 
Het is duidelijk dat de Europese publieke opinie - waaronder de vakpers -
aan de meningsvorming van tenminste het Europees Parlement over deze 
voorstellen niet heeft kunnen deelnemen. Een gang van zaken, die op zichzelf 
in strijd is met de democratische tradities in onze landen. Wanneer men bedenkt, 
dat nationale voorstellen van een analoog kaliber in tenminste ieder van de 
Lid-Staten vele maanden, zo niet jaren, ter discussie staan van de publieke 
opinie alvorens door de nationale parlementen te worden behandeld, dan ligt 
de conclusie voor de hand, dat - willen de adviezen van het Europees Parle
ment aan gezag winnen - het zeer pertinent moet verlangen dat in de toekomst 
bij dergelijke gewichtige aangelegenheden ook de Europese publieke opinie 
tot zijn recht kan komen vóórdat het Europees Parlement zijn oordeel moet 

geven. 
Inmiddels is het duidelijk dat die instelling van de E.E.G., die momenteel 

nog als de uitsluitende wetgever van de Gemeenschap optreedt, meer tijd nodig 
zal hebben en dan ook zal nemen om tot een oordeelsvorming te komen 
met name over de financiële voorstellen van de Commissie. De eerste tekenen 
daarvan waren reeds duidelijk op de zitting van de Raad van Ministers, die 
gehouden werd daags na de totstandkoming van de adviezen van het Europees 
Parlement en waarin een eerste gedachtenwisseling aan deze voorstellen werd 
gewijd. 

Overigens ben ik van mening dat het Europees Parlement - gelet op de 
dwangpositie, waarin het verkeerde - niet anders heeft kunnen handelen 
dan het gedaan heeft. Het heeft de aanvrage om advies over deze voorstellen 
aangegrepen om tot een duidelijke demonstratie van de Europese georga
niseerde politiek te komen ten gunste van een Europees Parlement met werke
lijke budgettaire bevoegdhedell. Het Europees Parlement heeft ditmaal zijn 
kans niet gemist. E. 
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Parlement en parlementai r stelsel 

door P. J. A. van der Sanden 

E r zijn in de afgelopen maanden, naast beschouwingen van velerlei aard over 
het parlement, ook enkele gebeurtenissen geweest, die de roep om be

zinning op ons parlementair stelsel en de werking daarvan hebben versterkt. 
Terecht overigens. Zonder op dit ogenblik in een beschouwing over die 
beschouwingen te willen treden, lijkt het toch gewenst een soort tussentijdse 
balans op te maken, om te zien of in al deze harte kreten, in deze veelheid van 
wensen, verlangens, verwijten en klachten een communis opinio aanwezig is, 
die de kern van de zaak raakt en de weg naar beterschap aanwijst. 

Dat betekent echter, dat allereerst een soort inventarisatie moet worden 
opgemaakt van al datgene wat gezegd en geschreven is, een inventarisatie, 
die onontkoombaar leidt tot een splitsing in twee hoofdgroepen: de wensen 
en klachten ten aanzien van ons parlementaire stelsel, zoals het sinds de 
invoering van het algemeen kiesrecht en de evenredige vertegenwoordiging 
reilt en zeilt en op de tweede plaats de verwijten, die tot het parlement worden 
gericht voor zover het de werking van ons democratische systeem betreft. 
Het gaat hier om duidelijk onderscheiden zaken, die echter juist bij de be
spiegelingen in de voorbije maanden ten onrechte op één hoop zijn geworpen. 

De huidige minister-president, mr. J. M. L. Th. Cals heeft, nadat hij in 1963 
de ministersplaats had verruild voor een zetel in de Tweede Kamer, volop 
stof opgeworpen door een rede uit te spreken voor de Haagse St.-Jacobskring, 
waarin hij de denkbeelden van Oud en Romme, o.a. leidende tot afschaffing 
van de Eerste Kamer, aan een kritische, doch tevens instemmende beschouwing 
onderwierp. Deze rede kreeg, mede door het gezag, dat mr. Cals in het land 
geniet, zeer veel aandacht. Zij is ongetwijfeld mede aanleiding geweest voor 
een opinie-onderzoek door het Instituut voor Psychologisch Markt- en Mo
tievenonderzoek, in de laatste maanden van het vorige jaar gehouden. Dit 
onderzoek gaf als voornaamste rsultaat te zien, dat slechts een minderheid 
van de Nederlandse bevolking positief tegenover het parlement stond. Die 
conclusies kregen bijzonder veel aandacht, omdat iedereen daarin weer de 
bevestiging zag van de vaak gehoorde, maar nauwelijks ooit bewezen stelling, 
dat het parlement als instituut van onze democratie niet in hoog aanzien staat 
bij de kiezers. 
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In artikelen in Het Parool (mr. dr. C. P. M. Romme) en Het Vrije Volk 
(prof. dr. H. Daudt) werd echter aangetoond, dat de conclusies uit het opinie
onderzoek onjuist waren. De leidster van het instituut, mevr. dr. M. Zeldenrust
Noordanus uit Schiedam verstrekte dan ook een nader commentaar op haar 
eigen werk. Daarin zegt zij letterlijk: "Verschillende commentatoren hebben 
er terecht op gewezen, dat "de houding van de Nederlander tegenover het 
parlement" een betiteling vormt, die het uitgevoerde onderzoek niet dekt. 
Men meent, dat het onderzoek betrekking heeft op de werkwijze van het parle
ment en het aanzien van de parlementariër en niet op de houding tegenover 
de volksvertegenwoordiging als onderdeel van de parlementaire democratie. 
Deze opmerkingen zijn juist. Toen wij aanvingen met het vooronderzoek, 
hadden wij als hypothese, dat de houding tegenover de werkwijze van het 
parlement sterk zou samenhangen met de houding tegenover het parlement 
als zodanig, zo sterk, dat een "houdings-schaal" beweringen van beiderlei 
aard zou kunnen bevatten. Het vooronderzoek leerde ons evenwel, dat deze 
hypothese niet houdbaar was". 

Met deze erkenning door degene, die verantwoordelijk was voor het onder
zoek en de daaruit getrokken conclusies, viel de grond geheel weg voor hen, 
die meenden te kunnen bewijzen, dat de democratische staats gedachte nog 
nauwelijks steun bij ons volk vond. Het was niet de democratie zelf, het was 
de huidige vormgeving, die onderwerp van kritiek van de kiezer was geworden. 
Uit hetgeen hierover intussen reeds door bijzonder gezaghebbende staats
lieden en politici was opgemerkt en erkend door de Tweede Kamer zelf, 
die al in januari 1962 een commissie werkwijze instelde, was het resultaat 
van de enquête dus in geen enkel opzicht meer verbazingwekkend. Zij beves
tigde slechts wat velen reeds wisten. 

Werkwijze Parlement 

Allereerst nu enkele opmerkingen over de werkwijze van het parlement. 
Zij vallen opnieuw uiteen in twee sectoren: het peil van de volksvertegen
woordiging (kwalitatief, specialisten, all-round-politici) en de middelen, die 
de volksvertegenwoordiging hanteert (reglement van orde van de beide 
Kamers, wetenschappelijke begeleiding kamerleden, werkruimte kamerleden, 
secretariaten fracties, voorlichting over het parlement). Hierbij is het 
uitgangspunt gehanteerd, o.a. door mr. Cals in zijn rede voor de St.-Jacobs
kring en in een documentatie voor de Jongeren KYP, dat de burgers zich niet 
of nauwelijks meer betrokken voelen bij de vele gecompliceerde vraagstukken, 
waarmee het parlement te maken heeft en dat zodoende het gevaar dreigt, dat 
de parlementaire democratie van binnenuit wordt verzwakt. Een afdoende 
oplossing voor dit vraagstuk acht mr. Cals slechts te verkrijgen door een 
structuurwijziging, waarbij tevens de taak van het parlement wordt terugge
bracht tot algemene lijnen. Als dat gebeurt zal elk kamerlid beter in staat zijn 
om zich werkelijk met die grote lijnen te gaan bezighouden en er een oordeel 
over te vellen. Hij (zij) zal niet meer, aldus mr. Cals, volledig in beslag genomen 
worden door de bestudering van vele details. Het kamerlidmaatschap zal 
daardoor echter niet gemakkelijker worden, noch minder tijd vragen. 
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Juist het feit, dat een kamerlid ook kennis moet nemen van hetgeen niet tot 
zijn specialistisch terrein behoort, brengt mee, dat de studie veel tijd zal vergen, 
zoals het in het kabinet de ministers veel tijd kost de stukken voor de minister
raad te lezen, afkomstig van alle andere departementen. Het Kamerlidmaatschap 
zal dan ook een volle dagtaak worden, niet alleen in de Kamer en de kamer
commissies, maar ook door het houden van contact met het volk, dat het lid 
vertegenwoordigt. 

Hierbij betrekt mr. Ca Is ook de betere outillage van de Kamer en de eis 
voor administratieve hulp voor de kamerleden, om het parlement een vol
waardig tegenspeler van de regering te kunnen doen zijn. In Het Parool 
van 8 januari schreef het KVP-Tweede Kamerlid, drs. TH. E. Westerterp 
over hetzelfde onderwerp een belangwekkend artikel. Hij vergeleek de Tweede 
Kamer met een leger van uitsluitend generaals zonder staf of hulptroepen. 
Dat het ook anders kan bewijst b.V. het secretariaat van het Europees parlement, 
aldus drs. Westerterp. Daar heeft elke parlementaire commissie drie weten
schappelijk gevormde secretarissen. Verder is er nog een uitvoerige documen
tatiedienst, die de parlementariërs nota's kan verschaffen over de meest 
uiteenlopende onderwerpen en tenslotte beschikt elke fractie van het Europees 
parlement over drie eigen secretarissen plus nog twee secretaressen. Or. 
N. Cramer verweet in Het Parool van 21 april de commissie werkwijze uit de 
Tweede Kamer, dat zij, bij de indiening van het geheel nieuwe Reglement 
van Orde met geen woord ook maar gezinspeeld te hebben op de vorming van 
een wetenschappelijke staf, die de kamerleden met raad en daad terzijde zou 
kur1l1en staan. Tussen de publikatie van deze twee artikelen in hield de voor
zitter van de K.V.P., mr. P. J. M. Aalberse in zijn jaarlijkse rede voor de 
Partijraad nog een vurig pleidooi voor een dergelijke wetenschappelijke 
begeleiding van de politiek en de politici. In een interview, dat mr. Cals (vóór 
hij formateur werd) had toegestaan aan het onafhankelijke Utrechtse stu
dentenblad "Trophonios" zei hij, dat de Kamer duidelijk tekort schiet in 
het bieden van tegenspel aan de regering. In de oprichting van de Algemene 
Begrotings Commissie (ABC) zag mr. Cals een kans om de Kamer weer gebruik 
te laten maken van haar budgetrecht. 

Daarmee zitten we midden in de vernieuwing van de werkwijze van de Kamer, 
zoals die door een Kamcrcommissie in de afgelopen drie jaar uitgebreid is 
bestudeerd. Een interim-rapport van deze commissie heeft reeds resultaten 
opgeleverd. Sinds enkele jaren immers is het instituut van de openbare 
commissievergadering gemcengoed geworden. Door dit nieuwe middel is 
de schriftelijke voorbereiding van de begrotingsbehandeling in plenaire ver
gadering door de Kamer, veranderd in een openbare mondelinge. Officieel 
heette het, dat het hier om een proefneming ging, maar het werd al spoedig 
duidelijk, dat deze proef eenvoudig niet meer uit het parlementaire leven weg 
te denken was. Ook dit systeem is uiteraard niet onfeilbaar en er kan en zal 
ook nog wel aan geschaafd worden, maar de verbetering zelf is onmiskenbaar 
aanwezig. 

Thans is dan bovendien het eindrapport van de commissie in de openbaarheid 
gekomen. Dit eindrapport is intussen ook in de afdelingen van de Kamer 
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onderzocht. Het resultaat daarvan wordt ongetwijfeld spoedig bekend. Het 
meest spectaculaire resultaat van de studie der commissie, die onder voorzitter
schap stond van kamervoorzitter mr. F. J. F. M. van Thiel, die hierbij zeer 
nauw heeft samengewerkt met vice-voorzitter J. Bommer en griffier mr. A. F. 
Schepel, is ongetwijfeld het scheppen van de mogelijkheid tot het houden van 
hearings in de openbaarheid. Daarnaast heeft het verbod tot voorlezen van 
uitgeschreven redevoeringen veel publiciteit gekregen. Andere nieuwe ele
menten zijn de volledige doorvoering van het systeem der openbare commissie
vergaderingen, ook voor gewone wetsontwerpen en de instelling van de 

A.B.C., de Algemene Begrotings Commissie, die alle moties en amendementen, 
betrekking hebbend op de begrotingen, van een advies moet voorzien, vóór 
deze voorstellen van de Kamer in de plenaire vergadering in stemming kunnen 
komen. 

Een ander belangrijk punt is de instelling van een kamerpresidium, ter 
vervanging van de huidige éénhoofdige leiding. De functie van de vice-voor
zitters, die de Tweede Kamer thans heeft, is immers niet meer dan het ver
vangen van de president bij diens ontstentenis. Het presidium krijgt een 
geheel andere taak. Dit wordt belast met de dagelijkse leiding van het werk 
van de Kamer. Daardoor wordt b.v. een huishoudelijke commissie een over
bodig instituut. ln het presidium zullen zitting nemen, naast de voorzitter 
en de beide onder-voorzitters, tenminste één vertegenwoordiger van de grote 
fracties, voor zover zij niet reeds vertegenwoordigd zijn. Er was in de commissie 
verschil van inzicht over de vraag of alle fracties één man in het presidium 
moeten hebben. Dit geschil zal de Kamer zelf moeten beslechten. 

Door dit nieuwe reglement heeft de Kamer zelf een belangrijke bijdrage 
geleverd tot de vernieuwing van haar werkwijze. Het is in dit verband te hopen, 
dat de officiële behandeling van het werkstuk ook zal leiden tot de oprichting 
van een wetenschappelijke staf. Buiten de Kamer is de wens daartoe reeds 
te vaak door gezaghebbende personen geuit om eenvoudig terzijde te kunnen 
worden geschoven. 

Parlementaire stelsel 

Is een verbetering van de werkwijze van het parlement een zaak, die op 
korte termijn te realiseren is, een verandering aanbrengen in ons parlementaire 
stelsel is een affaire, die langere adem vraagt. Er lopen hier intussen enige initia
tieven parallel. Daar is het denken door de gemeenschap, zich uitend in een 
veelheid van publikaties. Op de tweede plaats is de Grondwetscommissie, 
ingesteld door de vorige minister van Binnenlandse Zaken, mr. E. H. Toxopeus, 
bezig met het opstellen van een nieuwe Grondwet. Daarin zullen vele ideeën, 
ook die, welke niet bij voorbaat de instemming van een zittend kabinet be
hoeven te hebben, worden verwerkt. Een scala van vernieuwingsmogelijkheden 
zal dan aan de openbaarheid worden voorgehouden. Uit de discussies kan dan 
opnieuw de waarheid, in dit geval het meest wenselijke, naar voren komen. 

Er is in deze zaak overigens ook een feitelijke gebeurtenis geweest, die 
hier gememoreerd dient te worden, omdat zij (vooral buiten de Kamer) groot 
opzien heeft gebaard. De Tweede Kamer behandelde op dinsdag 2 februari 
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de conclusies van de commissie voor de verzoekschriften over enkele klachten 
die haar hadden bereikt. Over sommige zaken had de commissie reeds jarenlang 
met de betrokken bewindsman, i.c. minister Luns, gediscussieerd, zonder 
dat dit enig resultaat had opgeleverd, zelfs niet de erkenning, dat de overheid 
in die voorbije jaren fout had gehandeld. Toen de Kamer echter éénstemmig 
besloot de conclusie van de commissie te aanvaarden, deelde de minister 
mede, dat hij dit besluit voor kennisgeving aan zou nemen. Dat betekende, 
dat de uitspraak van de Kamer, dat aan enkele burgers onrecht was gedaan, 
geen herstel van dat onrecht tot gevolg zou hebben. In vele dagbladen is 
over deze handelwijze de staf gebroken en men verlangde, dat een dergelijke 
kameruitspraak tot een herziening van eerder genomen, foutieve beslissingen 
zou moeten leiden. In verband hiermede kwam opnieuw de vraag op tafel 
of een "ombudsman" hier het verlossende woord zou kunnen spreken, dan 
wel, dat een andere oplossing gevonden moest worden. 

Door dr. ir. A. Vondeling (P.v.d.A.) werd een pleidooi gevoerd voor een 
radikale vernieuwing van de commissie voor de verzoekschriften, een commissie, 
die vergaande bevoegdheden zou dienen te krijgen. Het is uiteraard wel 
duidelijk geworden, dat de "gewone man" het gezag van het parlement en 
de betekenis van de parlementariërs vooral afmeet aan de concrete mogelijk
heden, die er blijken te zijn tot redressering van begaan onrecht. Als het 
parlement in dit soort zaken zijn onmacht moet tonen, wordt dat als een 
"bewijs-ten-overvloede" ten nadele van de volksvertegenwoordiging uitgelegd. 

De wensen van mr. Cals ten aanzien van een hervorming van onze parle
mentaire democratie sloten aan bij hetgeen, wij zeiden het hiervoor reeds, 
Romme en Oud al hebben geformuleerd. Oud bepleitte reeds in 1957 bij 
zijn afscheidscollege aan de Rotterdamse Hogeschool, de omvorming van 
de Eerste Kamer tot een vertegenwoordiging van de onderscheidene groepen 
van het maatschappelijk leven. Romme hield in 1962 een college, zo herinnerde 
mr. Cals in zijn documentatie in Jongeren Voorop van februari 1965, aan 
de Tilburgse Hogeschool, getiteld Sociale Democratie. Romme kwan daarin 
tot de conclusie, dat het algemeen kiesrecht niet de oplossing heeft gegeven 
voor ieders mede-verantwoordelijkheid voor het algemeen welzijn. Hij gaf 
daarom de voorkeur aan een parlement, dat zeker voor een groot deel, op een 
andere wijze zou worden samengesteld dan thans het geval is. Romme en 
Oud bepleitten dan ook beiden de totstandkoming van een coöperatieve 
kamer. Cals gebruikt liever de term "organische Kamer" een kamer, die 
(in hoofdzaak) langs de weg van organisch kiesrecht zou worden gekozen. 
Cals treurt, evenmin als Romme, over het verdwijnen van de Eerste Kamer, 
die volgens hem niet meer is dan een tijdrovende doublure. 

Cals wil dus een één-kamerstelsel, mits vele detailzaken worden overgelaten 
aan andere instanties (vide: motie-Romme uit 1958). Bij handhaving van 
het twee-kamer stelsel wil Cals in ieder geval de bevoegdheden en werkzaam
heden van de huidige Eerste Kamer zeer sterk beperken. 

De Tweede Kamer, de politieke Kamer dus, zou volgens Cals (ook Oud 
voelt daarvoor) gekozen kunnen worden volgens algemeen kiesrecht, hetzij 
via het districtenstelsel, hetzij volgens het stelsel der evenredige verte gen-
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woordiging, hetzij via een gemengd stelsel. In dit laatste geval zou de helft 
gekozen kunnen worden volgens het districtenstelsel, de helft volgens de 
evenredige vertegenwoordiging. 

Wanneer tot een één-kamerstelsel zou worden besloten (ook Romme voelt 
daarvoor) dan zou die kamer op gemengde wijze kunnen worden samen
gesteld: gedeeltelijk via algemeen kiesrecht, een deel via getrapte verkiezingen, 
eventueel een deel via het organisch kiesrecht. 

Bij dit gedeelte van de wensen, die zijn geuit, mag ook worden gewezen 
op een cri de coeur van het Tweede Kamerlid, mr. Th. van Lier (P.v.d.A.) 
geuit in een interview met Het Binnenhof van 16 januari j.l., waarin hij zegt, 
dat er een mogelijkheid te vinden moet zijn om het Nederlandse volk werkelijke 
invloed te geven op het soort regering, dat het na verkiezingen wenst. In dit 
opzicht, aldus mr. Van Lier, is Nederland nog een achtergebleven gebied 
vergeleken bij verschillende andere Europese volkeren. 

Prof. dr. J. F. Glastra van Loon heeft in het Nederlands Juristenblad van 
december ] 964 naar een oplossing hiervoor gezocht. Hij meent die te hebben 
gevonden in de verkiezing van de minister-president bij de algemene verkiezin
gen. De hoogleraar meent, dat de kiezer bij de kamerverkiezingen dan twee 
stemmen moet uitbrengen: één voor de volksvertegenwoordiging en één 
voor de premier. De kandidaatstelling voor het premierschap zou gebonden 
kunnen worden aan een zeker aantal stemmen, dat men tenminste als politieke 
groep moet hebben behaald. Ook zou een combinatie van partijen een kan
didaat voor het premierschap kunnen stellen. Hct uitgangspunt van prof. 
Glastra van Loon is, dat de verkiezingen in Nederland zijn gedevalueerd. Het 
gaat niet meer om het kiezen van een nieuwe regering, maar om het verdelen 
van 150 kamerzetels. Hoe de regering er na de verkiezingen zal uitzien weet 
niemand. De consequentie van de verkiezing van een minister-president zou 
moeten zijn, dat hij gedurende de periode, waarvoor hij wordt gekozen niet 
afzetbaar is. 

Prof. van Loon gelooft wel, dat aanvaarding van zijn voorstellen uit
eindelijk tot een twee-partijenstelsel zal leiden. In Het Parool van 13 januari 
1965 bestreed dr. Cramer de opvattingen van prof. Glastra van Loon. Zijn 
eerste bezwaar was, dat de ministeriële verantwoordelijkheid tegenover de 
volksvertegenwoordiging erdoor wordt beperkt. Het tweede is, dat het de 
huidige moeilijkheden niet zal ondervangen, omdat het "onderonsje" der 
fractieleiders, waarin de minister-president wordt aangewezen, niet meer 
nà, doch vóór de verkiezingen wordt gehouden. Wanneer immers, vóór de 
verkiezingen tussen regeringspartijen, die over een flinke meerderheid in het 
parlement beschikken, overeenstemming over de kandidaat van de premier 
wordt bereikt, zou b.v. de toenmalige oppositie, de P.v.d.A., haar zeteltal 
hebben moeten verdubbelen om de coalitie KVP, VVD, AR en CHU zelf
standig te kunnen aflossen. Deze stelling van dr. Cramer lijkt juist, zij is het 
niet, omdat door het maken van dit soort afspraken vóór de verkiezingen de 
kiezer precies weet voor welk soort regering hij gaat kiezen. Het grote bezwaar 
tegen de huidige situatie is, dat de kiezer dit nimmer weet en zelfs niet kan 
bevroeden, omdat de KVP, sinds 1917 ononderbroken regeringspartij zijnde, 

142 

( 

( 

( 

t 
r 

j 

r 

s 
V 

\1 

e, 
li 
n 

z' 



&. 

zich om practische redenen nooit voor de verkiezingen wil binden aan een 
bepaalde samenwerking. Dat is nu juist de vicieuse cirkel waarin de Neder
landse politiek verzeild is geraakt. De KVP heeft steeds gesteld, dat het van 
de kiezer, dus van de uitslag der verkiezingen en van de beoordeling van het 
gevoerde beleid afhangt hoe de nieuwe coalitie zal zijn. Daarbij komt dan, 
dat de doelstelling van elke partij er altijd op gericht is zoveel mogelijk van 
het eigen program in het regeringsprogram verwezenlijkt te zien. 

Partijen en parlement 

Buiten al deze wensen tot hervorming en herziening van het parlementaire 
stelsel staan nog twee zaken, die er direct mee verband houden. Op de eerste 
plaats is er nog steeds een motie-Beernink (CHU), waarin de kamer in grote 
meerderheid heeft uitgesproken, dat de kiesdeler van één tot anderhalf moet 
worden verhoogd. Dat wil zeggen, dat de prijs in stemmen, die men moet 
betalen voor één zetel, dezelfde moet blijven als vóór de uitbreiding van de 
kamer van 100 tot 150 leden. In feite is deze "prijs" door de uitbreiding van 
60.000 tot 40.000 stemmen verlaagd. Dat heeft de toetreding tot het parlement 
van splinterpartijen bevorderd en de werking van de parlementaire democratie 
bemoeilijkt. De motie-Beernink wilde dit euvel bestrijden. De toenmalige 
liberale minister van Binnenlandse Zaken, mL E. H. Toxopeus heeft echter 
tot tweemaal toe geweigerd de wens van de Kamer, in deze motie neergelegd, 
tot uitvoering te brengen. En de heer Beernink is op zijn standpund terug
gekomen. Op de tweede plaats bestaan er wensen ten aanzien van de partij
democratie, d.w.z. de wijze, waarop de verschillende partijen hun kandidaten
lijsten samenstellen. 

In de laatste twintig jaar is de roep om specialisten steeds groter geworden 
en daardoor nam het detaillisme in het werk van de Kamer hand over hand toe. 
Ofschoon de problemen steeds moeilijker en ingewikkelder worden, gaat 
de roep thans niet naar meer specialisten, maar om meer allround politici, die 
de grote lijnen onderscheiden. Bovendien, wij zeiden het hiervoor reeds, wordt 
de afkeer van het parlement in het bijzonder in de hand gewerkt doordat men 
tot zulke details bij de debatten afdaalt, dat het debat zelfs voor de insider 
niet meer interessant is. Een kamerlid moet op de allereerste plaats volksver
tegenwoordiger zijn en pas daarna ook nog specialist op een zeker terrein. 
Alleen al door hierin verbetering te brengen kan het aanzien van de parle
mentariër in belangrijke mate worden verbeterd. 

Ook dient veel meer aandacht te worden geschonken aan het vak maat
schappijleer op de middelbare scholen. Maar ook op andere scholen voor 
voortgezet onderwijs kan gerust enige aandacht aan onze staatsinrichting 
worden geschonken. In dit verband mag worden gewezen op een artikel 
"Kloof tussen parlement en publiek", verschenen in het blad van het N.K.V. 
"Ruim Zicht" van 15 april j.l. Hierin wordt een fors pleidooi gehouden voor 
een betere voorlichting over het parlement. De stichting van een eigen voor
lichtingsdienst voor de Tweede Kamer wordt aanbevolen. Deze dienst zou 
niet alleen de contacten met pers, radio en televisie kunnen verzorgen, zij 
zou ook kunnen zorgdragen voor een permanente tentoonstelling over het 
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parlement, een reizende tentoonstelling voor het onderwijs kunnen organiseren, 
excursies naar het Binnenhof kunnen stimuleren, voorlichtingsmateriaal voor 
de scholen kunnen samenstellen en de kiezers op behoorlijke wijze in het 
kamergebouw kunnen ontvangen. Daaraan ontbreekt op het ogenblik vrijwel 
alles. Er zij aan herinnerd, dat ook de nieuwe fractieleider van de P.v.d.A., 
drs. G. M. Nederhorst, het pleit heeft gevoerd voor een eigen voorlichtings
functionaris voor het parlement. Dat deze functionaris zich uiteraard buiten 
het politieke spel moet houden, spreekt wel vanzelf. Deze wens staat dan ook 
los van een ander desideratum. n.l. de wenselijkheid om dagelijks, b.v. in het 
NTS-journaal, een korte samenvatting van het parlementaire debat te geven. 
Een dergelijke samenvatting moet worden gemaakt door en onder verant
woordelijkheid van een onafhankelijke journalist. 

Hoewel deze opsomming beslist niet volledig is, wijst zij in vrijwel al haar 
onderdelen, toch in één en dezelfde richting: het publiek, de kiezer moet dichter 
bij zijn vertegenwoordiging worden gebracht. De afstand tussen hem en de 
democratische instellingen is na de oorlog steeds groter geworden. Zij dreigt 
nog groter te worden nu ook nog gedeelten van de nationale verantwoordelijk
heden worden overgedragen aan supra-nationale organen. 

Het is een gelukkig verschijnsel, dat de Eerste en Tweede Kamer in zeker 
opzicht van de nieuwe regering "carte blanche" hebben gekregen, toen premier 
Cals in de regeringsverklaring zei: "Het kabinet zal er ernstig naar streven 
de kamerleden hun mede-wetgevende en controlerende arbeid zoveel mogelijk 
te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door een tijdige en ruime informatie; 
door medewerking te verlenen aan plannen tot verbetering van de werkwijze 
der Kamer; door een positief standpunt in te nemen tegenover wensen tot 
verbetering der toerusting van Kamer en fracties. Uiteraard is het allereerst 
aan de Kamers zelf nodig of gewenst geachte wijzigingen aan te brengen of 
te bevorderen. Het verheugt ons dan ook, dat vanuit deze Kamer concrete 
voorstellen tot verbetering van de werkwijze van de Kamer naar voren zijn 
gekomen. De regering stelt er prijs op met nadruk te verklaren, dat zij elk 
initiatief van de Kamers terzake met constructieve aandacht zal bezien". 
Moge de Kamers van dit genereuze aanbod een ruim en snel gebruik maken. 
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De onderwijspacificatie in de praktijk 

Een onjuiste uitvoering van de 

kleuteronderwijswet 

door Drs. G. H. J. Blom 

In artikel 73 van de Kleuteronderwijswet staat dat de gemeente over elk 
dienstjaar de kosten vergoedt van a) onderhoud der schoolgebouwen 

b) verlichting, verwarming en schoonhouden van het schoolgebouw, 
c) onderhoud van schoolinterieur en onderwijsmiddelen, d) aanschaf en 
aanvulling van dit interieur en deze middelen voorzover de aanschaf voort
vloeit uit langdurig gebruik en tenslotte e) uitgaven ter verzekering van de 
goede gang van het onderwijs. 

Het spreekt vanzelf, dat de kosten, onder a en b genoemd, worden berekend 
over het aantal gebruikte lokalen en de overige kosten, genoemd onder c, d 
en e, over het gemiddeld aantal kleuters. We onderscheiden hier dus twee 
bedragen. De vergoeding, die nodig is ter bestrijding van de kosten, onder 
a en b genoemd, wordt jaarlijks door de Minister bepaald, evenals de ver
goeding, die nodig is ter bestrijding van de kosten, vermeld onder c, d en e. 
(Zie hiervoor art. 43, Ie lid en art. 44, Ie lid der Kleuteronderwijswet). 

Wat geschiedt nu als een gemeente méér uitgeeft dan de door de Minister 
bepaalde bedragen? 

Hierover zei de Minister tijdens de parlementaire behandeling in de tweede 
Kamer (Memorie van Toelichting blz. 26): "Het is denkbaar dat in een be
paalde gemeente de werkelijke uitgaven ten behoeve van de openbare kleuter
scholen hoger liggen dan de van Rijkswege toe te kennen vergoedingen. 
In dat geval dienen de bijzondere kleuterscholen ter plaatse, op grond van het 
principe der financiële gelijkstelling, een overeenkomstige hogere vergoeding 
te ontvangen, waarbij de verhoging ten laste van de gemeente blijft. Deze 
verhoging wordt, evenals voor de bijzondere lagere scholen, per vijfjarige 
periode vastgesteld." In deze uitspraak staat dus niet dat de "overschrijding" 
per vijfjarige periode wordt uitgekeerd, maar wordt vastgesteld. 

Om een inzicht te verkrijgen hoe de gang van zaken is bij de vaststelling 
van de overschrijdingsbedragen bezien we artikel 47. 

Jaarlijks stelt de gemeenteraad, waar openbare kleuterscholen zijn, voorlopig 
vast: 
l. het bedrag dat werkelijk is uitgegeven om de kosten sub a en b te dekken; 
2. het bedrag, dat van Rijkswege per lokaal beschikbaar is gesteld vermenig

vuldigd met het noodzakelijk aantal lokalen; 
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3. het bedrag van het verschil tussen de bedragen onder 1 en 2 vermeld; 
4. het bedrag dat werkelijk is uitgegeven om de kosten sub c, den e te dekken; 
5. het bedrag dat van Rijkswege per leerling beschikbaar is gesteld vermenig

vuldigd met het aantal kleuters; 
6. het bedrag van het verschil tussen de bedragen onder 4 en 5 vermeld; 

Om de vijf jaren stelt de gemeenteraad tevens voorlopig vast: 

I. het totaal van het bedrag onder 1 genoemd, over de voorafgaande vijf jaren; 
II. het totaal van het bedrag, onder 2 genoemd, over de voorafgaande 

vijf jaren; 
lIl. het bedrag der overschrijding per lokaal (d.i. het verschil tussen de 

bedragen sub I en 11, gedeeld door het gemiddeld aantal lokalen over 
de voorafgaande vijf jaren); 

IV. het totaal van de uitgaven, onder 4 genoemd, over de voorafgaande 
vijf jaren; 

V. het totaal van de bedragen, onder 5 genoemd, over de voorafgaande 
vijf jaren; 

VI. het overschrijdingsbedrag per leerling (d.i. het verschil tussen de bedragen 
sub IV en V, gedeeld door het gemiddeld aantal kleuters over het vijfjarig 
tijdvak); 

Aangezien deze bedragen in de gemeenterekeningen voorkomen, is de 
administratieve kant geheel rond als Gedeputeerde Staten de rekening van 
de gemeente gesloten hebben, maar de definitieve financiële afrekening aan 
de besturen volgt pas in het jaar na de sluiting. In dit tijdstip van sluiting zit 
voor het bijzonder onderwijs een moeilijkheid. Immers de sluiting van een 
bepaald jaar vindt, om begrijpelijke redenen, pas jaren later plaats. Zo had 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht de rekening van de gemeente 
Utrecht van 1960 eind 1964 goedgekeurd. Dit betekent, dat de afrekening 
van de overschrijdingsbedragen (zie boven onder IV en VI) met de besturen 
van de bijzondere scholen over de vijfjaarlijkse periode van 1956 t/m 1960 
in Utrecht in 1965 kan geschieden. 

Wanneer de bedragen, genoemd in art. 43 Ie lid en art. 44 Ie lid (= de door 
de Minister bepaalde vergoedingen, zie boven) gedurende 5 jaren overeen 
zouden komen met de bedragen onder 1 en 4 genoemd, of m.a.w. wanneer 
er geen overschrijvingsbedragen over de vijfjaarlijkse periode zouden zijn, 
dan zou de late, definitieve afrekening geen bezwaar zijn. De praktijk leert 
echter, dat de door de Minister bepaalde vergoedingen sterk af kunnen wijken 
van de bedragen, die de gemeenten werkelijk uitgeven. Vervolgens zien we, 
dat de bedragen bij de gemeenten onderling sterk divergeren. De grote ge
meenten zijn gemiddeld "duurder" dan de kleine. Hoe dit laatste verklaard 
moet worden, is moeilijk te zeggen. Misschien dat het verzorgingspakket bij 
de grote gemeenten groter is dan bij de kleine gemeenten en dat het pakket 
bij de kleine gemeenten goedkoper is, vanwege de geringere bureaucratie. 
Dit te onderzoeken lijkt ons typisch de taak van de gemeenteraadsleden, 
opdat zij weten of het onderwijs in hun gemeente "goedkoop afgedaan" 
wordt of niet. 
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We zullen U nu enkele vergelijkende cijfers laten zien over het eerste vijfjarig 
tijdvak (van 1956 t/m 1960). 

A 

Tijd
vak 

Vergoeding 
per lokaal 
ex art. 43 
Ie lid vast-

Bedragen, die werkelijk uitgegeven zijn per lokaal door de vol
gende gemeenten in de vijfjaarlijkse periode van 1965 tlm 1960. 
- - --._-- -- -~-- ------ ---------------

gesteld door Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht 
de Minister 

Haarlem W onse
radeel(1) 

- ---- -- ----- ----- -- ---------._-------._- -._--------- ~--~ 

1956 752.- 1598.21 2050.48 1436.49 1382.35 1739.54 706.07 
1957 800.- 1519.24 2086.78 1613.- 1306.21 1575.43 911.54 
1958 870.- 1714.85 2125.41 158.34 1346.22 1529.26 914.58 
1959 900.- 1610.81 2012.32 1578.47 1305.41 1662.95 780.-
1960 940.- 1981.34 2088.71 1550.45 1401.10 1963.99 780.-

B 

Tijd- Bedragen, die door de gemeente méér uitgegeven zijn per lokaal dan het 
vak bedrag, dat door de Minister is vastgesteld, de z.g.overschrijdingsbedragen. 

Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Haarlem Won se-
radeel(1) 

1956 873.21 1325.48 711.49 657.35 1014.54 56.07 
1957 719.24 1286.78 813.- 506.21 775.43 196.54 
1958 844.85 1255.41 688.34 476.22 659.25 134.58 
1959 710.81 1112.32 678.47 405.41 762.95 niets 
1960 1041.34 1148.71 810.45 461.10 1023.99 niets 

Opvallend is de zeer lage overschrijding van de gemeente Utrecht vergeleken 
met Amsterdam - Rotterdam - Den Haag en Haarlem. 

Uit hetgeen boven reeds is opgemerkt, zal men begrijpen, dat we niet bevoegd 
zijn hier een conclusie uit te trekken. 

Tijd
vak 

Ministeriële 
vergoeding 
per kleuter 

Bedragen, die werkelijk door de volgende gemeenten per 
kleuter zijn uitgegeven in het vijfjarig tijdvak van 

1956 tlm 1960 
ex art. 44, Amsterdam Rotterdam Den Haag 

Ie lid 
Utrecht Wonse

radeel 
-----._-- ------ ------------._-- ---------------_._------

1956 8.50 
1957 9.-
1958 12.-
1959 12.20 
1960 12.80 

22.63 18.28 11.99 18.59 34.19 
18.69 22.64 9.30 21.23 9.-
18.91 23.27 12.66 24.38 12.-
15.22 17.97 12.47 21.93 12.20 
15.22 20.10 12.97 19.80 12.80 
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Tijd- Bedragen, die door de volgende gemeenten méér zijn uitgegeven per 
vak kleuter dan de ministeriële vergoeding in het tijdvak 1956 t/m 1960. 

Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Wonse-
radeel 

-------~--~ -~-_.~- ---- -----,-- ----_.-- ----~~--

1956 14.13 9.78 3.49 10.09 25.69 
1957 9.69 13.64 0.30 12.23 niets 
1958 6.91 11.27 0.66 12.38 niets 
1959 3.02 5.77 0.27 9.73 niets 
1960 2.42 7.30 0.17 7.- niets 

Opvallend bij deze overzichten is de zeer lage overschrijding van de gemeente 
Den Haag. Maar ook hier kunnen wij er geen conclusie aan verbinden. 

De vraag die wij thans opwerpen, namelijk wanneer moeten de overschrij
dingsbedragen uitgekeerd worden, heeft al vele personen beziggehouden. 

Enkele gemeenten hebben vanaf het begin al gemeend, dat de besturen van 
de bijzondere scholen voorschotten op de overschrijdingsbedragen dienden 
te ontvangen. De gemeente Den Haag stelde zich op dit standpunt "teneinde 
een verantwoorde exploitatie van de bijzondere kleuterscholen mogelijk te 
maken." Ook het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vindt 
het voorschot noodzakelijk en keurt het goed dat de gemeenten Den Haag en 
Rotterdam voorschotten van 100% verstrekken, hoewel het voorschot volgens 
dit College niet verplicht is. Het College van Gedeputeerde Staten van Noord
Holland accepteert voor Amsterdam een voorschot van 80% op de over
schrijding, maar acht dit voorschot ook niet verplicht. 

Volkomen in tegenstelling hiermede is de beslissing van het College van 
Utrecht, waardoor het in 1957 aan de gemeente Utrecht niet meer toegestaan 
was voorschotten te verstrekken op straffe van geen goedkeuring van de 
gemeenterekening. Het College beriep zich, zoals ook de overige provincies 
deden, op art. 2, lid 5 van de Kleuteronderwijswet, dat luidt: 

"Aan bijzondere kleuterscholen mogen de gemeenten niet een geldelijke 
bijdrage of andere ondersteuning middellijk of onmiddellijk toekennen, dan 
in de gevallen en onder de voorwaarden, in de Wet genoemd." Bij de parle
mentaire behandeling heeft Minister Cals gezegd, dat dit lid een soortgelijk 
voorschrift is als art. 5, derde lid van de Lageronderwijswet van 1920. (Memorie 
van Toelichting blz. 29). Dit laatstgenoemde lid (art. 5, 3e lid L.O.-wet) is 
er om te voorkomen dat de bijzondere scholen bevoorrecht zouden worden 
boven de openbare. Het verbiedt de gemeenten de bevoorrechting. 

Dat een dergelijk lid toen (in 1920) opgenomen werd, is duidelijk als men 
bedenkt, dat we bij de grondwetswijziging van 1917 de financiële gelijkstelling 
tussen openbaar en bijzonder onderwijs kregen. De eerste realisatie van dit 
grondwetsartikel vinden we in de Lageronderwijswet van 1920. Sindsdien wordt 
de financiële gelijkstelling zeer consequent doorgevoerd, hetgeen steeds weer 
bij de parlementaire behandelingen bleek. 

Het besluit van het College van Gedeputeerde Staten van Utrecht om de 
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voorschotten te verbieden, is in strijd met de financiële gelijkstelling tussen 
openbaar en bijzonder onderwijs. Immers het totale overschrijdingsbedrag 
over een vijfjarige periode loopt voor een grote gemeente ver in de honderd
duizenden guldens. Wanneer het overschrijdingsbedrag van de periode 1956 
t/m 1960 in 1965, zoals in Utrecht geschiedt, uitgekeerd wordt, dan kan men 
er veel minder mee doen, dan in de jaren, waarop het betrekking heeft. Het 
C.B.S. heeft op ons verzoek een indexreeks van de waarde van de gulden 
gemaakt. De reeks, gebaseerd op de prijsindex van het levensonderhoud, ziet 
er als volgt uit: 

1956 

138 

1957 

125 

1958 

122 

1959 

121 

1960 maart 1965 

118 100 

Deze koopkrachtindexreeks betekent, dat de koopkracht in 1956 38% 
groter was dan in 1956 (maart) en in 1957 25%, in 1958 22 , in 1959 21%, 
in 1960 18%. Dit impliceert voor het bijzonder onderwijs in een grote gemeente 
een reëel verlies ten opzichte van het openbaar onderwijs van honderdduizenden 
guldens. M.a.w. er zijn veel minder mogelijkheden en er is dus een achterstelling. 

Voor de gemeente Utrecht geldt, dat er bijna 1 miljoen gulden aan over
schrijdingsbedragen aan het bijzonder onderwijs uitgekeerd moet worden. 
Hiervan is een gedeelte reeds als voorschot verleend in 1956. Was dit voorschot 
ook toen al verboden, dan was het reëel verlies ruim f 200.000,- voor het 
bijzonder onderwijs geweest. 

We zeiden al, dat art. 2 lid 5 van de Kleuteronderwijswet is ingevoegd om 
het bijzonder onderwijs niet te bevoordelen boven het openbaar onderwijs 
maar door de 1800 -interpretatie van het College van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht wordt het openbaar onderwijs sterk bevoordeeld. We waarderen 
de goedkeuring van de voorschotten in Noord- en Zuid Holland, maar wij 
menen op grond van de financiële gelijkstelling, dat de besturen van het bij
zonder onderwijs er recht op hebben en niet afhankelijk mogen zijn van de 
in de verschillende provincies wisselende stemmingen omtrent dit punt. 
Nimmer zal een overheidsorgaan een besluit mogen nemen, dat geen recht 
doet aan de grondwettelijk gewaarborgde gelijkstelling. Wij merken op, dat 
wij een voorschot op een bedrag, waar later recht op is, niet gelijk kunnen 
stellen aan een "geldelijke bijdrage of andere ondersteuning." Het verlenen 
van een voorschot op het overschrijdingsbedrag is geen bevoorrechting, maar 
een gelijkstelling. Vervolgens is het voor het rechtsgevoel onbevredigend dat 
in de ene provincie volkomen anders gehandeld wordt dan in de andere. 

De gedachte, die men wel verneemt, om de Minister te verzoeken het jaarlijks 
vastgestelde bedrag te verhogen, is niet reëel, aangezien er gemeenten zijn die 
er zich mee kunnen bedruipen. We hopen, dat de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen zich over het hier aangeroerde onderwerp zal uitspreken. 
Weliswaar geldt het hier alleen de o.i. onjuiste toepassing van een financiele 
gelijkstellingswet in één provincie. Maar de kwestie zelf is van principiële aard. 
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De wet op het voortgezet onderwijs bevat een soortgelijke regeling als de 
Kleuteronderwijswet. Wanneer straks die wet in werking treedt, mag een 
praktijk, als thans in de provincie Utrecht wordt toegepast t.a.v. de Kleuter
onderwijswet, geen herhaling vinden bij de uitvoering van de mammoetwet. 

1) Wonseradeel is een kleine gemeente met één openbare kleuterschool, die in 1956 
is gesticht; dit betekent dat de exploitatiekosten gering zullen zijn. De bedragen, die 
door de Minister vastgesteld zijn voor deze gemeente (4e klas) van 1956 tlm 1960 
zijn aanmerkelijk lager, nl.: 1650,-; 1715,-; 1780,-; 1780,-; 1780,-. 

150 

] 
I: 
t 
d 
( 

~ 

v 
h 
v 
z 
d 
s 
u 

g 

v 
( 

1: 
d 
r 
a 
n 
n 
l: 
e 
g 

a 
I 
v 
o 
k 
h 

11 



!!l 

NEl-conferentie over ontwikkelingshulp 

D e jaarlijkse studieconferentie van de Nederlandse Equipe van de NEl 
behandelde de "hulpverlening aan en samenwerking met de ontwikkelings

landen". Gezien de weinig sprekende naam is het misschien niet overbodig 
te vermelden, dat achter deze betiteling de internationale unie van christen
democraten schuilgaat en dat de Nederlandse Equipe bestaat uit KVP, ARP en 
CRU. 

De voorzitter van de Equipe, Prof. Dr. G. C. van Niftrik, opende de con
ferentie, die plaatsvond op 14 en 15 mei in Scheveningen, met een toespraak, 
waarin hij naar aanleiding van de kabinetscrisis een passage wijdde aan de 
huidige samenwerking van de drie christen-democratische partijen. Rij stelde 
vast dat "de huidige divergentie tussen KVP en ARP enerzijds en CRU ander
zijds de wezenlijke eenheid niet principieel en definitief verstoort. De christen
democraten horen principieel bij elkaar en kunnen elkaar praktisch niet mis
sen, aldus de voorzitter, die wilde aannemen dat de verwijdering van de CRU 
uit de regering een incidenteel en niet een symptomatisch karakter draagt. 

Na de opening ging de conferentie in vier discussiegroepen uiteen. In de 
groepen werden inleidingen gehouden door twee co-referenten. 

De eerste groep had als onderwerp "De wijze van hulpverlening en samen
werking". Eerste inleider was hier Drs.B. J. Udink, directeur van de Rotterdamse 
Centrale Kamer van Handelsbevordering. Hij beklemtoonde de onvervang
bare rol van de particuliere kapitaalsstroom naar de ontwikkelingslanden. Om 
de stagnatie die daarbij de laatste jaren is ingetreden op te heffen, moeten de 
rendementsmogelijkheden voor de investeerders voldoende en de risico's 
aanvaardbaar zijn. Daarom achtte hij multilaterale investeringsgaranties 
noodzakelijk en fiscale faciliteiten wenselijk. De hulpverlening zou zijns inziens 
nooit afdoende succes hebben, als de bevolkingsaanwas in de ontwikkelings
landen niet afneemt. In het algemeen moest de hulpverlening naar zijn mening 
een vorm van economische samenwerking zijn, waarbij wederzijds belang wordt 
gediend. 

Ook de tweede inleider in deze groep, Drs. C. J. H. Bertholet, assistent 
aan de Tilburgse Hogeschool, achtte hulp door handel van primair belang. 
Hij gaf verschillende concrete mogelijkheden aan om het nationaal inkomen 
van de ontwikkelingslanden te stabiliseren en te verhogen. Zo pleitte hij voor 
opheffing van de belemmeringen voor de import en de consumptie van arti
kelen uit de ontwikkelingslanden, voor mondiale afspraken inzake de productie
hoeveelheden en voor de vorming van internationale buffervoorraden. 

In groep 11 ("De vormen van hulpverlening en samenwerking") werden de 
inleidingen gehouden door Drs. H. G. M. Linnebank, tot voor kort secretaris 
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van het Katholiek Werkgeversverbond, en Drs. A. J. van der Meer, secretaris 
van het Verbond van Protestants-christelijke werkgevers. Deze groep moest 
enigszins "concurreren" met de eerste, omdat de afbakening tussen de "wijze" 
en de "vormen" van hulpverlening niet scherp kon zijn. Wij volstaan met de 
vermelding dat de groep zich aansloot bij de opmerking van Drs. van der Meer, 
dat de Wereldhandelsconferentie als nieuw overlegorgaan een positievere 
benadering van Westelijke zijde verdient. 

Prof. dL J. Verkuyl, secretaris van de Nederlandse Zendingsraad, waarschuw
de er in zijn inleiding voor groep 111 voor, de verschillende vormen van hulp
verlening tegen elkaar uit te spelen. Hij benadrukte tevens dat de ontwikke
lingshulp zich niet mag beperken tot de macro-structuren, maar tegelijk gericht 
moet zijn op beïnvloeding van de micro-structuren. Dit laatste is een typische 
taak voor de niet-commerciële particuliere organisaties, het onderwerp van 
deze discussiegroep. Prof. Verkuyl pleitte er dan ook voor dat de regering een 
bepaald percentage van de uitgaven voor ontwikkelingswerk beschikbaar stelt 
voor particuliere projecten, waarbij niet in de laatste plaats gedacht moet wor
den aan het uitermate belangrijke ontwikkelingswerk dat missie en zending 
verrichten. De tweede inleider, Drs. J. F. van Campen, secretaris van de 
Werkgroep "Landen in ontwikkeling", roerde onder meer de problemen aan, 
die voor vrijwilligers verbonden zijn aan hun uitzending voor enkele jaren 
naar ontwikkelingslanden. Naar zijn mening is het nodig zorg te dragen voor 
een zekere sociale "begeleiding", waarbij o.a. te denken valt aan een pensioen
regeling, hulp bij terugkeer en vrijstelling van militaire dienstplicht. 

Groep IV beschikte over slechts één inleider, n1. Or. K. J. Hahn, directeur 
van het Internationaal Christen-democratisch Studie- en Documentatiecentrum 
te Rome. Het thema van zijn inleiding was "De verantwoordelijkheid van de 
christen-democraten ten opzichte van de ontwikkelingslanden". 

In het forum, dat zaterdagmorgen plaatsvond, betoogde Or. Hahn - in 
aanwezigheid van minister Bot - dat aan de Westerse ontwikkelingshulp 
een nieuw, afsluitend element moet worden toegevoegd, namelijk de sociale 
en politieke kadervorming in de ontwikkelingslanden. In dit verband verwees 
hij naar de communistische politieke conceptie van de ontwikkelingshulp, die 
ondanks een veel geringere geldelijke inspanning meer "rendement" oplevert. 
Hij achtte het een taak van o.a. de politieke partijen en de vakbonden dit 
vormingswerk ter hand te nemen, en hij was van mening dat overheidssteun 
hiervoor gerechtvaardigd was. 

Overigens werd de forumdiscussie voor een groot deel in beslag genomen 
door de vraag of het noodzakelijk, gewenst, danwel geoorloofd is (een deel 
van) onze Westerse "geestesgesteldheid" te "exporteren" naar de ontwikke
lingslanden. Helaas ontbreekt ons hier de ruimte om de nogal tegenstrijdige 
opvattingen over dit vraagstuk recht te doen wedervaren. 

Dit summiere verslag kan het best eindigen met de constatering van generaal 
Mathon - die het forum leidde -, dat er nog veel besprekingen moeten 
komen voordat we kunnen zeggen dat we werkelijk vooruitgang hebben geboekt. 

Het volledige verslag van de conferentie is op aanvraag verkrijgbaar bij het 
partijbureau, afdeling internationale politiek. 
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Naar een nieuwe industrialisatieronde 

door drs. J. J. F. M. van der Heijden 

E én van de vraagstukken, die momenteel op de voorgrond treden, is dat 
van de industrialisatie in Nederland. Wanneer hierna wordt gesproken 

industrialisatiebeleid dan mag dit niet los worden gezien van andere be
leidsfactoren mede op ruimtelijk gebied als verkeer, agglomeratie, recrea
tie e.a. 

Aan het industrialisatievraagstuk zit ondermeer het aspect van spreiding 
(ruimtelijk- en welvaartspreidingsaspect) en het aspect van de sociaal-eco
nomische herstructurering. Dit laatste - wellicht meest urgente - aspect 
kan weer worden onderscheiden in het op een qualitatief hoger plan brengen 
van de Nederlandse industrie en in de noodzakelijkheid van synchronisatie 
ten aanzien van de herstructurering binnen het bestaande industriepatroon. 

Uitgaande van de gedachte, dat de industrialisatie moet worden gezien 
als het centrale element voor de welvaartsontwikkeling in de komende de
cennia, dient het industrialisatiebeleid beschouwd te worden als werkgele
genheidsbeleid gericht op de welvaartsontwikkeling. Dit beleid als zodanig 
zal niet meer benaderd kunnen worden in de eerste plaats als een quantita
tief maar als een qualitatief vraagstuk. Derhalve: niet het quantitatieve 
aspect van het werkgelegenheidsvraagstuk voorop te stellen, maar het 
qualitatieve aspect. 

Het is niet de bedoeling in dit artikel een uitputtende beschouwing te ge
ven over het industrialisatievraagstuk. Zoals bekend houdt een speciale 
commissie uit de Sociaal-Economische Commissie van de K.V.P. zich met 
dit vraagstuk bezig en zal haar bevindingen nog dit jaar in een rapport 
neerleggen. 

In dit artikel willen wij trachten het waarom van een "nieuwe industria
lisatie-ronde" aan te geven en daarnaast een globale aanduiding geven van 
de bijdrage die de overheid via haar beleid hiertoe kan leveren. 

Een nieuwe industrialisatieronde . 

Kort gezegd moet de vraag naar het waarom van een nieuwe industria
lisatieronde als volgt worden beantwoord: Het tot op heden gevoerde quanti
tatief -gerichte industrialisatiebeleid kan, gezien de huidige economische 
situatie en de zich daarin voordoende ontwikkelingen, niet meer actueel 
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worden genoemd. Daarnaast vraagt een beleid afgestemd op vergroting 
van de welvaart andere normen en beleidslijnen. 

Het is niet moeilijk een aantal practische voorbeelden te noemen waar
uit een kortsluiting tussen het beleid en de ontwikkelingen naar voren komt. 
Men denke aan de onbevredigende situatie in een aantal bedrijfstakken; 
de moeilijke positie van de marginale bedrijven; de Se industrialisatie-nota, 
aangekondigd als de laatste nota, hetgeen wijst op het aflopend karaker van 
het huidige beleid zonder dat daar iets voor in de plaats komt; de wijziging 
in de opzet van het regionale industrialisatiebeleid; de bevolkingsgroei; de 
ontwikkelingen in Europees en mondiaal verhand; etc. 

Het is duidelijk, dat een nieuwe, eigentijdse aanpak van het vraagstuk 
van de industrialisatie, neergelegd in een nieuwe industrialisatie-nota, 
nodig is. Deze nota dient, gebaseerd op de huidige situatie, toch voorna
melijk gericht te zijn op de volgende fase van de industrialisatie, als sleu
tel voor het oplossen van het welvaartsprohleem in de komende decennia, 
in de wereld van morgen. 

Een doelbewust industrialisatiebeleid van de overheid is hierbij onmis
baar. Dit beleid moet in belangrijke mate rekening houden met de ont
wikkeling in het buitenland met het oog op de structurele versterking 
van de concurrentie-positie van het Nederlandse bedrijfsleven in Europa 
en ia de wereld. 

Als uitgangspunt voor het overheidsbeleid geldt, dat de overheid zich 
heperkt tot hoofdzaken en dat haar heleid er met name op gericht is de 
risico-positie van het Nederbndse bedrijfsleven niet minder gunstig te 
doen zijn dan die van het huitenland, zo mogelijk zelfs beter, gezien de 
historische achterstand die wij als industrieland op andere nog hebben. 
Dit algemeen uitgangspunt kan nader worden geanalyseerd: 
a. het industriali~atiebeleid moet uitgaan van een functioneel-vrij-onder

nemerschap; 
b. er is geen behoefte aan een zeer gedetailleerd beleid; 
c. het beleid dient gericht te zijn op een verbetering van de risico

positie van het Nederlandse hedrijfsleven; 
d. het is niet uitgesloten, dat bij nieuwe technische ontwikkelingen of 

bij het tot stand brengen van noodzakelijk geachte bedrijven, de over
heid aan het bedrijfsleven een helpende en stimulerende hand toe
steekt. 

Een primaire taak van de overheid is het scheppen van een zodanig 
klimaat dat het industriële apparaat tot verdere ontplooiing kan komen. 
Zonder prioriteiten aan te willen geven houdt deze zorg voor het juiste 
klimaat in concreto onder meer in: 

1. zekerheid ten aanzien van de continuïteit van het beleid; 
2. bijdragen aan research en ontwikkeling; 
3. zorg voor een goede infra-structuur; 
4. verlenen, waar nodig, van belasting-faciliteiten; 
5. zekerheid ten aanzien van de kapitaalverschaffing; 
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6. industrie-minded maken van de bevolking; 
7. zorg voor aangepast onderwijs; 
8. sociale en maatschappelijke begeleiding; 
9. loon- en prijsbeleid; 

10. zekerheid ten aanzien van de overgangsfase. 
, 
I' Wij kunnen hier niet op al deze punten ingaan en zullen ons beperken 

I 

I 

tot een korte kanttekening bij het laatste punt, de zekerheid ten aanzien 
van de overgangsfase. 

Sinds de laatste wereldoorlog hebben marginale bedrijven veel steun 
ontvangen, waardoor de kwantitatieve werkgelegenheid mede op peil 
werd gehouden. Nu bestaan bij deze bedrijven spanningen, welke voor 
een belangrijk deel mede veroorzaakt zijn door het gevoerde beleid. 
Men kan dergelijke bedrijven nu niet zonder meer los laten. 

Tn de nieuwe qualitatief gerichte industrialisatie-ronde gaat het niet 
alleen om nieuwe vormen van industrie, maar evenzeer om het op een 
hoger qualitatief plan brengen van de bestaande industrie. 

Er zal van overheidswege voor moeten worden gewaakt, dat bestaande 
know-how, vakkennis enz. behouden blijven en dat kapitaalvernietiging 
op grote schaal wordt voorkomen. 

Waar bestaande industrieën door de snelle ontwikkeling in gevaar ko
men (denk bv. aan de steenkolen industrie in Zuid-Limburg) zal de over
heid moeten zorgen voor een synchronisatie ten aanzien van de teruglo
pende industrie en de uit werkgelegenheids-, maar voornamelijk ook uit 
welvaartsoogpunt, noodzakelijke andere vormen van industrie: een her
structureringsbeleid, dat breed is opgezet en dat alle elementen, welke 
hiervoor onder 1 t/m 10 werden genoemd, bevat. 

Een opmerking bij dit facet van het industrialisatiebeleid is op zijn 
plaats: nl. dat vermeden moet worden, dat bedrijfstakken, welke vanwege 
de huidige omstandigheden in moeilijkheden zijn geraakt - of dreigen 
te geraken - in hun geheel verdwijnen en vervangen worden door an
dere takken van nijverheid. Het herstructureringsbeleid houdt evenzeer 
in, dat de onder normale omstandigheden - m.n. gelijke internationale 
concurrentieverhoudingen -- "gezonde" bedrijven zich kunnen conti
nueren. De overheid richte daartoe hier in de eerste plaats haar aan
dacht op het scheppen van juiste internationale concurrentieverhoudingen. 

Overheid en bedrijfsleven 

Als algemeen uitgangspunt en als hoofdprincipe geldt, dat waar het 
bedrijfsleven in zijn totaliteit bereid is risco's te dragen, dit door de over
heid mogelijk gemaakt moet worden, niet alleen in nationaal, maar ook 
in Europees en mondiaal verband. 

Het kan gebeuren, dat ten gevolge van het overheidsbeleid een be
paalde industrie tijdelijk achterblijft. Dan zal de overheid moeten zorgen, 
dat adequate beleidsmiddelen worden aangewend om in deze tijdelijke 
moeilijkheden te voorzien. 
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Bestaan er voor het bedrijfsleven bv. vanwege nieuwe technische ont

wikkelingen moeilijkheden ten aanzien van het aantrekken van extra 
risico-dragend kapitaal, dan kan tijdelijke overheidsdeelneming op zijn 
plaats zijn. 

Liggen de moeilijkheden elders - bv. herscholing, infra-structuur enz. 
- dan zal daarin op analoge wijze door de overheid moeten worden voor
zien. De overheid zal zich echter geleidelijk terugtrekken naarmate aan
passing aan de nieuwe situatie plaats vindt. 

Het overheidsbeleid zal derhalve niet actief moeten zijn in de zin van 
het zelf-doen, het zelf-risico-dragen, maar actief in de zin van het a for
tiori zorgen, dat het risico-niveau voor het bedrijfsleven niet hoger ligt 
dan in het buitenland. 

Wij hebben ons hier moeten beperken tot enkele hoofdgedachten. Wan
neer de eerder genoemde commissie met haar rapport gereed is geko
men, zal zeker nog nader op dit onderwerp worden teruggekomen. 
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De crisis in de Europese Gemeenschappen 

door Mr. Th. C. Esse/aar 

D e crisis, die in de nacht van 30 juni op 1 juli jJ. om ongeveer twee uur 
is uitgebroken, is m.i. de ernstigste die de EEG en de Europese inte

gratie tot dusverre heeft getroffen. Deze crisis werd accuut precies zeven en 
een half jaar na de inwerkingtreding van de EEG en juist een half jaar voor 
de ingang van de derde etappe, waarin het EEG-verdrag in een duidelijke 
supranationale fase komt. 

Wat is nu de oorzaak van en wat de aanleiding tot deze crisis? En voorts 
was deze te vermijden geweest en is er een oplossing mogelijk? 

De oorzaak. 

Het lijdt geen twijfel dat de wezenlijke oorzaak van deze crisis een funda
menteel verschil van inzicht is tussen enerzijds de Franse regering (de Gaul
Ie) en anderzijds de regeringen van de vijf andere partners over de (juridi
sche) gestalte die het ène Europa moet aannemen en de politiek, die het in 
de wereld moet voeren. Over de politiek, die dit Europa in de wereld moet 
voeren, is het verschil van mening reeds eerder duidelijk tot uitdrukking 
gekomen en wel in de Navo, maar vooral in de mislukking om te komen tot 
een Europese Politieke Unie. 

Het verschil van inzicht over de juridisch-institutionele structuur van de 
Europese Gemeenschappen bestond eigenlijk ook reeds sinds het aan de 
macht komen van generaal de GaulIe in mei 1958, dus kort na de in
werking-treding van het EEG- en Euratomverdrag. Een crisis daarover 
hleef echter tot dusverre m.i. potentieel, omdat het EEG-verdrag, waarin 
met name de Europese integral ie zich de laatste jaren afspeelde, in zijn 
institutionele s1 ructuur voor de eerste twee etappen nog een sterk inter
gouvernementeel karakter had. Had de huidige Franse regering het EEG
verdrag nog hebben mo:::ten aanvaarden, zulks zou m.i. zeker niet geschied 
zijn, maar het verdrag was anderszijds ook weer niet zo supranationaal, dat 
het de Franse president er toe kon verleiden om zich aan het Verdrag te 
onttrekken en w verdragsschennis te plegen. 

Welke is nu rrecie~; dit verschil van inzicht? Kort gezegd, hestaat d;t ver
schil hierin dat de huidige Franse regering een Europese samenwerking 
wenst op voornamelijk intergouvernementele grondslag, terwijl de andere 
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vijf partners bereid zijn het nieuwe Europa een supranationale structuur 
te geven, zij het ook dat zij over de vorm en de mate waarin nog wel onder
ling van mening verschillen. Hoewel over het verschil tussen deze beide 
samenwerkingsvormen uitvoerige en zeer geleerde verhandelingen zijn ge
schreven, komt het er toch op neer dat bij een intergouvernementele vorm 
van samenwerking voor alle besluiten in beginsel de instemming van alle 
deelnemende landen is voorgeschreven, terwijl in een supranationale struc
tuur de besluitvorming ook met bepaalde meerderheden tot stand kan ko
men, terwijl daarnaast in aangeduide gevallen besluiten ook kunnen wor
den genomen door organen, die van de deelnemende regeringen onafhanke
lijk zijn (zoals de Hoge Autoriteit en de beide Commissies). 

Het is nu met name eerst in de derde etappe van het EEG-verdrag dat 
vele belangrijke besluiten (bv. op het gebied van de landbouw, het vervoer 
enz.) met een gekwalificeerde meerderheid in de Raad van Ministers kun
nen worden genomen. Dat betekent derhalve dat een enkele lid-staat, ook 
Frankrijk, kan worden overstemd. Deze derde etappe nu begint op I januari 
a.s., tenzij de Raad van Ministers op voorstel van de Commissie met een
stemmigheid besluit de tweede etappe te verlengen, hetgeen volgens het 
Verdrag (artikel 8 leden 5 en 6) nog mogelijk is tot een maximum van drie 
jaren, derhalve tot I januari 1969. 

Daarnaast kent het EEG-verdrag de mogelijkheid om het van de regerin
gen onafhankelijk orgaan, nl. de Europese Commissie, besluiten te laten 
nemen. Volgens artikel 155 oefent de Commissie de bevoegdheden uit welke 
de Raad haar verleent ter uitvoering van de regels die hij stelt. De gewone 
taak van de Commissie is evenwel om voorstellen aan de Raad te doen en 
volgens de opvattingen van de huidige Franse regering is het voldoende, 
wanneer de taak van de Commissie daartoe beperkt wordt. Waarbij de 
Commissie zich bovendien nog moet onthouden van "politieke" voorstellen 
en slechts als technisch orgaan heeft op te treden. In de afgelopen jaren 
heeft dan ook de Franse regering zich consequent verzet tegen alle pogin
gen om bevoegdheden aan de Commissie te delegeren andere dan van in 
het algemeen ondergeschikt technisch karakter. Ook ten deze kan de situa
tie na 1 januari aanstaande veranderen in een Frankrijk onwelgevallige 
richting. 

Ik herinner er dan ook aan dat reeds op 14 mei van het vorig jaar pre
mier Pompidou in antwoord op een vraag op een perslunch betreffende 
het artikel in het EEG-verdrag (artikel 148) volgens hetwelk beslissingen 
in de Ministerraad na 1 januari 1966 met een gekwalificeerde meerderheid 
kunnen worden genomen, gezegd heeft, dat het nimmer mogelijk zal zijn 
om "in belangrijke aangelegenheden gewichtige beslissingen te nemen te
gen de uitdrukkelijke wil van een land". En hij heeft daaraan toegevoegd: 
"Men moet er altijd naar streven de verschillende standpunten met elkaar 
in overeenstemming te brengen om zo een volledig akkoord te bereiken" 
(NRC 15 mei 1964). 

En de generaal heeft in hoogst eigen persoon nog op JO juni j.l. ter ge
legenheid van een ontvangst in het Elysée van Franse parlementsleden met 
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zoveel woorden een supranationaal Europa uitdrukkelijk afgewezen. Zulks 
geschiedde aan de vooravond van het beslissende overleg over de voorstel
len van de Commissie en waren duidelijk bedoeld als een laatste waar
schuwin~ aan de andere partners, dat hij de voorstellen van de Commissie 
op het gebied van de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees 
parlement niet kon aanvaarden. Daarin wordt immers voorgesteld aan een 
bovennationaal orgaan. nL het Europees Parlement, werkelijke invloed te 
geven op de hesluitvorming in de EEG, hetgeen zoals wij zagen niet past 
in de Gaulli5tische visie van een verenigd Europa. Laat ik ter illustratie 
de generaal zelf aan het woord laten. zoals zijn woorden voorkomen in de 
NRC van 11 juni j.L 

,.Wij willen geen supranationaal Europa, zo zei de Gaulle tegen een ka
merlid uit de Elzas. Fusie is onmogelijk. "Wat zou een supranationaal par
lement in Straatsburg vertegenwoordigen? Het zou geen vat hebben op de 
nationale belangen in Parijs of Rome. Wel kan wellicht een Europese con
federatie ooit mogelijk zijn, maar nimmer een fusie. De landen van de Ge
meenschappelijke markt hebben een- tot tweeduizend jaar geschiedenis 
achter zich en er kan dus geen sprake van zijn dat zij zich met elkaar ver
smelten". 

Toen een kamerlid opmerkte. dat de Verenigde Staten van Amerika toch 
ook een "supranationale fusie" vormen van staten, antwoordde de GaulIe: 
"Dat heeft er niets mee te maken. Amerika was een maagdelijk gebied. De 
pioniers hehben er niets gevonden. hehalve het geheente van de roodhuiden 
die zij hadden gedood. En dat heeft hen er niet van weerhouden een burger
oorlog te beginnen, die nog voortduurt, terwijl er in Europa naties zijn. 
Frankrijk. Duitsland en Italië. dat zijn landen die bestaan". 

Dit alles moge duidelijk maken welk fundamenteel verschil van mening 
er ook en met name t.a.v. de institutionele structuur van Europa bestaat. 
Nu heeft minister Luns in een televisie-interview op 9 juli j.1. gezegd dat 
hij hoopte, dat dit verschil Vë.n inzicht niet de inzet van de strijd zou zijn, 
want dan zou men werkelijk van de gevaarlijkste crisis tot op heden kun
nen spreken. Welnu. m.i. is dit de inzet van de strijd. Het is goed zich 
daaromtrent geen illusies te maken. 

De aanleiding. 

Zoals reeds aangeduid is <ie crisis ontstaan rond de voorstellen van de 
Commissie die zijn opgesomd in mijn artikel "De les van twaalf jaren" 
opgenomen in het juninwnmcr Veen dit tijdschrift (blz. 133 en vg.). Deze 
voorstellen vloeiden weer voort uit de verplichting van de Commissie om 
voorstellen tc docn betreffende de financiering van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid na I jl1li van dit jaar. De langzamerhand wel heel berucht 
geworden Vemrdening no. 25, die ook in de onderhandelingen met Enge
land een grote rol heeft gespeeld, bevat nl. slechts een regeling tot die 
datum, maar verplicht de Raad tot een besluit betreffende het financiële 
regime dat daarna voor de rest van de overgangsperiode zal gelden. Op de 
inhoud van deze voorstellen ging ik ten dele in in genoemd artikel. 
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Wat in dit complex van voorstellen echter met name de toorn van de 
Franse regering heeft opgewekt is het voorstel om de budgettaire bevoegd
heden van het Europees parlement te verruimen. De Commissie heeft dit 
gedeelte van haar voorstellen echter beschouwd als de natuurlijke conse
quentie van haar voorstel waardoor de Gemeenschap over eigen financiële 
middelen zou gaan beschikken. Immers vanaf 1 juli 1967 zou de Gemeen
schap niet meer worelen gefinancierd uit bijdragen van de Lid-Staten, maar 
zouden de landbouwheffingen en in toenemende mate ook de douanerech
ten geheven aan de buitengrens rechtstreeks in de Gemeenschapskas vloeien. 

Het Franse standpunt is nu dat de Europese Commissie veel verder is 
gegaan dan haar opdracht luidde. Zij had in die visie slechts financiële 
voorstellen te doen ter uitvoering van Verordening no. 25. Noch om voor
stellen over de douanerechten en noch minder om voorstellen tot wijziging 
van de regelingen van het Verdrag met betrekking tot het budget was haar 
gevraagd. Al is dit op zichzelf juist, het Verdrag bevat uitdrukkelijk het 
recht voor de Commissie om zulke voorstellen te doen (resp. de artikelen 
201 en 236), maar volgens de Franse regering hebben technocraten met 
hun vingers van de "politiek" af te blijven. 

Was de crisis te vermijden Rcweest? 

Hiermede komen wij op de vraag of de Commissie inderdaad verstandig 
gehandeld heeft door met haar omstreden voorstellen te komen. Had de 
Commissie niet moeten beseffen dat deze voorstellen tot wijziging van het 
Verdrag, die bedoelden de EEG duidelijk in een meer supranationale koers 
te sturen, voor Frankrijk absoluut onaanvaardbaar waren? Zeer waarschijn
lijk heeft de Commissie zich dat gerealiseerd, maar zij wist evenzeer dat 
een voorstel voor eigen middelen van de Gemeenschap (d.w.z. voor een 
communautaire schatkist) zonder voorstellen tot versterking van de bud
gettaire bevoegdheden van het Europees parlement onaanvaardbaar waren 
verklaard in de Nederlandse Tweede Kamer. En volgens het genoemde 
artikel 201 kan de Gemeenschap zich slechts eigen middelen verwerven, 
indien de nationale parlementen daarmede instemmen. 

De Commissie kon bij de uitvoering van haar opdracht derhalve onmoge
lijk tussen twee klippen doorvaren. Zij moest wel op een of op de andere 
klip varen. En dit is clan ook gebeurd. De twee standpunten waren onver
zoenlijk. De ene partij achtte meer supranationaliteit en meer invloed van 
het Europees parlement absoluut onvermijdelijk bij het creëren van een 
eigen schatkist, terwijl de andere partij deze wensen verfoeilijk achtte. 

Als de kaarten zo liggen, dan lijkt men een oplossing te kunnen vinden 
door het moment van de eigen middelen naar de toekomst te verschuiven. 
En de Fransen, scherpe analytici als zij zijn, hebben dan ook deze conclusie 
getrokken en zijn dienovereenkomstig in de vergadering van de Minister
raad van 15 juni met nieuwe voorstellen gekomen waarvan het wezenlijke 
kenmerk is dat het moment waarop de EEG over eigen middelen zal gaan 
beschikken voorlopig tot 1970 wordt uitgesteld. Uiteraard (en aanvankelijk 
is daar groot misverstand over geweest) zou wel het gemeenschappelijk 
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landbouwbeleid en ook het gemeenschappelijk douanetarief reeds in 1967 
moeten resp. kunnen worden verwezenlijkt en zou op die datum het ge
meenschappelijk landbouwbeleid ook geheel communautair worden gefinan
cierd. Deze financiering zou dan echter geschieden volgens het systeem 
dat nu reeds geldt voor de overgangsperiode n.l. door nationale bijdragen, 
zij het volgens een andere verdeelsleutel dan geldt voor de bijdragen voor 
de begroting. 

Hiermede offerde de Franse regering (voorlopig?) graag een idee (n.l. 
een eigen federale schatkist), dat zij in de eerste landbouwmarathon van 
december/januari 1962 wel had aanvaard, maar dat bij nader inzien toch 
niet past in de Gaullistische visie van een samenwerkend Europa. Waar
om zo vroeg ik dan ook in een beschouwing terzake in het Nederlands Ju
ristenblad van 10 april van dit jaar zou de Franse regering geporteerd zijn 
voor "eigen middelen van de Gemeenschap", d.w.z. voor het in handen 
spelen van vele miljarden aan de Brusselse "technocraten!" 

Maar zou met dit uitstel dan toch niet de Europees-parlementaire mede
zeggenschap over dit in 1967 voltooide gemeenschappelijke landbouwbeleid 
op z'n minst worden verschoven tot 1970? Hier nu is er een ander grotesk 
misverstand in het spel. Ook al zouden de voorstellen van de Commissie 
en zelfs de aanvullingen daarop voorgesteld door het Europees parlement 
in mei van dit jaar zijn gerealiseerd, dan nog zou de invloed van het Euro
pees parlement op de inkomsten en de uitgaven voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid nihil zijn gebleven. Deze inkomsten en uitgaven vloeien im
mers voort uit het in de gemeenschap te voeren agrarisch prijsbeleid en 
daarop verwierf het Europees parlement in de voorstellen van de Commis
sie geen enkele invloed. In mijn artikel in het juninummer concludeerde ik 
dan ook tot de beperkte betekenis en de onevenwichtigheid die het voorstel 
op het stuk van de budgettaire bevoegdheden voor het Europees parlement 
bevatte. 

Om evenwel terug te keren tot het compromis-voorstel van de Franse 
regering, men is daar niet ingestapt. Inderdaad kwam dit compromis ogen
schijnlijk neer op uitstel voor een federale schatkist en een "echt" Euro
pees parlement, in de Gaullistische visie was dit uitstel als afstel bedoeld. 
Bovendien de andere partij had de voorstellen van de Europese Commissie 
voor ondeelbaar verklaard. Deze zaken moesten hic et nunc geregeld wor
den. Het was alles of niets. Bloed zou er vloeien! (Zie de grote karikatuur 
van Opland in: "De Volkskrant" van 18 juni: De slag bij Waterloo (1815-
18 juni-1965). De standpunten zouden nu geconfronteerd worden. En inder
daad zelfs goede kenners van de Europese politiek als Drs. Metzemaekers 
hadden deze ontwikkeling niet verwacht. Men herinnere zich daarvoor 
hetgeen hij in "Het Parool" van 10 juni schreef. 

Onder die omstandigheden was, geloof ik dan ook, geen andere conclusie 
mogelijk dan dat het niet mogelijk was het onverzoenlijke te verzoenen. 
Die conclusie heeft minister Couve de Murville dan ook in de nacht van 30 
juni op 1 juli getrokken. En de kennelijke graagte, waarmede deze minis
ter, die anders toch van langdurig en nachtelijk overleg niet afkerig is, 
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tot deze conclusie is gekomen, wijst er m.i. op dat het afbreken van het ge
sprek de Franse regering niet veel pijn heeft gekost. Zijn er alleen tactische 
motieven of begint de EEG haar minder te interesseren? Persoonlijk meen ik 
dat dit met datumfetichisme niets van doen heeft - de Fransen hebben 
reeds eerder getoond daaraan niet te lijden - en dat hier voortgaand over
leg, zoals o.a. door Hallstein voorgesteld, geen uitkomst zou hebben ge
boden. De ene partij wilde nu iets regelen, dat de andere partij volstrekt 

verfoeide. 

Is een oplossing mogelijk? 
Onder zulke omstandigheden is het m.i. duidelijk, dat een oplossing 

slechts mogelijk is als een van de partijen toegeeft. Is te verwachten dat 
president de Gaulle bijvoorbeeld onder binnenlandse druk zal toegeven? Ik 
geloof, dat men er zeer verkeerd aan zou doen de invloed van het Franse 
bedrijfsleven op de Franse regering te overschatten. Over de mogelijke pres
sie van politieke groepen behoeft niet gesproken te worden, zeker niet na 
de debácle Defferre. En de Franse kiezers? Hirsch heeft in "Le Monde" ge
schreven, dat Europa de inzet van de presidentsverkiezingen in december 
a.s. wordt. Ik geloof daar werkelijk niets van. Ik meen dat hij zich daar
mede _ wat vele Europeanen doen -sterk vergist in de betekenis van 
de Europese integratie voor de gewone man in Frankrijk, maar ook elders. 
De Franse kiezer zal in december a.s. niet voor of tegen Europa stemmen, 
maar voor of tegen stabilisatie, voor of tegen de vijfde republiek. De uit-

slag lijkt mij niet dubieus. 
Kan men Frankrijk misschien met juridische argumenten en bv. een 

Hofprocedure tot de orde roepen? Het verbaast mij, dat nu dit op en top 
politieke geschil in al zijn hevigheid is losgebrand, men meent Frankrijk 
met een beroep op verdragsartikelen tot de orde te kunnen roepen en zelfs 
speelt met de gedachte dat het Hof in dit geschil een uitspraak zou moe
ten doen. De hemel moge verhoeden, dat men de enige instelling van de Ge
meenschappen met een politiek ongeschonden reputatie met dit geschil 
opscheept. Het zou daarmede voor een onmogelijke taak worden gesteld, 
die alleen maar prestigeverlies zou kunnen meebrengen. Bovendien te lang 
zou duren en uiteraard het geschil niet zou oplossen. 

Dit betekent natuurlijk niet, dat met name de Franse boycot van belang
rijke gemeenschapsorganen zoals de Raden van Ministers (ook van E.G.K.S. 
en Euratom) niet met het Verdrag in strijd zou zijn. Dit is deze boycot stel
lig. Kenmerk van de gemeenschappen is immers, dat "eigen richting" niet 
meer noodzakelijk en dus niet meer geoorloofd is, nu de Verdragen in vol
doende rechtsmiddelen voorzien. Uit deze boycot blijkt dan ook hoe boos 
de generaal geweest moet zijn. Want dit is een sanguinische reactie! Veel 
subtieler zou zijn geweest om alle voorstellen in de Gemeenschappen "met 

zorg te bezien!" 
Uit alles blijkt dat men aan beide zijden elkaars reactie niet heeft ver-

wacht. Heeft men het wezenlijke in het geschil niet onderkend? 
Zal dus door de andere parij moeten worden toegegeven? Indien men niet 
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voor jaren op het spel wil zetten wat tot dusverre in de EEG is bereikt en 
wat nog te bereiken is, vrees ik --hoe moeilijk dat ook zal zijn en hoe na
delig ook vanuit toekomstig onderhandelings-oogpunt - dat het daar in 
wezen wel op zal neerkomen. Immers zolang het Gaullisme het in Frank
rijk voor het zeggen heeft, is het een illusie te menen dat het EEG-verdrag 
in supranationale en democratische zin kan worden uitgebouwd anders dan 
met een eindeloos geduld en in zeer bescheiden proporties. Zoals de Navo 
zal ook de EEG met de GaulIe moeten leren leven en hopen hem te 
overleven. 
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Buitenlands Panorama 

FRANKRIJK 

T
egen de ochtend van de 18de juni jJ., aan het eind van een gehele nacht 
van hartstochtelijke discussies, zijn de zeventien vertegenwoordigers 

van de verschillende politieke partijen, die betrokken zijn bij de poging tot 
het bundelen van de krachten van de oppositie, zoals voorgesteld door de 
heer Gaston Defferre, socialistisch burgemeester van Marseille en kan
didaat voor het presidentschap van de republiek, uiteengegaan zonder dat 
het hun gelukt is een gemeenschappelijke basis te vinden. Een dergelijke 
daverende mislukking zal ernstige gevolgen hebben voor de toekomst 
van de Franse linkerzijde: voor de eerste maal sedert talrijke jaren had 
men gehoopt dat een nieuwe partij, met een brede basis en grote dynamiek 
op reeds korte termijn gevormd zou kunnen worden, dat een eind zou wor
den gemaakt aan de belegen verschillen van de oude partijen en aan 
het machteloze gekrioel van splintergroepen en studieclubs. De uitwer
king van deze mislukte poging dreigde recht evenredig te worden met 
de verwachtingen die zij had gewekt. 

Versleten aureool. 

Het mag enigszins nutteloos lijken na een zo duidelijke breuk over 
te gaan tot de verdeling van de schuldportie. Echter wijzen alle waar
nemers eensgezind op de beperktheid van de vooruitzichten die gehuldigd 
worden door de politieke staven en de mannen van het partijapparaat, 
die zich meer bekommeren om c\ektorale overwegingen dan om een 
politiek met toekomst visie. In dit verband heeft de secretaris-generaal 
van de socialistische partij, Guy Mollèt, die naast Defferre aan deze nut
teloze onderhandeling deelnam. meer dan eens getuigt van zijn gehecht
heid aan structuur en slagwoorden, die velen verouderd achten. Het is 
voor iedereen hier duidelijk: het is de hoogste tijd dat een nieuwe gene
ratie het hoofd van de politieke partijen van de linkerzijde die uit het 
verzet voortgekomen is, vervangt. Het aureool waarmee hun vroegere 
verzet tegen de bezetter hen omgeven heeft, is niet meer voldoende 
om het verouderde karakter van het politieke denken van deze respetac-
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bele partijleiders te verbergen. Maar men wist reeds voor het begin 
van de discussies dat dat een van de belangrijkste hinderpalen zou zijn 
die Defferre op zijn weg zou vinden. Deze factor zal ook in de toekomst 
zijn invloed nog doen gelden . 

.. Partij van de Arbeid" is collectivisme! 

Het verrassende element is geweest, dat ongeacht persoonlijke gevoe
ligheden en verborgen eerzucht, de grootste schuld voor deze mislukking 
over fundamentele kwesties, moet worden toegeschreven aan de Christen
Democraten. Het laatste congres van de M.R.P. immers was unaniem 
van mening, dat het zeer belangrijk was de structuur van het Franse 
politieke leven te vereenvoudigen, een streven waarvan de burgemeester 
van Marseille zich tot pleitbezorger had verklaart. Was dit slechts een 
tactische bijval? Hoopten de Chrsten-Democratische leiders in feite 
dat Defferre door zijn eigen partij zou worden gewraakt voordat de eigen
lijke onderhandelingen zouden beginnen? Men mag zich deze vraag ook 
nu nog stellen, want de posities die de heren Lecannet en Fontanet, 
respectievelijk voorzitter en secretaris-generaal van de M.R.P. hebben 
verdedigd tijdens de bijeenkomst die had moeten leiden tot de schepping 
van de Federatie, geven overduidelijk aan dat de Christen-Democratische 
Partij, gesommeerd te kiezen tussen rechts en links, links afgewezen heeft. 

De voorwaarden die ze namelijk voortdurend gesteld heeft voor haar 
aanvaarding, kwamen '1amelijk op een verwerping neer. De voornaam
ste geschilpunten betroffen de betrekkingen van de beoogde eenheids
partij met de communisten, het probleem van het niet-confessionele on
derwijs en de tussenkomst van de staat in het economische leven. 
Al hadden Lecannet en Fontanet zich niet zonder terughoudendheid eens 
verklaard met de nationalisatie van een bepaald aantal handelsbanken 
dan bleef het gebrek aan overeenstemming te aanzien van de beide 
eerste onderwerpen even groot. In de huidige omstandigheden zou geen 
enkele linkse partij, al zou zij alle organisaties die op dit ogenblik nog ver
deeld zijn, in één groepering onderbrengen, aan de macht kunnen komen 
zonder de impliciete steun, zo niet van de communistische partij als zo
danig, dan toch van haar kieLers. Lecannet nu, zou onmiddellijk reeds 
ieder mogelijk akkoord met de uiterste linker zijde afwijzen. Hij verwierp 
eveneens, op het stuk van hulp aan het confessionele onderwijs de status 
quo die de socialisten voorstelden en liet doorschemeren dat de afge
vaardigden van de M .R.P. voor de aanvullende kredieten zouden stemmen 
die door de regering-Pompidou misschien bereid is aan het confessionele 
onderwijs toe te wijzen. 

De meningen liepen sterk uiteen en dat was ernstg, maar de wil 
om tot een resultaat te komen had dit wel kunnen overwinnen. Men 
zag duidelijk dat de leiders van de Christen-Democratische Partij daar
toe niet geneigd waren toen het debat ging over de naam die men zou 
moeten geven aan de Federatie die men wilde oprichten. In overeenstem
ming met een vroegere verklaring stelde Defferre de naam "Fédération 
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démocrate socialiste" voor. Lecannet en Fontanet wilden niets weten 
van het woord "socialiste". Defferre bracht toen het bijvoegelijk naam
woord "travailliste" (vg!. "labour") naar voren. "Fédération travaillis
te" (Federatie van de Arbeid): deze onschuldige benaming was nog niet 
onschuldig genoeg en klonk de zeer gevoelige heren van de M .R.P. nog te 
collectivistisch in de oren. 

Symbool en samenvatting van de discussie: men kon het niet eens 
worden over een bijvoegelijk naamwoord. De breuk was volledig. 

Een beroep op het volk. 

De kandidatuur-Defferre stond zo weer op losse schroeven. De burge
meester van Marseille had zich bij het begin reeds aangediend als her
vormer van het Franse politieke leven. Het hoogste ambt waarop zijn 
kans, tegenover generaal de GaulIe in ieder geval gering was, interes
seerde hem minder dan de mogelijkheid de oppositie van de linkerzijde en 
van de links georiënteerde middenpartijen tot een organisch geheel te 
hergroeperen. Het terugkrabbelen van de M.R.P. heeft de verwezen
lijking van dit plan nu onmogelijk gemaakt. Indien hij zijn kandidatuur 
voor het presidentschap had gehandhaafd, zou dit voor Defferre hebben 
betekend dat hij er voortaan genoegen mee nam als kandidaat van de 
socialistische partij alleen op te treden ~ hetgeen in tegenspraak was 
met zijn grotere plan ~ maar wel strookte met de wens van de leiding 
van de socialistische partij. Daarvoor voelde hij niets. Hem bleef nog 
over de mogelijkheid de Franse publieke opinie in het geweer te roepen 
tegen de ongemeenlijke achterlijkheid van de traditionele politieke orga
nisaties en de strijd voort te zetten zonder en misschien wel tegen de 
leiding der politieke partijen en hun bureaucraten. Maar zowel zijn tem
perament als zijn overtuiging belette Defferre een beroep op het volk 
te doen. Teruggekeerd in zijn goede stad Marseille gaf hij vanuit zijn 
stadhuis, na enige dagen te hebben nagedacht, een verklaring uit waarin 
hij de terugtrekking van zijn kandidatuur bekendmaakte. 

Temidden van de brokstukken. 

Zo heeft, nu nog maar enkele maanden ons scheiden van de presidents
verkiezingen, de niet-communistische linkerzijde geen kandidaat van enig 
formaat meer die het op kan nemen tegen de Gaullisten. Bovendien 
heeft de linkerzijde ten overstaan van het volk, dat een en ander aan
dachtig gevolgd heeft, het overduidelijke bewijs geleverd van haar on
macht om zich aaneen te sluiten. Duizenden mensen die het politieke wel
zijn niet onberoerd laat (maar die er weinig voor voelen om toe te 
treden tot de oude, in discussie geraakte partijen), de studiegroepen, de 
politieke clubs, die de laatste tijd in aantal sterk toegenomen zijn, 
volgden met instemming het verloop van het experiment, waaruit een 
nieuwe politieke groepering te voorschijn had kunnen komen, die het hun 
mogelijk zou hebben gemaakt eindelijk hun abstracte analyses en hun 
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aspiraties in daden om te zetten. Ook in dit opzicht zijn de gevolgen van 
de mislukking niet te overzien. De dépolitisatie die het Franse politieke 
leven te zien geeft en het voortdurend bloedverlies waaraan de partijen 
lijden, kunnen in de komende maanden slechts sterker worden. Temidden 
van zoveel brokstukken is Defferre paradoxaal genomen de enige linkse 
politicus die met een groter prestige uit dit avontuur te voorschijn is 
gekomen. 

De burgemeester van MarseiIle heeft steeds gedaan wat hij gezegd 
heeft. zijn woorden en daden vielen samen en het is vooral voor Frank
rijk vermeldenswaard, dat de moed die hij getoond heeft in moeilijke om
standigheden, door zijn tegenstanders zelf erkend is. Het krediet, dat hem 
een bewogen week heeft doen beleven zou hem wel eens te stade kunnen 
komen. Bovendien weet Defferre bij zijn handige en voorlopige terug
tocht, dat geen enkele concentratie van de niet-communisten ontstaan 
kan, zonder dat hij daarvan de leider wordt. 

De verwarring regeert. 

In afwachting van deze nog ver verwijderde mogelijkheid, geven de 
politieke families die even verontrust waren door het initiatief van Def
ferre, uiting aan hun tevredenheid. 

De communisten, die de burgemeester van Marseille fel hebben aange
vallen toen de fusie van de M.R.P. en de socialistische partij enige kans 
op succes leek te hebben, voeren nu een groots opgezette "verleidings"
campagne tegen de socialisten. De communistische leiders voelen er 
niets voor een eigen kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen. 
Een dergelijke operatie zou voor hen riskant zijn: men kan zich n1. voor
stellen, dat een belangrijk deel van hen die gewoonlijk op de communisten 
stemmen bij gemeenteraads- of parlementsverkiezingen, niet bereid is 
zover met hen mee te gaan, dat zij hun stem uitbrengen op een com
munistische opvolger van generaal de GaulIe. Anderzijds zagen de com
munisten, door de poging van Defferre door een politiek isolement 
bedreigd, met vreugde de mogelijkheid van de vorming van een nieuw 
volksfront, waardoor ze opnieuw actief aan het Franse politieke leven 
zouden kunnen deelnemen, al zou de prijs die ze daarvoor hadden moeten 
betalen hun steun aan een socialistische kandidaat zijn. Het heeft er 
evenwel niet de schijn van dat de leiders van de socialistische partij 
bereid zijn hen hierin te volgen. 

In deze omstandigheden staat de herkiezing, in december, van gene
raal de GaulIe of zijn "troonopvolger", waarschijnlijk Pompidou, vast. 
De gaullistische partij zou op deze wijze nog zeven jaar hebben om 
een grote conservatieve partij te organiseren, waarvan de hechtheid 
sterk afsteekt tegen de verwarring die bij de linkerzijde heerst. 

Met of zonder generaal de GaulIe is het "après-gaulisme" geen zaak 
van de nabije toekomst. 

Pierre Michel, Pars. 
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Parlementaire kroniek 

Mijnwet Continentaal Plat 

H
et eerste wetsontwerp, ingediend door het kabinet-Marijncn, dat aan 

de kabinetswissc1ing een wijziging te danken heeft, is de Z.g. "natte 
mijnwet" geweest. Hierbij is duidelijk het "accentverschil" tussen een 
kabinet met socialisten en een met liberalen te bespeuren. Bij het debat 
over de regeringsverklaring, had fractieleider, drs. W. K. N. Schmelzer 
(KVP) te verstaan gegeven, dat de KVP tot regeren bereid is, wanneer 
een juist evenwicht bestaat tussen de overheidstaken en de ontplooiings
mogelijkheden voor het particulier initiatief. Welnu, zo zei de heer Schmel
zer toen, dat evenwicht is bij het kabinet-Cals aanwezig. Hij moest bij die 
uitspraak ongetwijfeld hebben gedacht aan de "natte mijnwet", want daar
in zou de invloed van de staat het wezenlijke meningsverschil gaan opleve
ren met de vroegere coalitie-partners. Minister Den Uyl had bij zijn 
optreden onmiddelijk zijn v,rensen ten aanzien van de Mijnwet Continentaal 
Plat op tafel gelegd, wensen, die participatie van de staat in de exploratie 
en exploitatie van alle delfstoffen in de bodem van de Noordzee mogelijk 
moesten maken. 

Daar had de V.v.D. niet van terug, terwijl ook bij de K.v.P. enige be
denkingen bestonden tegen de vorm, waarin de nieuwe bewindsman van 
Economische Zaken aan zijn bevoegdheden uitvoering zou willen geven. 
Mr. P. Blaisse, zelf kennelijk tot een minderheid in de KVP-fractie beho
rend, die met de wijzigingen in de wet niet gelukkig was, kwam met een 
amendement, dat een versterking moest opleveren van de parlementaire 
invloed, nadat de betrokken minister via een Algemene Maatregel van 
Bestuur opsporings- en/of winninp,svergunningen heeft afgegeven. Wan
neer een-vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der Kamers 
dit binnen dertig wenst, moet een dergelijke A.M.v.B. ter goedkeuring 
aan het parlement worden voorgelgd, aldus het amendement-Blaisse. 

Van de zijde van de C.H.U. kwam de heer Van de Peijl nog met een sub
amendement, dat het aantal kamerleden van "een-vijfde" tot "een-tiende" 
wilde verkleinen. 

Al poogde minister Den Uyl het amendement-Blaisse te doen verwerpen, 
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hij maakte daarop geen schijn van kans. Het deed wat vreemd aan, dat 
de bewindsman toen hij een beroep deed op de ondertekenaars om hem 
vrijheid van handelen te geven, uitdrukkelijk sprak tot de heren B1aisse 
(KVP) en RooIvink (AR), eenvoudig het feit negerend, dat ook dr. ir. 
A. P. Oele (P.v.d.A) zijn handtekening onder het stuk had geplaatst. Van 
de kant van de K.V.P. werd de minister er aan herinnerd, dat inzake de 
bevoegdheden van het Europees parlement, vooral door zijn partijgenoten 
een felle strijd was en wordt gestreden. Men begreep niet, waarom de 
bewindsman nu met alle macht poogde de parlementaire invloed terug 
te dringen. Ook de heer Oele (P.v.d.A.) liet weten de minister niet te 
kunnen volgen. Deze gaf daardoor zijn verzet in tweede termijn vrijwel 
volledig op. Het amendement kon z.h.s. worden aangenomen. Alleen de 
communisten waren tegen, omdat, mals de heer Bakker zei, het toch 
alleen maar gaat om de macht van de oliemaatschappijen. Het sub
amcndement-Van de Peijl maakte gcen enkele kans en kreeg alleen de steun 
van de VVD, ('HU en de splinterparijen. 

Uiteraard was dit gevecht de hoofdzaak van het debat, omdat de liberale 
poging de klok terug te draaien niet anders kan worden beschouwd, dan 
als een nutteloos achterhoedegevecht. De liberalen dienen zich nu een
maal te realiseren, dat er een kabinetscrisis is geweest en dat zij daarbij, 
welbewust en weloverwogen, aan het kortste eind hebben getrokken. 'Van
neer dan, als gevolg van het optreden van een nieuw kabinet, een wets
ontwerp wordt gewijzigd, dan is het duidelijk, dat elke poging om de oude 
toestand te herstellen gelijk staat met het uitlokken van een nieuwe crisis. 
Minister Den Uyl kon daarom ook vrij scherp reageren op het amende
ment-Portheine (VVD). ebt deze uitzichtloze onderneming in woorden 
vertolkte. Hij zei. dat mr. Portheine over het "meeprofiteren van de 
,.ta:1t had gesproken" alsof J,ij icts heellaaghartigs op het spoor was ge
komen". Gaat het hier om iets wat de staat niet toekomt, zo vroeg de 
minister zich af? Hij doelde niet op de deelname van de staat in de opspo
ring en winning van aardgas. r:Jaar wel op de mogelijkheid voor de staat 
om ook aan exploitatie en exploratie van a<trdolie deel te nemen. Wanneer 
een oliemaatschappij olie heeft gevonden, heeft zij krachtens de nieuwe 
wet, een vergunning nodig om tot winning over te g~an. In die vergunning 
legt de minister van Economische Zaken dan zijn voorwaarden neer, 
die participatie van de staat kunnen inhouden tot een percentage van 
maximaal 50. Nu was de liberale redenering, dat het risico-dragende 
werk door de oliemaat~charpijen moet worden verricht, terwijl de staat 
pas dan gaat deelnemen, wanneer de exploratie succesvol is geweest. 
Minister Den Uyl had tegen deze reeknering sterke argurnenten. Op de 
ceste plaats wees hij erop, dat de staat de feitelijke eigendom van de 
hodemschatten, kr:lchtens !,ct verdrag van Genève bezit. Op de tweede 
plaats cIoet cIc sbat niets onhehoorlijks door een maatschappij toe te 
staan naar dit ~;(aatseigendom te zoeken. Men kent precies de voorwaar
den, waaronder dat geschiedt en de risico's die men dan loopt. Wanneer 
nu de staat later aan de winning gaat deelnemen. dan draagt zij tevens 
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een evenredig deel in de kosten van de opsporing. Wanneer de staat een 
deel van opbrengst claimt, aldus drs. Den Uyl, dan doet zij dat namens 
ons allemaal. De staat treedt dan ook dan op als hoedster van het alge
meen belang. Als de staat daarbij niet het optimale krijgt, blijft zij beneden 
de maat als hoedster van dat algemeen belang. Overigens: waarom zou 
de staat wel voor 50 pct. in het aardgas mogen deelnemen en niet in de 
aardolie, zo vroeg de minister aan de liberale oppositie? 

Minister Den Uyl beloofde de Kamer wel rekening te zullen houden met 
de risico's die aan exploratie verhonden zijn. Maar hij kon niet zeggen, 
dat het daarbij om zulke enorme risico's zou gaan, dat de staat reeds 
bijvoorbaat de handen er van af zou moeten houelen. 

Ten aanzien van de voorwaarden, die voor exploratie en exploitatie 
gesteld zullen worden, zei de hewindsman nog, dat naar zijn mening 
het Nederlandse deel van het continentale plat aantrekke'lijker is dan de 
andere delen. Hij doelde hierbij kennelijk op de vondsten, die reeds in 
Noord-Nederland zijn gedaan, waardoor de kans op voortzetting van de 
structuren onder de Noordzee groot moet worden geacht. In dit verband 
verklaarde de bewindsman nogmaals, dat de overheid bij het vaststellen 
van de financiële voorwaarden daarmee rekening zal moeten houden, om
dat zij anders in gebreke zou blijven als hoedster van het algemeen belang. 

Toen de Kamer het amendement-Blaisse (KVP) z.h.s., met alleen de 
communisten tegen, had aangenomen, was de spanning in feite geweken. 
Tevoren was een motie-Geelkerken (AR) met 92 tegen 25 stemmen ge
sneuveld. In deze motie had de Kamer moeten uitspreken, dat staats
deelname aan oliewinning zich tot minder dan 50 pct. zou moeten beperken. 
Minister Den Uyl zei, dat de zin van de motie hem ontging: de motie 
laat de staat ruimte tot 49 pcl. De heer Geelkerken kreeg slechts zijn eigen 
AR-fractie, de C.H.U. en vier KVP'ers aan zijn zijde, n.1. de heren Van Son, 
Noteboom, Schuyt en Blaisse. 

De heer Geelkerken had meer succes met een amendement, dat ieder 
opsporingsonderzoek door de staat of door een rechtspersoon, waarin de 
staat een aanmerkelijk belang heeft, wil binden aan voorafgaande machti
ging bij cle wet. Dit haalcle cle eindstreep met 62 tegen 55 stemmen, waarhij 
van de KVP-fractie 25 leden vóór en 14 tegen stemden. Tegen stemclen ook 
de P.v.d.A., P.S.P. en C.P.N. De frontale liberale aanval op het wets
ontwerp en het kabinet vervat in een amendement-Portheine wercl tenslotte 
met 88 tegen 28 stemmen verworpen. De liberalen kregen alleen steun 
van de c.H.U., S.G.P" de heer Jongeling (GPV) en de KVP'ers Van Son, 
Blaisse en Noteboom. Het wetsontwerp zelf werd aangenomen bij zitten 
en opstaan. Tegen stemden de V.v.D., P.S.P., C.P.N., S.G.P" Boerenpartij, 
het G.P.v. en vier leclen van eH.U. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, dl'. G. M. J. Veld
kamp, heeft aan zijn wetgevencle arbeid een nieuw, belangrijk werkstuk 
toegevoegd: de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, in de wan-
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deling W.A.O. genaamd. Uitbundig was de lof, die de bewindsman daar
voor in ontvangst moest nemen toen deze "sociale mammoetwet" in 
openbare behandeling kwam. "Ik stel er prijs op namens mijn fractie 
hulde te brengen aan en onze grote waardering uit te spreken jegens 
de bewindsman voor diens grote conceptie, welke hij in dit wetsontwerp 
heeft neergelegd", zei de KVP'er Jan Maenen. Van A.R.-zijde kreeg 
minister Veldkamp te horen, dat hij zich met deze W.A.O. ten tweede 
male heeft geschaard in de rij der groten van de sociale verzekering, 
n.l. Talma en Aalberse, aluds de heer B. RooIvink. 

De W.A.O. vervangt vijf sociale wetten, n.l. de Invaliditeitswet, de 
Ongevallenwet 1921, de Mijnarbeidersinvaliditeitswet, de Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 en de Zeeongevallenwet 1919. Zij worden, om met 
minister Veldkamp zelf te spreken, niet alleen door de W.A.O. vervangen, 
maar ook herzien op een wijze. die uit sociaal oogpunt een bijzonder ver
antwoorde regeling te zien geeft. De Tweede Kamer heeft voor de behan
deling van de W.A.O. geen weken nodig gehad. De openbare behandeling 
van de Invaliditeitswet is destijds een uitgebreide marathon geworden. 
Zij duurde van 15 oktober 1912 tot 15 november 1912, van 4 februari 1913 
tot 28 februari 1913, waarna op 7 maart van dat jaar de eindstemming 
plaats vond. Toen waren redevoeringen uitgesproken, die meer dan 1000 
bladzijden van de Handelingen besloegen. Om de vergelijking volledig 
te maken: ditmaal had de Kamer niet meer dan twee avonden nodig, 
waarna op de derde behandelingsdag een uur voldoende was om het 
ontwerp de eindstreep te doen halen. Het gehele debat had daarmee 51 
bladzijden van de Handelingen in beslag genomen. 

Vanuit de Kamer had minister Veldkamp geen bestrijding te overwinnen. 
Hij moest veel meer "verklaren en toelichten", waarbij door de Kamer 
enkele wensen op tafel werden gelegd, die niet via amendementen, maar 
via moties moesten worden uitgesproken. Op de eerste plaats speelde 
de gedachte van uitbouw van de W.A.O. tot een volksverzekering. Krach
tens de opzet-Veldkamp is de wet een sociale verzekeringswet, geldig 
voor alle loontrekkenden, die - door welke oorzaak dan ook - hun ge
schiktheid tot arbeid hebben verloren. Dat betekent, dat de zelfstandigen 
en zij, die nimmer aan het arbeidsproces hebben deelgenomen, buiten 
deze voorzien ingen vallen. Min ister Veldkam p zelf onderschreef de idee 
dat het later tot een volksverzekering moet komen, maar hij moet hiervoor 
wachten tot de adviserende instanies. zoals de S.E.R., hun adviezen zullen 
hebben uigebracht. Ten aanzien van het belang, dat met een goede wette
lijke regeling gemoeid is, was het niet verantwoord om deze uit te stellen 
tot beslist zou kunnen worden over een volksverzekering. 

Tn de problematiek van de sociale verzekering voor loontrekkenden 
speelt altijd weer de inkomensgrens mee. Zo ook hier. Het ging daarbij 
over de uitkeringsgrens, die tevens premiegrens zou zijn. De regering was 
uitgegaan van het maximum dagloon van f 27, wat een premie- en uit
keringsgrens (maximaal 80 pct) zou opleveren van f 8450. De heer B. 
RooIvink (AR) legde evenwel een motie op tafel, waarin de wens werd 
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uitgesproken deze grens te verhogen tot f 20.000, waardoor de maximale 
uitkering niet f 6760 maar f 16.000 per jaar zou kunnen worden. Deze mo
tie kreeg in de Kamer vrijwel unanieme steun, alleen de communisten en 
vier KVP-ers waren tegen. Minister Veldkamp had laten uitrekenen, dat 
deze loongrensverhoging de kosten van de W.A.O. met honderd miljoen 
gulden zou doen stijgen tot f 700 miljoen. In 1938 gaf Nederland voor de 
invaliditeitsverzekering rond J 15 miljoen uit, welk bedrag in 1965 tot J 480 
miljoen zal zijn gestegen. De optrekking van de premie- en uitkeringsgrens 
zal echter geen verhoging van de premie nodig maken, omdat door de 
optrekking van de grens de premie-inkomsten automatisch toenemen. 
Minister Veldkamp heeft zich over deze motie niet duidelijk uitgesproken. 
De kwestie van de dagloongrenzen wordt pas beslist, nadat de Sociale 
Verzekeringsraad de minister een advies zal hebben uitgebracht. Wan
neer cle bewindsman zich nu in de Kamer zou hebben vastgelegd, zou de 
adviserende functie van de S.v.R. in feite zijn uitgehold. Maar het staat 
vast, dat dr. Veldkamp de motie-Roolvink niet onwelwillend tegemoet is 
getreden. Aan cic andere kant was er een motie-Van Lier (P.v.d.A.), die 
wilde vastleggen, dat zij, die reeds thans een invaliditeitsuitkering krij
gen door de inwerkingtreding V:1n de W.A.O. niet minder zullen kunnen 
ontvangen. De W.A.O. immers koppelt de uitkering van het werkelijk ver
diende loon, zij het met hiervoor reeds genoemde maximum. De uitkerin
gen krachtens b.V. de Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers waren gefixeer
de bedragen. De motie-Van Lier wilde clus verhinderen, dat een wettelijke 
verbetering voor de groep tot een verslechtering voor enkele individuen 
zou leiden. Ook deze motie kreeg de instemming van de gehele Kamer. 

Over de graad van invaliditeit werd snel gediscussieerd, maar tot af
wijkende uitspraken kwam de Kamer niet. Minister Veldkamp heeft zeven 
klassen in de wet neergelegd, beginnend bij 15 pct. invaliditeit en oplopend 
tot 100 pct. De uitkeringen correronclcrcn daarmee: minimaal 10 pct. van 
het dagloon, maximaal 80 pct. Van liberale zijde werd aangedrongen om 
het minimnm invaliditeitspercentage op 25 te hrengen, een suggestie, die 
geen steun kreeg. Tenslotte waren er wensen ten aanzien van de medische 
bC[~elcicling. Vooral de KVP'er Maenen legde er sterk de nadruk op, dat 
de verstrekking van revalidatievoorzieningen bijzonder belangrijk is. Mi
nister Vc\dkamp erkende, dat het percentage validiteit voo;' de invalide 
veel belangrijker is. In het kader van de W.A.O. zullen dan ook vrijwel 
alle verstrekkingen \;e~chikbaar komen. De uit bouw van een gemeenschap
pelijke medische dienst, waartoe een motie-Tilanus (CHU) de wens te 
kennen gaf, sprak ook minister Veldkamp aan. Bij de KVP hestond aan 
de motie geen behoefte. Zij werd evenwel aangenomen. Van groot belang 
zullen straks de consequenties zijn, die aan cle vaststelling van de loon
en premiegrens verbonden worden. Minister Veldkamp heeft de Kamer 
laten weten, dat optrekking van deze grens in cle WA.O. overeenkomstig 
de motie-Roolvink, tot f 20.000 hetzelfde gevolg zal moeten hebben voor 
de loongrens in de Ziektewet en de Werkloosheidwet. 
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Omroepbe,leid 
Tenslotte was er dan, op het eind van het parlementaire zittingsjaar, 

het "piece de résistance" van politiek Nederland: het omroepbeleid, zo
als dat via het plan-Bot, en het plan-Cals, gestalte had gekregen in de 
nota-Vrolijk. Gezien het feit, dat deze zaak oorzaak was van een kabinets
crisis, is moeilijk vol te houden, dat de Kamer met een "nieuwe" materie 
te maken kreeg. De rechtsstreeks gekozen volksvertegenwoordiging heeft 
zich, sinds de behandeling van de nota-Reclametelevisie van de staats
secretarissen Scholten en Veldkamp, zo vaak en zo intens met de proble
men bezig gehouden, dat niet ten onrechte moest worden vastgesteld, dat 
de zaak is doodgepraat. Aan de ene kant staan de opvattingen van de 
VVD, een deel van de CHU, enkele leden van de KVP en één lid van de 
P.v.d.A. die zich baseren op een omroepbestel, geheel los van verenigin
gen en ledentallen. Aan de andere kant de idee van het open bestel op 
basis van een aantal voorwaarden, waaraan iedereen, die zegt iets te repre
senteren, zou moeten kunnen voldoen. Aan deze openheid is tevens in het 
plan-Cals, c.q. de nota-Vrolijk gekoppeld de invoering van reclameuitzen
dingen op aIle radio- en televisienetten en de invoering van het derde 
radio (FM)-net per 15 oktober a.s. Tevens is de openheid gedemonstreerd 
via de oprichting van een NRU en NTS-nieuwe stijl. In deze samenwer
kingsorganen moet een gezamenlijk programma tot stand komen, dat 
wordt vervaardigd door eigen personeel ten dienste van de beide over
koepelende instanties. Dit in tegenstelIing tot de huidige situatie waarbij 
de NRU en de NTS die programma's als gezamenlijke programma's 
brengen, die door de omroepverenigingen gemaakt, daartoe worden 
"uitverkoren". De strijd, voor zover daarvan in de Kamer na alles wat er 
gebeurd is, nog sprake kon zijn, ging over de vraag of op basis van het 
open bestel zich werkelijk nieuwe gegadigden zuIlen aanmelden. 
Mr. W. Geertsema, fractieleider van de VVD verwachtte het niet, evenmin 
freule Wttewaal van Stoetwegen, sprekend namens een deel van de CHU
fractie en mr. P. BIaisse, optredend als woordvoerder van enkele KVP'ers. 
De meerderheid van de Kamer meende, dat de openheid er is en dat het 
aan iedereen nu vrij staat van de mogelijkheden gebruik te maken. Dat 
de eensgezindheid bij de CHU tegen de plannen van het kabinet-Cals niet 
groot meer is, bleek tussen de bedrijven door uit de rede van de heer 
Kikkert, die zei zich zeer wel met deze plannen te kunnen verenigen. En: 
hij sprak over "wij", zodat deze CH-afgevaardigde zeker geen eenling in 
zijn fractie was. 

Een tweede strijdpunt was de vraag of de pers gemengd moet worden 
in de verkoop van reclame voor radio en t.v. De voorstanders hiervan, die 
men vooral bij de A.R. vond, betoogden met de nota van de Ned. Dagblad 
Pers, dat de pers hiervoor in de eerste plaats geroepen is, ook gelet 
op de kennis van de reclame, die zij bezit. Minister Vrolijk handhaafde zijn 
opvatting, dat de pers een belanghebbende bij de omroepreclame is en dat 
het onjuist zou zijn aan een belanghebbende de verkoop van de reclame 
toe te vertrouwen. Een compromis werd door mevrouw Brautigam 
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(P.v.d.A.) aangedragen, die tevreden zou zijn, wanneer in het bestuur van 
de stichting, die de rec\ameverkoop ter hand gaat nemen, niet één, maar 
twee vertegenwoordigers van de pers zitting zouden hebben. Toen minister 
Vrolijk deze suggestie overnam, was ook op dit punt de kou uit de lucht. 

Tenslotte is er dan nog druk gediscussieerd over het "droit de réponse", 
ook wel het "recht op rectificatie" genoemd. De meningen over de vorm, 
waarin dit recht moet worden gegoten, waren in de Kamer nogal verdeeld. 
Dat er iets moet komen, stond voor de Kamer vast, maar velen vonden 
het ondenkbaar, dat iedereen een dergelijk recht voor zich zou kunnen op
eisen, vooral bij media als radio en televisie. De wens van mr. Geertserna 
(VVD) om dit recht dan ook vast te leggen voor het overgangsbestel, 
dat in oktober van kracht zal worden, kon geen instemming bij de Kamer 
krijgen. Wel legde mr. Geertserna nog een motie op tafel, maar deze werd 
overbodig toen minister Vrolijk de Kamer beloofde het recht op antwoord 
in radio en t.v. in beginsel te erkennen en de studies over de realisering 
van dit moeilijke vraagstuk zo snel mogelijk te beëindigen. Toen trok 
mr. Geertserna zijn motie maar in. 

De indiening van een motie-Kikkert (CRU) werd overbodig toen minister 
Vrolijk geen bezwaren bleek te hebben tegen het spreken met de kerken 
en de genootschappen op geestelijke grondslag over hun eventuele deel
name in de bestuurlijke en programmatische organen van het nieuwe bestel. 

Op basis van het akkoord, dat K.V.P., P.v.d.A. en A.R. bij de kabinets
formatie hadden bereikt, kan het kabinet nu de nota-Vrolijk in de praktijk 
gaan omzetten, waarbij de minister uitdrukkelijk heeft beloofd de nodige 
voorzichtigheid te zullen betrachten. Zo zal de invoering van de reclame 
geleidelijk geschieden. Op zijn departement is de afdeling wetgeving in
tussen reeds begonnen aan de opstelling van het sluitstuk van het omroep
beleid: de nieuwe omroepwet, die medio volgend jaar aan de Tweede 
Kamer zal kunnen worden aangeboden. 

V. d. S. 
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Nieuwe boeken 

Dr. P. H. J. M. HOUBEN: De 
associatie van Suriname en de 
Nederlandse Antillen met de 
Europese Economische Gemeen
schap (124 pag.). Uitgegeven in 
de reeks Europese Integratie bij 
A. W. Sijthoff, Leiden, 1965. 

Het is een goede gedachte geweest 
om bij gelegenheid van het lO-jarig 
bestaan van de nieuwe rechtsorde 
neergelegd in het statuut van het 
koninkrijk dit boek te publiceren, 
omdat door de aansluiting van Su
riname en de Antillen, de eenheid 
der Rijksdelen binnen het Konink
rijk duidelijk wordt gedemonstreerd. 
Or. Houben behandelt in dit boek 
een aantal vragen van grote beteke
nis voor de verdere ontwikkeling 
van de overzeese rijksdelen. 

Drs. p. VAN DAALEN E.A.: 

"Dringen in Nederland, uitgege
ven in de Egelreeks bij J. A. 
Boom en Zoon, Meppel 1965. 

Dit boek, dat onder auspiciën van 
de Stichting "Welzijn en Bevolkings
groei" is uitgegeven wil een verdere 
aansporing zijn om gezamenlijk te 
zoeken naar een oplossing van het 
steeds nijpender wordende bevol
kingsvraagstuk. 
De opstellen welke in dit boek zijn 
gebundeld leveren inderdaad de ge
interesseerden veel discussiestof en 
als zodanig beantwoordt het dan ook 
aan zijn doel. 

Dr. P. K. HUIBREGTSE: An-

gola is anders (269 blz.). Uit
gegeven bij Ad. M. C. Stok, 
Forum Boekerij, Den Haag 1965. 

Onder de vele berichten en be
schouwingen over dit Portugees ge
biedsdeel in West-Afrika zal de visie 
welke de Afrika-kenner Dr. Hui
bregtse in zijn boek geeft op vele 
punten verhelderend kunnen werken. 

Dr. A. HOOGERWERF: Pro
testantisme en progressiviteit. 
Uitgeverij J. A. Boom en Zoon, 
Meppel (344 pag.). 

Dit boek, dat voor een belangrijk 
deel steunt op een enquête wil 
trachten een plaatsbepaling te geven 
van de protestanten in de Neder
landse politiek. 
In de momentele sfeer van het zoe
ken naar en denken over nieuwe 
vormen is deze studie van Dr. Hoo
gerwerf een belangrijke bijdrage, 
niet in de laatste plaats om de ob
jectiviteit die hij over het algemeen 
weet te bewaren. 

MIRIAM CAMPS: "What kind 
of Europe?", published for 
Chatham House by Oxford 
University Press, Londen (1965). 

De volledige titel luidt: "What kind 
of Europe? The community since 
De GauIIe's Veto". De schrijfster 
ontleedt het integratieproces dat in 
de EEG plaats vindt en geeft haar 
kritiek op de richting waarin de ont-
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wikkeling lijkt te gaan. De recente 
gebeurtenissen in de EEG geven aan 
deze studie een extra-actualiteit. 

M. RUPPERT: De welvaarts
staat, uitgegeven bij J. H. Kok 
N.v., Kampen, 1965. 

De schrijver keert zich tegen de ge
dachte, die het vele gebruik van het 
woord welvaartsstaat zou kunnen 
suggereren n.l. dat allen in welvaart 
leven en dat het de staat is geweest 
die de welvaart geschapen heeft. In 
dit boek gceft de oud-voorzitter van 
het C.N.V. een nadere beschouwing 
van het begripswelvaartstaat. 
De schrijver is zich ervan bewust 
geweest, dat zijn boek van verschil
lende zijde discussies zaloproepen. 
De bijdrage die door dit boek aan 
de discussies rond de welvaartsstaat 
wordt gegeven mag een belangwek
kende bijdrage worden genoemd. 

176 

i-.a & 

Prof. Dr. J. J. GIELEN E. A: 
"Pacificatie en de zuilen", Egel
reeks nr. 5, uitgegeven bij J. A 
Boom en Zoon, Meppel, 1965. 

Door een aantal voraanstaande 
auteurs wordt onafhankelijk van el
kaar een visie gegeven op het ver
schijnsel van de verzuiling op de 
verschillende terreinen van onze 
samenleving. Prof. Dr. J. P. 
KRUYT: Verzuiling in beweging, 
verzuildheid in Nederland, blijvende 
structuur of aflopende episode?, 
Prof. Dr. J. WATERINK: "Verzui
ling en onderwijs", Prof. Dr. M. 
ROOIJ: "Is de Nederlandse Pers 
verzuild?", Prof. Dr. J. J. GIELEN: 
"Verzuiling en politiek", Drs. A 
OOSTINDIE: "Pacificatie in de om
roep". Dr. P. H. VAN GORKUM: 
"Verzuiling en film". 



Vermogensaanwasdeling en investerings

loon hebben een nieuwe fase 

ingeluid voor de bezitsvormingspolitiek 
door Drs. F. L. G. Slooff 

Inleiding 

D e verschijning van het rapport "Bezitsvorming door vermogensaan
wasdeling" van een studiecommissie uit de drie Nederlandse Vakcen

trales N.v.v., N.K.V. en C.N.v. in juli van het vorige jaar, heeft velen 
geconfronteerd met het feit. dat de doorsnee werknemer wel deelt in de 
toeneming van het nationale inkomen, maar niet in die van het nationale 
vermogen. Of - meer concreet -- dat nog vrijwel geen werknemers delen 
in de ingehouden winsten. d.w.z. in de aanwas van het vermogen, van de 
ondernemingen, waarin zij werkzaam zijn, ofschoon die aanwas toch mede 
door hun activiteit tot stand komt. In kleinere kring was al langer onder
kend. dat dit één van de grote vraagstukken was, die in de eerstvolgende 
decennia tot een oplossing gebracht dienden te worden. 

In 1952 reeds verrichtte de Katholieke Arbeidersbeweging (zo heette 
toen nog het huidige N.K.V.) pioniersarbeid door de publikatie van het 
rapport .. De aanspraak der arbeiders op een aandeel in de investerin
gen". Toen waren echter kennelijk nog niet voldoende geesten rijp om 
dit veel \veerklank te doen vinden. In het eveneens in 1952 uitgebrachte 
advies over het vraagstuk van de winstdeling van de door de Minister 
van Sociale Zaken ingestelde commissie Bezitsspreiding werd bewust 
afgezien van een onderzoek naar de problemen. die zich voordoen bij het 
delen van werknemers in de voor interne financiering gereserveerde 
winst. Tot de voorgenomen behandeling in een later advies is het nim
mer g::komen. In 1963 ging de commissie ter ziele. 

Met vooruitziende blik gaf echter de toenmalige Staatssecretaris 
Schmelzer in december 1961 aan het Centraal Planbureau opdracht tot 
.. het aangeven van een aantal alternatieve mogelijkheden inzake de 
mate waarin en de wijze waarop men werknemers zou kunnen laten delen 
in de vermogensaanwas bij de ondernemingen". 

Van deze in 1964 gereed gekomen studie verscheen in februari 1965, 
in opdracht van Minister Veldkamp, een samenvatting van de hand van 
de directie van het C.P.B. als bijlage bij de M.v.A. bij het ontwerp Alge
mene Premiespaarwet onder de titel: Vermogensaanwasdeling, institu
tionele en kwantitatieve aspecten. 
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Inmiddels was in de loop van 1964 ook een K.v.P.-commissie ingesteld 
om de "bezitsvorming in een nieuwe fase" te bestuderen. De bevindin
gen van deze commissie zijn in juni jJ. in rapportvorm openbaar ge
maakt. Zij beveelt als het meest doeltreffende instrument ook vermo
gensaanwasdeling aan. Daarnaast is als voornaamste alternatief het 
investeringsloon genoemd. 

Men zou nu de vraag kunnen stellen of het, na alles wat er al is ver
schenen, nog zin had ook een rapport van K.V.P.-zijde het licht te doen 
zien. Het antwoord hierop moet zonder meer bevestigend luiden. want: 
I e. is het toch van grote betekenis. dat de grootste Nederlandse poli

tieke partij duidelijk haar standpunt bekend maakt omtrent zo'n ac
tueel en omstreden probleem; 

2e. is de K.V.P., als politieke partij, veel dieper ingegaan op de wette
lijke maatregelen. die een vermogensaanwasdeling voor werknemers 
dienen te begeleiden dan in de al aanwezige publikaties is geschied. 

In de loop van dit jaar is nog door de Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid. dr. Veldkamp. advies aan de Sociaal-Economische 
Raad gevraagd inzake de vermogensaanwasdeling door werknemers en 
tenslotte is er een - afwijzend - rapport over verschenen van werk
geverszijde onder de titel "Wegen naar bezitsvorming". 

Bezitsvorming in een nieuwe fase 

Waarom heeft de K.V.P. haar rapport "Bezitsvorming in een nieuwe 
fase" genoemd? Omdat men niet gelukkig meer is met het in het ver
leden gevoerde beleid? Geenszins. 

Maar tot dusver heeft de K.V.P. zich, ter voorbereiding van een meer 
omvattende bezitsvormingspolitiek, hoofdzakelijk bezig gehouden met de 
juiste voedingsbodem, die de overheid diende tot stand te brengen om 
de bezitslozen er toe te brengen uit eigen inkomen te komen tot vermo
gensvorming. 

Hierbij was het streven voornamelijk gericht op het in ruime kring 
kweken van de vereiste spaarmentaliteit door: 
1. het premiëren van besparingen (Jeugdspaarwet, ambtenarenspaarre

gelingen, Algemene Premiespaarwet, bevordering eigen-woningbezit, 
e.d.); 

2. het verlenen van fiscale faciliteiten (b.v. voor premie- en winstde
lingsspaarregelingen en voor beleggingen door de kleine spaarder). 

Dit was het noodzakelijke fundament om verder te kunnen bouwen aan 
een lanceerbuis voor een vèrreikende vermogensvormings- en spreidings
politiek. 

Kwantitatief konden de genoemde maatregelen nog niet veel zoden 
aan de dijk zetten voor de bezitslozen. Daar zijn uit de mond van poli
tieke tegenstanders wel eens schampere woorden over gevallen, doch 
daar ging het nog niet om. Het ging er tot nu toe vooral om bij velen _ 
en speciaal bij de jeugd - een spaargewoonte aan te kweken, opdat zij, 
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als zij uit welke hoofde dan ook - vermogen van meer betekenis 
zouden krijgen, dit niet meteen in consumptie zouden gaan omzetten, 
want daar - en dit moet men steeds heel goed in gedachten houden -
zit de Achilleshiel voor elke goed bedoelde vermogensspreidingspolitiek. 
A/.s de \Vel,(nemers - of ruimer de thans nog bezitslozen - niet bereid 
zijn inderdaad vermogen aan te houden, is elke vermogensspreidings
politiek zinloos. 

De resultaten van de eerste fase van de bezitsvormingspolitiek zijn thans 
echter al zo hoopgevend, dat het moment lijkt aangebroken om het vraag
stuk aan te snijden hoe men de grote massa van de werknemers tot ver
mogensvorming van betekenis kan brengen. Uit hun arbeidsinkomen? Als 
dit kon, zou het ideaal zijn. Dit wordt dan ook nog dikwijls als de oplossing 
aanbevolen, maar zonder dat met cijfers de mogelijkheden hiertoe worden 
getoetst.1 ) Komt men met cijfers - de ruimte ontbreekt om hier uit
voerig op in te gaan - dan blijkt, dat de ongeschoolde arbeider met een 
doorsnee gezin ten hoogste een tien à twintigtal jareil van zijn arbeid
zaam leven in staat is om vermogen te vormen, zo tussen zijn 45 à 55 
en 65 jaar. Wat hij in zijn jonge jaren kan overhouden, heeft zo'n werk
nemer nodig om een huishouden op te zetten en daarna om de tekorten 
in zijn groeiende gezin op te vangen. 

Voor het grootste gedeelte van de bevolking mag men van deze wijze 
van vermogensvorming derhalve niet veel verwachten. Het zal de ver
mogensongelijkheid in geen geval kunnen verzachten, want daartoe zouden 
de niet vermogenden zelf meer moeten sparen dan de vermogenden. 
Ook dit mogen wij niet uit het oog verliezen. 

Wat moet dan de weg zijn, waarlangs wij tot een bredere vermogens
spreiding kunnen komen? 

Ten eerste is er de fiscale weg. Men zou enerzijds de vermogensbe
lasting en de successierechten - speciaal in de zijlijnen - over grote 
vermogens kunnen verhogen. Men kan anderzijds de vermogensvorming 
aan de voet van de pyramide trachten te bevorderen - hetgeen reeds 
in zekere mate geschiedt - door spaarpremies, door verlaging van ver
mogensbelasting voor kleine vermogens en van de belasting op inko
mens daaruit, en door het verder opschuiven naar boven van de grens 
voor de vermogensbelasting. 

Het KV.P.-rapport bepleit zowel een lagere vermogens- en successie
belasting voor kleine vermogens als een grotere belastingvrijstelling (tot 
b.V. f 600,- per jaar) voor inkomen uit vermogen en uit bijverdiensten 
door arbeid; eventueel beperkt tot degenen, die buiten de vermogens
belasting vallen. Voorts wordt afschaffing van de registratierechten 
voor het kopen van een huis voor zelfbewoning voorgestaan, alsmede 
minder inkomstenbelasting over het "huurinkomen" uit het door de eige
naar zelf bewoonde huis. Voor grote vermogens achten de samenstel
lers van het rapport een hogere vermogensbelasting aanvaardbaar. 

179 



.iUA 

Zo zijn echter nog niet veel zoden aan de dijk te zetten in die zin, dat 
de bezitslozen per hoofd veel meer zouden kunnen verkrijgen. Daaren
boven kan tegen deze politiek worden ingebracht, dat ook langs deze 
weg alleen diegenen worden geholpen, die al kunnen sparen. 

Meer mag men verwachten van het in redelijke mate laten delen van 
een veel groter aantal personen in de winsten van het bedrijfsleven. Hierbij 
gaan de gedachten vanzelfsprekend vooral uit naar de werknemers. Zij 
delen in een aantal ondernemingen al wel in de uitkeerbare winst, doch de 
veelal grotere ingehouden winst, thans gewoonlijk vermogensaanwas ge
noemd, komt tot dusver vrijwel uitsluitend ten goede aan een beperkte 
groep van personen: de kapitaalverschaffers en de bedrijfsleiding. Het delen 
in de vermogensaanwas is echter veel belangrijker voor de vermogens
spreiding dan het delen in de uitkeerbare winst, omdat de laatste in feite 
voornamelijk voor consumptie bestemd wordt - ja, zelfs dient bestemd 
te worden om verstoring van het economisch evenwicht te voorkomen _ 
terwijl voor de eerste alle mogelijke moeite gedaan zal moeten worden om 
te zorgen, dat deze in de vermogenssfeer blijft. 

Winstdeling en vermogensaanwasdeling 

Langs de weg van de winstdeling valt inderdaad iets van betekenis 
te bereiken. Zoals uit het K.V.P.-rapport valt af te lezen kan winstde
ling bij de Nederlandse naamloze vennootschappen, op grond van door 
hen zelf verschafte commerciële winstcijfers over 1960 en 1961, zelfs als 
men de kapitaalverschaffers een rendement in dividend plus ingehouden 
winst van niet minder dan 10% over het eigen vermogen (d.w.z. over 
het aandelenkapitaal plus reserves) laat, waarschijnlijk wel gemiddeld 
f 500,- per jaar en per werknemer opleveren. Een dergelijk cijfer is aan
gevochten. Onder meer in de genoemde brief van de Vereniging Effec
tenbescherming en in het genoemde rapport van de werkgeversbonden. 
In deze publikaties is in plaats van de commerciële een gecorrigeerde 
fiscale of een op grond van opbrengsten aan vennootschapsbelasting be
rekende winst voorgeschoteld, die niet onbelangrijk lager uitkomt. Het 
klinkt echter niet zeer overtuigend wanneer kringen, die steeds klagen 
over veel te voorzichtige winstberekeningen van de Nederlandse onder
nemers, voor dit doel ineens met door hen zelf berekende cijfers komen, 
die moeten bewijzen, dat de commerciële winstcijfers te hoog zouden 
zijn vastgesteld, terwijl daarenboven in de Statistiek der naamloze ven
nootschappen 1961 van het C.B.S. fiscale winstcijfers zijn te vinden, die 
niettegenstaande investeringsaftrek, vervroegde afschrijvingsmogelijkheden, 
verliescompensatie e.d., slechts weinig van de commerciële afwijken. 
Overigens komt ook het C.P.B. in zijn rapport tot ongeveer dezelfde 
mogelijkheden voor de werknemers als de K.Y.P. Het beste zou even
wel zijn, dat het bedrijfsleven zelf met zo goed gefundeerde winstcijfers 
ter tafel komt, dat geen verschil van mening meer mogelijk is. 

Maar op grond waarvan - zou men kunnen vragen - mag worden 
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bepleit om in de toekomst een gedeelte van de winst, die de ondernemin
gen maken, aan de werknemers toe te kennen. 

Alleen maar omdat wij - b.v. in het voetspoor van Mater et Magistra -
vinden, dat er een gelijkmatiger verdeling van het nieuw te vormen 
vermogen dient tot stand te komen? Van ons nationale privé vermogen is 
thans 50% in handen van nog geen 10% van de gezinshoofden. 

Of kunnen de werknemers werkelijk rechten doen gelden op een ge
deelte van de winst? 

Het laatste wordt in steeds breder kring onderschreven. Men betoogt 
dan, dat men de arbeidsverhouding niet zo mag zien, dat de werk
nemer tegen een vaste vergoeding, zijn loon, zijn arbeidskracht heeft 
verhuurd en dat dus elke meerwaarde, die daardoor wordt geschapen 
automatisch aan de ondernemer toekomt, maar dat men de onderneming 
moet zien als een werkgemeenschap, waarbinnen arbeid en kapitaal sa
menwerken, waarbij beide een redelijke beloning voor hun bijdrage aan 
het produktieresultaat dienen te ontvangen en waarbij als er daarna 
nog wat resteert, ook dit restant zo eerlijk mogelijk tussen beide fac
toren dient te worden verdeeld, op grond van de bijdrage van elk aan 
de produktie. Dit standpunt is ook in het K.V.P.-rapport tot uitdrukking 
gebracht. 

Vooral na de tweede wereldoorlog zijn door het bedrijfsleven grote 
winsten gemaakt en ingehouden om de omvangrijke investeringen, die 
vereist waren, intern te kunnen financieren. Het werkgeversrapport stelt 
nu, dat dit toch ook via een grotere economische groei heeft geleid tot 
hogere arbeidsinkomens. Dit is juist, maar hierdoor stegen tevens de in
komens van de ondernemers en de kapitaalverschaffers, terwijl die daar
naast nog de vermogensaanwas bij de ondernemingen kregen, die mede 
was ontstaan dankzij lagere lonen voor de werknemers of hogere prijzen 
voor de consumenten dan nodig waren om tot een redelijke beloning 
voor het kapitaal te komen. Zo valt in het bijzonder de vermogens
aanwasdeling voor werknemers te funderen. 

De vermogenspositie van de werknemers kan niet worden verbeterd 
door een vergroting van het werknemersaandeel in het nationale 
inkomen via grotere loonsverhogingen, tenzij er ook extra zou worden 
gespaard. Wordt er alleen meer geconsumeerd dan zal naar alle waarschijn
lijkheid zelfs de inkomingstoeneming door prijsstijging weer grotendeels 
ongedaan worden gemaakt. Laat men om deze reden de werknemers 
gedwongen sparen of gaat men hun sparen sterk premiëren dan krijgt 
men feitelijk een investeringsloon; een alternatief voor vermogensaan
wasdeling, waarop later nog uitvoeriger zal worden teruggekomen. 

Men mag overigens niet uit het oog verliezen, dat alles wat de werk
nemers meer kunnen gaan ontvangen nog niet behoeft in te houden, 
dat hun werkgevers evenveel minder krijgen. Daar winsttoedelingen aan 
werknemers fiscaal kosten zijn, betaalt de fiscus al bijna de helft. Voorts 
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zal bij ondernemingsgewijze winstdeling nog heel wat - of zelfs alles? 
door produktiviteitsstijging zijn op te vangen. 

Blokkeringsnoodzaak 

Wanneer wij de financiering van de uitbreidingsinvesteringen op de 
bestaande wijze, d.w.z. voor ongeveer drie kwart uit zelffinanciering, 
willen blijven regelen, stuiten wij op een ernstig probleem. Het is alleen 
maar mogelijk de werknemers behalve in de uitkeerbare winst - het
geen reeds vrij veelvuldig geschiedt - in de toekomst tevens in de in
gehouden winst, in de vermogensaanwas te laten delen. indien deze be
reid zijn dit laatste gedeelte van hun winstaanspraken blijvend te be
leggen. Hierbij zij voor de goede orde reeds opgemerkt, dat deze nieuwe 
vorm van winstdeling, de vermogensaanwasdeling, niet noodzakelijk be
hoeft in te houden - zoals uit het werkgeversrapport lijkt naar voren 
te komen - dat de werknemers vermogensaanspraken op de eigen on
derneming ontvangen. Men kan hun ook een bedrag in contanten geven, 
mits dit maar, eventueel elders, wordt belegd. Er is dan eigenlijk geen 
sprake meer van vermogensaanwasdeling in enige zin, waarbij de werk
nemers in eerste instantie vermogensaanspraken op de eigen onderne
ming ontvangen, doch eerder van een geblokkeerde winstdeling, maar 
macro-economisch wordt hetzelfde resultaat bereikt. 

Overigens kan vermogensaanwasdeling door werknemers - zoals wij 
zagen - alleen maar bijdragen tot een grotere vermogensspreiding, wan
neer de werknemers inderdaad bereid zijn hun desbetreffend winstpart 
in de vorm van vermogen aan te houden. Als men betwijfelt of de werk
nemers dit zullen doen, zal men derhalve, zowel in het belang van de 
werknemers als van de ondernemingen. maatregelen dienen te nemen om 
het zoveel mogelijk te bevorderen. 

Dit kan op verschillende wijzen geschieden. Het KV.P.-rapport noemt 
als mogelijkheden: 
1. Rechtstreekse blokkering gedurende zekere tijd. Dit is echter een 

vrijheidsbeperking, waartegen in bepaalde kringen bezwaren rijzen. 
2. Indirecte blokkering door premiëring, nadat de aanspraken zekere tijd 

zijn aangehouden. Dit beoogt b.v. de Algemene Premiespaarwet, door 
een premie van 20% te geven bij 5 jaar aanhouden. 

Men zou wellicht de situatie enige jaren kunnen aanzien om na te gaan 
of het sub 2 genoemde een voldoende stimulans voor aanhouding is alvorens 
men overgaat tot rechtstreekse blokkering. In het C.P.B.-rapport is nog 
gewezen op de mogelijkheid van een disconteringssysteem, waarbij de 
werknemer een geringer bedrag in handen krijgt naar gelang hij vroeger 
verzilvert. Uiteraard zal men steeds verzilvering moeten toestaan zonder 
boete bij overlijden, ziekte en dergelijke of bij vervangende belegging 
(b.v. het eigen huis). 
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De institutionele regeling 

Institutioneel gezien kan men de werknemers ondernemingsgewijs, maar 
ook landelijk of per bedrijfstak in de winst laten delen. 

a Ondernemingsgewijs 
Het lijkt bijna vanzelfsprekend, dat men in de eerste plaats denkt 
aan het laten delen van de werknemers in de winst van de eigen 
onderneming. Die hebben de werknemers immers zelf mee helpen 
maken. Zo kunnen de goede sfeer binnen de onderneming en de arbeids
produktiviteit worden bevorderd. Zo kan een betere allocatie van de 
arbeid worden bereikt. De beter gaande ondernemingen zullen immers 
door hun werknemers royaal in de winst te laten delen gemakkelijker 
personeel kunnen aantrekken. De werkgevers zullen uiteraard ook het 
meest bereid zijn om mede te helpen deze vorm van winstdeling in 
te voeren. 

Als een nadeel van ondernemingsgewijze winstdeling wordt echter 
wel naar voren gebracht, dat hierbij de werknemers - juist zoals 
overigens thans reeds het geval is met kapitaalverschaffers en tan
tièmisten - uiteenlopende toekenningen of zelfs niets kunnen krijgen, 
zonder dat dit een gevolg behoeft te zijn van hun prestaties. Dit vindt 
men onrechtvaardig. Men zou te grote verschillen in de winsten echter 
- voor alle betrokkenen - ook kunnen temperen door een meer 
progressieve winstbelasting, die tevens gemakkelijker tot prijsdaling 
zou kunnen aanzetten. 

b Landelijk of per bedrijfstak 
Vooral uit het oogpunt van gelijke beloning wordt soms ook een lande
lijke of bedrijfstakgewijze winstdeling verdedigd.') 

Zodoende kan men de onderste bevolkingslagen wel zoveel mogelijk 
gelijke vermogensvormingskansen geven en kan men inderdaad alle 
landgenoten in de vermogensvorming betrekken, maar er is dan geen 
enkele band meer tussen prestatie en winsttoekenning. 

Technisch is zo'n systeem veel moeilijker te verwezenlijken. De onder
nemingen zullen een gedeelte van hun winst in een landelijke pot dienen 
te storten. Vele ondernemers zullen dan hun winstcijfers zoveel mogelijk 
trachten te drukken door: 
1. alle activa zoveel mogelijk af te schrijven; 
2. hun uitgaven zoveel mogelijk op te voeren ten gunste van eigen 

werknemers, eigen bedrijfsleiding en eigen aandeelhouders. 
Wil de overheid - zo'n regeling kan uiteraard alleen maar wettelijk 

worden opgelegd - een dergelijk systeem doorvoeren, dan zou zij genoopt 
zijn, behalve de balanswaardering en de winstbepaling, ook nog alle lonen, 
tantièmes, secundaire beloningsvormen alsmede de winstverdeling binnen 
de onderneming dwingend te regelen, teneinde een nog enigszins ordelijk 
en billijk verloop te krijgen. Er zou dus vrijwel geen vrijheid voor het 
bedrijfsleven meer resteren. 

Dit is voor de K.V.P. natuurlijk onaanvaardbaar en haar rapport dis-
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tancieert zich dan ook duidelijk van een algemeen landelijk verdelings
stelsel. 

Legt men het bedrijfsleven bij een landelijk systeem niet voldoende 
dwang op - en dit geldt uiteraard eveneens voor een bedrijfstaksgewijze 
regeling -dan zal dit vrij spoedig aan bloedarmoede, veroorzaakt door 
ontduikingen van bijdragen, een roemloze dood sterven. Het zal nauwelijks 
nog nodig zijn er de aandacht op te vestigen, dat een dergelijk stelsel 
noch de arbeidsproduktiviteit, noch de goede sfeer in de onderneming, 
noch de arbeidsallocatie zal bevorderen; eerder het tegendeel. 

De vorm van de aanspraken voor de werknemers 

Het toekennen van uitkeerbare winst aan de werknemers levert natuur
lijk geen probleem op. Men kan hen daarbij, evenals bij de dividend
betaling aan aandeelhouders, eenvoudig contanten geven. 

Wat het delen in het in te houden gedeelte van de winst, in de vermogens
aanwas, betreft kan men de werknemers aandelen in de eigen onderneming 
verschaffen of - liefst winstdelende - obligaties. Het laatste is voor de 
werknemer veiliger, doch voor de onderneming uiteraard riskanter. 
In het algemeen zal het niet raadzaam zijn de werknemer aanspraken 
te geven op zijn eigen onderneming, daar hij hiervan ook al afhankelijk 
is voor zijn arbeidsinkomen. Dat is een te eenzijdige opeenstapeling van 
risico's. 

Vandaar dat bij delen in de in beleggingsvorm aan te houden ver
mogensaanwas de gedachten veelal uitgaan naar het tussenschakelen van 
beleggingsgemeenschappen. Zo kan men tot een grotere risicospreiding 
komen. 

De bestaande beleggingsmaatschappijen en -depots zijn evenwel op grond 
van hun beleggingsbeleid en beheer minder geschikt om als medium ge
bruikt te worden. Zowel de vakcentrales als het C.P.B. en de KV.P. 
stellen dan ook voor èèn nationale of meerdere speciale sociale beleggings
gemeenschappen op te richten. 

Indien de werkgevers nu hun werknemers als vermogensaanwasdeling 
niet een vermogenstitel geven, maar in plaats daarvan een bedrag in 
contanten, waarvoor een - eventueel te blokkeren - deelneming in zo'n 
beleggingsgemeenschap gekocht kan worden, dan kan deze laatste zelf, 
geheel vrij, zo goed mogelijk geselecteerde beleggingen kopen. 

Voor de grote open naamloze vennootschappen geeft deze oplossing 
normalerwijze geen problemen. Zij kunnen - indien zij zelf kapitaal nodig 
hebben - óf aankloppen bij een beleggingsgemeenschap, óf, als de door 
hen aangeboden vermogensaanspraken niet passen in het beleggingsbeleid 
van zo'n gemeenschap, een beroep doen op de kapitaalmarkt. 

Voor kleine ondernemingen, b.v. middenstandsbedrijven, zal deze weg 
niet altijd te bewandelen zijn. Vandaar is er - b.V. in het vakbewegings
rapport - wel voor gepleit, dat de sociale beleggingsgemeenschappen de 
door de werkgevers als vermogensaanwasdeling voor hun werknemers 
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aangeboden vermogenstitels dienen te aanvaarden, zelfs als deze niet ter 
beurze genoteerd zijn. Zo zijn de liquiditeitsproblemen voor kleine onder
nemingen wel enigszins op te vangen, doch dit leidt - niet alleen bij 
de inbreng, maar vooral later als de waarde dient vastgesteld te worden -
tot schier onoplosbare waarderingsproblemen. Daarnaast zou zo'n sociale 
beleggingsgemeenschap op den duur een uit het oogpunt van een ver
antwoord beleggingsbeleid weinig aantrekkelijk vermogen kunnen krijgen. 
Het K.V.P.-rapport stelt zich dan ook op het standpunt, dat men de werk
nemers zoveel mogelijk zelf moet laten beslissen over de vorm, waarin 
zij het in de vermogenssfeer te houden gedeelte van hun winstaandeel 
wensen te ontvangen en te beleggen. 

Dan zou er echter wel een credietinstelling moeten zijn om de liquidi
teitsmoeilijkheden op te vangen, waarin middenstandsbedrijven verzeild 
zouden kunnen geraken door het geven van aanspraken aan hun personeel 
om tot vermogensvorming te komen. 

Het investeringsloon 
Voor een vrij groot aantal werknemers - mogelijk zelfs de helft -

zal winstdeling niet te realiseren zijn, omdat zij werken in onderne
mingen, waarvoor de winst moeilijk is vast te stenen (b.v. middenstands
ondernemingen), of omdat zij werkzaam zijn bij de overheid of bij een 
andere geen winst beogende instantie. Aan deze werknemers zou men een 
zogenaamd investeringsloon kunnen toekennen in plaats van vermogens
aanwas. 

Het investeringsloon is een loonbestanddeel, dat de werknemers - naast 
hun vrij besteedbare loon - ter belegging ontvangen, hetzij in de reeds 
genoemde sociale beleggingsgemeenschappen, hetzij anderszins. Onder
nemers zouden nog kunnen trachten in een investeringsloonovereenkomst 
enigerlei verhouding tot de winst aan te brengen, b.V. door te bepalen, 
dat het niet betaald behoeft te worden als er aantoonbaar geen winst 
is behaald. Doet men dit niet dan zal het investeringsloon, waar de markt
verhoudingen dit toelaten, prijsverhogend werken. 

De K.V.P. aanvaardt dit laatste echter voor sectoren die geen winst 
beogen of steeds onvoldoende winst behalen, aangezien anders een groot 
aantal werknemers met lege handen langs de weg blijft staan bij de 
realisering van een politiek van brede vermogensspreiding. Zij zou daar
tegenover dan wel willen zien, dat deze prijsstijgingen gecompenseerd 
worden door prijsdalingen elders, die als zij niet plaatsvinden, zouden 
leiden tot ver boven het gemiddelde liggende winsten. 

Wenselij ke wettelij ke maatregelen 
In tegenstelling tot de andere tot dusver gepubliceerde rapporten houdt 

het K.V.P.-rapport zich ook uitvoerig bezig met de wettelijke maatregelen 
welke de overheid, naast de reeds genoemde fiscale maatregelen en sub
sidies, nog zou kunnen nemen in het kader van haar vermogensspreidings
beleid. 
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Wat de winstdeling betreft is de KV.P. afkerig van een gedetailleerde, 
wettelijke regeling. Zij wil alles zoveel mogelijk overlaten aan het vrije 
overleg tussen werkgevers en werknemers, maar de wetgever zou nog 
wel voorschriften kunnen opstellen, waarbij wordt geregeld: 
1. dat de rechten van de werknemers behoorlijk worden vastgelegd in 

de statuten, een winstdelingsreglement of een collectieve arbeidsover
eenkomst; 

2. dat de werknemers kunnen controleren of hun toekenningen op juiste 
wijze zijn vastgesteld. (Daartoe zal hun een bedrijfseconomisch ver
antwoorde resultatenrekening overlegd dienen te worden, eventueel aan 
een vertrouwensman); 

3. dat een scheidsrechterlijke instantie wordt ingesteld om een onafhanke
lijke uitspraak te doen bij niet eensluidende interpretaties van de 
bepalingen. 

Voorts verlangt het K.V.P.-rapport hier te lande - evenals dat in andere 
financieel hoger ontwikkelde landen reeds het geval is - een wettelijke 
regeling inzake de beleggingsgemeenschappen: 

waarbij een duidelijke scheiding vereist zal zijn tussen het vermogen 
van de beleggers en dat van de beherende instelling; 
waarbij alle inkomsten en uitgaven volledig worden verantwoord; 
waarbij een vergadering van deelnemers, en een door deze benoemde 
raad van toezicht, voldoende macht wordt gegeven om te garanderen, 
dat de beheerders in de eerste plaats de belangen van de beleggers 
behartigen. 

De economische consequenties 

De overheid zal er ook voor dienen te waken, dat de invoering op 
grote schaal van een winstdeling door werknemers - hier in de ruimste 
zin opgevat, d.w.z. met inbegrip van vermogensaanwasdeling en inves
teringsloon - die de doelstelling van een betere vermogensverdeling moet 
totstandbrengen, niet de verwezenlijking van de andere algemeen aan
vaarde economische doelstellingen in de weg zal staan. 

Alleen het Centraal Planbureau is in zijn rapport - aan de hand van 
een model - uitvoerig ingegaan op de gevolgen, die de invoering van 
vermogensaanwasdeling door werknemers kan he'bben voor onze economie. 

Het maximaal ongunstige effect op de economische groei bij een 
deblokkeringsmogelijkheid na 5 à 20 jaar en 50% verzilvering op dit tijdstip 
wordt voor 1978 respectievelijk 1993 geschat op ca. 14 resp. ca. 8% van 
de normale groei indien de werknemers voor ca. 40% in de overwinst, 
in vermogensaanwasvorm delen. Dat wil dus zeggen, dat de jaarlijkse 
economische groei dan in plaats van b.v. 4;:) ca. 3,4% resp. ca. 3,7% zou 
belopen van het nationale inkomen. Daarbij is er van uitgegaan, dat op 
generlei wijze compensatie plaatsvindt voor de ontsparing door de, met 
50% toch wel hoog geraamde, verzilvering van vermogensaanwasparten 
door de werknemers. 
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Mede op grond van deze berekeningen wijst het werkgeversrapport de 
vermogensaanwasdeling door werknemers af. Het C.P.B. tekent bij zijn 
berekeningen echter aan, dat de gevolgen der vermogensaanwasdeling 
voor de economische groei via repercussies op de investeringsbereidheid 
of op het aanbod van besparingen niet onder alle omstandigheden on
gunstig behoeven te zijn. Er kunnen b.v. ten aanzien van de beschikbaar 
komende besparingen compenserende factoren optreden. 

Zo is het de vraag of er geen compenserende besparingen zouden kunnen 
plaatsvinden onder invloed van een rentestijging. Verder zal een grotere 
consumptie door de werknemers prijsstijgingen uitlokken ten gunste van 
de winsten en ten slotte is er bij de becijferingen van het groeiverlies geen 
rekening gehouden met een verhoging van de arbeidsproduktiviteit onder 
invloed van de invoering van vermogensaanwasdeling voor werknemers, 
met meer diepte-investeringen, met een betere kapitaalsallocatie of met een 
betere kapitaalsallocatie of met een betere organisatie. Het is de vraag 
of er, als het c.P .B. met al deze reacties rekening had kunnen houden, 
nog een verlies aan groei uit de computer gerold zou zijn. 

Het K.V.P .-rapport uit zich dan ook veel optimistischer over de toe
komst. Het verwacht vooral veel van de - door het C.P.B. bij zijn lange
termijnberekeningen omtrent de groei verwaarloosde - toeneming van 
de produktiviteit en van een grotere medezeggenschap van de werk
nemers in de ondernemingen. Voorts kan men via een juiste deblokkerings
en belastingpolitiek trachten de investeringen op het gewenste peil te 
houden. 

Het gevaar van kapitaalvlucht naar het buitenland wordt in het werk
geversrapport nogal hoog aangeslagen. Het K.V.P.-rapport vestigt er ech
ter de aandacht op, dat deze kan worden voorkomen door een geleidelijke 
invoering van de winstdeling, waarbij men zoveel mogelijk in de pas 
dient te blijven met andere landen. 

Wat de bestaande beleggingen betreft zou men overigens kunnen op
merken, dat als de koersen voor bepaalde aandelen inderdaad onder In
vloed van de invoering van winstdeling zouden teruglopen, deze op een 
lager niveau op een bepaald moment een zo aantrekkelijk rendement gaan 
afwerpen, dat zij èn voor buitenlandse èn voor binnenlandse beleggers 
weer aantrekkelijk gaan worden. Men krijgt dan bovendien belang bij de 
aandelen van een maatschappij, waarmede men geen winstdelings- of ver
mogensaanwasdelingsinvoeringsrisico meer loopt. 

De prijsgevolgen worden in geen van de gepubliceerde rapporten van 
veel betekenis geacht. Volgens het C.P.B. zou er zelfs zowel een geringe 
prijsdaling als enige prijsstijging kunnen plaatsvinden. 

1) Dit is onlangs ook nog geschied in het rapport "Wegen naar bezitsvorming" 
van de werkgeversbonden en in een open brief terzake van de "Bezitsvorming 
in een nieuwe fase" van de Vereniging Effectenbescherming. 
') Zie b.v. het standpunt van de directie van het C.P.B. in het desbetreffende 
rapport. 
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Naar een arbeidsongesch i ktheids

verzekeri ng 

door Dr. J. A. M. Cornelissens 

.w; 

B ij de verdediging van de begroting van het Departement van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid stelde Minister Veldkamp in de Eerste 

Kamer een vijftal punten in het vooruitzicht voor het tot 1967 te voeren 
beleid. Deze punten waren achtereenvolgens: 
1. het tot stand brengen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering en het 

mogelijk in werking treden daarvan binnen die periode; 
2. de invoering van een volksverzekering voor zware geneeskundige 

risico's; 
3. het leveren van een bijdrage voor een verantwoorde loonvorming; 
4. de indiening van een nota, in samenwerking met Staatssecretaris Bartels 

omtrent de volksgezondheid; 
5. het leggen van de grondslag voor unificatie en modernisering van de 

sociale wetgeving teneinde over een aantal jaren - gedacht wordt aan 
een periode van tien tot vijftien jaar - te komen tot een "sociaal 
wetboek". 

Dat de minister ernst maakt met de uitvoering van de in het vooruitzicht 
gestelde plannen blijkt uit het feit, dat op 30 juni j.l. de volgende wets
ontwerpen bij de Tweede Kamer in behandeling werden genomen: 

De Arbeidsongeschiktheidsverzekering; 
Een wijziging van de Ziektewet (Aanpassing van de Wet op de arbeids

ongeschiktheidsverzekering); 
Een wijziging van de Organisatiewet Sociale Verzekering, in verband 

met de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
Genoemde ontwerpen werden bij koninklijke boodschap van 25 april 

1963 aan de Staten-Generaal aangeboden. 
De Minister is in de Tweede Kamer terecht veel lof toegezwaaid voor 

de voortvarendheid, waarmede hij bij de voorbereiding van de wets
ontwerpen op het departement en bij de verdere parlementaire behandeling 
is te werk gegaan. 

De heer Rooivink plaatste hem in de rij der groten wat de sociale 
verzekering betreft en vermelde daarbij de twee grote pioniers Talma en 
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Aalberse. Bij de vermelding van namen valt het te betreuren, dat vaak 
wordt volstaan met de vermelding van hen die - ook al was dit slechts 
mogelijk door het verzetten van gigantische arbeid - de dankbare taak 
hadden het rijpe koren te oogsten, waarvoor de milde bries van de hoog
conjunctuur de laatste jaren bovendien een bij uitstek gunstige gelegenheid 
heeft geboden. Deze milde bries werd echter vooraf gegaan door guur 
najaarsweer, waarin het ploeg- en egwerk moest worden verricht. Zonder 
iemand tekort te willen doen zouden wij ook voor deze ongetwijfeld zeer 
belangrijke periode een naam willen vermelden en wel die van Mr. Dr. 
A. A. van Rhijn, onder wiens leiding, de reeds te Londen aangevangen 
werkzaamheden in mei 1945 werden voltooid in de vorm van een rapport 
over de toekomstige ontwikkeling van de sociale verzekering in Nederland. 

Daarna werden een reeks van studies gewijd aan de totstandkoming 
van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarbij in het bijzonder mel
ding dient te worden gemaakt van de adviezen van de Sociale Verzekerings
raad van 21 juli 1960 en van de Sociaal-Economische Raad van 9 december 
1960. Bij de totstandkoming van diverse wetten op het terrein van de 
sociale zekerheid - waarvan de vormgeving zoals Prof. Or. F. J. H. M. van 
der Ven terecht opmerkt sterk afhankelijk is geweest van wisselende sociale 
opvattingen') - hebben steeds de meest uiteenlopende meningen bestaan 
over de vraag of de inmenging van het staatsgezag al dan niet aanvaardbaar 
was. Zo treft men in Kohlbrugge's Praktische Sociologie hierover het vol
gende aan: 

"Omtrent die toekomst (van het sociale vraagstuk) weten wij alleen met 
zekerheid dat zij anders zal zijn dan de tegenwoordige tijd en anders dan 
wij ons haar thans voorstellen. Maar, hoe het eindoordeel der historie ook 
moge luiden over de denkbeelden op sociaal gebied, die in de jongste 
kwarteeuw aan de dag zijn gekomen - de historie moge de vérgaande 
staatsbemoeiing, welke die periode karakteriseert, beschouwen als een 
ziekelijke uitwas alleen leerzaam als afschrikwekkend voorbeeld, of integen
deel van oordeel zijn, dat de ideeën, waarvoor in dat tijdperk de gemoede
ren warm liepen, de kiem verscholen voor een nieuwe maatschappij - die 
periode zal altijd de moeite van het bestuderen lonen, omdat zij, als het 
leven van de besten onzer, wordt gekenmerkt door het ernstig streven 
om de harde werkelijkheid, waarin wij leven, meer te doen beantwoorden 
aan ons zedelijk ideaal" .2) 

Naast degenen, die kiemen van een nieuwe maatschappij verscholen 
zien in de meest recente ontwikkelingen, treft men ook thans kritische 
toeschouwers aan. In het bijzonder denken wij dan aan een onlangs ver
schenen rapport van de Teldersstichting, waarin wordt gesteld, dat juist 
in de periode waarin de welvaartsontwikkeling een grote vlucht heeft 
genomen en de burgers beter dan tevoren in staat kunnen worden geacht 
zelf voorzieningen tegen de ongewisheden des levens te treffen, aan de 
sociale verzekeringen uitbreidingen zijn en worden gegeven, die de grens 
van de directe behoefte te buiten gaan. Als voorbeelden van te vergaande 
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uitbreidingen van de sociale verzekeringen vermeldt men de verhoging van 
de A.O.W.-uitkering tot een sociaal minimum voor alle bejaarden en de 
afschaffing van de loongrenzen in de Ziektewet en in de Werkloosheids
wet. 

Een zelfde geluid treft men aan in het officieel orgaan van het Centraal 
Sociaal Werkgevers-Verbond van 17 juli 1965, waarin naar aanleiding van 
de hieronder te bespreken motie van de heer Rooivink wordt gesteld, dat 
hiermede opnieuw een stap wordt gedaan in de richting van een verdere 
bevoogding van staatswege. Naar de opvatting van het C.S.W.V. dient de 
verplichte sociale verzekering te worden beperkt tot die groepen, die 
daaraan behoefte hebben. Om die reden heeft men zich ook steeds verzet 
tegen een afschaffing van de loongrens voor de Ziektewet. 

Men ziet hier dezelfde situatie als in 1931 bij het verschijnen van 
Kohlbrugge's werk enerzijds de doelstrevingen van hen, die door sociale 
bewogenheid gedreven, het stelsel van de sociale verzekeringen verder willen 
uitbouwen, anderzijds de angsten van hen, die vrezen, dat deze uitbouw zal 
leiden tot te ver gaande staatsbemoeiing en dientengevolge tot een onder
mijning van de persoonlijke verantwoordelijkheid van de individuen. 
Zelfs bij een oppervlakkige analyse van de feitelijke ontwikkeling ge
durende de laatste jaren ziet men, dat - ondanks de geuite vrees en de 
zeker niet altijd ongegronde kritiek op de vorm - onder de bezielende 
leiding van een bekwaam architect aan het gebouw van de sociale zeker
heid steeds nieuwe vleugels worden toegevoegd en oude gedeelten worden 
vervangen door nieuwe. 

Prof. Van Esveld zegt hierover, dat er een trekkracht ontstaat naar een 
totale, alles omvattende volksverzekering.3 ) 

Een dergelijke tendens blijkt uit de gehele opzet van de voorgenomen 
plannen. Zo werd op 24 augustus 1962 de S.E.R. advies gevraagd over de 
vraag van een volksverzekering inzake arbeidsongeschiktheid, waarbij be
halve de positie van de zelfstandigen ook de uitkeringskant van het 
gehandicapten vraagstuk aan de orde werd gesteld. 

De trekkracht naar het totale blijkt verder uit de inleidende beschou
wingen van de Minister in de Memorie van Toelichting, waarin het recht 
op uitkering niet langer wordt beschouwd als een instrument om het 
rechtvaardig arbeidsloon te realiseren. De Minister wil geen discriminatie 
naar oorzaak bij arbeidsongeschiktheid. Het gaat in de eerste plaats om 
het recht van iedere mens op zelfontplooiing en in de tweede plaats om 
het recht op gelijke kansen. 

Het eerste beginsel brengt met zich, dat ook de zieke, ook de invalide 
en ook de gehandicapte mens recht op levensontplooiing heeft, waartoe 
de sociale verzekering een geëigend middel is om hem daartoe de materiële 
mogelijkheden te verschaffen. Uit het tweede beginsel vloeit voort, dat 
zieke, invalide en gehandicapte mensen, ondanks hun lichamelijke ongelijk
heid, toch maatschappelijk zoveel mogelijk gelijke kansen dienen te hebben 
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als gezonde mensen en dat in ieder geval niet gediscrimineerd dient te 
worden naar de oorzaak van ziekte, invaliditeit en handicap. 

In dit licht bezien staat de Minister afwijzend tegenover het enten van 
de sociale verzekeringen op het begrip "risque professionnel" , dat thans 
nog - ook al is dit in minder sterke mate dan bij de totstandkoming van 
bedoelde wet - bepalend is voor de vraag of al dan niet een uitkering op 
grond van de Ongevallenwet zal worden verleend. n.a. Ook de optrekking 
naar aanleiding van de aanvaarding van de motie-Roolvink voor het 
maximum dagloon en de premiegrens tot f 20.000,- op jaarbasis heeft het 
Centraal Sociaal Werkgevers Verbond in verband gebracht met de trek
kracht naar het totale. 

Van belang achten wij in dit verband melding te maken van een meer 
genuanceerde benaderingswijze van de zijde van het Tweede Kamerlid 
van de V.V.o., de heer Corver. Enerzijds zal door de aanvaarding van de 
motie van de heer RooIvink - aldus de heer Corver - premie moeten 
worden opgebracht door een groep mensen, die tot nog toe een dergelijke 
premie niet behoefden te betalen. Aan de andere kant verkrijgen de uit
keringen voor een grotere groep betekenis, aangezien de dagloongrens en 
daarmede de uitkeringen worden verhoogd. Beide zaken tegenover elkaar 
afwegende gaf de V.Y.o.-fractie, zij het met enige pijn, aan de motie 
toch haar steun. Principiële bedenkingen tegen de trekkracht naar het totale 
achtte de V.V.o.-fractie ten deze derhalve niet aanwezig. 

Pogingen de in het wetsontwerp in het vooruitzicht gestelde ontwikke
lingen toch weer enigszins te enten op de thans bestaande situatie kan 
men zien in de door Mr. H. B. Waslander, President-directeur van de 
Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam bepleite gedachte voor echte 
bedrijfsongevallen het "risque professionnel" enig bijzonder accent te 
geven.1 ) 

Mr. Waslander stelt in dit verband tegenover elkaar het geval, waarbij 
een werknemer de dood vindt door een ongeval op de fabriek en het geval, 
waarbij iemand op zondag de dood vindt bij een verkeersongeval. Om 
billijkheidsredenen acht hij de morele verplichtingen van de werkgever, 
wiens werknemer de dood vindt in zijn bedrijf tengevolge van een ongeval, 
tegenover zijn werknemer hoger dan die van de werkgever, die zijn werk
nemer verliest tengevolge van een ongeval buiten het bedrijf. Waarom, zo 
vraagt Mr. Waslander zich af, de morele rechten van de werknemers in 
de door hem bedoelde gevallen niet waarborgen door een verplichte sociale 
verzekering. Kort gezegd komt de mening van Mr. Waslander hierop neer, 
dat hij in bepaalde gevallen, dit meestal ten behoeve van de nagelaten 
betrekkingen naast de thans bestaande bodemvoorzieningen (weduwen- en 
wezenpensioen) de creatie van bijzondere rechten voorstaat. 

Deze bijzondere rechten wil de Minister realiseren door middel van aan
vullende voorzieningen als ondernemings- en bedrijfspensioenfondsen. 
Hier heeft de bewindsman blijkbaar de trekkracht naar het totale begrensd 
willen houden tot de creatie van bodemvoorzieningen zonder annexen. 
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Wanneer in de toekomst het sociale verzekeringsrecht in hoofdlijnen blijft 
geënt op het in het leven roepen van bodemvoorzieningen en het scheppen 
van waarborgen tegen calamiteiten, die de draagkracht van de individuele 
burgers te boven gaan, lijkt ons de vrees voor staats bevoogding en voor 
een de menselijke persoonlijkheid aantastende trekkracht naar het totale 
- evenals de eerder in 1931 geuite angstsymptomen - niet alleen niet 
gegrond, doch tevens een uiting van te weinig begrip voor de taak, die de 
overheid in ons moderne staatsbestel heeft te vervullen ten opzichte van 
de essentiële mogelijkheden tot levensontplooiing van de individuele burgers. 
Een andere vraag is echter in hoeverre door overheveling op de individuele 
burgers van bepaalde risico's, die thans door de sociale verzekeringen 
worden gedekt, de lasten van de sociale verzekeringen minder drukkend 
kunnen worden gemaakt. Het bestempelen van serieuze pogingen in deze 
richting met het predicaat conservatief is naar onze mening niet eerlijk. 
Het betreft hier zaken, die met veel visie zullen moeten worden aangepakt, 
wil men onnodige spanningen voorkomen. 

Na bovenstaande algemene beschouwingen zal thans na een korte weer
gave van de inhoud van de drie wetsontwerpen worden overgegaan tot 
de bespreking van een aantal belangrijke punten daaruit. 

Het ontwerp Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Het ontwerp beoogt een verplichte verzekering van loontrekkenden tegen 
geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid tot stand te 
brengen. Evenals in de huidige sociale verzekeringswetten zijn door wets
aanduiding een aantal personen onder de wet gebracht, die in maatschap
pelijk opzicht met werknemers in loondienst zijn te vergelijken, zoals 
degenen, die in aangenomen werk arbeid verrichten, thuiswerkers, provisie
reizigers, musici e.d. De regeling zal niet gelden voor overheidspersoneel 
en het personeel van de Nederlandse Spoorwegen, inzoverre dit pensioen
gerechtigd is. 

Zoals reeds vermeld zal geen onderscheid worden gemaakt naar de 
oorzaak van de arbeidsongeschiktheid voor de aan de verzekering te ont
lenen rechten. Evenmin kent de voorgestelde regeling een loongrens. Zij 
zal te zijner tijd in de plaats treden van de Invaliditeitswet, de Mijn
werkersinvaliditeitswet, de Ongevallenwet 1921, de Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922 en de Zeeongevallenwet 1919. Degenen, die de leeftijd 
van 65 jaar hebben bereikt vallen buiten de arbeidsongeschiktheids
verzekering. 

De uitkering, die welvaartsvast is, zal worden toegekend, nadat de 
arbeidsongeschiktheid 52 weken heeft geduurd. Gedurende de wachttijd 
zal in het algemeen uitkering ingevolge de Ziektewet of een daarvoor in 
de plaats tredende uitkering worden verleend. 
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De hoogte van de uitkering bedraagt: 

mate van arbeidsongeschiktheid 
15 - 25 % 
25 - 35 % 
35 - 45 % 
45 - 55 % 
55 - 65 % 
65 - 80 % 
80 % of meer 

uitkering in % van het dagloon 
10 % 
20% 
30% 
40% 
50% 
65% 
80% 

Het hoofddoel van de arbeidsongeschiktheid is het verlenen van geldelijke 
uitkeringen. De eventuele geneeskundige behandeling dient in beginsel te 
worden verleend krachtens de verplichte ziekenfondsverzekering dan wel 
door middel van particuliere ziektekostenverzekeringen. De voorgestelde 
regeling geeft de bedrijfsverenigingen echter wel de mogelijkheid de ver
zekerden in aanmerking te brengen voor voorzieningen tot behoud, herstel 
of ter bevordering van arbeidsgeschiktheid dan wel voor voorzieningen 
tot verbetering van levensomstandigheden, een en ander voorzover deze 
voorzieningen niet behoren tot de aanspraken, die bestaan krachtens 
de ziekenfondsverzekering. 

De sociaal-medische kant van de uitvoering van de arbeidsongeschikt
heidsverzekering zal worden verzorgd door een door de Federatie van 
Bedrijfsverenigingen op te richten Gemeenschappelijke Medische Dienst. 
Naast medische deskundigen zullen daaraan ook arbeids- en loondeskun
digen verbonden zijn. De dienst zal bij uitsluiting worden belast met de 
werkzaamheden, samenhangende met de invaliditeitsschattingen en de reva
lidatie in het kader van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De verzeke
ring zal worden gefinancierd door middel van een omslagstelsel. De 
premielasten zullen voor het gehele bedrijfsleven op een uniform percentage 
worden vastgesteld en wel naar rato van het in een bedrijf verloonde 
bedrag. 

In een op te richten Arbeidsongeschiktheidsfonds zullen enerzijds de 
door de bedrijfsverenigingen geïnde premies voor de arbeidsongeschikt
heidsverzekering worden gestort, terwijl anderzijds de ingevolge de wet 
te betalen uitkeringen, de kosten van bijzondere geneeskundige behandeling, 
revalidatie e.d., alsmede de overige aan de uitvoering van de wet verbonden 
kosten, tenlaste van het Fonds zullen komen. Het bestuur zal worden 
gevormd door zeven leden waarvan de centrale organisaties van werkgevers 
en van werknemers elk drie leden zullen aanwijzen, terwijl de Minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid de voorzitter zal benoemen. 

De mogelijkheid tot vrijwillige verzekering wordt o.a. geopend voor 
hen, die afwisselend in loondienst en als zelfstandige werkzaam zijn en 
voor een categorie van zelfstandigen, die voorafgaand aan de vestiging 
als zelfstandige in loondienst zijn geweest. 

Tegen een beslissing van de bedrijfsvereniging, ook met betrekking tot 
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de vrijwillige verzekering, staat in eerste instantie beroep open bij de 
Raden van Beroep en in tweede instantie bij de Centrale Raad van Beroep. 

Het ontwerp van Wet tot wijziging van de Ziektewet 

Het ontwerp bevat naast enige technische wijzigingen een tweetal 
wijzigingen van principiële aard. 

De eerste wijziging betreft het brengen onder de werkingssfeer van de 
Ziektewet van ongevallen in verband met de dienstbetrekking. Door het 
vervallen van de huidige Ongevallenwetten zal de Ziektewet bij het zich 
voordoen van arbeidsongeschiktheid tengevolge van een ongeval over het 
eerste jaar van arbeidsongeschiktheid ook moeten voorzien in de verlening 
van een uitkering nu de uitkering ingevolge de arbeidsongeschiktheids
verzekering een wachttijd van 52 weken kent. 

De afschaffing van de loongrens in de Ziektewet is een gevolg van de 
noodzakelijk gebleken coördinatie van de wettelijke ziekengeld- en arbeids
ongeschiktheidsverzekering. Hierdoor wordt o,a. vermeden, dat voor 
degenen, die door een ongeval worden getroffen en wier loon de thans 
in de Ziektewet vastgestelde loongrens te boven gaat, gedurende het eerste 
jaar van hun arbeidsongeschiktheid verstoken blijven van uitkering. Boven
dien heeft de Minister erop gewezen, dat in de meeste West-Europese 
landen het bestaan van een loongrens in de ziekteverzekering een onbekende 
figuur is. 

Het ontwerp tot wijziging van de Organisatiewet Sociale Verzekering 

De wijziging voorziet in de opneming van bepalingen tot instelling van 
de hierboven vermelde Gemeenschappelijke Medische Dienst. Op de taken 
van deze Dienst werd hierboven reeds ingegaan, Ingeval de Federatie 
van Bedrijfsverenigingen geen Gemeenschappelijke Medische Dienst zou 
instellen, zal deze door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
worden ingesteld. 

De belangrijkste punten, die bij de parlementaire behandeling van de 
wetsontwerpen aan de orde zijn geweest 

1. De discussies in de Tweede Kamer zijn minder interessant geweest 
dan mocht worden verwacht. De verhandelingen zijn op vele plaatsen 
niet geheel helder en geven vaak de indruk, dat de Kamerleden 
- hetgeen overigens begrijpelijk is - met ernstige moeilijkheden hebben 
moeten worstelen zich met de materie vertrouwd te maken, 
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Ook de duur van de discussies - hetgeen op zich niet als een tragisch 
verschijnsel moet worden beschouwd - was veel korter dan die bij de 
totstandkoming van een wet als b.v. de Invaliditeitswet, waar de Kamer 
over heeft gesproken van 15 oktober 1912 tot 15 november 1912, daarna 
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nog van 4 februari 1913 tot 28 februari 1913, waarna op 7 maart 1913 
de eindstemming volgde. 

Aan de openbare discussies zijn vele belangrijke zaken onttrokken 
gebleven, omdat daarover reeds tijdens de schriftelijke behandeling 
algemene overeenstemming dan wel bijna algemene overeenstemming 
was bereikt. De Minister vermelde tijdens de openbare behandeling 
van het wetsontwerp in de Tweede Kamer de volgende punten: het in 
één wet regelen van de gehele materie met verlating van het beginsel 
van het "risque professionnel"; de beperking van de werkerssfeer van 
d(; wet tot loontrekkenden met uitzondering van overheidsdienaren; 
het ontbreken van een loongrens in de arbeidsongeschiktheidsverzekering; 
de bijna algemene overeenstemming over het laten vervallen van de 
loongrens in de Ziektewet; de instelling van een Gemeenschappelijke 
Medische Dienst; de aanvaarding van een uniforme premie voor de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering; de voorgestelde regeling m.b.t. het 
verschil van inzicht tussen een behandelend medicus en de Gemeen
schappelijke Medische Dienst; de indeling van de invaliditeitskiassen 
en de onderbrenging in beginsel bij de ziekenfondsverzekering van 
genees- en heelkundige behandeling, welke thans krachtens de Ongeval
lenverzekering wordt verleend. 

Thans overgaande tot de bespreking van de belangrijkste zaken, die 
bij de schriftelijke of mondelinge behandeling van de wetsontwerpen 
aan de orde zijn gekomen, zouden wij voor volgende punten de aan
dacht willen vragen. 

2. De instelling van een Gemeenschappelijke Medische Dienst 

De Minister zag zich ten deze voor de volgende keuze geplaatst: 
a. het oprichten van meer medische diensten, waarbij ervan werd 

uitgegaan, dat een van deze diensten zou moeten zijn de medische 
dienst van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor; 

b. de instelling van een Gemeenschappelijke Medische Dienst door de 
bedrijfsverenigingen gezamenlijk. 

Omdat de bewindsman van oordeel was, dat bij de bedrijfsverenigin
gen niet voldoende deskundigheid aanwezig was, heeft hij voor de 
tweede mogelijkheid gekozen, teneinde bundeling van deskundigheid 
te bevorderen en versnippering te vermijden. 

De ontwikkeling op het terrein der geneeskunde maakten het hier 
noodzakelijk voor centralisatie te kiezen, waar vroeger zeker in katho
lieke kringen de voorkeur zou zijn uitgegaan naar decentralisatie. Het 
K.v.P.-kamerlid Mr. De Vreeze had, hoewel hij de noodzaak daarvan 
begreep, toch nog wel enige bedenkingen tegen de centralisatie. Hij 
pleitte daarom voor zo groot mogelijke spreiding van verantwoordelijk
heid. Hij zou de voorkeur willen geven aan coöperatie met medische 
diensten, die een eigen historische taak hebben, boven incorporatie 
zonder meer. In dit verband vestigde hij de aandacht op het verzoek 
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van de agrarische bedrijfsvereniging, waarin wordt gepleit voor de 
opneming in de wet van delegatie-mogelijkheden, teneinde datgene, dat 
zij met hun medische apparatuur van het begin af aan sinds de in
voering van de Landbouwongevallenwetten hebben gedaan, te kunnen 
voortzetten. 

De Minister wil hier vooralsnog de verdere ontwikkelingen afwach
ten. Het komt hem onjuist voor, reeds thans, voordat de Gemeenschap
pelijke Medische Dienst is opgericht en voordat omtrent zijn praktische 
werkwijze enige ervaring is opgedaan, de samenwerking met de 
bedrijfsverenigingen te gaan institutionaliseren door de introductie van 
de mogelijkheid van delegatie van bevoegdheden van de G.M.D. aan 
de bedrijfsverenigingen. 

Wel acht hij een zo doeltreffend mogelijke samenwerking en de 
creatie van een zo goed mogelijk klimaat daarvoor noodzakelijk. In dit 
licht moet ook worden gezien het bij tweede nota van wijzigingen 
in het ontwerp van wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering op
genomen artikel, volgens hetwelk de bedrijfsverenigingen gebonden zijn 
om de Gemeenschappelijke Medische Dienst vroegtijdig mededeling te 
doen van gevallen, waarvan die dienst met het oog op zijn taak bij de 
uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering tijdig kennis moet 
krijgen. In de gekozen oplossing blijven de bedrijfsverenigingen echter 
hun eigen taken behouden, hetgeen getuigenis aflegt van een instelling 
op dit moment zo min mogelijk inbreuk te maken op bestaande 
situaties. 

Eveneens moet in dit licht worden gezien de afwijzende houding van 
de Minister tegenover de suggestie de Gemeenschappelijke Medische 
Dienst te belasten met de uitvoering van de Ziektewet. 

Deze afwijzende houding wordt gemotiveerd op grond van de ge
dachte, dat medische activiteiten van de G.M.D. andersoortig zijn dan 
bij de Ziektewet, waar deze activiteiten voornamelijk bestaan uit de 
beoordeling van het al dan niet ongeschikt zijn van de verzekerde 
voor het verrichten van zijn arbeid en de controle daarop. Het gaat 
hier om de beoordeling van het individuele ziektetoestand, waarbij 
ieder geval zijn eigen beoordeling vraagt. Bij de uitvoering van de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat het echter behalve om een 
uniforme invaliditeitsschatting, waarvoor alleen reeds meer gespeciali
seerde deskundigheid vereist is dan voor de uitvoering van de Ziektewet 
noodzakelijk is, bovendien nog om de beoordeling der revalidatie
mogelijkheid, om het bevorderen der revalidatie en om de bevordering 
van al wat daarmede samenhangt, tot scholing- en herscholing toe. 

In de door de bewindsman gekozen systematiek de in de Ziektewet 
geregelde materie niet onder de arbeidsongeschiktheidsverzekering te 
brengen past bovenstaand betoog in zijn geheel. Voegt men hierbij de 
omstandigheid, dat thans de verplichte ziekengeldverzekering is gericht 
op de behartiging van de verzekerden in hun betrokkenheid tot hun 
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eigen arbeid en het bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat om 
arbeid die op de bekwaamheid van betrokkenen is berekend, dan lijkt 
het ons onontkoombaar bedoelde diensten gescheiden te houden. 
Als een prelude op de te verwachten ontwikkelingen zou men de aan
vaarding van de motie van het Tweede Kamerlid de heer Tilanus 
kunnen beschouwen, waarin wordt aangedrongen op het geleidelijk 
toekennen van een centrale plaats aan de Gemeenschappelijke Medische 
Dienst ten aanzien van alle daarvoor in aanmerking komende sociale 
verzekeringswetten en volksverzekeringen. 

3. De verhouding behandelende arts en de geneeskundige van de medische 
dienst 

Over deze zaak zijn diverse publikaties van gezaghebbende zijde 
verschenen. In een schrijven aan de Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid van 26 oktober 1961 verzocht het Hoofdbestuur van 
d!' Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Genees
kunst de bewindsman "nimmer de totstandkoming te bevorderen van 
een wet tot regeling van de arbeidsongeschiktheid, waarbij het toezicht 
op de behandeling door het uitvoeringsorgaan kan uitlopen op een in
grijpen in deze behandeling". 

De bezwaren van de maatschappij spitsen zich vooral toe op het punt 
Vdn de zeggenschap van de patiënt over de wijze, waarop zijn behande
ling zal geschieden. Men stelt dat de mens bij het ingrijpen van de 
behandeling object wordt, terwijl hij subject behoort te zijn. De beslis
stngen over zijn eigen lichaam dient hij zelf te nemen en het wordt 
onaanvaardbaar geacht, dat een derde instantie - i.c. de uitvoerings
organen voor de sociale verzekeringswetten - met een dwingende 
bevoegdheid wordt toegerust, waardoor de beslissingsmogelijkheid en 
de vrijheid van de patiënt wordt gefrusteerd en de vertrouwensrelatie 
van de patiënt tot de arts wordt geschaad. 

De Minister zag zich ten deze voor een moeilijk probleem geplaatst. 
Enerzijds moest begrip worden getoond voor de bijzondere relatie, die 
er bestaat tussen de behandelend geneeskundige en de zieke, anderzijds 
dient er voor te worden gewaakt, dat die wegen worden bewandeld, 
die de verzekerde een optimale kans bieden tot arbeid en daarmede tot 
levensgeluk voor zich en de zijnen. 

Ten deze heeft de Minister de procedure van het verplicht overleg, 
die de maatschappij tot bevordering der Geneeskunst heeft voorgesteld, 
aanvaardbaar geacht. Het overleg is verplicht in alle gevallen, waarin 
de behandelende arts en de medische dienst het niet eens zijn omtrent 
de in te stellen behandeling. Het overleg zal plaatsvinden ten overstaan 
van een daarvoor geschikte onafhankelijke gespreksleider-medicus, die 
zelf geen praktiserend arts is. De gespreksleider speelt bij het overleg 
een actieve rol en bevordert, dat tot een gezamenlijk eindoordeel wordt 
gekomen. De behandelend arts kan zijn afwijkend oordeel handhaven, 
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doch dient er zich dan van bewust te zijn, dat hij indien hij hiertoe 
duidelijk handelt tegen het algemeen wetenschappelijk erkend belang 
van zijn patiënt, het risico loopt te worden gedaagd voor tuchtrechtelijke 
instanties, 

De bewindsman ziet de voorgestelde regeling als een proefregeling. 
Mocht deze niet slagen dan zal het noodzakelijk zijn op deze aan
gelegenheid terug te komen. 

Het lijkt ons dat betrokkenen hier op papier tot een bevredigende 
regeling zijn gekomen, doch wij vragen ons af of zij in praktijk hanteer
baar zal zijn. Wat er tijdens de overleg-procedure met de patiënt moet 
gebeuren is ons niet erg duidelijk geworden. 

De incorporatie van de Ziektewet in de Wet op de arbeidsongeschiktheids
verzekering 

Uit het oogpunt van unificatie en vereenvoudiging zou men consequent 
doorredenerend tot de conclusie kunnen komen, dat ook de in de Ziektewet 
geregelde materie in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zou 
kunnen worden ondergebracht. Diverse Kamerleden hebben daarvoor een 
pleidooi gehouden. Het komt ons voor, dat de Kamerleden van de hen 
voor ogen staande plannen veeleer hebben afgezien vanwege een aantal 
praktische bezwaren dan tengevolge van de door de Minister in de 
Memorie van Antwoord naar voren gebrachte verschilpunten tussen ziekte
verzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals neergelegd in het 
wetsontwerp. De praktische bezwaren komen hierop neer, dat de incorpora
tie een bijzonder ingewikkelde en omslachtige zaak zou zijn. Zij zou een 
grondige herziening vergen van de thans aanhangige wetsontwerpen, terwijl 
de liquidatie van de Ziektewet voorts tot een nieuwe gecompliceerde over
gangsregeling zou nopen. Een dergelijke vertraging werd met het oog op 
de sociale positie der invaliden, aan wie krachtens de thans geldende 
Interimwet Invaliditeitstrekkers een uitkering wordt verleend gebaseerd op 
loon van ongeschoolde arbeiders, niet verantwoord geacht. 

Wat de verschillen tussen ziekteverzekering en arbeidsongeschiktheids
verzekering betreft wees de Minister allereerst op de hierboven reeds ver
meide omstandigheid, dat de verzekerde krachtens de Ziektewet een 
uitkering krijgt bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn eigen arbeid, 
terwijl het bij de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering erom gaat, 
of arbeid, die voor zijn krachten en bekwaamheid is berekend en die hem 
met het oog op zijn opleiding en vroeger beroep kan worden opgedragen, 
eventueel in een andere onderneming of een andere bedrijfstak dan waarin 
de verzekerde tot dusverre werkzaam was kan worden verricht. 

Voorts wees de Minister op een aantal mogelijkheden in de Ziektewet, 
die gelegenheid bieden tot differentiatie en die het aan de arbeidsongeschikt
heidsverzekering inherente systeem der uniformiteit zouden aantasten. 

Bovenstaande gedragslijn zal naar onze mening op de duur moeilijk in 
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overeenstemming zijn te brengen met de door de bewindsman nagestreefde 
unificatie van het sociale verzekeringsrecht, waarover hij in de loop van 
1966 een nota aan de Staten-Generaal hoopt aan te bieden. Uit de parle
mentaire stukken menen wij te mogen afleiden, dat ten deze gekozen 
werd voor een tussenoplossing. 

1) Prof. Dr. F. J. H. M. van der Ven, Economische en Sociale opvattingen 
in Nederland, Utrecht 1948. 
2) J. H. F. Kohlbrugge, Praktische Sociologie Deel VIII, Sociale Wetgeving 
door Mr. A. C. Josephus Jitta en Mr. E. H. Bisschop Boe1e. 
3) Prof. Mr. N. E. H. van Esveld, Sociale Zekerheidsbeleid, Sociaal Maand
blad Arbeid, oktober 1962. 
4) Mr. H. W. Waslander, in voordracht Vereniging voor Arbeidsrecht, Sociaal 
Maandblad Arbeid, april 1964. 

Verder geraadpleegde litteratuur: 

Dr. G. M. J. Veldkamp, De Vormgeving in de ontwikkeling van het sociale 
verzekeringsrecht, voordracht Vereniging voor Arbeidsrecht, Sociaal Maandblad 
Arbeid, juni 1965. 

L. L. Marselis, Recente ontwikkelingen inzake het Sociale zekerheidsbeleid V, 
Maandblad voor Handelswetenschappen 208, 1962/1963. 

A. F. Gentis, Dr. L. Holthuis en Mr. H. B. Thissen, De wet op de arbeids
ongeschiktheidsverzekering en het ingrijpen in de medische behandeling, Sociaal 
Maandblad Arbeid, oktober 1962. 
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Gemeentelijke filmkeuring in opspraak 

door Dr. G. L. Eisen 

E r is de laatste tijd veel rumoer rond de, op de bioscoopwet gegronde, 
Z.g. gemeentelijke nakeuring. Kranten en tijdschriften wijden er langere 

of kortere beschouwingen aan, gemeentebesturen nemen terzake al of niet 
spectaculaire beslissingen. 

Nakeuring heeft, evenals keuring, te maken met censuur en die is, ook 
als ze desnoods als onvermijdelijk wordt aanvaard, nooit populair. In elke 
democratische samenleving zal men bijzonder diligent zijn als het gaat om 
de grenzen van welke censuurbevoegdheid ook. Bevoogding, politiestaat
methoden, geborneerdheid, aantasting van de persoonlijke vrijheid, het 
wordt al gauw tegengeworpen als invoering, uitbreiding en zelfs handhaving 
van censuur ter sprake komt en degenen, die de ondankbare taak hebben 
voorstellen of ideeën daaromtrent te verdedigen, plegen geconfronteerd te 
worden met emoties meer dan met argumenten, met kreten meer dan met 
bezonnen en doordachte uitspraken. Dit kan men thans ervaren in de 
discussie rond de gemeentelijke filmkeuring. 

Een (technische) herziening van de bioscoopwet is, alweer even geleden, 
in de Staten-Generaal en in de commissie voor Binnenlandse Zaken ter 
sprake gekomen. Toen bleek, dat een dergelijke herziening aan de gemeen
telijke bevoegdheden m.b.t. de nakeuring met name niet voorbij zou kunnen 
gaan is de zaak voorlopig - wellicht voor geruime tijd - aangehopden 
voor nadere bestudering. Het betreft nu eenmaal een materie waar men 
niet graag de vingers aan brandt en de brei, die te heet bleek reeds in de 
al lang verstreken dagen van uitkomst en bespreking van het rapport der 
commissie-Sassen, lijkt zich nog altijd beter te lenen voor een wandeling 
eromheen dan voor consumptie. 

De gemeentelijke nakeuring was intussen in discussie gekomen, of liever: 
de gemeentelijke nakeuring zoals die sinds een dertigtal jaren gepraktiseerd 
wordt in een honderdtal gemeenten met overwegend katholieke bevolking. 
Niet alleen de pers wierp zich erop; ook in de kring der nakeurende 
gemeenten ontstond beroering. Enige middelgrote en kleinere gemeenten 
deden afstand van het recht op nakeuring door uit te treden uit de Ver. 
eniging van Nederlandse Gemeenten tot gemeenschappelijke filmkeuring 
op katholieke grondslag. Dit afbrokkelingsproces van binnenuit gaat door. 
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Argumenten o.m.: nakeuring is uit de tijd; katholieke nakeuring houdt 
overigens te weinig rekening met minderheden; de door de techniek (ver
keersmiddelen, televisie) ontstane mogelijkheden maken een plaatselijk 
film beleid zinledig, terwijl de keuring door de katholieke filmcentrale 
bezwaarlijk als plaatselijke keuring is te aanvaarden doch meer heeft van 
een tweede landelijke keuring, maar dan geschied door de bril van een 
bepaalde bevolkingsgroep. 

De genoemde vereniging heeft zich enige tijd geleden over deze zaak 
uitgesproken in deze zin, dat bindende katholieke nakeuring, zoals die tot 
dusver wordt gepraktiseerd, niet langer aanbeveling verdient maar dat het 
recht der gemeenten op toezicht m.b.t. bioscoopvoorstellingen dient te 
worden gehandhaafd. Het bestuur der vereniging en de K.F.C. zullen zich 
in verband hiermede beraden over wat hun te doen staat. Van opheffing 
der vereniging of van de K.F.C. is geen sprake. 

Ik geloof, dat de vereniging, voorgelicht door een uitvoerig rapport van 
de zijde van de K.F.C.l), een verstandige beslissing heeft genomen, ge
tuigend van meer prudentie en verantwoordelijkheidsgevoel dan waarvan 
sommige auteurs en sommige bestuurderen hebben blijk gegeven. Wel 
reorganisatie van de nakeuring (inspraak minderheden; plaatselijke beslis
singen), geen prijs geven van een recht om m.b.t. bepaalde bioscoopvoorstel
lingen te kunnen optreden. 

Het is verschrikkelijk jammer, dat tegen de bezonken uitspraak van de 
vereniging, die de moeite nam zich behoorlijk te doen voorlichten, zo fel 
afsteken tegen de vaak onoordeelkundige uitingen en gesties van organen 
en personen van wie men beter mocht verwachten en die, als de moeite 
wordt genomen kennis te nemen van waar het eigenlijk om gaat, veelal 
moeten erkennen, dat men het anders is gaan zien dan men aanvankelijk, 
min of meer intuïtief of emotioneel, deed. Nu zijn intuïtie en emoties geen 
zaken waaraan men zonder meer voorbij moet gaan; zij kunnen de richting 
van het beleid mede bepalen maar zij dienen niet enig richtsnoer te zijn. 

Helaas doen - het is aan tijden van sterke stroomversnellingen eigen -
in onze dagen bepaalde kreten het zó goed, ook binnen het bestuur, dat 
zij kracht van bewijs hebben zonder dat nadere adstructie wordt gevraagd. 
Als axioma's aanvaarde algemeenheden beslissen vaak in concrete situaties. 
Tegenbewijs, zoal geduld, wordt nauwelijks aanhoord. Men pro bere maar 
eens iets te verdedigen als daaromtrent de kreet "uit de tijd", "conservatief", 
"bekrompen" of - in katholieke kring - "curiaal" en zelfs ,,(rooms) 
katholiek" geklonken heeft! 

Ik ben bang, dat dat met de gemeentelijke nakeuring ook zo ligt. En 
dat is jammer want de zaak waar het om gaat dreigt daardoor niet eens 
aan bod te komen maar met de verguisde, het eerst in het oog springende, 
verpakking weggeworpen te worden. 

Het is zeer beslist de moeite waard zich de inspanning te getroosten 
aan die zaak zelve te proberen toe te komen en van de oppervlakte zich 
in het inwendige te begeven. Ook hier geldt, dat een wat weinig aansprekend 
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badwater geen aanleiding mag zijn om zich nu ook maar van het kind te 
ontdoen. Nogmaals: meer dan eens is gebleken, dat mensen met een be
paald (voor)oordeel terzake van de hier in het geding zijnde kwestie bij 
confrontatie met de kern van de zaak hun oordeel geheel en al hebben 
herzien. 

Waar gaat het dan om? Om katholieke filmkeuring? Om gezamenlijke 
nakeuring? Om handhaving van een bepaalde situatie? Geenszins. Het gaat 
uiteindelijk om de vraag of er thans en in een nieuw bestel ruimte dient te 
zijn en te blijven voor de mogelijkheid van gemeentelijk toezicht op bio
scoopvoorstellingen. Welke vraag opgaat in de ruimere: of er plaats is en 
moet blijven voor de mogelijkheid van gemeentelijk toezicht op vertoningen 
in het algemeen (toneel, cabaret, show, demonstraties e.a.) in een weliswaar 
klein land waar men in de steden en ten plattelande, in de ene streek of 
de andere, nog steeds met duidelijke verschillen in opvattingen over wat 
toelaatbare vertoning is, te maken heeft. 

Het is nu opvallend, dat wanneer de ruimere vraag de kans krijgt uit 
de verf te komen er stellig nog wel vooruitstrevende lieden zijn, die haar 
met een fors: neen zullen beantwoorden maar dat, het blijkt uit alIerlei 
ontmoetingen. vrij gemakkelijk in het algemeen tot een bevestigende be
antwoording wordt gekomen. Als men dan de bioscoop ter sprake brengt 
en men wijst op de toelaatbaarheidskeuring van Rijkswege, die duidelijk 
doorlaat wat in de grote steden in het Westen des lands, gezien de daar 
bestaande opvattingen over toelaatbare vertoningen, nog (net) door de 
beugel kan, dan kost het veelal weinig moeite om ervan te overtuigen, dat 
er beslist geen aanleiding is om de vertoningen in bioscopen buiten een of 
andere vorm van plaatselijk toezicht te houden, ook al is er een Rijks
keuring. Maar helaas komt men veelal aan een serieus bekijken van 
die vragen niet toe omdat men blijft steken in het badwater van de thans 
bestaande vorm van katholieke, intergemeentelijke nakeuring middels de 
K.F.C. en aan het kind van een nog altijd als noodzakelijk beschouwd 
stuk plaatselijk autonoom bestuur niet toekomt. 

De gemeentelijke nakeuring behoeft herziening in haar uitvoering. Daar
over is wel iedereen het eens. Die herziening behoeft bestudering en be
spreking. Daaraan wordt gewerkt in en buiten de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten tot gemeenschappelijke filmkeuring op katholieke 
grondslag. Is het nu niet verstandiger aan dat beraad mee te doen dan 
"er maar helemaal mee op te houden" zoals helaas een aantal gemeente
bestuurders deed? Vindt men, dat de situatie uit de hand dreigt te lopen 
als er niet direct iets gebeurt, dan verzet niets er zich tegen, dat gemeenten, 
die hangende het beraad en/of hangende de voorbereiding van een wets
wijziging de status quo menen niet te kunnen handhaven, een tijdelijke 
oplossing zoeken in overleg met de genoemde vereniging en de K.F.C. 
Maar het zonder meer laten afweten is niet alleen déloyaal, doch ook weinig 
prudent en, ik aarzel niet het te zeggen, van niet al te veel doorzicht of 
verantwoordelijkheidsgevoel getuigend. 
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Men bedenke immers wel, dat een vrijwillig abandonneren door thans 
nakeurende gemeenten van elk nakeuringsrecht, in de kaart speelt van 
degenen, die de wetgever met dit recht geheel willen doen afrekenen. 
Beseft men wat men, na afschaffing van het recht op nakeuring, in zijn 
gemeente binnenhaalt zonder dat daartegen iets te doen is en zonder dat 
het enkele bestaan van nakeuring corrigerend kan werken m.b.t. de Rijks
keuring dan wel matigend m.h.t. het beleid van filmverhuurkantoren, ook 
in niet-nakeurende gemeenten? Bovendien: als de gemeentebesturen geen 
recht meer hebben m.b.t. bioscoopvoorstellingen valt veel weg van de zin 
van het recht op toezicht op vertoningen in het algemeen. 

De belanghebbenden mogen het bovenstaande nog eens ernstig overwegen, 
daar het om meer gaat dan om de al of niet handhaving van een "ver
ouderde, in onze ruimdenkende tijd niet meer passende bevoogding". 

1) Gepubliceerd in De Gemeenteraad van april 1965. Er wordt voor documen
tatie terzake ook nog verwezen naar de in die nota aangehaalde litteratuur. 
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Buitenlands Panorama 

VIETNAM 

Evenredig met het toenemen van de ernst van de Vietnamese situatie 
nemen de pleidooien toe voor een verregaand "appeasement". Argu

menten: Vietnam zou niet belangrijk zijn voor de westerse wereld; het is 
vrijwel hopeloos te vechten tegen de uitbreiding van de Chinese invloeden 
in Zuidoost-Azië en voorts: de Verenigde Staten en het Westen hebben een 
verkeerd tijdstip en een verkeerde plaats uitgekozen om een dam op te 
werpen tegen de communistische agressie. Allemaal argumenten die, mu
tatis mutandis, eerder werden gehoord ten tijde van de Griekse burgerkrijg 
na de Tweede Wereldoorlog. 

De communistische oorlogvoering tegen Zuid-Vietnam lijkt er in dit 
tijdsbestek nog steeds van uit te gaan dat de Amerikanen gedwongen 
kunnen worden zich uit het Vietnamese wespennest terug te trekken. 
Indien Noord-Vietnam en Peking zich nog steeds door deze opvattingen 
laten leiden, zal het nog veel strijd kosten de leiders in Peking en Hanoi 
besef voor de realiteit bij te brengen. 

Tegelijkertijd dat de Amerikanen zich heftig verzetten tegen de pogingen 
hun Zuid-Vietnamese bondgenoot onder de voet te lopen, heeft Washington 
zich steeds bereid verklaard te streven naar een vreedzame oplossing van 
het conflict, een bereidheid die onlangs in de redevoering van president 
Johnson, op 28 juli duidelijk, tot uiting is gekomen. Het gebaar van de 
Amerikaanse president is vooral in Peking met hoon van de hand ge
wezen. 

Bij beschouwingen over het Vietnamese probleem komt dikwijls de 
gratuite bewering naar voren dat concessies aan Ho Tsji Minh, Noord
Vietnam zouden kunnen vervreemden van communistisch China. Talrijk 
zijn de speculaties geweest, dat, indien de oorlog beëindigd zou kunnen 
worden Ho Tsji Minh - gegeven zijn internationale verleden en de tra
ditionele Vietnamese vrees en haat voor China - zich zou kunnen 
ontwikkelen tot een Aziatische Tito. Een uiterst speculatieve gedachte. 
In de realiteit van de politieke situatie zien we, voor zover we tenminste 
de vergelijking kunnen doortrekken, een Joegoslavië dat van zijn Sowjet
Russische "antagonist" 400 kilometer verwijderd is. 
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Bovendier. bevinden zich tussen deze beide landen een aantal staten 
waarvan de betrouwbaarheid, in gevallen dat zich tussen de Sowjet-Unie 
en Joegoslavië een ernstige crisis zou voordoen, voor de Russen aan twijfel 
onderhevig is. Vietnam daarentegen heeft een gemeenschappelijke grens 
met China en ligt dus naar die zijde volkomen open. Een ander belang
rijk punt waarin de posities van Joegoslavië en Vietnam volkomen van 
elkaar verschillen, is het feit dat Joegoslavië gemeenschappelijke grenzen 
heeft met anti-communistische landen en Vietnam niet. 

Eveneens belangrijk in het aangeven van de verschillen die tussen 
Joegoslavië en Vietnam bestaan, is, dat, toen Tito zijn eigen nationalistische 
verlangens in het communistische kamp liet horen hij als een krachtige 
SS-jarige de touwtjes stevig in handen hield. Zijn veronderstelde Zuid
Oostaziatische "epigoon" Ho Tsji Minh is nu 75 jaar en de hechtheid van 
zijn positie als leider van de Lao Dong Partij is problematisch. Zeker is, 
dat hij zich niet meer bemoeit met de vraagstukken van de dag en meer 
dan eens is de veronderstelling geuit, dat alleen zijn faam als revolutionair 
en strijder tegen het kolonialisme wordt gebruikt. 

Tito en zijn partij hebben op de bres gestaan voor de verwerving van 
een Joegoslavische onafhankelijkheid, ook nadat de strijd tegen de Duitse 
bezetter was gestreden. In 1948 stond de Joegoslavische communistische 
partij loyaal achter Tito en zijn min of meer nationalistisch programma. 
In Noord-Vietnam echter zijn tot op dit ogenblik in de top van de Noord
Vietnamese communistische Lao Dong Partij rivaliserende fracties actief. 

Er bestaat een agressieve, extremistische pro-Chinese fractie en daar 
tegenover een meer gematigde die pro-Russisch is. De extremistische wordt 
geleid door eerste partij secretaris Le Duan en omvat verder nog de 
bekende Noord-Vietnamese communisten: Truong Chinh, voormalig 
secretaris-generaal van de partij, Le Duc Tho, chef van de partij-organi
satie. Nguyen Chi Thanh. voormalig politiek commissaris van het Noord
Vietnamese leger en Hoang Van Hoan, voormalig Noord-Vietnamees 
ambassadeur te Peking. Deze extremistische groep in de Noord-Vietnamese 
communistische partij is orthodox doctrinair en voorstander van de harde 
Chinese lijn. 

De zogenaamde gematigden worden geleid door eerste minister Pham 
Van Dong. Hij geniet de steun van de held van Dienbien Phoe, de minister 
van Defensie, generaal Vo Nguyen Giap, waarvan bekend is dat hij een per
soonlijk vijand is van Truong Chinh en Nguyen Chi Thanh. Le Thanh 
Nghi, Noord-Vietnams meest belangrijke industriële leider en planning
expert behoort eveneens tot de fractie der gematigden. Het bestaan van 
dergelijke rivaliserende groepen op hoog niveau in de partij maakt het 
Ho Tsji Minh onmogelijk de "buitenlandse invloeden" in de Vietnamese 
aangelegenheden uit te bannen, zelfs al zou hij die willen beperken. 

Indien de fractie der gematigden de overhand zou krijgen en pogingen 
in het werk zou stellen de invloed van de extremistische pro-Chinese 
groepering te elimineren dan zou het in laatste instantie voor deze extreme 
elementen gemakkelijk zijn hun eigen bolwerken langs de Chinees-
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Vietnamese grens te vestigen en de hulp van de Chinese communisten in 
te roepen om de plannen van de "revisionistische machtsusurpanten" te 
verijdelen. De Sowjet-Unie daarentegen zou de pro-Russen in Vietnam 
niet van steun kunnen voorzien in hun strijd tegen de "Chinees-communis
tische oppositie", tenzij Moskou een gewapend conflict met Peking zou 
willen riskeren. En dit lijkt hoogst onwaarschijnlijk. 

Indien de pro-Chinese extremisten de overhand krijgen in Noord-Vietnam 
dan zullen zij zonder enige twijfel zeer nauwe relaties met Peking willen 
en moeten onderhouden. Gezien de geo-politieke verhoudingen zal een 
communistisch Noord-Vietnam moeilijk kunnen ontkomen aan een vol
strekte dominatie van communistisch China. Voor een communistisch 
Vietnam ligt een positie van onafhankelijkheid ten opzichte van China 
buiten de realiteit van de verhoudingen in dat deel van de wereld. 

Wat zich echter in Noord-Vietnam afspeelt ligt buiten de taak die de 
Verenigde Staten zich in Zuid-Vietnam hebben gesteld. De duidelijke oog
merken van de Verenigde Staten zijn een dam op te werpen tegen al die 
activiteiten die de noordelijken bedrijven om het gebied beneden de 
zeventiende breedtegraad te veroveren. De macht op de achtergrond, 
Peking, heeft naar het lijkt de bedoeling in Zuid-Vietnam tot de "laatste 
Vietnamees" te blijven vechten. De Chinese propaganda-organen reageren 
zo snel op ieder voorstel uit de westerse of niet-gebonden wereld een 
einde te maken aan de strijd in Vietnam dat Hanoi geen respijt krijgt een 
eigen standpunt te formuleren, of een eigen visie kenbaar te maken. 

V.R.J. 

DE MISLUKKING VAN HET PLAN-DEFFERRE 

Onredelijke verdeling van de schuldporties 

D e analyse in het juli/augustus-nummer van "Politiek", in de rubriek 
"Buitenlands Panorama", van de oorzaken die geleid hebben tot de 

mislukking van het plan-Defferre, noopt tot het plaatsen van enkele kant
tekeningen. 

Behalve één voorzichtig zinnetje over de intransigentie van Guy Mollet 
en enkele algemene opmerkingen over het gebrek aan visie en ruimhartig
heid bij de leiding van de "oude partijen", beperkt de schrijver zich er 
im;ners toe de staf te breken over de M.R.P., die voor hem dé zondebok 
is. Deze voorstelling van zaken is in strijd met alle berichten over het 
verloop van de besluitvorming inzake de formering van de beoogde 
federatie, die ons eerder uit Frankrijk hebben bereikt. Zij is minstens 
eenzijdig en alleen daarom al een onbillijke verdeling van de schuldporties, 
ten nadele van onze zusterpartij. 

In zijn, overigens nogal rammelend, betoog schroomt de schrijver zelfs 
niet zich af te vragen of het besluit van het M.R.P.-congres het plan
Defferre in grote lijnen te steunen "slechts een tactische bijval" was. 
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"Gesommeerd te kiezen tussen rechts en links" heeft de M.R.P. immers 
"links afgewezen", luidt dan - verkort weergegeven - zijn redenering. 

De "tactiek" van de M.R.P. moet dan wel reeds uitgestippeld zijn vóór 
haar congres van La Baule in 1963, toen de partij op grond van de 
desastreuze verkiezingsnederlagen der middenpartijen (d.w.z. de groeperin
gen tussen communisten eri gaullisten) in 1962 besloot de overige midden
partijen uit te nodigen een alliantie te vormen. Hoewel de socialistische 
partij, de S.F.I.O., in tegenstelling tot de andere middengroepen dit voorstel 
van de z.g.n. conservatieve M.R.P. van de hand wees, herhaalde de laatste 
haar ideeën nog eens uitdrukkelijk tijdens het congres van Le Tucquet in 
1964. Als logische voortzetting van de in 1963 ingeslagen richting betuigde 
tenslotte het M.R.P.-congres in mei j.l. te Vichy onder bepaalde voorwaar
den zijn instemming met de voorstellen van Defferre. Het voorbehoud van 
de M.R.P. gold de verhouding tot de communistische partij en de signatuur 
van de federatie. Het lijkt ons dan ook uitgesloten om zelfs maar te 
dènken aan een tactische manoeuvre van de M.R.P. 

"Gesommeerd te kiezen tussen rechts en links" heeft de M .R.P. "links 
afgewezen", concludeerde de schrijver. Laten wij even stilstaan bij de 
sommatie. Al zal de schrijver het niet zo bedoelen, men kan inderdaad 
stellen dat de S.F.I.O. door haar eisen, merendeels vervat in amendementen 
op de v(}()/,sîellen van Defferre, de M.R.P ... gesommeerd" heeft te kiezen; 
echter niet tussen rechts (gaullisme) en links (communisme), maar tussen 
opgaan in een ouderwets Frans-socialistische groepering of vasthouden aan 
de eigen identiteit. Dàt was het door Mollet c.s. zorgvuldig geconstrueerde 
dilemma, dat de M.R.P. moest dwingen haar eigen ideaal - de krachten 
van het centrum verenigd in een moderne, progressieve partij - voorlopig 
op te geven. 

Als de schrijver met de termen "links" en ,.rechts" respectievelijk com
munisme en gaullisme bedoeld heeft en dan vaststelt dat de M.R.P. een 
coalitie met de communistische partij tegen de gaullisten heeft verworpen, 
is dat op zich juist, maar de formulering zou dan wel enigszins suggereren 
dat de M .R.P. uiteindelijk vóór het gaullisme heeft gekozen; hetgeen 
pertinent niet het geval is. Anderzijds zal de M.R.P.-Ieiding zich er zeker 
niet voor schamen te bekennen dat zij het communisme een minstens even 
erg kwaad acht als het gaullisme - wat niemand zou mogen verbazen. 

Zowel de M.R.P. als Defferre waren principieel gekant tegen een 
officieel akkoord met de communistische partij. Dat zou in de praktijk 
immers kunnen leiden tot een door de communisten beheerst volksfront. 
De leider van de communistische partij, Wal deck Rochet, heeft handig 
gebruik gemaakt van de situatie door aan Guy Mollet vlak vóór het congres 
van de S.F.I.O. besprekingen tussen beider partijen voor te stellen. Daaruit 
zouden een gemeenschappelijk program en de aanwijzing van een gezamen
lijke kandidaat voor de presidentsverkiezing moeten resulteren. Bovendien 
hekelde Waldeck Rochet in zijn brief aan Mollet een verbond tussen "een 
deel van de linkerzijde" - de socialisten en de radicalen - met de "reac
tionaire" christen-democraten en onafhankelijken. Ook herinnerde hij aan 
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het feit dat er zonder de communisten geen "linkse" meerderheid mogelijk 
is; een argument waarvoor men in de S.F.I.O. nogal gevoelig was en is. 
Zonder te kunnen beoordelen of er sprake is van een oorzakelijk verband, 
moeten wij vaststellen dat het socialistisch partijcongres in afwijking van 
het plan-Defferre in zijn slotresolutie de "herintegratie" van de com
munistische partij "in het Franse politieke leven" heeft bepleit. Dat is op 
het eerste gezicht nogal vaag en de voorzitter van de M.R.P., Lecanuet, 
achtte de verhouding met de communisten geen breekpunt, mits er 
- conform de voorstellen van Defferre - geen "alliantie met de com
munistische partij" beoogd zou worden. Wèl wilde hij meewerken aan 
pogingen kiezers te onttrekken aan de communistische partij. Vermeldens
waard is in deze samenhang de betreffende passage uit de resolutie van de 
partijraad van de S.F.I.O. (18-19 juli). De raad constateert dat de M.R.P. 
geweigerd heeft "de considérer Ie gaullisme comme Ie danger principal (!) 
pour la démocratie, en excluant la possibilité d'assurer la défaite des 
candidats gaullistes, avec les suffrages communistes en cas d'absolue 
nécessité" . 

Over de schoolkwestie merkt de schrijver op dat Lecanuet "de status 
quo die de socialisten voorstelden" heeft verworpen. Met deze constatering 
zou men vrede kunnen hebben, wanneer de schrijver niet had verzuimd 
daaraan toe te voegen dat het socialistisch partijcongres ook in dit opzicht 
de voorstellen van Defferre heeft geamendeerd. De S.F.I.O. verbond aan 
subsidiëring van het bijzonder onderwijs de voorwaarde dat dit "geïnte
greerd" zou worden in het nationale onderwijs. Dit amendement kwam 
inderdaad dicht bij de laïcistische "status quo", die Defferre juist had 
willen verzachten. De M.R.P. is in deze zaak op historische gronden bij
zonder gevoelig. Het was duidelijk dat in een federatie waarvan zij deel 
zou uitmaken, geen plaats kon zijn voor de traditionele, strikt laïcistische 
opvattingen van de S.F.I.O. Met de ideeën van Defferre op dit punt was de 
M.R.P. intussen zonder meer akkoord gegaan. Defferre en Lecanuet hebben 
dan ook opgemerkt dat wie de schoolstrijd in het geding wenste te brengen, 
de bedoeling moest hebben de federatieplannen te doen mislukken. Mollet, 
voor wie deze woorden bedoeld waren en die al eerder getoond heeft in 
de schoolkwestie behendig te kunnen manipuleren, zal dat zelf heus ook 
wel tevoren beseft hebben. 

Over de schoolkwestie merkt de schrijver op dat Lecanuet "de status 
quo die de socialisten voorstelden" heeft verworpen. Met deze constatering 
staatsbemoeiing, kunnen we kort zijn. De resolutie van de S.F.I.O.-partij
raad vermeldt namelijk dat ten aanzien van de "planification démocratique" 
overeenstemming was bereikt. 

Tenslotte was er de kwestie van de naamgeving of, zoals de schrijver 
zeer ter snede opmerkt. van een bijvoeglijk naamwoord. De door Defferre 
voorgestelde naam was zoals bekend "fédération démocrate socialiste". 
Het M.R.P.-congres heeft bij de naamskwestie niet lang stilgestaan. Alleen 
is gesteld dat de federatie (uiteraard) geen satelliet van de S.F.I.O. zou 
mogen worden, terwijl de opponerende Pflimlin de socialistische nomen-
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clatuur (terecht) niet aantrekkelijk achtte voor de merendeels "conservatieve" 
M.R.P.-kiezers. Terwijl Defferre een gemoderniseerd socialisme à la 
"Labour" voor ogen stond, wilden Mollet, Laurent, Moch en anderen 
volstrekt geen water doen in de belegen wijn van het onversneden doctri
naire en anti-clericalistische socialisme. Zij bleken meer gehecht aan de 
"eenheid van de arbeidersklasse" (S.F.I.O. = Section Française de l'Inter
nationale Ouvrière) dan aan een "rassemblement étranger au socialisme", 
zoals de socialistische partijraad na de mislukking de federatie in zijn 
resolutie wenste te betitelen. Zij wensten de S.F.I.O. niet te "torpederen" 
(Mollet) en zij beklaagden er zich over dat de M.R.P. "niet socialistisch" 
is (eveneens woorden van Mollet). Zij tenslotte wonnen het S.F.1.0.-congres 
voor het idee van de "integratie" van het bijzonder onderwijs en voor de 
"herintegratie" van de communistische partij ... 

Voor een onbevooroordeelde waarnemer kan het niet opzienbarend zijn, 
wanneer de M.R.P.-Ieiders onder deze omstandigheden bij de onderhan
delingen inderdaad elke verwijzing naar dit of een ander "onschuldig 
bijvoeglijk naamwoord" rigoureus van de hand hebben gewezen en, zoals 
de meermalen genoemde resolutie verwijtend vaststelt, tenslotte geopteerd 
hebben voor de naam "democratische federatie" tout court. Iets anders 
was het geweest, wanneer de M.R.P. erop gestaan zou hebben dat in de 
naam ook het bijvoeglijk naamwoord "chrétien" zou voorkomen ... 

"Het ware probleem is of de socialistische partij bereid is lid te worden 
van een democratische beweging, waarvan zij de linkervleugel zal zijn, dan 
wel of zij ernaar streeft de andere democratische bewegingen tot haar 
satellieten te maken rondom een programma dat alleen het hare is", aldus 
Lecanuet toen hij zijn oordeel gaf over de resolutie van het S.F.1.0.-congres 
(N.R.C., 10-6-'65). 

Onze conclusie moet tweeledig zijn. Ten eerste: onmiskenbaar is de 
hoofdschuldige de linkervleugel van de S.F.I.O., die het de M.R.P. on
mogelijk heeft gemaakt Defferre haar jawoord te geven. Ten tweede: de 
weigering van Lecanuet en de zijnen zich te laten socialiseren valt niet 
alleen in abstracto te billijken, maar ook politiek. De bedenkelijke "winst" 
die Mollet c.s. ter linkerzijde hoopten te boeken, zou wellicht geleid hebben 
tot een weinig begeerlijk alternatief voor het gaullisme, volgens de socialis
ten een groter gevaar voor de democratie dan het communisme, en zeker 
tot afstoting van de centrum-kiezers, die Defferre juist had willen aan
trekken. 

H. G. Cloudt 
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SUCCES VOOR CDU jCSU EN ERHARD 

Voorlopige uitslag Bondsdagverkiezingen 

Zetels % 
1965 1961 1965 1961 

C.D.U./C.S.U. 245 ' ) 242 47,6 45,3 
S.P.D. 202 190 39,3 36,2 
F.D.P. 49 67 9,5 12,8 
Overige partijen 3,6 5,7 

Totaal 496 499 100 100 

') Hiervan bezet de c.D.U. 196 zetels (1961 : 192) en de C.S.U. 49 (1961 : 50). 

Bovenstaande cijfers bevatten tevens een prognose van de uitslagen der nog 
te houden verkiezingen in twee districten (één traditioneel C.D.U., het andere 
S.P.D.), waar een kandidaat overleden is. Bovendien is vandaag (21/9) nog niet 
bekend of er weer sprake zal zijn van "Ueberhangmandate", d.w.z. surplus-zetels 
die een partij kunnen toevallen op grond van "onevenredig" gunstige districts
uitslagen; in 1961 kreeg de C.D.U. daardoor de beschikking over 3 extra-zetels. 

De vierde verkiezing van de Bondsdag heeft de ene na de andere verras
sing opgeleverd. De eerste daarvan was dat de bekende instituten voor 
opinie-onderzoek, die bij vorige gelegenheden zó scherpe prognoses 
hadden geleverd dat zij nu, om de resultaten van de verkiezing niet te be
invloeden, enige tijd vóór de stembusdag hun bekendmakingen hadden 
gestaakt, dit jaar tot zeer verschillende, en volkomen foutieve eindprognoses 
zijn gekomen. Daarbij kan worden opgemerkt dat de liberalen een dergelijke 
gang van zaken voorvoeld hebben, terwijl van C.D.u.-zijde toegegeven 
schijnt te zijn dat men zich de laatste maand opzettelijk pessimistisch 
heeft uitgelaten over de stand der kansen. 

Maar veel belangrijker is uiteraard dat de C.D.U./C.S.U. er, toch wel 
tegen alle verwachtingen in, in geslaagd is een winst te boeken van 2,3 Ic 
t.O.v. 1961. Erhard is een betere "Wahllokomotiv" gebleken dan Adenauer 
in 1961, terwijl men vanuit Nederland geneigd is de activiteiten van de 
oud-bondskanselier in deze verkiezingscampagne eerder als nadelig - ook 
voor de partij als geheel - te beschouwen dan als effectieve hulp. Ook de 
partij van Strauss heeft een redelijk resultaat behaald, n.l. een winst van 
0,7% t.O.V. 1961. Dat de C.S.U. desondanks een zetel verliest, is een gevolg 
van de herindeling der kiesdistricten, die uiteraard onder meer in het 
nadeel is van het minder dicht bevolkte Beieren (3 districten minder dan in 
1(61). Toch heeft de Beierse Unie een minder fraaie overwinning geboekt 
dan de C.D.U. Evenals in de gehele Bondsrepubliek ging de S.P.D. immers 
in Beieren 3,1 % vooruit, zodat de socialistische partij hier procentueel meer 
kon inlopen dan in heel West-Duitsland. 

Van meer importantie en ook verrassender is natuurlijk de naar om
standigheden zó geringe winst van de S.P.D., dat men wel van een Pyrrhus
overwinning - wat pijnlijker kan zijn dan een nederlaag! - moet spreken. 
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Het succes van een verkiezingsuitslag komt immers minder tot uitdrukking 
in procentuele of absolute vooruitgang dan in de mate van beantwoording 
aan de (eigen) verwachtingen; waar de S.P.B. ver onder is gebleven. 
Normaliter is zij nu weer "veroordeeld" tot nog eens vier jaar oppositie, 
terwijl zij zich volledig had ingesteld op deelname aan de regering, desnoods 
in een grote coalitie. Bovendien lijkt de politieke carrière van Brandt nu 
definitief beëindigd, terwijl Erler en Moeier (de financiële deskundige in 
het schaduwkabinet) de smaad ten deel is gevallen van een nederlaag in 
hun district. Gelet op de gekoesterde verwachtingen biedt een winst van 
vermoedelijk 12 zetels op de regeringspartijen maar weinig soulaas; zeker 
niet als men bedenkt dat de S.P.D. op haar rivaal, de C.D.U./C.S.U., 
volgens de voorlopige cijfers maar 0,8% is ingelopen (wat veel commen
tatoren ontgaan lijkt te zijn). 

Evenals haar grote regeringspartner moet de F.D.P. prettig verrast zijn 
door de uitslag. Het verlies van 3,3% moet toch wel een meevaller zijn voor 
Mende's partij, die serieus heeft opgezien tegen de drempel van de 5%
clausule - tenzij de liberalen eveneens hun verwachtingen in het openbaar 
opzettelijk laag gespannen zouden hebben... Maar gezien de reacties van 
Mende in de nacht van de verkiezingsuitslagen is dat niet erg waarschijnlijk. 

Vooral de regionaal sterk verschillende en volkomen onverwachte resul
taten vormen een kluif voor exegeten. De S.D.P. is pijnlijk verrast door de 
uitslagen in diverse, meest overwegend socialistische, deelstaten: Bremen 
(S.P.D. - 1,2%; C.D.U. + 7%), Hamburg (S.P.D. - 1,4%; C.D.U. 
+ 5.7%), Neder-Saksen (S.P.D. + 0,9%; C.D.U. + 6,8%), Baden
Württemberg (S.P.D. + 0,9%; C.D.U. + 4,6%), Sleeswijk-Holstein 
(S.P.D. + 2.4%; C.D.U. + 6,4%) en Hessen (S.P.D. + 3,1 %; C.D.U. 
-l- 2,8%). Op het conto van de S.P.D. kan men daarentegen plaatsen: 
Noordrijn-Westfalen, met 153 van de 496 zetels overigens wel bijzonder 
belangrijk en 7 kiesdistricten sterker dan in 1961, (S.P.D. + 5,3%; C.D.U. 
- 0.5%), Saarland, na Bremen de kleinste deelstaat, (S.P.D. + 6,3%; 
C.D.U. -- 2,2%), Rijnland-Palts (S.P.D. + 3,2%; C.D.u. + 0,4%) en 
Beieren, waarvan we de percentages reeds hebben vermeld. (De cijfers zijn 
ontleend aan de F.A.Z. van 21/9). 

Voor de hand ligt de conclusie dat zowel in de traditioneel socialistisch 
als in de van oudsher christen-democratisch georiënteerde streken de resp. 
ingeburgerde partijen een plafond hebben bereikt. Men zou ook kunnen 
stellen dat juist in deze gebieden een deel van de kiezers de tijd rijp heeft 
geacht voor verandering. Dat zou dan tevens inhouden dat regionale mo
tieven een sterke rol hebben gespeeld (b.v.: in Neder-Saksen de concordaats
kwestie en de nieuwe coalitie; in Hamburg de affaire-Nevermann). In ieder 
geval vormen deze uitslagen een aanwijzing voor het vermoeden dat 
nationale, laat staan internationale "issues" op een wellicht groot deel van 
het electoraat weinig vat zouden hebben gehad. Terloops zij nog opgemerkt 
dat de Chinese dreiging ten opzichte van India in de laatste dagen vóór de 
verkiezingen toch moeilijk een doorslaggevende factor kan zijn geweest 
voor "de" zwevende kiezer om toch maar C.D.U./C.S.U. te stemmen, zoals 
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vrij algemeen is geopperd. Daarvoor was het Chinese ultimatum aan India 
voor de Duitse kiezer toch te weinig acuut en nabij. Wanneer de politiek 
minder bewuste kiezer op het laatste ogenblik het zekere voor het onzekere 
heeft gekozen, zal dat eerder terug te voeren zijn op afkeer van experimen
ten en op het imago van de C.D.U. en van Erhard in het bijzonder als 
grondleggers en behoeders van de Westduitse welvaart. 

21 september H.G.C. 

Nieuwe boeken 

D. W. ORMEL "Medezeggen
schap in de onderneming. Een 
situatietekening" (98 pag.) uit
gegeven bij Kluwer. Deventer. 
1965 (ing. f 4,95). 

In dit boekje wordt een overzicht 
gegeven van de ontwikkelingen op 
het terrein van de medezeggenschap 
van werknemers in de onderneming, 
een overzicht van de stand van za
ken in de discussies over dit onder
werp. dat meer algemeen wordt aan
geduid als de hervorming van de 
structuur en de rechtsvorm van de 
onderneming. 
Juist door zijn beknoptheid is het 
een zeer goed hanteerbaar overzicht 
geworden, dat de verschillende op
vattingen juist weergeeft. Zonder aan 
de waarde van dit boekje tekort te 
willen doen lijkt een kritische op
merking op zijn plaats: De schrijver 
beperkt zich vaak niet tot het geven 
van een objectief overzicht van de 
heersende opvattingen, maar geeft 
daarbij ook commentaar. dat juist 
vanwege zijn beknoptheid enigszins 
absoluut aandoet. 
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DR. P. H. J. M. HOUBEN "Les 
Conseils de Ministres des com
munautés européennes" (259 
pag.) Uitgegeven in de reeks: 
"Aspects Européens" bij A. W. 
Sijthoff. Leiden. 1964. 

Het betreft een uitgaye in de Franse 
taal van een in 1963 geschreven 
proefschrift. dat zich bezig houdt met 
een van de organen van de Europese 
Gemeemchappen. de Raad van 
Ministers. De schrijver merkt in zijn 
inleiding op. dat gezien de veelheid 
van de aan dit onderwerp verbonden 
aspecten op volledig geen enkele 
aanspraak gemaakt kan worden. 
Gezien de weinige literatuur die over 
dit onderwerp bestaat. is het een 
goede gedachte geweest door deze 
vertaling een ruimere bekendheid te 
geven aan de studie van DL Houben. 
die een belangrijke aanvulling be
tekent voor de literatuur rond de 
juridische structuur van de Europese 
Gemeenschappen. 
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De Bijdrage van de K.V.P.-Tweede 
Kamerfractie tot de Algemene Pol itieke 
en Financiële Beschouwingen 

door Drs. W.K. N. Schmelzer 

an de K.V.P. zichzelf blijven ook bij een tussentijds wisselende reK geringscombinatie? Onze fractie heeft getracht bij de jongste alge
mene politieke beschouwingen op deze vraag aan de hand van nuchtere 
feiten een overtuigd bevestigend antwoord te geven. Wij hebben getracht 
de hoofdlijnen van het regeringsbeleid door te lichten op basis van ons 
eigen werkprogram, en wij hebben op beleidsonderdelen de regering, hier 
en daar met klem, alsnog verlangens voorgehouden. De ondertoon van 
dit alles was er een van vertrouwen in het beleid. Wij menen daarin, 
vooral met betrekking tot grote structurele vraagstukken, waaraan ik 
het vorig jaar al overwegende aandacht besteedde, veel van onze eigen 
wensen, onze eigen inbreng terug te vinden. Onze beschouwingen waren 
overigens niet bedoeld om het Kabinet-Marijnen te kort te doen, het 
Kabinet dat zijn ontslag aanbood vóór het plannen voor 1966 kon uitwer
ken en openbaar maken, mede rekening houdend met de door ons in het 
najaar '64 geuitte verlangens. Uiteraard erkennen wij accent-verschillen 
tengevolge van de partner-wisseling. Ook zijn noden en behoeften duide
lijker geworden - en mogelijkheden - vooral op terreinen als verkeer, 
onderwijs en woningvoorziening van zodanige omvang dat wij - om mede 
te werken aan een forse aanpak ter overwinning van urgente knelpun
ten voor de groei - economisch en geestelijk - een verdergaande be
reidheid dan in het verleden meenden te mogen en moeten opbrengen 
om de algemene norm voor de stijging van de rijksuitgaven tijdelijk te 
overschrijden. Anderzijds ook de bereidheid om, ter gezonde financiering 
ervan aan ons volk nieuwe financiële offers te vragen. 

Onze overtuiging, dat het beleid belangrijke elementen van ons eigen 
program bevat en in het algemeen een redelijk evenwicht tussen over
heidsactiviteit en particulier initiatief te zien geeft - ik zal straks nog 
motiveren waarom het een het ander kan ondersteunen en niet een tegen
stelling behoeft te zijn, die overtuiging vormt een praktisch, illustratief 
argument voor hen die, zoals wij, van mening zijn dat een christen
democratische partij als de onze ook - of juist?! - in deze tijden be
staansrecht heeft. 
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Het schijnt mij toe dat de mensheid - bewust of onbewust - wordt 
beheerst door de spanning van onvermoede kansen enerzijds en kata
strofale dreigingen anderzijds. Bijna sprookjesachtige kansen op commu
nicatie en heelalverovering op beheersing van de stof en beïnvloeding 
van het leven enerzijds; beklemmende bedreigingen van gezondheid. leven 
en voortbestaan anderzijds. Grote inspanningen en opofferingen. vergaande 
regelingen en afspraken, nationale en internationale, op tal van terrei
nen. om de wereld leefbaar te houden en meer leefbaar te maken zijn 
onontkoombaar; bepaalde concentratie-tendenties in het economische en 
bestuurlijke vlak onvermijdelijk. Een van de wezenlijke opgaven van de 
politiek is dan meer dan ooit: inventief zijn om in die zich omvormende 
wereld levensruimte te scheppen voor de individuele mens, het gezin, 
de maatschappelijke organen en organisaties, de zelfstandige economische 
eenheden en de lagere bestuursorganen; deze kaders en sferen staan 
dichtbij de mens, hij kan zich daarin thuisvoelen en meer direct en per
soonlijk uiten. De opgaven waarvoor een zich omvormende wereld ons 
stelt bevestigen ons slechts in onze overtuiging dat het wenselijk is om 
in die wereld staatkunde te bedrijven vanuit onze gezamenlijke levens
visie. Overtuigd van de noodzaak, de mens - elke mens van welke 
maatschappelijke groepering ook, van welk ras, welke nationaliteit of: 
religie ook - als schepsel van God te respecteren en tot zijn optimale 
ontplooiing als mens en medemens - beide aspecten in evenwichtige 
samenhang - bij te dragen. Wie aan ons politieke program nog niet 
voldoende meent te hebben ter concretisering van dit meer algemene 
uitgangspunt kan - behalve naar ik hoop in de politieke praktijk - o.a. 
meer uitgebreide denkstof vinden in "Welvaart, Welzijn en Geluk", met 
als ondertitel "Een Katholiek Uitzicht op de Nederlandse Samenleving", 
waarvan zojuist onder leiding van Dr. Veldkamp het zesde en laatste 
deel gereed kwam en waarin pogingen worden gedaan tot nadere uit
werking van de beginsel-drieëenheid: rivaliteit-solidariteit-subsidiariteit. 

Ik wil nu, ten dele aan de hand van beschouwingen ten dele met citaten 
uit de rede, die ik in het Kamerdebat hield, na intensief overleg binnen 
onze fractie en - ik vermeld het met grote waardering - na kennis te 
hebben genomen van hetgeen blijkens het "bliksemonderzoek" bij de zo 
actieve werkgroepen van onze partij leefde, de hoofdpunten van ons 
oordeel over het regeringsbeleid weergeven. 

De regering toont zich ook blijkens de Troonrede ten volle bewust 
van de grote problemen, waarvoor ons land zich gesteld ziet tengevolge 
van de snelle groei van de bevolking, die voor ons land gepaard gaat 
met een, nieuwe behoeften scheppende stijging van de welvaart; voor ons 
land, dat het moet stellen met een beschikbare ruimte per inwoner, 
die in geen land ter wereld zo gering is als hier. De Troonrede wijst er, 
evenals de regeringsverklaring in april jl. deed op, dat deze problemen 
zich in het bijzonder voordoen op het gebied van de woningvoorziening, 
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het verkeer, het onderwijs, de recreatie en de volksgezondheid; de rege
ringsverklaring voegde daar de nieuwe behoeften op het terrein van de 
culturele en maatschappelijke ontwikkeling nog aan toe. In april trok de 
regering uit het feit, dat al deze behoeften nog steeds in omvang en in
tensiteit toenemen, de conclusie dat het wenselijk is te komen tot de 
opstelling van een beleidsprogram op lange termijn dat het ons mogelijk 
moet maken weloverwogen prioriteiten vast te stellen. Wij vertrouwen, 
dat aan het destijds geuite voornemen om de mogelijkheid van het op
stellen van een dergelijk beleidsplan ernstig te onderzoeken - hoe moei
lijk dat ook moge zijn - gevolg gegeven wordt, omdat door een dergelijk 
plan de beste garanties worden geboden voor een positieve en syste
matische aanpak in een enigszins overzienbare financieel perspectief van 
de problemen waarmede de bevolkingsgroei ons confronteert. De aan
gekondigde nota inzake de ruimtelijke ordening zal wellicht aanknopings
punten geven hierop terug te komen. 

Het ambitieuze bouwprogramma dat de regering voor ogen staat spreekt 
ons sterk aan. In het bijzonder de krachtige poging van minister Bogaers 
om de woningnood te lijf te gaan met een nooit eerder gedurfd program 
van 125.000 huizen in 1966 heeft onze hartelijke steun. In het licht van de 
huidige omstandigheden en waarschijnlijke mogelijkheden geldt onze in
stemming ook de voorgenomen verdeling, in het bijzonder de 60.000 
woningwetwoningen en de bijna 24.000 eigen woningen met bezitsvormings
bijdrage. Het doet ons deugd dat juist ook m.b.t. het eigen woningbezit 
door de regering sterke stimulansen worden gegeven. Overigens wachten 
wij nog met spanning de volledige resultaten van het onderzoek naar de 
woningbehoeften af: het daaruit resulterende materiaal zal immers van 
veel belang kunnen zijn om met grote zekerheid de lijnen van het toekom
stige beleid te kunnen trekken. Intussen hopen wij dat de regering alles 
zal doen om in het bouwprogramma inderdaad ook voldoende ruimte 
aanwezig te laten aan het particulier initiatief - ik denk ook aan de 
kleinere ondernemingen. 

Willen wij met de regering de oplossing van de woningnood top-prio
riteit blijven geven - en dat willen wij - dan ontkomen wij niet aan 
het aanvaarden van het tweede element - naast het bouwprogramma -
van het beleid: het tijdig scheppen van gezonde huurniveaus; en voor 
een goede doorstroming én voor een sociaal rechtvaardiger verdeling 
van de woningvoorraad noodzakelijk. Wij menen dan ook niet te mogen 
tornen aan de hoofdpunten - daaronder versta ik ook omvang en data 
der voorgestelde huurverhogingen - van de regeringsplannen op dit punt. 

Voor de bezitsvorming blijft onze belangstelling onverflauwd. Nu de 
eerste fase van het beleid met de invoering van de Algemene Premie 
Spaarwet zal worden afgesloten, vertrouwen wij dat de regering met 
wijze voortvarendheid ook het klimaat zal blijven scheppen dat nodig 
is om de bezitsvorming tot een structuur-element te maken van de 
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maatschappelijke vernieuwing in de richting van een levende sociaal
economische democratie. De minister van Sociale Zaken is daarbij op de 
goede weg. Met belangsteIling zien wij ook uit naar het advies van de 
SER over de vermogensaanwasdeling. Het zelfde geldt voor de bedrijfs
organisatie, het ondernemingsrecht en de ondernemingsraden. In de Troon
rede spreekt de regering over "versterking van de plaats van de arbeid 
in de onderneming". Ook wij achten die zeer belangrijk maar ik wil 
daaraan toevoegen dat - wil de arbeid in het economisch bestel voIledig 
tot haar recht kunnen komen - ook een systematische samenwerking 
van werkgevers en werknemers in het kader van de bedrijfstak van be
tekenis blijft. 

Dit de begroting van O. en W. blijkt hoezeer de regering de betekenis 
inziet van het onderwijs voor de toekomst van ons land, niet alleen 
in geestelijk maar ook in economisch opzicht. Stijgende uitgaven - ook 
bij het vorige kabinet zou een krachtige stijging wel niet achterwege 
zijn gebleven - nu zeer fors, voor de toekomst zijn ongetwijfeld nog 
meer verhogingen te verwachten als men bijv. denkt aan de uitvoering 
van de Mamoetwet, het wetenschappelijk onderwijs en de verdere demo
cratisering van het onderwijs. 

Ik verwacht die tendentie overigens ook nog wel op andere terrei
nen, vooral ook m.b.t. verkeer en verkeersveiligheid, waarvan de 
minister terecht stelt dat aan de zorg ervoor geen geringere prioriteit 
toekomt dan de beveiliging tegen de zee. 

Voor wat nu de indrukwekkende uitgavenstijging voor onderwijs betreft 
dringt zich een versterkte noodzaak op tot bezinning over een zodanige 
herstructurering van m.n. het wetenschappelijk onderwijs dat van de 
enorme daarin geïnvesteerde bedragen ook een optimaal rendement wordt 
verkregen. Vragen, die in dit verband aan de orde moeten komen zijn 
o.a.: wat kan geschieden om het grote percentage studenten dat niet 
afstudeert te verminderen; kan het onderwijs niet ten dele meer gericht 
worden op de toekomstige wetenschappelijke werkers en anderzijds ten
dele meer op de toekomstige praktijkmensen; wat kan daarbij geschie
den m.b.t. de verhouding en ontwikkeling en groei van de technische 
hogescholen en de hogere technische scholen; hoe staat het met de studie
duur en met een meer doelmatige samenwerking tussen diverse in
stellingen van hoger onderwijs? 

Een ander vraagstuk van structurele aard waarvoor onze fractie grote 
belangstelling heeft is dat van de persoonsvorming der bedrijfsjeugd. 
Men mag - in onze welvaartsstaat - een niet onaanzienlijk deel van de 
bedrijfsjeugd van 14 tot 18 jaar gerust qua vorming "achtergebleven" 
noemen, ondanks inspanningen die bedrijfsleven en overheid zich reeds 
getroosten. Naar welke datum streeft dit kabinet voor de invoering van 
de leer- en vormingsplicht? Wil de regering de vaststellingen van een 
soort "Jeugdstatuut" overwegen waarin de status van de jeugdige werk-
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nemer wordt vastgelegd? Op deze vragen kregen wij nu nog geen ant
woord. Wij komen erop terug! 

Het is dan een kleine stap naar het ruimere terrein van de welzijns
zorg. Ik heb daarvoor al bij de beraadslagingen over de regerings
verklaring bijzondere aandacht gevraagd en wel voor de voorzieningen op 
het terrein van de cultuur, de ontwikkeling en ontspanning van jeug
digen en volwassenen, het maatschappelijk werk en opbouwwerk en de 
volksgezondheid. Ik heb toen uitgesproken dat onze fractie aannam "dat 
het grote nationale belang dat hieraan moet worden toegekend, bij de 
afweging van de proriteiten als één van de hoge prioriteiten zal worden 
gezien". Met instemming heeft onze fractie dan ook kennis genomen 
van die passages uit de Troonrede, Miljoenennota en afzonderlijke begro
tingshoofdstukken waaruit blijkt, dat de regering - aansluitend op het 
beleid, door voorgaande kabinetten gevoerd inderdaad met voortvarend
heid streeft naar een goed evenwicht tussen voorzieningen op het terrein 
van de welvaart en voorzieningen op het terrein van het welzijn. 

Met grote belangstelling volgen wij de ontwikkeling van het ministerie 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Enerzijds de ontwik
keling binnen het departement: zal men er in slagen om op korte termijn 
de bijeengebrachte deelsectoren te coördineren en te integreren tot een 
geheel, dat zo zinvol en doelmatig zal blijken te zijn dat het inspirerend 
kan werken op het veelvormige particulier initiatief? Anderzijds de ont
wikkeling naar buiten van dit ministerie t.O.V. andere ministeries: zal 
het een positief contact ontwikkelen met de andere departementen, die 
zich direct of indirect met facetten van de welzijnsontwikkeling bezig
houden? 

Reeds meerdere malen heb ik namens mijn fractie benadrukt dat een 
zo groot mogelijke deelname van de bevolking - jeugdigen en volwas
senen - aan activiteiten van welzijnsbeleid een eis is van gezonde demo
cratische ontwikkeling. Daarbij denk ik niet alleen aan: profiteren van 
die activiteiten; maar vooral ook aan een zo groot mogelijke deelname 
van de bevolking aan het tot stand brengen en in stand houden van ac
tiviteiten van welzijnszorg. Vandaar dat wij bijzondere waarde hechten 
aan particulier initiatief, ook in deze sector. De deelname van het par
ticulier initiatief kan men afmeten aan de financiële bijdrage die vanuit 
de bevolking wordt geleverd maar veel meer nog aan de mankracht 
die de bevolking bereid blijkt in te zetten. De laatste jaren wordt duide
lijk dat men nog wel in staat is om de mankracht te leveren voor het 
in stand houden van de steeds in aantal toenemende activiteiten, maar 
dat de bevolking het niet meer kan opbrengen om gelijkblijvende kosten
percentages te blijven dragen van activiteiten, die enerzijds versneld toe
nemen in aantal en anderzijds sterk aan kostenstijging onderhevig zijn. 
In die situatie wordt het subsidiebeleid van de rijksoverheid van groot 
belang. Wij hebben dan ook, vaak met instemming, kennis genomen 
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van de opvattingen die minister Vrolijk hierover tot uiting brengt. Wij 
achten van veel belang: een complex van duidelijk op elkaar afgestemde 
regelingen die èn voor wat betreft de wijze van medefinanciering èn 
voor wat betreft de hoogte ervan niet belemmerend maar veeleer sti
mulerend werken op de persoonlijke inzet vanuit onze bevolking, die wij 
voorop blijven stellen. In dit opzicht zijn in het bijzonder van betekenis 
- en ik zou de minister willen vragen of ik goed zie dat de begroting 
daarvoor geen b~lemmering vormt - het subsidie percentage (om sou
laas te bieden in de ontstane noodsituatie) alsmede de rechtspositie 
en de arbeidsvoorwaarden van de vele mannen en vrouwen die werk
zaam zijn bij organen van particulier initiatief, die van rijkswege worden 
gesubsidieerd. Binnen welke termijn mogen wij verwachten dat de rege
ring aan hun achterstand in dit opzicht een einde zal maken? Uit 
het antwoord van premier Cals bleek dat de regering zich van dit pro
bleem goed bewust is, zij het dat er geen volledige concrete toezeggingen 
zijn gedaan. 

In het voorgaande heb ik een aantal beleidsonderdelen behandeld die 
in nauw verband staan met het bevolkingsvraagstuk. Een ander aspect 
daarvan, dat in steeds sterkere mate bij ons volk - en ook internatio
naal - in de belangstelling blijkt te bestaan, is het vraagstuk van de 
geboorteregeling. Onze fractie kan zich goed verenigen met de ziens
wijze, die in de regeringsverklaring werd gegeven en die overeenstemde 
met hetgeen staatssecretaris Bartels in november en december 1964 
vertolkte bij de openbare behandeling van de volksgezondheidsbegroting 
voor 1965. De ontwikkeling is sinds april voortgegaan in die zin dat de 
regering thans, mede gelet op aanbevelingen van een vorig jaar inge
stelde werkgroep, streeft naar spoedige indiening van voorsteHen voor 
een nieuwe wettelijke regeling m.b.t. anticonceptionele middelen. Wij 
wachten die voorstellen met belangstelling af. Wij kunnen ons inder
daad denken, dat gegeven de wijziging in situaties en opvattingen, een 
nieuwe regeling meer dan de huidige, ruimte kan bieden aan de werking 
van de persoonlijke verantwoordelijkheid der gehuwden, die terecht ook 
door de regering op dit terrein centraal gesteld wordt. Dat doet niets 
af aan onze - overigens in ruime kring gedeelde - opvatting dat ook 
in onze tijd het belang van de publieke zede en ook in het bijzonder 
in het belang van de jeugd tot hun recht moeten blijven komen. 

Op enkele belangrijke beleids-terreinen moet de regering haar plannen 
nog uitwerken. 

Vooreerst radio en televisie. Een reële openheid blijft onze wens, liefst 
gedemonstreerd door toelating van een nieuwe gegadigde, die aan de 
normen voldoet. Laat de regering zorgen dat het derde radionet - dat 
in een behoefte vooral aan ontspanningsmuziek moet voorzien - spoedig 
voor iedereen - ook zonder FM - hoorbaar wordt! 

Bij de kabinetsformatie zijn over Limburg afspraken gemaakt die hun 
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weerslag hebben gevonden in de regeringsverklaring. De Troonrede kon
digt binnenkort voor te stellen maatregelen aan zowel m.b.t. de aan
passing van de Mijnindustrie als m.b.t. de wijziging van de industriële 
structuur van Zuid-Limburg. Wij hechten zeer grote waarde aan een po
sitieve aanpak op tal van punten tot het scheppen van nieuwe perspec
tieven voor dit gewest. Bijzondere omstandigheden, n.l. de snelle ontwik· 
kelingen op de energiemarkt rechtvaardigen en vereisen ook een bijzon
dere d.w.z. forse en versnelde aanpak. 

Juist gezien de afhankelijkheid van een groot deel van de Limburgse 
bevolking direct of inidrect ~ denken wij aan de Middenstand ~ van de 
kolenmijnbouw, mag niet langer dan strikt nodig is onzekerheid blijven 
bestaan. Namens onze fractie heb ik de regering een aantal uitgangs
punten en wensen voorgehouden aan de hand waarvan wij straks de voor
gestelde maatregelen zullen beoordelen. 

1. De regering zal zich een beeld moeten vormen, voor welke soorten 
en hoeveelheden kolen in de toekomst nog een verantwoorde afzet is 
te verwachten en mede daarop haar beleid afstemmen. 
2. Zo lang nog geen Europees energiebeleid wordt gevoerd en andere 
landen met tal van subsidies de concurrentieverhoudingen vervalsen zijn 
- in het kader van de desbetreffende beschikking van de HA-steunmaat
regelen gewenst om een goede overgang naar een meer gezonde situatie 
in Europees verband te bevorderen. 
3. Een eventuele beslissing tot afbouw van een bepaald deel der kolen
produktie van de Staatsmijnen moet onverbrekelijk samengaan met: 
a. Het voorkomen van voortijdige besluiten van particuliere mijnen, die 

effect hebben op de werkgelegenheid en dus: coördinatie van het beleid 
onder leiding van de regering ook m.b.t. de particuliere mijnzetels 
om onvoorziene schokeffecten in de produktie en de werkgelegenheid 
te voorkomen; b.v. zouden bepaalde toezeggingen van de particuliere 
mijnen kunnen worden gevraagd als prealabele voorwaarden voor het 
toepassen van steunmaatregelen. 

b. het gelijktijdig scheppen van nieuwe gelijkwaardige werkgelegenheid, 
o.m. door faciliteiten en stimulansen voor te vestigen industrieën voor 
hen die afvloeien uit de Mijnindustrie. 

c. het blijven geven ~ liefst nog in versterkte mate ~ van kansen tot 
uitgroei ~ ter bevordering van de werkgelegenheid vooral in Limburg 
~ van het chemisch bedrijf der Staatsmijnen en velerlei vorm en in 
horizontale en/of verticale richting. 

d. intensief overleg met de werknemers organisaties bij alle beslissingen 
die de werknemers belangen essentieel raken. 

4. Het versterken van de gehele infrastructuur, in het bijzonder in Zuid
en Midden-Limburg, vooral op het gebied van de verkeersvoorzieningen 
en het onderwijs. 

Alleen door zulk een onverbrekelijk verbonden samenstel van maat-
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regelen op economisch, sociaal en bestuurlijk terrein zal een evenwich
tige ontwikkeling van Limburg naar een èn voor dat gewest èn voor ons 
land goed perspectief van een meer geschakeerd sociaal-economisch patroon 
mogelijk zijn. 

Alvorens op een aantal meer concrete financieel-economische vragen 
in te gaan - gedeeltelijk met structurele kanten -, vragen, die door 
collega Notenboom in zijn rede dieper-gaand zijn behandeld, heb ik een 
aantal uitgangspunten van het beleid die wij kunnen onderschrijven be
licht, daarbij hebben wij ons met overtuiging gesteld achter het streven 
van de regering om een aantal duidelijke en ernstige knelpunten voor de 
economische en geestelijke ontwikkeling te overwinnen. Soms wordt het 
zo voorgesteld alsof zonder meer sprake zou zijn van een tegenstelling 
tussen collectieve behoeften en gemeenschapsvoorzieningen enerzijds en 
individuele behoeftebevrediging anderzijds. Collectieve voorzieningen kun
nen een belangrijk onderdeel van onze persoonlijke welvaart en ons welzijn 
vormen; terecht wijst de Troonrede erop dat zij bedoeld zijn om de mo
gelijkheden te vergroten dat iedere Nederlander tot ontplooiing kan komen 
(waarbij ik de ontwikkelingshulp hier nog even onbesproken laat). Span
ning tussen het collectieve en het individuele ontstaat in de tijd, n.l. 
doordat men zich in het heden offers - een geringer stijgende directe 
bestedingsruimte - moet getroosten voor meer bestedingsruimte in de toe
komst. Spanning ontstaat ook - en die spanning werkt ongunstig - indien 
een collectief program zodanig zou zijn dat het een evenwichtige groei 
van particuliere en overheidsinvesteringen ten on gunste van eerstgenoem
de zou verstoren; ik kom daarop terug. 

Wij aanvaarden dus in beginsel graag een forse poging tot overwinning 
van knelpunten. Wij zijn eveneens bereid om, gezien de omvang van de 
groeiproblemen waarvoor wij nu staan, een tijdelijke overschrijding te 
aanvaarden van de algemene norm dat - om permanente verzwaring 
van belastingdruk te voorkomen - de rijksuitgaven niet sneller mogen 
stijgen dan het nationale inkomen. Wel willen wij daarbij meer duidelijk
heid van de regering hoe zij die tijdelijkheid ziet: als het klimmen over 
een bult of als het zich optrekken naar een hoger plateau. 

Om een gezonde financieel-economische ontwikkeling niet in de weg 
te staan en geen inflatie van binnenuit te verwekken achten ook wij het 
onvermijdelijk dat ter financiering van gestegen urgente uitgaven nieuwe 
offers van fiscale aard aan ons volk worden gevraagd. Dat deze, gezien 
de ook in Europees verband zeer hoge druk van de diïccte belastingen 
in ons land, in zeer overwegende mate in indirecte belastingen worden 
gezocht door het Kabinet, achten wij juist. 

Wat de directe belastingan betreft spreken ons, juist ook in het licht 
van ons werkprogram, in grote lijn de voornemens van de minister 
van Financiën en van Staatssecretaris Hoefnagels aan m.b.t. het onge
huwdentarief, de successierechten en de gedeeltelijke verrekening van de 
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vennootschapsbelasting met de inkomstenbelasting. T.a.v. de voorgestelde 
belastingspaarbrieven willen wij ons oordeel nog voorbehouden tot een 
nadere gedachtenwisseling zal hebben kunnen plaatsvinden; wij zien 
daaraan voordelen maar ook nadelen verbonden; die eveneens door drs. 
Notenboom nader zijn uiteengezet. 

Ik heb zojuist vermeld dat en hoe wij in algemene zin uitgangspunten 
van de regering m.b.t. de uitgaven en het dekkingsplan kunnen onder
schrijven. Wij vrezen echter dat de uiteindelijke totaalomvang van deze 
voorgenomen uitgavenstijging-ineens te hoog is uitgevallen. Kan onze 
economie deze sprong ineens van ruim 1700 miljoen meer in 1966 in 
vergelijking met de vermoedelijke uitkomsten van 1965 zonder schade 
verwerken? wij vragen ons het ernstig af. Bovendien hebben wij tegen 
enkele onderdelen van het dekkingsplan en uit socia Je en uit economische 
overwegingen zeer grote bezwaren. 

Voordat ik tot meer concrete conclusies kom, waarbij ik ook nog op 
het voorgenomen dekkingsplan wil terugkomen, wil ik eerst nog stilstaan 
bij een door ons zo belangrijk geacht element in het sociaal-economisch 
bestel, het zelfstandig midden- en kleinbedrijf, ook in de agrarische sec
tor. Bij de algemene politieke beschouwingen in het vorig jaar heb ik 
mijn ernstige zorgen uitgesproken over de m.i. te geringe aandacht die 
der regering aan de positie en de problemen van de zelfstandigen gaf. 
Tot mijn genoegen kan ik jegens minister en uiteraard vooral ook staats
secretaris constateren dat de toen door ons gedane suggesties niet zonder 
resultaten zijn gebleven. Toch is er opnieuw reden, met klem de aan
dacht van de regering te vragen voor de positie van de zelfstandigen. 
Het regeringsprogram en de maatregelen, die in het fiscale vlak worden 
voorgesteld, houden voor de zelfstandigen extra verzwaringen in. Als 
iedere consument worden ook zij door de verhoging der belasting getrof
fen, maar de zelfstandigen worden bovendien in hun bedrijf geconfron
teerd met de gevolgen van deze lastenverzwaringen in de vorm van ho
gere kosten en - dit geldt althans voor niet weinigen - lagere omzet
groei. Dit klemt zeker voor een groot aantal bedrijfstakken, te meer nu 
in het verleden de loonstijging de produktiviteitsstijging belangrijk over
trof en in de toekomst een nog vrijer loonbeleid wordt overwogen. Vele 
bedrijfstakken zullen door hun aard niet in staat zijn, de kostenstijging
gen door produktiviteitsverbetering en omzetstijging te compenseren. Wil 
men tot een zo rechtvaardig mogelijke verdeling der lasten komen dan 
zal men het prijsbeleid zodanig moeten zien te nuanceren dat de gedrags
regels worden afgestemd op de situatie per bedrijfstak. De tot nu toe 
gehanteerde en voor uitzonderingsgevallen bedoelde rentabiliteitsregel 
lijkt daarvoor in de praktijk onvoldoende. De regering moet trachten in 
intensief overleg met het betrokken bedrijfsleven tot een verantwoorde 
oplossing te komen. De toezegging van de minister-president wekte een 
goede verwachting. 
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Geldt de zorg die ik hiervoor uitte ook voor de landbouw - overigens 
met onze waardering voor de prestaties, nationaal en Europees, van mi
nister Biesheuvel - ik wil daarover nog enkele afzonderlijke opmerkin
gen maken. Afgezien van de wenselijkheid van een redelijk prijspeil, 
nationaal en in EEG-verband, verwachten wij dat de regering ook in 
zoverre oog he'eft voor de draagkracht van onze land- en tuinbouw dat 
zij in Europees verband bij de harmonisatie van fiscale en sociale lasten 
met de specifieke positie van onze land- en tuinbouw (waar deze lasten 
realtief zwaar drukken) rekening wil houden. Wil de regering nagaan of 
- naarmate de deelbelangen, b.v. van polders, meer in het algemeen 
belang worden geïntegreerd - bijv. de waterschapslasten niet te zwaar 
op een bepaalde groep drukken? 

De grote waterschade van deze zomer, die in sommige delen van het 
land katastrofale vormen heeft aangenomen, heeft weer eens aangetoond 
hoezeer behoefte bestaat aan mogelijkheden voor een redelijke reserve
vorming. Gelukkig hebben wij mogen constateren dat de regering niet 
ongevoelig is gebleven voor de ontstane noodtoestand. M.n. zijn wij de 
minister van Defensie erkentelijk voor een soepele regeling van het oogst
verlof en de ministers van Curema en van Landbouw voor een versnelde 
en soepele toepassing van de Rijksgroepsregeling Zelfstandigen, die zij 
onder de aandacht van de gemeentebesturen hebben gebracht. De re
gering zal echter ook andere middelen (uitstel van belasting betaling en 
tijdelijke pachtprijsverlaging op de domeingronden) moeten aangrijpen 
en eventueel nog andere mogelijkheden, om de nood op de zwaar getrof
fen bedrijven zoveel mogelijk te lenigen. Zie ik het wel, dan is dit ook 
binnen de huidige begrotingsruimte mogelijk. 

Na het betoog dat de scherpe uitgavenstijging-ineens risico's inhoudt 
voor onze economie in haar geheel en dat er risico's voor de loon- en 
prijsontwikkeling zijn, veroorzaakt door uitgavenstijging en dekkingsplan 
en - mede in samenhang daarmee - voor de zelfstandigen, kwam de 
betekenis van een verantwoorde loonontwikkeling en de mogelijkheden 
die het regeringsbeleid daar voor ook buiten de loonpolitiek in engere 
zin kan bieden aan de orde. 

Wil men een loonontwikkeling bevorderen die ruimte laat voor een re
delijke persoonlijke welvaartsontwikkeling van de werknemers maar die 
anderzijds de prijsontwikkeling en de betalingsbalans - voor ons allen 
van belang - niet bedreigen, dan moet ook de centrale overheid bijdragen 
wat zij kan om een goed klimaat voor een verantwoorde loonvorming 
te bevorderen. In dat verband moeten vooral twee onderwerpen onder 
de aandacht van de regering worden gebracht: de verwachte stijging van 
de sociale lasten voor 1966 en 1967 en de voorgenomen O.B. op textiel, 
schoenen en schoenreparaties. 

Het laat zich aanzien dat de stijging van de sociale lasten van 1966 zo 
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omvangrijk zal kunnen zijn dat ZIJ I.v.m. het algemene regeringsbeleid 
thans aan de orde behoort te worden gesteld. In totaal zou het gaan om 
een premiestijging van 2,2%, waarvan 2,15% t.l. zou komen van de werk
gevers en 0,05% tenlaste van de werknemers. De zorg van de vakbewe
ging en anderen met het oog op het beslag dat deze lastenstijging op 
loonruimte legt, zijn begrijpelijk. In dezelfde tijd is dan nog een stijging 
van de kosten voor het levensonderhoud aan de orde mede veroorzaakt 
door het voorgenomen dekkingsplan van de regering en de - overigens 
ook door ons noodzakelijk geachte - huurverhoging. Op onze vragen 
over deze materie heeft de regering toegezegd, te zullen toezien of en 
hoe de stijging der uitgaven op een andere wijze gefinancierd kan worden 
dan ten laste van de loonruimte en overigens het tekort over langere 
tijd kan worden omgeslagen. 

Met voldoening hebben wij gehoord, dat de regering er naar blijft 
streven niet alleen de arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar ook de 
volksverzekering tegen zware geneeskundige risico's per 1 januari 1967 
in te voeren. 

Zowel de definitieve lastenstijging van 1966 (voor Interimwet en Zieken
fondswet) als de eventuele overheidsbijdragen per 1 januari 1967 moeten 
wel langzamerhand bekend worden, wanneer van het bedrijfsleven ge
vraagd wordt - wat in de Troonrede als wenselijkheid wordt uitgespro
ken - zoveel mogelijk langlopende collectieve arbeidsovereenkomsten af 
te sluiten. 

Naast de invloed van de sociale premies op de loonruimte is er het 
probleem (èn in het algemeen èn via de kosten van levensonderhoud 
op de loonontwikkeling) van de voorgenomen omzetbelasting op textiel, 
schoeisel en schoenreparaties. 

De O.B. op schoenreparaties is even verwerpelijk als ondoordacht. 
Maar ook tegenover de voorgenomen verhoging voor textiel en schoei

sel heeft onze fractie zeer groot bezwaar. Om verschillende redenen. 
Het gaat hier om eerste levensbehoeften. De belasting treft de lagere 
inkomens en de grotere gezinnen het hardst. Wij achten dit een ernstige 
zaak waartegenover het voorstel van de belastingspaarbrieven op dit mo
ment geen soulaas geeft. In de economische spanning waarin wij ons 
bevinden zou de stijging van de kosten van levensonderhoud als gevolg 
van deze omzetbelastingen tot sterke aandrang leiden van afwenteling 
op de lonen en vervolgens weer op de prijzen, waardoor repercussies 
zouden ontstaan die de regering bepaald niet bedoeld kan hebben. In 
de tweede plaats gaat het, vooral bij de textiel, om een bedrijfstak die 
zich, mede door de internationale ontwikkeling, midden in een omvormings
proces bevindt en daardoor bijzonder gevoelig is; in een ander EEG
land overweegt men, naar wij vernemen, subsidie voor textielindustrie, 
hier belasting. Laat de overheid het klimaat scheppen - en het niet 
verstoren - waardoor deze sector vernieuwd van de grond kan komen. 
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In de derde plaats gaat het om twee bedrijfstakken die regionaal sterk 
geconcentreerd zijn: Twente en Noord-Brabant; in Noord-Brabant zou de 
klap nog harder aankomen omdat daar textiel en schoenen beiden van 
grote betekenis zijn. 

Wij achten een en ander van zo grote betekenis, dat wij de regering 
met klem moeten vragen deze voorstellen opnieuw in overweging te nemen. 
De regering heeft zich tot nieuw beraad bereid verklaard. 

Onze conclusie van een en ander was, dat het belang van minder 
scherpe uitgavenstijging en het niet-invoeren van de voorgenomen belas
ting op schoeisel, schoenreparaties en textiel samengaan. Een vervallen 
van de beoogde inkomsten uit O.B. op schoeisel en textiel, gepaard met 
een verlaging van het uitgavenniveau met eenzelfde bedrag zou langs 
twee wegen een tastbare bijdrage tot een meer evenwichtige ontwikkeling 
geven. 

Ik heb al naar voren gebracht dat wij het met het kabinet eens zijn, 
dat een belangrijke uitgavenstijging voor urgente taken, gegeven de hele 
maatschappelijke ontwikkeling, onontkoombaar is. Evenzeer stemmen wij 
echter in met de uitspraak op pag. 88 van de Miljoenennota n.l. "dat het 
zoeken naar mogelijkheden van compensaties voor uitgavenstijgingen bij 
andere uitgavengroepen uitermate belangrijk blijft". De Miljoenennota ver
volgt dan: "het is noodzakelijk zich bij voortduring tegenover elke over
heidsactiviteit, die direct of indirect beslag legt op de nationale middelen, 
kritisch op te stellen en zich telkens af te vragen of niet een nuttiger ge
bruik van die middelen, hetzij door de overheid, hetzij door de particu
liere sector, mogelijk is." Wij verwachten dat de overheid dit niet als 
een vrijblijvende beginsel uitspraak beschouwt maar daaraan ook in de 
praktijk gevolg kan en wil geven. 

Onze fractie is zich heel wel ervan bewust dat een serieuze poging 
iets aan het uitgavenniveau te doen, ook eisen stelt aan het parlement. 
Wij hopen een poging te doen, bij elke begrotingsbehandeling te verne
men, in hoeverre een uitgavenstijging die verband houdt met urgente 
nieuwe behoeften en taken kon worden gecompenseerd door doelmatig
heidsverbetering, temporisering of het nalaten van minder noodzakelijke 
uitgaven. Zelf willen wij ons een strenge beperking opleggen in het uiten 
van additionele geldkostende wensen; waar dit toch mocht gebeuren zijn 
wij in beginsel bereid, deze door mogelijke verschuivingen binnen de rijks
begroting op te vangen. 

Aan het einde van mijn betoog over het binnenlandse beleid sprak ik 
de welgemeende hoop uit, dat de minister-president en de minister van 
Financiën in positieve zin op onze bezwaren en verlangens zullen wiIlen 
ingaan. Dat zou van veel betekenis zijn èn om de grondslagen van de 
forse geïntegreerde aanpak door het Kabinet van veel structurele vragen 
te kunnen realiseren met vermindering van een aantal daaraan - zij 
het ongewilde - ongunstige consequenties èn om het vertrouwen dat wij 
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in het Kabinet bij het debat over de regeringsverklaring hebben uitge
sproken, te versterken. 

Toen in het verdere verloop van de debatten nader beraad werd toe
gezegd, kostte het weinig moeite tegen moties van de oppositie te stemmen. 

Onze bijdrage over de internationale- en defensie-vraagstukken - steeds 
meer een twee-eenheid - hebben wij dit jaar in het kader geplaatst van 
de uitdaging tot wereldvrede die door de huidige fase van de geschie
denis - onvermoede kansen en katastrofale dreigingen - wordt gevormd. 

De kernvragen die daarbij aan de orde kwamen, waren o.a. de ontwik
keling van de nucleaire problematiek, mede in samenhang met het At
lantisch Bondgenootschap en met de pogingen om tot wapenbeheersing 
en wapenbeperking te komen; het naderbij brengen van een vredessituatie 
door acties van de Verenigde Naties, de Nederlandse initiatieven daarbij 
- dank zij - vooral de ministers Luns en De Jong; in het verband van 
de Defensie werden ook belangrijke sociale vragen aan de orde gesteld 
(diensttijd, soldij o.a.). Z.H. de Paus heeft tot de V.N. inspirerende woor
den gesproken, en opgeroepen tot wérken voor de vrede, gedragen door 
geestelijke beginselen en het geweten. In dat licht heb ik tenslotte nog 
de ontwikkelingshulp en de Europese eenwording behandeld. 

De welvaartskloof tussen het kleine groepje steeds welvarender wor
dende Westerse landen en de grote meerderheid van de ontwikkelings
landen neemt nog steeds toe. Dit is een vraagstuk van menselijke soli
dariteit - maar ook een levensgroot politiek en economisch vraagstuk. 
In de huidige begrotingsvoorstellen wordt door Nederland een duidelijke 
stap naar voren gezet. Minister Bot is met een frisse systematische 
aanpak begonnen, waarbij óók het particulier initiatief - wij hamerden 
er al zo lang op - ruime kansen krijgt. 

Ook over het te voeren beleid in de aangelegenheden van de Europese 
eenwording bestond een grote en verheugende mate van overeenstemming 
tussen regering en volksvertegenwoordiging. Onzerzijds is gesteld, dat de 
huidige Europese crisis geen enkel motief mag vormen, niet vast te hou
den aan de Europese verdragen en de uitgangspunten: communautair, 
democratisch, open. Binnen dat raam willen wij de regering in haar on
derhandelingen geen tactiek voorschrijven, maar beweeglijkheid laten. On
aanvaardbaar zou zijn het verlaten van de supranationale weg; ook als 
Engeland en/of Scandinavische landen zouden willen en kunnen toetre
den, moet de communautaire opzet gehandhaafd blijven. Dat is dè na
oorlogse verworvenheid ter overwinning van eng en uiteindelijk steeds 
destructief nationalisme (in tegenstelling tot constructieve vaderlands
liefde). De bloedige geschiedenis in Europa en de noodzaak voor de mo
derne tijd adequate en doeltreffende nieuwe methodes van samenwerking 
te ontwikkelen voor de opbouw van een toekomst in vrede gedoogt niet, 
dat wij daartoe plechtig gesloten verdragen ontrouw worden. 
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De gedachtenwisseling met de regering is op heel belangrijke punten 
- nationaal en internationaal - in een sfeer van goede overeenstemming 
afgesloten. Uiteraard zullen tal van zaken nog nader moeten worden uit
gewerkt. Met name op enkele punten van financieel-economische aard is 
nader beraad door de regering toegezegd. Wij vertrouwen, dat dit in 
het licht van de duidelijkheid over en weer geuitte bereidheid tot intensief 
overleg ook tot voor ons land goede resultaten zal leiden. Ik meen dat 
èn in het regeringsbeleid èn in het debat voldoende bewijzen te vinden 
zijn voor de stelling, dat onze partij in de Nederlandse staatskunde een 
eigen geluid laat horen; en dat dit geluid doorklinkt. 
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De verantwoordelijkheid van 
eh risten-democraten tegenover 
ontwi kkel i ngsland en. 

door Dr. K. 1. Hahn 

D
e tegenstelling tussen Oost en West, het bestaan van het atoom
wapen en de nood in de landen van Azië, Afrika en Latijns-Amerika 

- ziedaar de drie mondiale vraagstukken die onze eeuw kenmerken. De 
grootste en gevaarlijkste dynamiek ligt op het ogenblik nog steeds in de 
laatste: in de honger en de overbevolking, het gebrek aan kleding, 
opvoeding en vorming, aan medische hulp, technische verzorging, econo
mische en sociale ontwikkelingsmogelijkheid etc. De enorme afstand tus
sen rijke en arme volkeren te overbruggen is zeker de grootste, moeilijk
ste en tegelijk nobelste taak die op de beter gesitueerde en verder ont
wikkelde landen rust. Het is een ethische verplichting waaraan zich nie
mand kan onttrekken en waarvan de betekenis gelukkig in wezen alge
meen wordt erkend. 

Voor de christen is deze verplichting vanzelfsprekend: zij komt voort 
uit het gebod van de naastenliefde, uit het besef van solidaire verbon
denheid van alle mensen, waarvan wij steeds meer worden doordrongen 
in deze eeuw die streeft naar de rechtvaardige en georganiseerde ge
meenschap van alle volkeren. Het criterium van iedere hulp moet dus 
in de geest van deze naastenliefde het belang van de ander, van de 
noodlijdende volkeren zijn. Dit moet dus voorop staan: ontwikkelingshulp 
kan niet tot doel hebben nieuwe markten te veroveren of politieke vrien
den te kweken. Daardoor zou zij tot een tactisch instrument worden ge
degradeerd. 

Het belang van de ander, gezien vanuit christelijk standpunt, kan 
echter alleen bepaald worden vanuit de ander zelf; het kan alleen juist 
begrepen worden, als er een echt en oprecht begrip voor de ander, voor 
zijn anders - en zo - zijn bestaat. Ontwikkelingshulp kan dus niet tot 
doel hebben andere volkeren tot dezelfde levenswijze en tot hetzelfde cul
tuurpatroon te ontwikkelen, als wij zelf hebben, maar wij moeten deze 
volkeren helpen zich zelf te zijn overeenkomstig hun eigen hogere belan
gen. Dat wij hen daarbij willen en moeten helpen gevaren te omzeilen 
en fouten te vermijden die hen kunnen schaden, spreekt vanzelf. Er kan 
echter nooit sprake zijn van het opleggen van een cultuur die niet de 
hunne is. 
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Het is duidelijk dat bij de dimensie van de nood en de beperktheid 
van de middelen een brede samenwerking van de goedwillenden nodig is, 
ten einde zo vlug en zo efficiënt mogelijk hulp te brengen. Brede samen
werking biedt de hulpbehoevende landen tegelijk de garantie dat geen 
verkapte vorm van overheersing door een groter, sterker of rijker land 
in het geding is. Ook komt hierdoor het element van de onbaatzuchtige 
hulp, het ethische motief sterker tot uitdrukking. Multilaterale hulp biedt 
deze grote voordelen, maar in de praktijk zal bilaterale hulp nooit kunnen 
worden uitgesloten, omdat zeer vaak juist de directe samenwerking van 
twee landen tot duurzame en efficiënte ontwikkelingsarbeid kan leiden. 

In beide gevallen dient echter te worden beseft dat "ontwikkelingshulp" 
niet moet worden opgevat als een actie die verloopt in een subject-object
relatie van: hier de gever en daar de ontvanger. In de uiterst gevoelig 
geworden ontwikkelingslanden roept deze in vele vormen bestaande en 
gecamoufleerde subject-object-verhouding onmiddellijk en voortdurend het 
"kolonialistische" klimaat op, dat voor deze volkeren nog nauwelijks 
overwonnen verleden is. Zowel economische hulp als missie en zendir:g 
moeten gebaseerd zijn op samenwerking, ontmoeting, dialoog en con
frontatie van personen, culturen, werelden die in wederzijds respect willen 
trachten elkaar te leren kennen, van elkaar te leren en met elkaar iets 
te verrichten. 

De multilaterale samenwerking voltrekt zich niet alleen in het kader 
van de internationale hulpverlening; zij is begrijpelijkerwijs ook in het 
wereldbeschouwelijke vlak mogelijk en nodig: electronische, technische, 
sociale en educatieve hulp kan door mensen en groepen van verschillen
de wereldbeschouwing gebracht worden, indien zij allen van dezelfde fun
damentele opvattingen over de mens, de menselijke persoonlijkheid, de 
vrijheid en de sociale rechtvaardigheid, kortom de rechten van de mens 
uitgaan. 

De christen zal er echter altijd sterker dan alle andere groeperingen 
van doordrongen moeten zijn -- en dit ook tot uitdrukking brengen in 
de "planning" en in het concrete werk - dat het doel van de ontwikke
ling de gehele mens, de gehele maatschappij van het betreffende land, 
het gehele integrale belang van het betreffende volk is. Daarmee wordt 
bedoeld dat het niet gaat om een zuiver economische of technische voor
uitgang van het volk of de maatschappij waaraan hulp geboden wordt, 
dat niet alleen de medische verzorging verbeterd of het intellectuele 
peil van de bevolking verhoogd moet worden. Nee, de ontwikkelingshulp 
moet steeds het integrale doel van de verheffing van de gehele mens voor 
ogen staan; de gehele mens, dat wil zeggen de mens in zijn lichamelijke 
en geestelijke dimensie, zijn economische en sociale conditie, zijn cultu
reel, zedelijk en religieus leven. De speciale inbreng van de christelijke 
politiek in de ontwikkelingshulp is en moet blijven, dat zij alle hulpac
ties en projecten aan dit integrale doel ondergeschikt maakt, of e, aan 
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toetst. Een collectivisering die de persoon onderdrukt, wordt daarom 
evenzeer verworpen als een technische civilisatie die de geestelijke dimen
sie van de mens, de maatschappij, het volk over het hoofd ziet, uitholt 
of ombuigt. 

Daarbij zal vanzelfsprekend rekening moeten worden gehouden met de 
geschiedenis, de traditie en het culturele patroon van deze volkeren, 
waar bijvoorbeeld het persoons begrip niet in dezelfde zin is ontwikkeld 
als in de westelijke cultuur, waar de gemeenschap, de stam, de familie 
een veel sterker accent heeft en een al te sterke beklemtoning van de per
soonlijkheid wordt opgevat en inderdaad fungeert als een individualis
tische isolering van de enkeling tegenover de gemeenschap waarin hij 
leeft. 

Indien ontwikkelingshulp aldus wordt opgevat, niet als verdediging 
van een juist eigenbelang, maar als uitdrukking van een -Sölidariteit 
die uit naastenliefde voortkomt, indien zij beoogt de enorme sociale ver
schillen tussen de anne en de rijke volkeren te overwinnen, en als zij 
daarbij steeds als doel voor ogen houdt de integrale, dus materiële èn 
geestelijk-culturele ontplooiing van de vrije mens, dan werkt zij direct 
mede aan de opbouw van een vrije, rechtvaardige en vreedzame ge
meei1schap van de volkeren, dan dient zij dus de rechtvaardigheid, de vrij
heid en de vrede, idealen waartoe de christen altijd en in alle omstan
digheden verplicht is met alle middelen en alle krachten bij te dragen. 
Het gebrek aan solidariteit dat de rijken in onze westelijke maatschappij 
tegenover de armen in de negentiende eeuw hebben getoond, heeft ma
teriële en geestelijke gevolgen gehad die wij nog niet zijn vergeten en 
die wij nog niet geheel hebben overwonnen. Het aandeel van de chris
tenen in de verantwoordelijkheid hiervoor zijn wij ons inmiddels wel 
bewust geworden. 

Zo gezien is ontwikkelingshulp voor de christen ook de uitdrukking 
van een universaliteit, een universele verantwoordelijkheid, die concreet 
en de facto de meest verwijderde noodlijdende als dichtstbijzijnde broeder 
beschouwt. 

Naast deze geestelijk-zedelijke motieven en algemene criteria van de 
ontwikkelingshulp waartoe de christenen zich bekennen, is het natuurlijk 
onmogelijk over het hoofd te zien dat de hulp gebracht wordt in een 
zeer concrete historische en politieke situatie, dat ontwikkelingshulp plaats 
vindt in een bepaalde politieke context, en dat zij daarom niet los te ma
ken is van een algemeen buitenlands beleid. De landen van de zogenaam
de "derde wereld" bevinden zich in een bijzondere politieke situatie, die 
voor de meeste van hen inderdaad gekenmerkt is door het streven zich 
niet aan één van beide grote blokken te binden, waardoor zij echter óók 
in het spanningsveld tussen Oost en West belanden. Aanvaarding of niet
aanvaarding van ontwikkelingshulp heeft dan ook onvermijdelijk een be
paalde functie in of betekenis voor deze spanning tussen de beide blokken. 
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Is het mogelijk dit aspect, deze omvattende politieke context geheel 
buiten beschouwing te laten? Wij menen van niet. Misschien kunnen enkele 
cijfers en feiten dit nader illustreren. Volgens recente berekeningen hebben 
de westelijke landen, inclusief de Verenigde Staten, tezamen in de jaren 
1960 tot 1962 aan de ontwikkelingslanden 98 miljard dollar door kapitaal
hulp en investering ter beschikking gesteld -- de gehele communistische 
wereld nog geen 2 miljard. Het lijkt alsof de beide grote blokken tot een 
soort werkverdeling zouden hebben besloten: de westelijke wereld beperkt 
zich tot de zeer dure technisch-economische infra-structuur die slechts 
op zeer lange termijn ook politieke vruchten afwerpt, terwijl de commu
nistische wereld zich op de minder kostbare, maar politiek onmiddellijk 
rendabele ideologische supra-structuur concentreert. 

Wie Latijns-Amerika van dichtbij kent, zal deze opmerking begrijpen. 
Daar zijn op de universiteiten economische studieboeken, die bij ons een 
waarde van f 25 tot f 30 hebben, voor f 6 verkrijgbaar - vertaald uit 
het Russisch. In Peru, in de bergdorpen van de Andes, beluisteren b.V. 
de afstammelingen van de Inca's, die lezen noch schrijven kunnen, uit
zendingen in hun eigen Indiaans dialect, op transistor-radio's. De uitzen
dingen komen uit Moskou of Peking. Als men beseft dat uit deze berg
streken in een voortdurende migratie - waarvan de oorzaak niet helemaal 
verklaarbaar is - duizenden en tienduizenden havelozen naar de grote 
steden van Latijns-Amerika trekken en daar het voortdurend groeiende 
en explosieve proletariaat vermeerderen, dan is het gemakkelijk na te gaan 
welke functie deze uitzendingen hebben. 

In bijna alle Latijnsamerikaanse steden zijn communistische brochures 
en periodieken op straat verkrijgbaar. Uitnodigingen uit alle Oosteuropese 
landen worden in een opvallend ruim aantal tot studenten, politici, schrij
vers enz. van deze landen gericht. En het is buiten Latijns-Amerika 
wel niet voldoende bekend dat zelfs het arme Cuba het zich veroorlooft 
in het kader van een grootscheeps programma regelmatig intellectuelen 
en jongeren uit alle Latijnsamerikaanse landen (soms via bijzondere 
wegen, als de regering van een bepaald land geen toestemming geeft) 
naar Havanna te halen om hen met het castrisme vertrouwd te maken, 
d.W.Z. de revolutie voor te bereiden. Er bestaat ook een bijzondere tac
tiek om Latijnsamerikaanse en Afro-aziatische studenten die door West
europese landen zijn uitgenodigd, ter plaatse (b.v. in Oostenrijk) uit te 
nodigen voor een reis naar Praag, Moskou of Peking. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit vele. Het is vanzelfsprekend het 
goede recht van de landen van de "derde wereld" zich niet bij één van 
beide blokken aan te sluiten, ook als zij hulp ontvangen. In de toekomst 
kan eens blijken dat het voor de wereldvrede in onze dagen nuttig is ge
weest, dat er een zone bestond waarin de beide vijandige machtconcentraties 
niet rechtstreeks op elkaar konden stuiten; dit in tegenstelling met de 
theorie van Dulles die meende dat de vrede veiliger is, als er tussen 
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de grote machten geen vacuüm bestaat. Dit laatste geldt zeker voor 
Europa, maar het behoeft niet waar te zijn voor continenten en landen 
die van het centrum van de beide machtconcentraties verwijderd zijn. 

Anderszijds mogen wij niet over het hoofd zien dat de communistische 
penetratie in de ontwikkelingslanden een uiterst acuut en gevaarlijk pro
bleem vormt. Het meest belangrijke aspect hiervan is dat deze landen 
door het communisme een ideologie wordt opgedrongen, die noch met de 
natuurlijke voorstellingen van mens en gemeenschap, noch met de tra
ditionele waarden van deze volkeren overeenstemt, en die hen bovendien 
tot instrumenten van een wereldrevolutie maakt, die zeker niet in hun 
belang kan zijn. Het behoeft geen betoog dat de grote sociale nood en 
de urgente noodzaak van structurele hervormingen de volkeren van de 
"derde wereld" vaak bijzonder vatbaar maakt voor een systeem, dat in
derdaad een vluggere sociale omwenteling teweegbrengt dan in het alge
meen de heersende politieke krachten in staat zijn te doen. 

Zoals wij reeds betoogden is het irreëel te menen dat werkelijke ont
wikkelingshulp, die dus het belang van het noodlijdende volk in al zijn 
aspecten voor ogen heeft, beperkt kan blijven tot het geïsoleerde brengen 
van technische, economische en sociale hulp, en politieke, culturele en ideo
logische penetratie haar gang te laten gaan. Het is daarnaast duidelijk 
dat het niet de taak van de westelijke landen is zich bij hun ontwikkelings
hulp op te werpen tot ongevraagde beschermers tegen communistische 
penetratie of agressie. Wel moet, meer dan tot nu toe gebeurde, eraan 
gedaCht worden dat de ontwikkelingshulp mede een vormende, educatieve, 
informerende en opleidende taak op cultureel, staatkundig en geestelijk 
gebied omvat. Cultureel dan in de meest omvattende zin - niet alleen 
gericht op het overbrengen van stof en kunde, vakopleiding etc. Het gaat 
om bewustmaking van diepliggende culturele en zedelijke problemen, om 
de toepassing van traditionele waarden op de concrete maatschappelijke 
en staatkundige taak, om het bouwen en besturen van een maatschappe
lijke structuur, het beheren van een staat, het voeren van een sociale 
politiek, gebaseerd op een ethische orde, enzovoorts. 

Deze vormende educatieve, staatkundige, in brede zin politieke ont
wikkelingshulp verschijnt als het ware als laatste vorm op het wijde 
terrein van de hulpverlening aan landen in ontwikkeling. Misschien zen
ding aan de ene kant, technisch-economische hulp aan de andere kant, 
hulpacties van de VN en particuliere investeringen - dit alles impli
ceerde tot nu toe, tenminste aan westelijke kant, geen of veel te weinig 
samenwerking met de culturele en politieke krachten in de ontwikke
lingslanden teneinde kaders te doen ontstaan, die de verantwoordelijkheid 
voor de staatkundige structuur van deze staten zullen moeten en kunnen 
dragen. Deze ontwikkelingshulp op het gebied van de staatkundige vor
ming, van de brede geestelijk-culturele infra-structuur die een geheel 
staatsbestel moet dragen, zal echter in de toekomst beslissend zijn. Zij 
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kan ertoe bijdragen dat een staatkundige, maatschappelijke en culturele 
structuur ontstaat, die werkelijke garanties biedt, ook voor economische 
en financiële investeringen. Contracten met de regeringen zijn zeker be
langrijk, maar uitermate kwetsbaar, omdat zij afhangen van de stabiliteit 
van de regeringen en van de staat. 

Bovendien bevinden wij ons momenteel ten aanzien van de interne ont
wikkeling van de landen van de "derde wereld" in een fase, waarin 
de labiliteit, onzekerheid én voorlopigheid van hun staatkundige opbouw 
overal zichtbaar wordt. De periode van het romantische enthousiasme 
voor de ontwikkelingshulp is al lang voorbij. Wij worden geconfronteerd 
met de reële en zeker niet geringe moeilijkheden en gevaren, waaraan 
de jonge staten zijn blootgesteld de nadelen van het onvermijdelijke één
partijen-stelsel voor de ontwikkeling van een werkelijke democratie, interne 
conflicten, gebrekkige administratie, tekort aan kader, conflicten van de 
ontwikkelingslanden onderling, de neiging al te vlug een beroep op mili
taire middelen te doen, het weinig scrupuleus tegen elkaar uitspelen van 
oostelijke en westelijke hulp etc. Deze aspecten van de actuele situatie 
worden uitsluitend genoemd om die punten aan te wijzen, waar deze 
landen tegen hun eigen belang handelen; het is dus een kritische, waar
schuwende vaststelling van feiten teneinde in het belang van deze landen 
zelf en in samenwerking met hen naar middelen en wegen te zoeken om 
die moeilijkheden te overwinnen. 

Het is duidelijk dat een eerste, misschien beslissend, vereiste de vor
ming van een geschoold kader is, dat de culturele en maatschappelijke, 
staatkundige en politieke verantwoordelijkheid in de staat kan dragen. 
Overeenkomstig de stelling die reeds aan het begin is geformuleerd, moet 
hiervoor een technische scholing nodig worden geacht, zoals reeds op 
verschillende wijzen en door verschillende instellingen gebeurt, maar is 
hiervoor evenzeer een integrale geestelijke-culturele en politieke ontwikke
ling en vorming nodig, die zoveel mogelijk uit eigen bronnen moet putten, 
maar in het kader van een internationale samenwerking sterk gestimuleerd 
kan worden. 

Hiertoe kunnen de christen-democratische partijen niet alleen in alge
meen verband en via regeringshulp bijdragen, maar ook rechtstreeks. 
Daarbij moet natuurlijk worden uitgegaan van de concrete verhoudingen 
op ieder continent en in elk land afzonderlijk. In Latijns-Amerika zijn 
onmiddellijk aanknopingspunten te vinden: in bijna alle landen daar be
staan christen-democratische partijen, die hier en daar nog op beperkte 
schaal werken, maar in sommige landen, zoals Chili, Peru en Venezuela, 
reeds een zeer belangrijke rol spelen. In Chili hebben de christen-demo
craten verleden jaar zoals bekend een grootse overwinning behaald op 
de communistische kandidaat voor het presidentschap en het land alsmede 
het continent voor een tweede Cuba bewaard. In Peru nemen zij eveneens 
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deel aan de regering en in Venezuela vormen zij de tweede en daarmede 
zeer invloedrijke partij. 

Het geval Chili bewijst dat een oorspronkelijk kleine partij door een 
juiste politiek een uitweg kan bieden uit het dilemma: communisme of 
handhaving van een sociaal onrechtvaardige, economisch desatreuze en po
litiek levensgevaarlijke status quo. Het is dus voor de toekomst van La
tijns-Amerika van beslissende betekenis of het de christelijke democratie 
lukt die "revolutie in vrijheid" door te voeren, die president Eduardo 
Frei van Chili zich ten doel heeft gesteld. Deze christen-democratische 
partijen zijn nog jong en zij zijn tegenwoordig nog meestal in de oppositie, 
naast communisten en andere extremisten waarmee zij moeten concurre
ren, zonder de nodige middelen, zonder de nodige ervaringen, zonder het 
nodige kader. Zij moeten mensen en concrete politieke, sociale, econo
mische kennis en ervaring hebben, als zij ooit medeverantwoordelijk zijn 
voor het bestuur van hun land. Daarvoor moeten zij reeds nu de moge
lijkheid hebben kaders te vormen alsmede kennis en ervaring vanuit de 
christen-democratische doctrine en politiek te verwerven. Deze mogelijk
heid moet hun geboden worden in een vormings- en informatieprogramma, 
waaraan sommige christen-democraten in Europa reeds werken, maar 
dat een bredere opzet vereist. 

Er bestaan reeds staatkundige vormingscentra in verschillende landen 
van Latijns-Amerika. Zij hebben de steun nodig van de christen-democraten 
in Europa; niet om op de landen en volkeren van Latijns-Amerika een 
invloed in Europese of westelijke zin uit te oefenen, maar om de cul
tUiele, sociale, economische en politieke ervaring, die de christen-demo
craten van Europa vooral na 1945 in hun politieke strijd en in hun voor 
de opbouw van Europa zo belangrijke regeringswerk hebben verricht, 
aan deze jonge, voor een reusachtige taak geplaatste volkeren ter beschik
king te stellen. Lectuur, cursussen in Latijns-Amerika èn in Europa, 
discussies en excursies, - al deze voorlichtingsmiddelen kunnen een breed 
panorama van concrete kennis en ervaring ontwerpen, dat voor degenen 
die later mede moeten helpen aan de opbouw van een nieuwe maatschap
pij, onmisbaar zal zijn. 

Hieruit zal reeds voldoende blijken dat het niet gaat om directe steun 
aan politieke partijen als zodanig en zeker niet om politieke inmenging. 
Het betreft vorming en informatie van mensen die een verantwoordelijk
heid in de maatschappij te dragen hebben, onder omstandigheden die in 
alle opzichten uiterst moeilijk zijn. 

Is iets dergelijks ook in de Afrikaanse en Aziatische landen mogelijk? 
Hier bestaan dergelijke aanknopingspunten niet of in zeer beperkte mate. 
Er zijn christelijke groeperingen, geen christelijke partijen, en het zou 
irreëel zijn ook maar in de verste verte aan de oprichting van christen
democratische partijen als een "haalbaar" element te denken. Aan de 
andere kant weten wij dat juist ook in deze landen de politieke structuur 
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dringend stabilisering en sanering nodig heeft, dat de maatschappelijke 
taken overstelpend zijn en dat het gebrek aan kader daar zeker nog 
schrijnender is. 

Hierbij komen nog andere, verzwarende feiten. In Latijns-Amerika heb
ben wij te maken met een door de Europese traditie en door het chris
tendom gevormde cultuur, die de autochtone Amerikaanse cultuur heeft 
doordrongen. Latijns-Amerika is in cultureel opzicht een christelijk con
tinent, al is het percentage practiserende christenen zeer laag, in door
snee beneden de 10%. In Afrika en Azië vormt de christelijke bevolking 
een minderheid. Hier kunnen de christenen dus alleen trachten met de 
traditionele spirituele krachten en stromingen tot een nieuwe ontmoeting 
en tot een dialoog te komen. De christelijke sociale beweging heeft in 
de samenwerking met moslims en met boeddhisten in dit opzicht reeds 
zeer belangrijk avantgardistisch werk verricht, dat als een waardevol 
voorbeeld moet worden opgevat. 

De pogingen om met de spirituele stromingen vanuit christelijk stand
punt ook op het maatschappelijk en staatkundig terrein tot een gedachten
wisseling te komen, zijn niet bedoeld als een gecamoufleerde westerse 
en christelijke expansie, het zijn veeleer pogingen om aan die krachten, 
die de sociale, economische en staatkundige orde vanuit een geestelijke 
basis willen opbouwen, in de ervaring van een christelijke sociale en poli
tieke beweging een alternatief voor een collectivistisch materialisme en een 
zuiver technisch-pragmatische civilisatie van het westen te laten zien. 
Daarmede kunnen voor geestelijke stromingen als de islam en het boed
dhisme, die nu doende zijn uit hun spirituele leerstellingen meer concrete 
formules voor de vernieuwing van een eeuwenoude en ten dele verstarde 
maatschappij uit te werken, wegen, perspectieven, visies zichtbaar worden, 
die het hun vergemakkelijken de nieuwe en voor hen vaak gigan
tische taken vanuit hun eigen geestelijke fundamenten, maar in samen
werking en contact met juist in dit opzicht gelijkgerichte geestelijke 
stromingen aan te vatten. 

Ook hier gaat het dus wederom niet om een directe interventie in het 
politieke leven van andere landen, of om het opleggen van eigen ideeën, 
maar om een geestelijke dialoog, om het vormende en informerende 
ontmoeten van landen, die zich uit onuitsprekelijke nood organisch moeten 
kunnen ontwikkelen tot een leven in sociale zekerheid, welstand, vrijheid 
en rechtvaardigheid; zonder daarbij afgescheiden te worden van de gees
telijke bronnen, waaruit zij eeuwen lang geput hebben, maar met de kans 
in de vrije ontmoeting met andere werelden tot een rijkere ontplooiing van 
hun aard en natuur te komen. 

Dit aspect van ontwikkelingshulp springt zeker minder in het oog en 
eist minder direct onze aandacht dan de sociaal-economische nood die 
zo vlug mogelijk verzacht moet worden. Op den duur en in de rangorde 
van de waarden speelt deze educatieve hulp voor de enkeling, voor de 
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maatschappij en voor de staat echter een zeer grote rol. De vraag of 
ook ten aanzien van dit soort vormend werk, dat voor een deel door de 
wereldbeschouwelijk gerichte sociale en politieke bewegingen zal moeten 
worden verricht, steun van overheidswege mogelijk en wenselijk is, zou 
zorgvuldig moeten worden overwogen. In andere landen (b.v. in Duits
land) bestaat deze mogelijkheid, waarbij natuurlijk aan alle democratische 
groeperingen verhoudingsgewijze steun verleend dient te worden. Toch 
kan het niet een steun van de staat aan politieke partijen als zodanig 
zijn, maar wel aan vormend en informatief werk, aan serieuze projecten 
die zelf niet tot doel hebben aan politieke acties in andere landen mede 
te werken. In een klein land als Nederland dat tegenover de enorme 
dimensies van de ontwikkelingsnoden en naast de grote landen die de 
laatste jaren met reusachtige middelen zijn gaan werken, een eigen ver
antwoordelijkheid heeft, is een dergelijke voorzichtige, weloverwogen en in 
het Nederlandse staatsbestel en de maatschappelijke traditie passende steun 
van de overheid aan deze uitzonderlijk moeilijke en kostbare arbeid wel 
zeer wenselijk. Bovendien kan en mag niet over het hoofd worden gezien 
dat juist de rol van de kleine landen, die in de "derde wereld" niet ge
makkelijk verdacht kunnen worden van egoïstische neo·imperialistische 
aspiraties, in dit kader belangrijker is dan het op het eerste gezicht 
lijkt. Daarbij kan Nederland in alle bescheidenheid en zelfkritiek ook wel 
wijzen op een kapitaal aan kunde en ervaring, dat als inbreng voor dit 
werk van grote waarde is. Tegelijk herinnert dit alles de christen-demo
craten eraan dat zij in de huidige wereldconstellatie voor grote continen
tale en intercontinentale taken geplaatst zijn, die tot de grootst mogelijke 
samenwerking dwingen, en dat zij in ieder geval tegenstellingen op beperkte 
schaal in een wereldwijd perspectief en daarom in al hun beperktheid 
moeten zien. 
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Verkeerspolitiek Nieuwe Stijl 

R eeds vaak is van de zijde van de Katholieke Volkspartij - zoals ook 
van vele andere zijden - aangedrongen op bezinning op het steeds 

urgenter wordend verkeersvraagstuk. 
ln het werkprogramma 1963 van de K.V.P. wordt in de paragraaf 

Verkeer en Waterstaat ondermeer gesteld: 
"op korte termijn, op basis van reeds verrichte studies, het voorleggen 

van een van durf en visie getuigend plan terzake van de voorzieningen op 
lange termijn, ruim opgezet en mede geplaatst in het kader van een ruimte
lijke ordening, ook naar Europees formaat". 

Dit programmapunt is door een speciale commissie uit de Sociaal
Economische Commissie van de KV.P. nader uitgewerkt in een rapport 
"Verkeerspolitiek", dat onlangs is verschenen. De commentaren in de pers 
en van de kant van de organisaties op het gebied van Verkeer en Vervoer 
getuigden van grote waardering voor de visie die in dit rapport is neer
gelegd. Dit te meer, omdat de grootste politieke partij van ons land zich 
als eerste duidelijk heeft uitgesproken over de grote lijnen van een "ver
keerspolitiek nieuwe stijl" en over de politieke betekenis van het econo
misch en sociaal zo belangrijke verschijnsel verkeer. 

"De ontwikkeling van het verkeer 1) en de verbindingsmogelijkheden heb
ben in belangrijke mate ons huidig welvaartsniveau mogelijk gemaakt. 
Met de verbijsterende vlucht die het verkeer en het vervoer hebben ge
nomen, heeft de verkeersoutillage geen gelijke tred weten te houden". 

Het rapport komt in dit verband tot de conclusie, dat "het verkeer het 
gehele maatschappelijk leven omvat en beïnvloedt, en derhalve van zo 
groot belang is, dat de politieke partijen zich er intensief mee bezig dienen 
te houden; immers in de sector verkeer mist het beleid iedere politieke 
conceptie". 

"De bemoeienis van het parlement met de verkeersvoorzieningen be
perkt zich tot de rol van geldschieter, die in TUil voor enorme bedragen 
wordt tegemoet gekomen met vervulling van enkele "bijzondere" wensen. 
Deze rol is in het licht van het grote politieke belang van het verkeer 
onwaardig, maar bij gebrek aan enig aangepast oppositiemiddel, moet 
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het parlement de "ingenieursdictatuur" wel ondergaan". Verder wordt 
nog gesteld, dat "de Kamerdebatten over de begroting van Verkeer en 
Waterstaat steeds een legpuzzel te zien geven van min of meer privé
wensen der afgevaardigden. Hierdoor is de verantwoordelijke bewindsman 
steeds de gelegenheid gegeven te doen uitvoeren wat hèm "politiek" ge
legen kwam. 

Daarnaast doet zich dan de omstandigheid voor, dat het beleid ten 
aanzien van de verkeersvoorzieningen wordt gevoerd door een veelheid van 
instanties, die niet zelden langs elkaar heen werken". 

Gesproken wordt van "een politieke onderwaardering van de structurele 
functie van het verkeer". Men constateert een verbrokkeld beleid en een 
verouderd beleidsinstrumentarium voor de verkeerspolitiek. 

"In plaats van dit alles eist het verkeer een grote' politiek conceptie, 
een structuurplan, en passende beleidsmiddelen tot doorvoering ervan. 
Een dwingende samenwerking moet worden georganiseerd bij de opzet en 
verwezenlijking van het structuurplan voor het verkeer". 

"Op basis van de behoeften en rekening houdend met de diverse be
langen, dienen alle betrokken bewindslieden in het kabinet over de op
stelling van zo'n structuurplan te beraadslagen. Aan de rechtstreeks be
trokken maatschappelijke instanties, bedrijven en organisaties kan een 
forum worden geboden, waar zij hun bijdragen kunnen leveren tot de 
juiste waardering der verkeersbehoeften en tot de keuze van de meest 
geëigende wijze van voorziening. In verband met de afstemming van de 
verkeersplannen der lagere organen op het landelijke structuurplan, zal 
een verschuiving binnen de bestaande verdeling van taken en bevoegd
heden over de verschillende bestuursniveaus onvermijdelijk zijn. Het overleg 
met de centrale instanties op provinciaal niveau dient plaats te vinden via 
een soortgelijke verkeersraad als ook landelijk wordt voorgesteld. Dat kan 
dan gebeuren in de vorm van provinciale subcommissies van die landelijke 
raad, of in eigen provinciale verkeersraden" . 

Voor de verkeersplannen in de grote agglomeraties bepleit het rapport: 
"een samenbundeling van wetgevende, autonOme en uitvoerende bevoegd
heden van de betrokken gemeenten, van de nationale autoriteiten, en 
(voor zover noodzakelijk) van besturen en diensten van openbare vervoer
bedrijven, in een soort verkeersschap". 

Kort samengevat komt het rapport tot de conclusie, dat ,.op korte ter
mijn een Centraal Orgaan ingesteld moet worden met grote bevoegdheden 
dat als college van advies voor regering, provincies en gemeenten kan op
treden. 

Taken van dit orgaan zullen zijn: coördinatie van alle plannen en af
stemming daarvan op de behoeften, benevens het verlenen van advies ten 
aanzien van een alle vormen van verkeer omvattend structuurplan. Alle 
wegbeheerders zullen verplicht moeten worden met dit orgaan overleg te 
plegen. In verband met de politieke controle is het nodig, dat de ver-
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tegenwoordig ende lichamen kennis krijgen van de adviezen van het cen
traal orgaan". 

De taak van het genoemde centraal orgaan zou moeten worden vervuld 
door een "Raad voor het Verkeer", waarin naast de overheid ook het 
maatschappelijk leven in zijn verschillende facetten vertegenwoordigd dient 
te zijn. 

Het is duidelijk, dat de uitvoering van het Structuurproject voor het 
verkeer een zaak is die verscheidene jaren in beslag zal nemen. Daarnaast 
is het bij grote werken niet mogelijk alle verplichtingen in één jaar aan te 
gaan. Voor een het hele verkeer omvattend structuurplan is het derhalve 
noodzakelijk de financiering ervan in één wet samen te brengen. "Dit juist 
hierom, omdat op deze wijze ook voor het verkeersplan een wettelijke ver
plichting tot uitvoering wordt gesteld, waaraan zowel de regering als het 
parlement gehouden zijn en waaraan beide medewerking moeten geven". 

Er heeft zich ten aanzien van de meer-jaren-objecten een gunstige ont
wikkeling voorgedaan, waaruit blijkt, dat zo langzamerhand toch meer 
het materiële dan het formele aspect de overhand krijgt. Het rapport wijst 
in dit verband op het Deltaplan, het vijf jaren-plan bij Verkeer en Water
staat (hetgeen niet is gehandhaafd), en (de wijze van beschikken over 
gelden ten behoeve van) het tienjaren-plan voor Suriname. 

"Bij de opstelling en de uitwerking van het verkeersplan krijgt de 
regering aldus het recht er vanuit te gaan, dat het parlement de gelden, 
welke in een bepaalde periode nodig zijn bij een redelijke toepassing van 
de wet, ook inderdaad zal toestaan". In feite blijft het parlement formeel 
gesproken volkomen vrij, terwijl het materieel in zekere mate gebonden is, 
hoewel toch geenszins meer dan door andere wetten of maatregelen welke 
uitgaven met zich meebrengen. 

Een oplossing van het gehele verkeersvraagstuk, zoals in het rapport 
wordt voorgestaan, kan niet worden verkregen via de mogelijkheden die 
een Rijkswegenfonds biedt. Hiervoor is immers een structurele aanpak en 
een gecoördineerd beleid noodzakelijk. Niettemin mag men stellen, dat 
de instelling van een Rijkswegenfonds - tezamen met een oplossing t.a.v. 
de provinciale en gemeentelijke wegen - door de huidige omstandigheden 
kan worden gerechtvaardigd, maar dat daarnaast de grootste spoed moet 
worden betracht met de uitwerking van een het gehele verkeer omvattend 
structuurplan, omdat slechts op die wijze voor de steeds toenemende ver
keersbehoeften een afdoende oplossing kan worden gevonden. 

Het is een verheugend verschijnsel, dat in de Memorie van Toelichting 
bij de begroting van Verkeer en Waterstaat voor het dienstjaar 1966 hier 
en daar reeds is te merken, dat men op dit zo belangrijk structuur-departe
ment de oude, platgetreden paden wil verlaten om nieuwe "wegen" te 
gaan bewandelen. 

J v d H 
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1) Onder verkeer moet worden verstaan: Algemeen: Overbrugging van de 
ruimtelijke afstand tussen twee plaatsen of gebieden, waartussen een zekere 
behoeftespanning ten aanzien van personen, goederen of berichten bestaat (CBS). 
In iets engere zin: de beweging van middelen ter verplaatsing van personen of 
goederen. In meer concrete zin: Ruimtelijke activiteit van het verkeers-apparaat 
ongeacht of hierbij tevens vervoer plaatsvindt. Dit zijn alle objecten en instal
laties welke in algemene zin dienstig zijn aan het verkeer. Het verkeersapparaat 
valt uiteen in verkeers-middelen en verkeers-outillage (CBS). Verkeerspolitiek: 
de activiteiten van de overheidsinstanties als aanbieders van verkeersvoorzie
ningen alsmede de voorwaarden op basis waarvan zij aanbiedt (zie ook S. Sterk 
in het tijdschrift "Verkeer" Ie jaargang, no. 1, pag. 19). 

239 



1"& 

Rapport over Spanje 

M et Portugal is Spanje nog altijd een buitenbeentje in West-Europa. 
Evenals in 1962 is vorig jaar geen gevolg gegeven aan het Spaanse 

verzoek om associatie met de EEG. Nog steeds staat Spanje buiten de 
NAVO, hoewel het een belangrijke hoeksteen vormt in de Atlantische 
verdediging en als zodanig door de Verenigde Staten niet alleen erkend 
maar ook effectief gesteund wordt. Een vooraanstaand Congreslid heeft 
Spanje zelfs de beste bondgenoot van Amerika genoemd Ook de be
trekkingen tussen het gaullistische Frankrijk en zijn zuiderbuur zijn de 
laatste jaren steeds hartelijker en intensiever geworden. Voorbeelden daar
van zijn recente militaire manoeuvres in Zuid-Frankrijk met deelneming 
van Spaanse legeronderdelen maar ook de uitlating van De Gaulle in zijn 
laatste persconferentie, dat na de overwinning van de crisis in de Europese 
gemeenschappen bij een uitgebreidere opzet "andere landen, zoals Enge
land en Spanje" zouden kunnen toetreden. Overigens kan de EEG-crisis 
de Spaanse regering niet onwelgevallig zijn, want de voortschrijdende inte
gratie levert grote nadelen op voor Spanje's economie. Ook daarvan be
staat een actueel voorbeeld: door de - voor Spanje - dreigende ver
ordening over groenten en fruit zou de Spaanse sinaasappelexport (een 
zeer belangrijke bron van inkomsten) naar de Euromarktlanden een zware 
slag worden toegebracht, temeer omdat verreweg het grootste deel van dit 
exportartikel wordt uitgevoerd naar de EEG-landen. Uiteraard vraagt men 
zich af of een dergelijke gang van zaken, veroorzaakt door de weigering 
van associatie op pol i tie kegronden, wel billijk is. Wie dergelijke be
denkingen koestert, kan niet alleen wijzen op het feit dat de EEG aan 
andere landen met een weinig democratische structuur toch ook preferen
ties heeft verleend, maar ook op de voor Spanje bijzonder gunstige om
standigheid dat het land bijna driemaal zoveel uit de EEG-landen invoert, 
als het daarnaar exporteert. 

Veel meer zorg baart echter nog altijd de binnenlandse toestand. In 
1962 publiceerde de Internationale Commissie van Juristen een rapport, 
waarin de structuur van de Spaanse staat beschreven werd als "far from 
meeting the canons generally accepted in a modern democracy". Een over-
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zicht van de ontwikkelingen in Spanje sedert het verschijnen van het rap
port, gepubliceerd in het "Bulletin of the International Commission of 
Jurists" van augustus j.l., concludeert dat de resultaten van de wetgeving 
in de periode 1962-1965 teleurstellend zijn, zowel wat de omvang en de 
aard van de intussen geëffectueerde maatregelen betreft als met betrekking 
tot het verzuim om allerlei aangekondigde liberaliserende maatregelen ook 
werkelijk tot wet te verheffen. Van de toch zo noodzakelijke serieuze her
vormingen op wetgevend terrein is naar het oordeel van de Internationale 
Commissie van Juristen dan ook nog steeds geen sprake. 

De tijd dringt echter. Naar uit betrouwbare bronnen verluidt, laat de 
gezondheidstoestand van Franco hoe langer hoe meer te wensen over. 
Zijn "opvolging" wordt waarschijnlijk reeds nu voorbereid, maar in elk 
geval zal de overgave van de macht binnen afzienbare tijd een acute 
kwestie worden; wat vanzelfsprekend aanleiding kan geven tot grote span
ning in het land. Van spanningen is trouwens reeds lang en min of meer 
voortdurend sprake. Men herinnert zich de omvangrijke stakingen in 1962 
en 1963 in Asturië, terwijl er ook in 1964 en in juni j.l. stakingen zijn ge
weest. Ook de zeer serieus te nemen studentendemonstraties in de lente 
van dit jaar liggen nog vers in het geheugen. Correspondenties uit Spanje 
doen vrezen dat bij de aanvang van het nieuwe academische jaar wederom 
onlusten zouden kunnen ontstaan. In ieder geval heeft de regering de 
studenten daarvoor een goed motief bezorgd door tegen vijf gerenom
meerde hoogleraren, die sympathie en steun hadden betuigd aan de demon
straties van de studenten, uitsluitingsmaatregelen te treffen. Drie van hen 
is voor het leven het professoraat in Spanje onmogelijk gemaakt, terwijl 
de overige twee voor de duur van twee jaar zijn geschorst. Twee van deze 
vijf hoogleraren, Aranguren en Aguilar Navarro, zijn zeer bekende en ge
ziene christen-democraten. 

Het is overigens een hoopvol teken - maar ook een bewijs dat het 
regime zich niet langer vertragingsacties kan permitteren - dat de con
structieve oppositie in Spanje zich steeds hechter begint te organiseren, 
ook al wordt men daarbij gehinderd door de nog altijd erg gebrekkige 
communicatie-mogelijkheden - die bovendien deels "illegaal" zijn -, door 
allerlei vormen van tegenwerking, gebrek aan kader en ervaring en ook 
wel door historische en regionale tegenstellingen. De toename aan kracht 
bij de oppositie is bevorderd doordat, ondanks alles, steeds meer contact 
is ontstaan met het buitenland (onder meer door het toerisme naar Spanje 
en het werken van een miljoen Spaanse arbeiders in het buitenland). Ook 
heeft het "aggiornamento" in de Kerk (de encyclieken van Paus Joannes 
XXIII, de werkzaamheden van het concilie en de debatten over oecumene 
en betrekkingen tussen kerk en staat) geleid tot een groter bewustzijn van 
de moeilijkheden èn mogelijkheden bij de intellectuelen en een groot deel 
van de gelovigen. Vooral het idee van een christelijk-sociale politiek als 
alternatief voor het falangistisch regime heeft de laatste tijd veel terrein 
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gewonnen. Een indicatie vormt wellicht de oprichting in januari jJ. van een 
Christen-democratische Unie, al omvat deze (nog) niet de federalistische 
Baskische en Catalaanse christen-democratische groeperingen evenmin als 
de organisatie van de christen-democratische jongeren. Ook de oude, meer 
conservatieve groep van Gil Robles heeft zich niet bij deze Unie aan
gesloten. 

Het voorgaande kan wellicht aantonen dat Spanje in ieder geval aan 
de vooravond van ingrijpende veranderingen lijkt te staan. Omdat het lot 
van Spanje, nu en in de toekomst, ook Nederland en in het bijzonder een 
christen-democratische partij raakt, heeft het Dagelijks Bestuur van de 
KVP een subcommissie van de Commissie Internationale Politiek opge
dragen in de situatie waarin Spanje zich nu bevindt, rapport uit te bren
gen over de stand van zaken en daaraan conclusies te verbinden voor het 
beleid van de KVP te dezer zake. Onlangs heeft het partijbestuur zijn 
goedkeuring gehecht aan dit rapport en besloten tot publikatie ervan. 

Aan de conclusies gaat een korte considerans vooraf. Daarin wordt 
het belang van een democratisch Spanje in de mondiale en Europese 
verhoudingen onderstreept en met spijt geconstateerd dat in het huidige 
Spaanse regime fundamentele menselijke rechten niet of onvoldoende ge
eerbiedigd worden. Spanje voldoet derhalve niet aan de minimum-eisen, 
te stellen aan een democratische staat. Zolang deze situatie voortduurt, 
acht de commissie Spanje onaanvaardbaar als lid van de Europese ge
meenschappen. Hetzelfde oordeel wordt uitgesproken ten aanzien van "de 
huidige vormen van associatie, die met betrekking tot Europese landen 
immers beschouwd dienen te worden als een lidmaatschap op termijn en 
die derhalve niet alleen een economisch, maar ook een politiek engagement 
impliceren". Wèl hecht de commissie, in een andere resolutie, waarde aan 
een uitbreiding van de handelsrelaties, waarbij gedacht wordt aan een 
ruime toepassing van de artikelen 111 en 113 van het Verdrag van Rome. 
Men overweegt daarbij dat uitbreiding van de handelsrelaties ook leidt 
tot het toenemen van niet-officiële contacten. Ook pleit het rapport voor 
uitwisselingen op cultureel, wetenschappelijk en sportief terrein - uiteraard 
op basis van wederkerigheid -, in de veronderstelling dat dit alles dienstig 
zal zijn aan de bevordering van een geleidelijke evolutie naar een vrije, 
democratische politieke structuur. Een structuur ook, waarin de positie van 
de Kerk en de verhouding tussen deze en de staat overeenkomen met de, 
conform de opvattingen van het Concilie, gangbare normen. Als een be
langrijk criterium beschouwt het rapport in dezen de mate van verwezen
lijking van godsdienstvrijheid en verdraagzaamheid. Het is goed daarbij te 
bedenken dat het ontwerp-wet op de status van de protestanten in Spanje 
al een jaar wacht op behandeling door de Cortes (het - niet gekozen -
parlement). 

Drie conclusies zijn gewijd aan het belang van de christelijke democratie 
in Spanje, het contact daarmee van onze kant en de standpuntbepaling 
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ten aanzien van bezoeken door officiële partij-delegaties aan Spanje. Er 
wordt uiteraard veel waarde gehecht aan rechtstreeks contact tussen de 
Internationale Unie van Christen-democraten en de christen-democratische 
groeperingen in Spanje, terwijl het rapport ook informele contacten van 
KVP-zijde - of van de kant van de Nederlandse Equipe, waarin de drie 
grote christen-democratische partijen samenwerken - met de geestverwante 
groeperingen en stromingen in Spanje toejuicht. Dergelijke contacten zou
den vooral kunnen dienen voor het verstrekken van informatie over de 
christelijke sociale leer en de christelijke democratie, met name onder de 
jongeren. Ten aanzien van officiële bezoeken neemt de KVP begrijpelijker
wijs een voorzichtig standpunt in. Aan officiële contacten kleeft immers 
het grote bezwaar dat zij zowel door de Spaanse regering als door christen
democratische groepen kunnen worden opgevat als erkenning van en steun 
aan het politieke regime van Franco. Niettemin wijst het rapport dergelijke, 
officiële, contacten ook weer niet bij voorbaat af. Men verbindt er echter 
de voorwaarde aan dat bezoeken van officiële Spaanse zijde aan West
europese landen vooraf dienen te gaan aan het zenden van officiële dele
gaties naar Spanje. Bovendien zou uit het voorafgaande Spaanse bezoek 
een oprecht streven moeten blijken om kennis te nemen van de democra
tische structuren in West-Europa. 

Tenslotte vermeldt een conclusie dat de voortdurende onderdrukking 
door het Spaanse bewind van evolutietendensen alleen maar een totalitaire, 
communistische ontwikkeling in Spanje in de hand kan werken. 

hgc. 
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Kerk, Wereld en Partij 

door Mag. Dr. J. G. Stokman a.F.M. 

H:::t probleem Kerk en Wereld, dat als een der belangrijkste punten op 
de agenda van de vierde zitting van het Concilie staat, laat ook de 
zin en de motivering van een katholieke partij niet onberoerd. En het zijn 
niet alleen de vooraanstaande katholieken in de Partij van de Arbeid, die 
met een beroep op de ontwikkelingen in het theologisch denken en op de 
gewijzigde plaats van de Kerk in de wereld, kritiek uitoefenen op de K.V.P. 
en op elke confessionele partij. Ook hoogleraren van Nijmegen zoals prof. 
mr. F. Duynstee en prof. dr. E. Schillebeeckx O.P. hebben grote bezwaren 
tegen ce confessionele partij ·organisatie. 

In de Nieuwe Linie van I mei 1965 schreef prof. Duynstee: "Tradities 
aangaande de betekenis van de menselijke natuur, aangaande de verhou
ding tussen Kerk en Staat en aangaande de autoriteit van de reeks van 
encyclieken en hiermede aangaande de beginselgrondslagen ener katho
lieke politiek zijn de facto sterk vervluchtigd en vinden nog slechts spora
disch verdedi3ing". Een katholieke politiek kan dan ook niet langer een 
gemeenzame traditionele doctrine geldend maken en iedere individuele 
katholiek moet zelf maar oordelen over wat de inhoud van de katholieke 
politiek moet zijn. Uit die stellingen trekt prof. Duynstee dan de conclu
sie: "dat een partij, welke traditioneel geldt als katholieke eenheids
partij voor land en katholieke burgers een zaak wordt van louter nuttig
heid". De katholieke partij is louter een feitelijkheid geworden "zonder 
een hierboven uitgaande normatieve grondslag en betekenis". Zij kan nog 
belangen behartigen van bepaalde personen, groeperingen of standen, 
katholieke instellingen en katholieke streken, maar dan mag men toch niet 
blijven spreken van "katholieke partij", want dat is "een vlag op een ver
dampte lading". 

Van zijn kant gaf de bekende concilie-theoloog prof. Schillebeeckx een 
interessante visie op het probleem "Kerk en wereld en confessionele 
partij" in een onderhoud met Pater Kreykamp O.P., hetwelk is opgenomen 
in het nieuwe kwartaalschrift van de Katholieke Werkgemeenschap in 
de Partij van de Arbeid "Opening naar Links", juli-aug. 1965, bI. 53-60. 
Volgens prof. Schillebeeckx heeft de confessionele partij haar tijd gehad. 
Vroeger moesten wij ons politiek aaneensluiten om bepaalde rechten, b.v. 
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op het gebied van het onderwijs, erk.end te krijgen, maar in het "open 
klimaat" van tegenwoordig is dat niet meer nodig. 

Bovendien is een confessionele partij volgens prof. Schillebeeckx een 
,,::ontradictio in terminis, in tegenspraak met zich zelf". "Zij noemt zich 
partij rond de confessie, maar een politieke partij heeft uiteraard niet 
op de confessie maar op het mensbeeld betrekking". De godsdienst kan 
de gelovigen, die politiek actief zijn, wel inspireren. "Maar de godsdienst 
kan g~J?:...E!?.Iitiek #2iect, geen politiek program van actie, geven. Daar
voor is analyse va:l feitelijkheden etc. nodig. Confessionele politieke par
tijen zijn opgericht uit nood .... Het ging erom, dat anderen ons mens
beeld niet wensten te accepteren, en daarom moesten we ons tot een poli
tieke formatie aaneensluiten. Er moesten sleutelposities worden veilig ge
steld, zoals b.v. het onderwijs zonder welke het katholicisme in ons 
land niet veel kon gaan betekenen". Maar in het "open klimaat" van 
tha;~s is dat anders geworden. "Nedeïland is een ethisch land, waar men 
er juist sterk op uit is elkaar bij alle verschil te respecteren en vrij te la
ten". En met een ge:-:1akkelijkheid, die men van een Nijmeegs hoogle
raar niet had verwacht, vervolgt hij: "Daar komt nog bij. dat al dat 
eigene (scholen enz.) een hele belasting betekent, zowel financieel (on
danks de subsidies) als wat mankracht betreft". 

Maar niet alleen het moeizaam verworven eigene, zoals het bijzonder 
onderwijs, wordt door prof. Schillebeeckx weer dubieus gesteld, ook de 
betekenis van )aiJselijkc sociale encycliekc:l wordt weggewuifd, als hij 
zegt: "cr staat maar heel weinig in, dat direct afkomstig is uit de 
Blijde Boodschap. Het is afkomstig uit de menselijke realiteit zelf. on
der wetenschappelijke belichting van economen, sociologen, juristen 
enz. Hun visie wordt dan door de hiërarchie bekrachtigd". 

Het is niet mijn bedoeling op de uitlatingen van prof. Duynstee en 
prof. Schillebeeckx één voor één in te gaan; dat zou mijn betoog te veel 
polemisch en te weinig constructief maken. Ik wil integendeel trachten 
te doen wat deze beide hoogleraren niet of te weinig hebben gedaan, 
n.l. nagaan welke nu de preciese portée is van de ontwikkelingen in de 
verhouding Kerk en Wereld, en wat daaruit dan wèl of niet moet volgen 
voor wat men tot nu toe heeft verstaan onder een "confessionele partij". 
In een aantal punten hebben prof. Duynstee en prof. Schillebeeckx ook 
naar mijn mening gelijk. Maar ten onrechte wordt reeds geconcludeerd, 
dat een K.V.P. en eigenlijk iedere "confessionele partij" wel kan verdwijnen. 
Aanpassen en vernieuwen is in dit verband een beter en juister woord. 
Ik wil mijn betoog groeperen rondom de volgende hoofdpunten, die ook 
door prof. Duynstee en prof. Schillebeeckx telkens worden aangeraakt of 
bedoeld: 

1) de autonomie van het binnenwereldlijke; 

2) hiërarchie en gelovigen - Kerk en Staat; 

3) openheid en samenwerking. 
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II 

1. Autonomie van het billncllwereldlijke 

De binnenwereldlijke dingen: de wetenschappen en de kunsten, de in
richting van de maatschappij, de staat en de internationale gemeenschap 
enz., zijn autonoom in deze zin, dat zij hun eigen principen, wetmatigheden, 
methoden en technieken hebben, onafhankelijk van de geloofsinhoud. Die 
autonomie betekent óók, dat het eenieder vrij staat om al deze aardse 
dingen te onderzoeken, al zullen daarbij ook de rechten van anderen ge
eerbiedigd en bepaalde normen in acht genomen moeten worden. 

De autonomie van het binnenwereldlijke betekent echter niet, dat de 
aardse dingen niet van de Schepper afhangen en uiteindelijk niet op Hem 
gericht blijven. De mensen kunnen er dus niet mee doen, wat zij maar 
willen, ook nie~ de homo-economicus of de homo-politicus. Het binnen
wereldlijke en het transcendente hebben raakvlakken, met name dáár 
waar het christelijk geloof waarheden voorhoudt of te realiseren waarden 
naar voren brengt, die de wetenschappelijke onderzoeker of de plannende 
econoom of politicus een bepaalde richting wijzen, óók zonder daarmee 
de eigen w,-,t:-:1atigheid, de eigc'1 methodiek en de eigen techniek van dat 
onderzoek of die planning aan te tasten. 

Wanneer dan ook heden ten dage vaak gezegd wordt, dat er geen 
"katholieke sociale leer" is, geen "specifiek christelijke politiek" en 
zelfs geen ,.~31ecifie;( christelijke ethiek", dan is dat zó te verstaan, dat 
het christelijk geloof zelf geen concrete oplossingen kan bieden voor de 
zoeke:lC:;; wijsgeer of èe plannende econoo;n of politicus: het vinden van 
die concrete oplossingen is hun taak en opgave, op grond van de eigen 
beginseier en de ei8:ê:1 methoéiiek van hun vak. Maar de genoemde uit
drukking kan niet betekenen, dat er tussen godsdienst en sociologie, tus
sen geloof en ethiek of politiek, geen enkele relatie bestaat. Het christe
lijk geloof geeft aan de gelovige wijsgeer, socioloog of politicus een visie 
op zijn eigen werk, een orientatie in zijn eigen onderzoek, een inspiratie 
tot daden op zijn eigen sociaal of politiek terrein. 

De waarde van deze inspiratie wordt ook door prof. Schillebeeckx er
kend, zonder dat hij zich daarbij echter uitspreekt over de vraag, of zij 
ook gemist kan worden. Persoonlijk zou ik deze vraag ontkennend wil
len beantwoorden, althans op praktische gronden. 

Ervan uitgaande mèt prof. Schillebeeckx, dat de politieke partij op het 
mensbeeld betrekking heeft, dan is het duidelijk dat het christelijk ge
loof een scherp licht werpt op vragen, die voor het mensbeeld van de 
politicus van fundamenteel belang zijn: wat is de mens? wat is zijn be
stemming? welke waarden zijn voor hem wezenlijk? wat is zijn taak in 
de samenleving van velen met alle rechten en plichten daaraan verbon
den? En welke opbouw van de staat en van de wereld mag - juist op 
grond van dat mensbeeld - in de volle zin van het woord menswaardig 
worden genoemd? Wie op deze vragen een antwoord zoekt, kan het licht 
van het christelijk geloof praktisch niet ontberen. 

Ik wil daarmee niet zeggen, dat zonder deze christelijke visie geen en-
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kele, redelijke gemeenschapsorde mogelijk is, al zal deze naar onze be
grippen wel onvolmaakter zijn. 

En evenmin wil ik beweren dat een niet-christelijke visie - b.v. de 
humanistische visie op de mens of de socialistische inspiratie voor de op
bouw van een leefbare wereld - van geen of weinig betekenis zou 
zijn, integendeel. De praktische ervaring heeft meer dan eens geleerd, 
dat christenen eerst goed tot inzicht en activiteit komen als zij door niet
christenen geconfronteerd worden met mistoestanden in het leven van 
mensen en van volkeren. Politiek beleid is een zaak ván allen en vóór 
allen; zij moeten berusten op een samenspel van alle krachten, óók als 
daarin - zoals gewoonlijk - divergenties optreden. In dit samenspel 
echter is de christelijke inspiratie, beter nog: óók de christelijke inspira
tie, een zeer waardevolle, praktisch onmisbare inbreng in een politiek 
beleid, dat ambitieus genoeg is om zich te richten op de leefbaarheid 
van de gehele wereld en de menswaardigheid van eenieders bestaan. 

Maar heeft nu ook de Kerk met deze inbreng iets te maken? 

2. Hiërarchie en gelovigen - Kerk en Staat 

Eeuwenlang is het hiërarchische element in de katholieke kerk zeer 
sterk beklemtoond met als gevolg, dat de Kerk zelf en de hiërarchie nau
welijks meer van elkander onderscheiden werden. Die tijd is nu wel voor
bij. Niet alleen weet iedereen thans, dat Paus en Bisschoppen, priester en 
gelovigen allen tezamen de Kerk zijn, maar men beseft ook, ldat de ge
lovigen zelf evenzeer als hun geestelijke leiders geroepen zijn om over 
de Boodschap van het evangelie mee te denken, deze te verdiepen en 
toe te passen op de zich steeds ontwikkelende verhoudingen, en ten
slotte die Boodschap mede te helpen uitdragen naar anderen. Misschien 
moeten we er ons wel voor hoeden om niet in het tegenovergestelde 
uiterste te vallen door in de priester niets meer te zien dan de voorganger 
in de Eucharistieviering en door de Paus en de Bisschoppen min of meer 
gelijk te stellen met een college van hoogstaande herders, die echter 
van de kudde zelf mandaat en competentie omschreven krijgen. De "ge
lede structuur" van Christus' Kerk is in de H.Schrift duidelijk belichaamd 
en in de opvattingen over het geestelijk "ambt" is er tussen de katho
lieke en de andere christelijke kerken naar mijn mening een wezenlijk 
onderscheid te constateren. Maar ik ben geen exegeet, en ik laat mij over 
dit soort vragen dus gaarne door meer competente personen nader voor
lichten. 

Maar ook als we uitgaan van deze "geleide structuur" van de Kerk, 
dan volgt daaruit nog niet, dat de Paus, de Bisschoppen en de priesters 
- ieder op basis van zijn eigen taak en competentie - zich ook met 
tijdelijke of zelfs met politieke zaken hebben in te laten. 

Gegeven de autonomie van de binnenwereldlijke dingen is men eerder 
geneigd te denken, dat het "geestelijk ambt" in de Kerk van Christus 
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- mèt de daaraan verbonden, in de H. Schrift zelf gefundeerde eigen
schappen van gezag en bevoegdheid (jurisdictie) - beperkt is tot het 
godsdienstige en kerkelijke terrein. 

En toch .... als ondanks zijn autonomie het binnenwereldlijke raakvlak
ken heeft met het transcendente, als met name het christelijk geloof 
bepaalde consequenties meebrengt voor de bestemming en het ge
bruik van de aardse dingen en de ordening van het binnenwereldlijke, 
dan is het duidelijk dat de Kerk ook daarover iets te zeggen heeft in 
het licht van het door haar beleden en verkondigd christelijk geloof. 
Jurisdictionele bevoegdheid komt in deze zaken naar het oordeel van ge
zaghebbende theologen aan de Kerk niet toe, maar wel "leergezag". In 
deze geest versta ik ook Pater Jos Arntz O.P., die in het eerste nummer 
van "Opening naar Links" (april 1965, bI. 8-9) uiteenzet, hoe naar zijn 
mening de kerken "met gezag" spreken over de autonome menselijke 
ethiek. 

De vraag kan gesteld worden, welk karakter dit "met gezag spreken" 
heeft en welke waarde wij eraan moeten toekennen. Boven citeerde ik 
reeds prof. Schillebeeckx, die zegt dat er in de pauselijke encyclieken 
"maar weinig staat, dat direct afkomstig is uit de Blijde Boodschap" 
en dat veel "afkomstig is uit de menselijke realiteit zelf, onder weten
schappelijke belichting van economen, sociologen, juristen enz." Ik zal dit 
niet ontkennen, maar ik meen wel dat er iets aan toegevoegd moet wor
den, en wel dit. Door de eeuwen heen hebben het christelijk geloof en 
het wijsgering denken elkaar beïnvloed, terwijl experimenteel onderzoek 
en feitenanalyses tezamen met de vooruitgang van de techniek herhaalde
lijk ook weer nieuwe perspectieven hebben geopend voor een zuiverder, 
een breder of dieper christelijk zicht op mens en wereld. Zouden zonder 
de beïnvloeding van het wijsgerig denken door de christelijke waarheid 
grote encyclieken als b.v. Rerum Novarum en Pacem in terris wel ooit 
tot stand zijn gekomen? Nooit zal wetenschappelijk kunnen worden aange
toond, wáár precies in deze stukken de menselijke wijsheid ophield en 
het christelijk charisma begon te werken. Ik meen daarom dat de waar
de van pauselijke encyclieken en de graad van onmisbaarheid ervan 
nooit exact kan worden bewezen of gemeten, maar dit doet aan de bete
kenis ervan voor het denken en doen van de christen in de wereld nog niets 
af. 

Het spreekt daarbij vanzelf, dat ook het eigen onderzoek even nood
zakelijk blijft. Want het is niet de taak van Paus of Bisschoppen con
crete oplossingen voor binnenwereldlijke problemen aan te bieden of aan 
te bevelen. Hun algemeen geformuleerde gedachten en wenken moeten uit
gewerkt en toegepast worden door alle gelovigen zelf, en dit nog wel in 
overleg en samenwerking met alle anderen. ook de niet-christenen. 

Bovendien zijn ook pauselijke encyclieken en bisschoppelijke brieven 
tijdgebonden stukken, die door de feiten achterhaald kunnen worden of 
waaraan, op grond van de nieuwe ontdekkingen der natuurwetenschap-
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pen of van de vooruitgang van de techniek, een andere verwezenlijking 
kan of moet worden gegeven. 

Maar binnen deze grenzen zijn naar mijn mening de uitspraken van 
Paus en Bisschoppen óók over binnenwereldlijke dingen waardevolle en 
soms wellicht onmisbare bijdragen tot een eigen meningsvorming over de 
inhoud en de vorm van de door ons zelf tot stand te brengen binnenwereld
lijke ordening, die sporen draagt van de christelijke waarden waarin 
wij geloven. 

3. Openheid en samenwerking 

Als het wel duidelijk is dat de verwezenlijking van de binnenwereld
lijke ordening het werk is van allen, dan kan die ordening toch op ver
schillende wijzen en met behulp van uiteenlopende sociale en politieke ver
banden tot stand worden gebracht. Brengt nu het "open klimaat" van 
deze tijd min of meer noodzakelijk een wijziging mee in de traditionele 
opstelling van sociale groepen en politieke partijen? Laat ons eerst een 
antwoord proberen te geven op de vraag, wat onder dit "open klimaat" 
moet worden verstaan. 

Het komt mij voor, dat het "elkander respecteren en vrij laten ook bij 
verschil van mening", waarover prof. Schillebeeckx spreekt, het begrip 
"openheid" nog maar gedeeltelijk weer geeft. Openheid bestaat in een 
aantal kenmerken of eigenschappen, die in de levenshouding van de hui
dige generatie opvallen in tegenstelling tot wat wij vroeger veelal zagen. 
Naast respect voor en het vrij laten van anderen, die met ons verschillen 
van overtuiging, brengen wij ook meer verdraagzaamheid op en zijn we 
gemakkelijker bereid om aan eenieder dezelfde mogelijkheden en facili
teiten te geven, die wij zelf bezitten. 

Anderzijds is er ook meer begrip gekomen voor de tijdgebondenheid en 
de betrekkelijkheid van theoretische stellingen, die vroeger als onvergan
kelijk werden beschouwd, terwijl de praktische toepassingen ervan op 
sociaal-economisch en politiek gebied te gemakkelijk met de beginselen 
zelf werden gelijkgesteld. In de praktijk is bovendien gebleken dat ook 
anderen dan wij zelf waardevolle gedachten voor de opbouw van staat en 
maatschappij aandragen, en dat wij het ook bij verschillende uitgangs
punten gemakkelijker dan vroeger eens kunnen worden over de concrete 
maatregelen, die moeten worden genomen. 

Door al deze ontwikkelingen zijn de verhoudingen tussen de sociale en 
politieke groeperingen sedert de laatste wereldoorlog aanmerkelijk gewij
zigd. Maar wat betekent dit nu voor de traditionele organisatiepatronen? 

Is ons mensbeeld - zo zou ik prof. Schillebeeckx willen vragen - nu 
zodanig aanvaard en gemeengoed geworden, dat een katholieke partij 
overbodig is geworden? En zo ja, waarom zijn andere partijen dan niet 
overbodig geworden? 

Prof. Schillebeeckx zal wellicht opmerken, dat die andere partijen dan 
ook "politieke" partijen zijn, zonder de tegenspraak die in een confessio-
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nele partij ligt. Maar dat snijdt alleen nog maar hout, als die partij 
in de geopenbaarde, door de Kerk verkondigde leer zelf een oplossing 
zoekt voor concrete politieke problemen. Om die te vinden is studie, 
onderzoek en feitenanalyse nodig: dat ben ik geheel met prof. Schille
beeckx eens. Maar doet de K.V.P. dit na de oorlog niet in steeds toe
nemende mate? Ik vrees dat er over de K.V.P. wel eens wordt geoordeeld 
parlementaire geschiedenis van ons land vóór en na de oorlog leert. Want 
deze wijst duidelijk uit, dat de Katholieke partij in ons land nog heel wat 
anders en heel wat meer heeft gedaan en bereikt dan het veilig stellen van 
sleutelposities, zoals b.v. het onderwijs, waarover prof. Schillebeeckx spreekt, 
en waarin volgens hem de noodsituatie voor de vorming van een katholieke 
partij gelegen lag. 

Nog afgezien van de vraag of die partij misschien óók nog van belang 
kan zijn om de verworven mogelijkheden voor de eigen ontplooiing bin
nen het nationale verband te behouden (hetgeen prof. Schillebeeckx minder 
nodig schijnt te vinden, omdat het zo duur is en zoveel mankracht 
vraagt), is het zeer eenzijdig alleen naar het veroveren van sleutelposities 
te kijken. Op vele terreinen van wetgeving en bestuur heeft de katholieke 
partij haar stempel gedrukt, evengoed als b.v. de katholieke arbeiders
beweging in vele opzichten de socialistische vakbeweging heeft beïn
vloed en in bepaalde richting heeft gestuwd. 

Indien een vroegere "noodsituatie" al heel sterk heeft ingewerkt op de 
vorming van een katholieke partij, dan is deze laatste door het open kli
maat van onze tijd nog niet overbodig, laat staan zonder zin of zonder be
tekenis geworden. 

Op grond van de recente ontwikkelingen in de verhoudingen tussen 
Kerk en Wereld moet echter wel gezegd worden, dat het niet de kerkelij
ke instanties, maar de katholieke leken zelf zijn, die over de vorming 
en handhaving van eigen katholieke organisatie-verbanden op de auto
nome, binnen wereldlijke terreinen moeten oordelen. 

In dit verband herinner ik nogmaals aan de vaak maar half geciteerde 
of eenzijdig geïnterpreteerde woorden van Joannes XXIII in Pacem in 
terris. Na de contacten en de samenwerking tussen christenen en niet
christenen te hebben geprezen, beklemtoont deze encycliek de twee vol
gende punten: 

1) dat de vraag of de tijd voor een organisatorische samenwerking 
reeds gekomen is en zo ja, welke dan de omvang en de modaliteiten 
van een gecoördineerde actie op economisch, sociaal, cultureel of poli
tiek gebied moeten zijn, geheel en al een kwestie van prudentie is; 

2) dat de beslissing over dergelijke kwesties in de eerste plaats toekomt 
aan degenen, die in de samenleving een belangrijke rol spelen en het 
meest competent zijn op de diverse specifieke gebieden. 

Ik weet niet hoe de heer Ruygers de waarde van pauselijke encyclieken 
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beoordeelt. Maar als hij Pacem in terris wil aanvoeren tegen de confessio
nele organisaties, dan moet hij de tekst ook volledig en zuiver weergeven, 
hetgeen hij telkens nalaat. 

Zal het huidige Concilie in schema XIII over Kerk en Wereld ons een an
dere richtlijn geven dan Joannes XXIII heeft gedaan? Het is nauwelijks 
aan te nemen, daar het juist tegen de in gang zijnde ontwikkeling in de 
verhouding tussen Kerk en Wereld zou ingaan. Bovendien zijn de omstan
digheden en de verhoudingen in de verschillende landen zeer gevarieerd, 
zodat het wel heel moeilijk is, één algemeen geldende richtlijn daarvoor 
te geven. 

Het gevolg daarvan zal wezen, dat er verschillen zullen blijven bestaan 
tussen de diverse landen en ook tussen de katholieken van een en hetzelf
de land. 

Maar is dit nu zo te betreuren? Een juiste afbakening van het ter
rein van Kerk en Staat moet er toe leiden, dat voortaan ook beter en dui
delijker wordt onderscheiden tussen hetgeen katholieken doen als leden 
der Kerk onder de leiding van hun bisschoppen, en hetgeen zij doen als 
burgers van de Staat onder de leiding van hun eigen, vrij gekozen voor
mannen. In het eerste opzicht moet voor het optreden van katholieken de 
eenheid en de gelijkgezindheid kenmerkend zijn zonder in slaafse uni
formiteit te vervallen. In het andere opzicht moet verschil van mening 
en uiteengaan bij praktische keuzen mogelijk zijn zonder het respect en de 
waardering over en weer tekort te doen, en vooral ook zonder het meer 
of minder goed christen zijn zelf daarin te betrekken. 

4. K.v.P.-nieuwe stijl. 

Uit het voorgaande moge gebleken zijn, dat door de ontwikkelingen 
in het theologisch denken en in de verhoudingen tussen Kerk en Wereld 
een katholieke partij niet overbodig, noch zinloos is geworden. Integendeel 
- als de Kerk in de toekomst juist wegen en middelen wil gaan zoeken 
om in nader en nauwer contact met de wereld te komen ten einde door 
een dialoog met de wereld, door een groter kennis van en een groter 
belangstelling voor de problemen van deze wereld een groter openheid 
ook voor háár Boodschap te bereiken, is het dan niet de roeping en de taak 
van alle gelovige christenen om, op de plaats en in de functie' die zij zelf 
in het maatschappelijk leven innemen, aan de vormgeving en de prakti
sche uitvoering van die Boodschap mede te werken? De politieke sector 
is hiervan niet uitgesloten. Of dit door middel van eigen, katholieke of 
christelijke organisaties moet gebeuren dan wel door algemene op aller 
samenwerking gebaseerde verbanden, dat is - ik herhaal het - een 
kwestie van prudentie, afhankelijk van tijd, omstandigheden en verhou
dingen, ter beoordeling van de leken zelf. 

Maar wel ben ik van mening, dat - bij handhaving van een eigen po
litiek verband - de K.V.P. een vernieuwing en aanpassing nodig heeft 
mede als gevolg van de gewijzigde omstandigheden en de plaats gehad 
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hebbende ontwikkelingen. Die vernieuwing en aanpassing is overigens al 
in gang gezet en met grote belangstelling wacht ik af, tot welke besluiten 
het KV.P.-bestuur zal komen, als de in 1963 ingestelde structuurcom
missie van de partij haar werk zal hebben voltooid. 

Als Prof. Duynstee over de KV.P. schrijft als over "een partij, welke 
traditioneel geldt als katholieke eenheidspartij voor land en katholieke 
burgers", dan mag hem dat in zijn betoog goed van pas komen, maar 
wat hij daar zegt is feitelijk al lang niet meer waar, terwijl het op z'n minst 
twijfelachtig is of de K.V.P.-Ieiding dit "traditionele" karakter van een
heidspartij nog wel wil handhaven. 

AI vele jaren lang is bij verkiezingen door een kleine minderheid van de 
katholieken op andere partijen dan de K.V.P. gestemd. Indien de partij 
daarmee geen rekening zou houden en er op uit zou zijn, niet een zo groot 
mogelijk deel van de katholieke kiezers, maar de stemmen van alle katho
lieken voor zich te winnen, dan zou dit de opstelling van een krachtig 
en vervooruitziend partijprogramma al te zeer bemoeilijken. 

Prof. Duynstee schrijft óók, dat de katholieke politiek niet langer een 
gemeenzame traditionele doctrine geldend kan maken en dat een K.V.P. 
alleen nog maar een nuttigheids-karakter kan hebben voor de beharti
ging van groeps- of gewestelijke belangen. 

Indien hier onder "gemeenzame traditionele doctrine" verstaan wordt 
een geheel van theoretische leerstellingen en praktische toepassingen in
zake de diverse problemen van economische, sociale, culturele, financiële 
aard waarmede de politiek te maken krijgt, dan kan ik een heel eind met 
Prof. Duynstee meegaan. Want de doctrine zelf is steeds in ontwikkeling, 
zoals heel de wetenschap, de techniek, de nationale en internationale 
gemeenschappen voortdurend in evolutie zijn. En bovendien, uit een ge
meenschappelijke visie op mens en wereld, uit een welbewust geleid en 
geörienteerd willen worden óók door wat het geloof leert over 's mensen 
leven en de zin der schepping, volgt nog niet een gemeenschappelijke 
staatsleer, een gemeenschappelijke sociologie of economie - en dit nog 
minder als ook de concrete problemen aan de orde gesteld gaan worden. 
Het Algemeen Staatkundig Program van de K.V.P. met zijn vele stellin
gen, die aan de handboeken over de ethiek van Beysens, Cathrein e.a. 
herinneren of ook aan de verhandelingen over Kerk en Staat, zal dan ook 
grondig moeten worden herzien. En dit evengoed, als men van mening is, 
dat vele van die oude stellingen naar de zakelijke inhoud gezien ook heden 
ten dage nog een kern van waarheid bevatten. Want een algemeen pro
gram van een katholieke partij moet geen résumé zijn van leerstukken 
over de staat, de maatschappij enz. Het moet een uiteenzetting geven 
van wat de partij in de wereld van vandaag en van morgen wil gaan 
doen, op nationaal en internationaal vlak, en in het licht van haar eigen 
christelijke opvatting over de mens en haar eigen gelovige visie op de 
wereld. En dan gaat het niet meer over een min of meer "gemeenschap
pelijke doctrine" - het gaat over wat de partij blijkens haar program 
(aangevuld met een taakstelling voor de eerstvolgende parlementaire pe-
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rio de) wil trachten te bereiken door een gemeenzame samenwerking van 
allen, die het met dat program en die taakstelling eens zijn. 

En dan is een K.v.P. heel wat anders dan een nuttigheids-instituut ter 
verdediging van groepen- of streekbelangen, hetwelk zich richt tot een 
beperkte categorie van personen, zoals b.v. de Boerenpartij van de heer 
Koekoek. 

Of een vernieuwde K.v.P. nu ook zó zal blijven heten, dan wel Christe
lijke Volkspartij, Christelijk Democratische Centrum Partij of alleen maar 
Centrum Partij moet worden genoemd, is een kwestie die van vele facto
ren afhangt, welke niet uitsluitend rationeel beoordeeld en gewaardeerd 
kurmen worden. Men zal rekening moeten houden met in ons land en bij ons 
volk bestaande opvattingen en gegroeide verhoudingen, terwijl nuchtere 
propagandistische overwegingen evengoed mogen meespreken in een demo
cratisch land, waar geen enkele partij zonder een grote aanhang van trou
we kiezers iets kan bereiken! 

Maar als K. of Chr. eventueel wordt gehandhaafd, is het dan toch weer 
niet een partij "rond de confessie" (Schillebeeckx) of een "confessionele 
partij?" 

Dat hangt er maar vanaf wat men onder een confessionele partij verstaat 
en of de K.v.P. daaraan beantwoordt. Als men onder een confessionele 
partij verstaat een partij die kerkelijke of godsdienstige belangen wil ver
dedigen - of een partij die van kerkelijke instanties haar instructies 
krijgt - of ook nog een partij die in de verdediging van de gelijkberech
tigdheid van de katholieken in de samenleving haar bestaansreden vindt, 
dan is de K.V.P. geen confessionele partij. 

Maar de K.v.P. is wel een confessionele partij als men daaronder een 
politieke formatie verstaat, die zich als zodanig en uitdrukkelijk bij haar 
fundamentele uitgangspunten voor het te voeren beleid óók wil laten lei
den en inspireren door het christelijk geloof, in het licht waarvan wij 
over de mens als schepsel Gods, over zijn bestemming, zijn waarde, zijn 
zondigheid en zijn verlossing, zijn rechten en plichten, zijn vrijheid en zijn 
waardigheid óók in de samenleving, andere gedachten hebben dan niet
christenen. Daarin onderscheidt zich de K.v.P. nu juist van een V.v.D. 
en een P. v. d. A., die een verband tussen religieuze overtuiging en politie
ke aktiviteit wel niet ontkennen, maar die daarvan als partij niet willen 
uitgaan. En als de K.V.P. dit nu juist wel doet, is zij dan méér confessio
neelof in een andere zin confessioneel dan de Katholieke en de Protestants
Christelijke Werkgemeenschap in de P.v.d.A.? Ik neem aan van niet 
en voor deze Werkgemeenschappen zelf hóóp ik van niet: want anders 
kunnen zij evengoed worden opgeheven. 

Ongetwijfeld is het "confessionele karakter" in de argumentatie, de 
propaganda en het optreden van de K.V.P. in het verleden vaak te veel 
beklemtoond. Dit overdrevene in haar optreden, dit onjuiste of valse in 
haar bewijsvoeringen moet eraf, voor zoverre het tenminste al niet ver
dwenen is. En in dat verband wil ik ook gaarne als wens te kennen geven, 
dat de K.v.P. in de toekomst niet meer zal steunen, ook niet meer zal 
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kunnen steunen, op aanbevelingen van kerkelijke zijde. Wat ook onze Ne
derlandse Bisschoppen in de toekomst nog aan de katholieken van ons land 
zullen hebben te boodschappen over b.v. de katholieke school, de katho
lieke pers en radio, de katholieke sociale en charitatieve organisaties enz. 
een hernieuwde aanmaning tot het bewaren van de politieke eenheid lijkt 
minder dan ooit opportuun. En dit om meerdere redenen. De eerste is gele
gen in de aard van een katholieke partij, die binnen het kader van het al
gemene welzijn de belangen van alle volksgroepen moet trachten te be
vorderen, op grond waarvan ook de Nederlandse Bisschoppen zelf het 
wenselijker zouden kunnen vinden ten aanzien van de politieke partij
keuze der katholieken een grotere reserve in acht te nemen. 

Vervolgens geeft een bisschoppelijk vermaan tot politieke eenheid aan 
de katholieke partij een schijn van godsdienstige of kerkelijke gebonden
heid, die er niet is en er ook niet zijn mag. En tenslotte kan een dergelijke 
aanbeveling de katholieken in een onjuist daglicht plaatsen, die menen 
dat zij ook in een andere partij een door eigen levensovertuiging gedragen 
of geïnspireerd beleid kunnen bevorderen. 

In de feitelijke werkelijkheid ben ik het dan ook wel eens met Prof. 
Duynstee als hij zegt, dat de individuele katholieken zelf moeten beslissen 
over de inhoud van het te voeren politieke beleid en over de partij waar
op zij willen stemmen. Ik neem uiteraard daarbij aan, dat Prof. Duynstee 
aanvaardt, dat een katholieke partij al het mogelijke mag en moet doen 
om voorlichting te geven, propaganda te voeren, kiezers te winnen enz. 
- een en ander op zakelijke, aan haar eigen visie en haar eigen program
ma's ontleende motieven. 

Voor de K.V.P. zelf betekent dit alles, dat zij niet op haar verleden kan 
blijven steunen, maar dat zij zich steeds weer opnieuw waar zal moeten 
maken. En wel door - in functie met het razend snelle ontwikkelingspro
ces op alle levensterreinen - steeds een frisse visie op het toekomstig te 
voeren beleid te blijven geven, en door deze in haar concrete program
ma's neergelegde visie ook te blijven realiseren door strijdbare, deskun
dige, en voor het politieke spel bekwame leiders. 

Of zich in een verder verwijderde toekomst nieuwe perspectieven zul
len gaan voordoen om in ons land tot andere bredere of betere partij
formaties te komen dan we nu kennen, is een zaak die men aandachtig 
in het oog moet houden en nader onderzoeken, maar die niet beslist kan 
worden voordat de kwestie ook beslissingsrijp is. Alle dingen zijn betrek
kelijk en tijdgebonden - ook een zich steeds vernieuwende K.V.P. Het 
vizier open houden is daarom geboden. Maar het is óók verstandig geen 
oude schoenen weg te doen alvorens nieuwe te hebben. 
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De Europese politiek van de 
Franse oppositie 

door drs. Th. E. Westerterp 

president Charles de Gaulle heeft op zijn naamdag - 4 november 
in een korte, doch dramatische rede medegedeeld: "Ik moet mij 

gereed houden om mijn taak voort te zetten". Zo kwam er een einde 
aan het maandenlange raadsel of de GaulIe wel of niet kandidaat zou 
zijn voor de eerste rechtstreekse verkiezingen voor een Franse president. 
De eerste ronde van deze verkiezingen vindt op zondag 5 december 
plaats. Mocht de Gaulle dan niet de absolute meerderheid van het 
aantal geldig uitgebrachte stemmen hebben behaald, dan wordt op 19 
december een tweede ronde gehouden. Bij die gelegenheid - alleen de 
twee best geplaatste kandidaten van de eerste ronde blijven dan in de 
ring - is een eenvoudige meerderheid voldoende. 

Op het ogenblik dat wij ons artikel schrijven (begin november), ziet 
het er echter niet naar uit dat twee stemrondes nodig zullen zijn om 
Charles de Gaulle opnieuw - officieel voor 7 jaar - president van 
de Vijfde Republiek te maken. De vraag is slechts of de Gaulle erin 
zal slagen een werkelijk zeer grote meerderheid van het Franse kiezers
volk achter zich te krijgen. Velen zijn van mening, dat indien de Gaulle 
minder dan 58 pct. van de stemmen zal behalen - de meerderheid 
bij het laatste referendum -, hij aanzienlijk aan prestige zal inboeten. 
Mocht zijn overwinning nog kleiner zijn, dan is de kans groot, dat niet 
alleen de Franse administratie, doch ook een aantal gaullistische politici 
met inbegrip van sommige ministers in het dagelijkse politieke leven 
reeds ouvertures zullen gaan maken - voorzover zij daartoe de kans 
zullen krijgen - naar diegenen die het in een Zesde Republiek wel eens 
voor het zeggen zouden kunnen krijgen. Dat de partij die de Gaulle 
onvoorwaardelijk steunt - de U.N.R. -, na het verdwijnen van haar 
aanbeden held, nog lang het politieke leven in Frankrijk zou beheersen, 
daarin stelt zelfs de UNR zelf waarschijnlijk geen vertrouwen. Vandaar 
dat de politici van deze partij wel uiterst gelukkig zijn met het besluit 
van generaal de Gaulle. Mocht zijn overwinning onverwacht groot zijn, 
dan zullen zij vermoedelijk pleiten voor het vervroegd houden van ver
kiezingen voor de Franse Nationale Vergadering. Normaal zouden deze 
verkiezingen pas in 1967 worden gehouden, doch de verleiding zou groot 
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kunnen zijn om de huidige dociele meerderheid in het Franse parlement 
nog eens vijf jaar de kans te geven, voordat de GaulIe van het politieke 
toneel zou zijn verdwenen. Het is om al deze redenen wel begrijpelijk, 
dat de Franse president in deze omstandigheden - en nog afgezien 
van de opvattingen omtrent zijn eigen "onfeilbaarheid" - de gevolgen 
van eventuele niet-herverkiezing op de meest apocalyptische wijze heeft 
geschilderd. "Als het land mij kiest, zal de toekomst van de nieuwe 
republiek definitief verzekerd zijn, in het andere geval zal deze onmiddel
lijk ineenstorten en zal Frankrijk ditmaal zonder redmiddel in een nog 
rampzaliger verwarring komen dan het vroeger kende". 

Het is niet onze bedoeling hier een volledige analyse te geven van de 
Gaulle's sociaal-economisohe politiek (wat is eigenlijk typisch gaullistisch 
aan een niet-expansief beleid?), noch van zijn buitenlands beleid. In
middels is wel zoveel duidelijk geworden, dat president de GaulIe voor 
zijn land een leidende plaats opeist zowel in Europees als mondiaal 
verband. De bindingen die binnen NAVO en EEG zijn aangegaan in de 
periode dat de GaulIe na de oorlog niet aan de macht was - dus van 
1946 tot 1958 -, moeten dan ook worden herzien. In de plaats daarvan 
moet komen een "georganiseerde" vorm van intergouvernementele 
samenwerking in West-Europa. Geen bindende besluiten dus van Europese 
organen, die met meerderheid kunnen worden vastgesteld op grondslag 
van voorstellen van een onafhankelijk Europees gezagsorgaan. In dit 
Europa "moet Frankrijk zichzelf blijven". Samenwerking met de Verenig
de Staten van Amerika wordt niet afgewezen, doch wel moet de organisatie 
van het Atlantisch Verbond zodanig worden herzien, dat alle integratie 
- naar de opvatting van de GaulIe gelijk zijnde aan onderwerping -
verdwijnt. Dit "Europa" moet toenadering zoeken tot de Oosteuropese 
landen. Om deze toenadering mogelijk te maken is behalve het slaken 
van al te knellende banden met Amerika ook nodig dat Duitsland afziet 
van elke aanspraak op nucleaire medezeggenschap. Frankrijk zou daar
tegenover bereid zijn Duitslands defensie nucleair te "garanderen"! 

Welke oplossing wordt tegenover deze gaullistische conceptie in 
Frankrijk zelf door de "Europese oppositie" verdedigd? 

Op die vraag is een duidelijk antwoord gekomen tijdens het buiten
gewone congres van de internationale Europese Beweging, dat begin 
oktober in Cannes is gehouden. Daar viel ons op, dat voor het eerst 
alle niet-gaullistische Fransen de Europese politiek van generaal de 
GaulIe zowel naar doelstelling als wat betreft de gevolgde methoden 
volstrekt verwierpen. Tót de crisis van 30 juni j.l. was het meestal 
met de Franse politici zo, dat zij weliswaar de methoden van de huidige 
Franse regering laakten, doch dat zij tegenover buitenlanders volhielden 
dat de GaulIe toch maar het beste voorhad met de Europese Gemeen-
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schappen. Steunde de Franse delegatie in Brussel immers niet steeds 
de voorstellen van de Europese Commissie? 

De ogen zijn thans wel open gegaan. Ook voor de Fransen is het thans 
wel duidelijk, dat de GaulIe de Europese Commissie slechts duldde, zolang 
haar voorstellen ofwel pasten in het Franse belang of politiek onschuldig 
waren. Met haar voorstellen van 30 maart van dit jaar - behelzende 
o.m. het scheppen van eigen inkomsten van de EEG en een uitbreiding 
van de parlementaire controle - is de Europese Commissie naar de 
mening van de Franse regering echter ver buiten haar boekje (het 
Verdrag van Rome) gegaan. En of de andere partners nu al, met het 
Verdrag in de hand, het tegendeel bewijzen, het doet er allemaal niet 
toe. De Europese Commissie heeft de Vijf in staat gesteld zich aan 
hun verplichtingen te onttrekken, zo luidt de gaullistische stelling. De 
Franse regering heeft hieraan de nodige gevolgen verbonden en woont 
sedert 1 juli geen enkele zitting van de Ministerraad van de EEG meer 
bij, ofschoon de Europese Commissie inmiddels haar voorstellen zodanig 
heeft herzien, dat zij weer volkomen in overeenstemming zijn met de 
Franse belangen, zoals zelfs Minister Couve de Murville heeft toegege
ven. Frankrijk is echter pas bereid weer aan het overleg binnen de 
EEG mee te doen, als de andere partners instemmen met een "algemene 
herziening" van het Verdrag, betrekking hebbende op de rol van de 
Europese Commissie en op de mogelijkheid tot het nemen van meerder
heidsbesluiten in de Ministerraad van de EEG. 

Deze houding van de Franse regering wordt door de oppositiepartijen 
in Frankrijk - met uitzondering wellicht van de communisten, die het 
op dit punt hartgrondig met de GaulIe eens zijn, al zeggen ze het ook 
niet hardop - eensgezind verworpen. Zowel Defferre - de oud-kandidaat 
die trachtte een federatie te vormen ter overkoepeling van de Franse 
linkse en centrumpartijen, doch moest mislukken, met name door de 
tegenwerking van de socialist Mollet -, als Mitterrand - de huidige 
kandidaat van de socialisten. gesteund door de communisten, pacifisten 
en een groot deel van de radicaal-socialistische partij - en Lecanuet 
- de sympathieke kandidaat die het voorzitterschap van de MRP opgaf 
om als kandidaat van het centrum te kunnen optreden - veroordelen 
de huidige "Europese" politiek van de GaulIe. Zij eisen allemaal dat 
Frankrijk opnieuw zijn plaats inneemt aan de tafel in Brussel. Ook de 
drie overige presidentskandidaten in Frankrijk - waarvan er twee 
uiterst rechts vertegenwoordigen - huldigen deze opvatting. Leest men 
verder de Franse kranten en luistert men naar de opvattingen van 
Franse boerenleiders en uit het bedrijfsleven, dan moet men aannemen 
dat toch ook de meerderheid van het Franse volk tegen de huidige 
Europese politiek van president de GaulIe gekeerd is. Of dat echter bij 
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de stemming van 5 december zal blijken? Helaas moet worden gecon
stateerd dat geen van de tegen-kandidaten van de Gaulle over voldoende 
gezag beschikt om een serieuze kans te maken de generaal te verslaan. 
Met name door het wegvallen van de kandidatuur van Defferre is een 
enigzins reëel alternatief voor de Franse kiezer praktisch niet aanwezig. 
Zo'n man zou naar onze mening Lecanuet kunnen zijn, die overigens 
gezien zijn leeftijd - 45 jaar - nog alle tijd heeft zich op het president
schap voor te breiden. 

Tenslotte willen we nog iets zeggen over een Frans politicus, die niet 
als kandidaat aan de presidentsverkiezingen deelneemt, maar die toch in 
de Franse buitenlandse politiek in de toekomst - na het verdwijnen 
van de Gaulle - vermoedelijk een grote rol zal gaan spelen. Wij doelen 
hier op de radicaal Maurice Faure, Deze oud-staatssecretaris - hij 
ondertekende in 1957 voor Frankrijk het EEG-verdrag - heeft naar onze 
opvatting het meeste nagedacht over de vormgeving van de Europese 
eenwording en met name over de organisatie van de Europese defensie. 
Als internationaal voorzitter van de Europese Beweging heeft hij in 
Cannes een magistrale slotrede gehouden. Ook in het jongste debat 
over buitenlandse zaken in het Franse parlement heeft hij enkele op
merkelijke dingen gezegd. Zo heeft Maurice Faure o.m. het denkbeeld 
geopperd, dat Frankrijk en Engeland op nucleair gebied zouden moeten 
gaan samenwerken om aldus een begin te maken met een Europese 
nucleaire kern, waarvan de uiteindelijke organisatie moet afhangen van 
de vormgeving van het politieke Europa. De Verenigde Staten zouden 
dit begin van Europese nucleaire samenwerking moeten aanmoedigen, 
want naar de mening van Faure mag Amerika niet de illusie hebben, 
dat het West-Europa kan afhouden van nucleaire inspraak. In een eerste 
fase zou de Frans-Britse kernmacht echter ter beschikking moeten worden 
gesteld van de Amerikaanse president, die als mandataris van de gehele 
alliantie zou optreden, d.W.z. na een grondige discussie van de diverse 
strategische hypotheses. Op den duur zou alleen een politiek verenigd 
Europa in het Atlantisch Verbond een evenwicht kunnen vormen tegen
over de macht van Amerika. Met zijn verlangen dat een verenigd Europa 
ook nucleaire medezeggenschap krijgt, staat Maurice Faure bepaald niet 
alleen. Met welke niet-gaullistische politicus men ook spreekt, allen zijn 
van mening dat het inderdaad logisch is - tenzij een algemene ont
wapening zou plaatsvinden - dat een verenigd Europa met een 200 tot 
250 miljoen inwoners voor haar eigen verdediging ook over de modernste 
wapens zal moeten beschikken. Een nationale kernmacht voor Frankrijk 
alleen - zoals de huidige force de frappe - wordt echter door de Europese 
onpositie unaniem afgewezen. 

Het is tenslotte interessant te noteren dat Maurice Faure het voor-
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zitterschap van de Radicale Partij heeft opgegeven. Terwijl het meren
deel van de radicalen de kandidatuur van Mitterrand steunt, gaat Faure 
op verkiezingspad voor Lecanuet. Een wel zeer interessante ontwikkeling 
voor de Franse binnenlandse en buitenlandse politiek in het tijdperk 
na de Gaulle! Dat immers in december 1965 reeds een einde zou komen 
aan de regeringsperiode van deze president-generaal, die zoveel voor 
Frankrijk heeft gedaan, doch helaas geen aardse machten boven zich 
kan aanvaarden, dat moeten we helaas betwijfelen. 
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Vierde Technische Hogeschool 
in Alkmaar 

door Dr. C. Miermans 

Doelstelling 

Januari 1961 kondigde mr. J. Cals, toenmalig minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, de vestiging aan van een vierde technische 
hogeschool. Het industrialisatiebeleid, zo luidt de achterliggende overweging, 
mag in de toekomst niet vastlopen op een tekort aan ingenieurs. Statistische 
onderzoekingen wijzen uit, dat instellingen van wetenschappelijk onderwijs 
een sterke zuigkracht uitoefenen op hun directe omgeving. De doelmatigste 
methode tot vergroting van het aantal studenten in het technisch·weten
schappelijk onderwijs is decentralisatie van dit onderwijs. 1) 

Gebleken is dat het aantal studenten in de technische wetenschappen in 
de provincies Noord-Holland en Utrecht - en in het bijzonder in Amster
dam - achterblijft bij dat in Zuid-Holland (met de TH. in Delft). 2). Deze 
geringe deelname rechtvaardigt de oprichting van een vierde T.H., waar
bij een matiging van de toevloed naar "Delft" als een secundair voor
deel geldt. Teneinde het rendement van de aanleg en uitrusting - in 
totaal geraamd op 135 miljoen gulden - van een vierde T.H. optimaal 
te doen zijn, heeft de minister voorkeur uitgesproken voor een vestigings
plaats "in de omgeving van het Noordzeekanaal, waaronder begrepen 
is "de omgeving van Amsterdam" 3). De vierde T.H. past in het streven 
tot opvoering van het aantal werktuigbouwkundigen, elektrotechnische en 
scheikundig-technologische ingenieurs. 4) 

De inpassing "van deze drie studierichtingen in het milieu van de 
universiteit van Amsterdam is op grond van ruimtelijke en organisa
torische overwegingen niet doelmatig. Om deze reden ligt een zelfstan
dige T.H. in het voornemen. Deze zal op basis van vrijwilligheid moeten 
samenwerken met de beide universiteiten in Amsterdam en met de 
industrieën in de IJmond, de Zaanstreek en Amsterdam en met het 
reactorcentrum Petten. 3) 

Samenvattend zal de nieuwe TH. dusdanig gesitueerd moeten zijn, 
- dat optimale voorwaarden aanwezig zijn voor de studenten, zowel 

betreffende het aantal als het sociaal-culturele woonmilieu en de variatie 
in recreatieve voorzieningen; 

- dat de verbindingen met de universiteiten van Amsterdam, alsmede 
met de daar gevestigde industrieën en die in de IJmond en de Zaan
streek en het reactorcentrum Petten gemakkelijk zijn; 

261 



----------------------------------.......................................... ~.,., .. ~ ....... .. 

-

- dat ruimte aanwezig is, ook voor mogelijke uitbreidingen, en er geen 
tegenstrijdigheid optreedt met algemene planologische overwegingen. 

De bedoeling van dit artikel is in een objectieve beschouwing de 
argumenten af te wegen, die worden gehanteerd voor de keuze van de 
vestigingsplaats. Hieruit volgt dan een genuanceerde voorkeur voor 
Alkmaar als vestigingsplaats van de vierde technische hogeschool. 

Drie categorieën van gegadigden 

Op het moment dat het voornemen bekend werd voor de oprichting 
van een vierde TH., alsmede de uitgangspunten voor de te kiezen 
vestigingsplaats waren geformuleerd, kon in beginsel elke gemeente ten 
noorden en ten zuiden van het Noordzeekanaal overwegen haar candi
datuur te stellen. Alleen Amsterdam was hiervan uit te zonderen, in 
zoverre deze vestigingskeuze bij voorbaat door de minister was uitge
sloten. 5) 

Tot nu toe zijn 7 gemeenten te beschouwen als gegadigden, hoewel ze 
niet alle met zoveel woorden en expliciet hun candidatuur hebben gesteld: 
Alkmaar, Amstelveen, Beverwijk, Haarlem, Den Helder, Wee sp en Wijde 
Wormer. Deze gegadigden zijn te verdelen in een drietal categorieën, 
waarbij de ligging binnen, resp. ten opzichte van de Noordzeekanaal
conurbatie maatgevend is: 
- Amstelveen en Weesp, die door de nabije ligging van Amsterdam zijn 

op te vatten als uitlopers van de hoofdstad; 
- Haarlem, Beverwijk en Wijde Wormer, die binnen korte afstand van 

de hoofdstad blijven en tevens centraal liggen in het noordelijk deel 
van de Randstad; 

- Alkmaar en Den Helder, op groter afstanden van het noordelijk deel 
van de Randstad Holland. 

Alle overige mogelijke kandidaatsstellingen zijn binnen een van deze 
drie categorieën te plaatsen. 

Planologische en "andere" overwegingen. 

In de ministeriële nota van 1961 wordt uitdrukkelijk gesteld, dat bij de 
keuze van vestigingsplaats doorslaggevend is de maatschappelijke behoefte 
aan wetenschappelijk gevormde technici en dat de - mogelijke of zekere -
gunstige gevolgen van die vestiging voor de betreffende gemeente, of 
van het gebied waarvan de gemeente deel uitmaakt, niet primair be
palend is. 6) Structureel-planologische overwegingen zijn bijgevolg niet 
fundamenteel bij de vestigingskeuze. Overigens is het opmerkelijk dat 
gegadigden dit argument bij herhaling hanteren. 

Amsterdam wordt bij voorbaat gekwalificeerd als minder wenselijke 
vestigingsplaats. Indien de achterliggende overwegingen, die in de nota 
van 1961 in algemene zin worden omschreven, 7) inderdaad steekhoudend 
zijn, dan kunnen ze evenzeer worden toegepast op Amstelveen en Weesp. 
Deze gemeenten zijn weliswaar in staat ruimte vrij te houden ten be-
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hoeve van de vierde T.H. en dat buiten de gemeentegrenzen van Amster
dam. maar deze ruimte bevindt zich tegelijkertijd binnen de hoofdstedelijke 
agglomeratie. Indien de vierde T.H. in het westen een "zelfstandige 
instelling" moet zijn, die "op basis van vrijwilligheid samenwerkt met 
de beide Amsterdamse universiteiten" en "onnodige decentralisatie van 
personeel en materiaal" voorkomen moeten worden" 8), dan is de hoofd
stad als vestigingsplaats af te wijzen en daarmee tevens die van Amstel
veen en van Weesp. Wanneer bovenstaande overwegingen juist zijn, dan 
blijven Haarlem, Beverwijk en Wijde Wormer serieuze gegadigden in 
de directe omgeving van het Noordzeekanaal. Vestiging van de vierde 
T.H. in een van deze gemeenten is te motiveren op grond van de over
weging dat vestiging in de hoofdstad en haar directe omgeving op aan
zienlijke bezwaren stuit, maar dat samenwerking met de beide universi
teiten in Amsterdam korte verbindingen gewenst noodzakelijk maken. 
Indien deze redenering juist is en er tegelijk een overwegende waarde 
aan kan worden toegekend, dan kan de kandidatuur van Haarlem ge
steld worden boven die van Beverwijk en Wijde Wormer. Afgezien van 
de afstanden tot en de verbindingen met Amsterdam, biedt Haarlem 
het uitgesproken voordeel van een aantrekkelijker en gevarieerder 
sociaal-cultureel en recreatief milieu. De argumenten ten gunste van 
Haarlem zijn derhalve zwaarwegend indien vestiging van de vierde T.H. 
gewenst is in de dichtbevolkte concentratie bezuiden het Noordzeekanaal, 
de T.H. een zelfstandige positie in zal nemen ten opzichte van de universi
teiten in Amsterdam, samenwerking op vrijwillige basis met beide universi
teiten een voorwaarde is en een maximale toevloed van studenten vereist 
is. 

Een (eventuele) kandidatuur van Den Helder roept onmiddellijk pro
blemen op, die de samenwerking met beide Amsterdamse universiteiten 
betreffen. Bovendien zijn de afstanden tot de industriële centra in IJmond, 
Zaanstreek en Amsterdam bezwaarlijk in vergelijking tot de gegadigden 
in de directe omgeving van het Noordzeekanaal. Den Helder ligt te 
perifeer en verdient om deze reden geen voorkeur. De aanwezigheid 
aldaar van het Koninklijk Instituut voor de Marine, dat enige honderden 
studenten kan leveren aan de vierde T.H., biedt ten dezen een te geringe 
compensatie. 

Gegadigde Alkmaar biedt het evidente voordeel van korter afstanden 
tot en betere verbindingen met eerdergenoemde universiteiten en industriële 
centra. Bovendien is hier sprake van een gemeente, die een centrum
functie heeft in een gebied dat enerzijds nog over ruimte beschikt en 
anderzijds een sterke ontwikkeling tegemoet gaat. Overigens zijn de voor
waarden betreffende de aantallen te verwachten studenten, de beschikbare 
sociaal-culturele voorzieningen en de verbindingen met de hoofdstedelijke 
universiteiten minder gunstig dan voor gegadigde Haarlem gelden. 

Het voorgaande samenvattend komen we tot de gevolgtrekking, 
dat Amsterdam, hoewel als vestigingsplaats voor de vierde T.H. evidente 
voordelen biedend, geacht mag worden niet in aanmerking te komen; 
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- dat daarmee ook de candidatuur van Amstelveen en Weesp wordt 
verzwakt; 

- dat Beverwijk, Wijde Wormer en Den Helder - zij het via uiteen
lopende motieven - niet in aanmerking komen; 

- dat Alkmaar en Haarlem, respectievelijk benoorden en bezuiden het 
Noordzeekanaal, overweging verdienen als serieuze candidaten voor 
de vestiging van de vierde T.H. 

Haarlem of Alkmaar. 

Haarlem beschikt thans over de voorwaarden die vestiging kunnen recht
vaardigen: grote bevolkingsconcentraties op korte afstand, 19 km. ver
wijderd van Amsterdam, gunstig sociaal-cultureel woonklimaat, alsmede 
variatie in recreatieve voorzieningen 9). 

Alkmaar daarentegen gaat in toekomst - ter bepaling van de gedachten 
is te denken aan 1975 - beschikken over voorwaarden die vergelijkbaar 
zijn met en gelijkwaardig aan die van Haarlem nu 10). 

Een en ander bevat noch de elementen die pleiten vóór de vestiging in 
Haarlem als daartegen en evenmin die vóór vestiging in Alkmaar als daar
tegen. Van betekenis in dit verband is wel, dat het aanvankelijke voorne
men om met de vierde T.H. te starten in 1969-'70, blijkens een recente nota 
van minister Diepenhorst enkele jaren nadien moet worden gesteld. Het laat
ste houdt in dat de vierde T.H. wordt verwezenlijkt op een tijdstip dat de 
oevers van het Noordzeekanaal in nog sterker mate geoccupeerd zullen zijn, 
dan nu reeds het geval is. Desondanks blijft het mogelijk van de beperkt be
schikbare ruimte aldaar rond 200 ha aaneengesloten terrein te reserveren 
voor de T.H. 

Hoewel planologische overwegingen in toenemende mate gaan pleiten 
vóór vestiging in Alkmaar, is hieraan niet zonder meer de gevolgtrekking te 
verbinden dat Alkmaar de voorkeur verdient. Het gaat bij planologische 
overwegingen immers niet uitsluitend om de beschikbare ruimte, maar aller
eerst om de bestemming van die ruimte. Het betrekkelijk schaarse bezit van 
ruimte in en rond Haarlem kan pleiten tegen vestiging van de vierde T.H. 
aldaar, maar evenzeer voor reservering en bestemming van een deel van 
die schaarse ruimte ten behoeve van deze T.H. 

Provinciaal bestuur kiest vóór ALKMAAR. 

In een nota uitgebracht aan provinciale staten komt het Noordhollandse 
college van gedeputeerde staten tot de slotsom, dat Alkmaar als vestigings
plaats voor de vierde T.H. is te verkiezen boven Haarlem en Wee sp 11). 
voorkeur wordt uitgesproken via de volgende gedachtengang: 

a. De situering van de vierde T.H. zal dusdanig moeten zijn dat ze vol
doende studenten aantrekt om haar bestaansrecht te verzekeren. Dit laatste 
houdt echter niet in, dat de T.H. gebracht moet worden naar de potentiële 
studenten. Bijgevolg is het geen absolute voorwaarde dat ze wordt gesitueerd 
in het dichtstbevolkte deel van Noord-Holland. In dit verband wijzen ge
deputeerde staten op de toenemende drang naar zelfstandigheid bij de 
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jeugd, die er toe leidt de huiselijke omgeving te verlaten 12). Deze over
weging is merkwaardig, in zoverre ze in feite wordt gehanteerd ter moti
vering van vestiging in Alkmaar. Ze kan evenzeer aangewend worden tegen 
de stichting van een vierde T.H. en voor uitbreiding van een vierde TH. 
en voor uitbreiding van een bestaande (Delft!). 

b. De plaats van vestiging moet uit een oogpunt van algemeen planolo
gisch beleid aanvaardbaar zijn, hetgeen o.m. inhoudt dat terreinen voor 
toekomstige uitbreiding beschikbaar zijn. Daarbij wordt terzake het tekort 
in aangeboden kamers voor studenten verwezen naar de mogelijkheid om 
bijvoorbeeld studentenflats te bouwen. Bestemming van ruimte in en rond 
Haarlem voor deze doeleinden wordt geacht een inbreuk te zijn op de al
gemeen gehuldigde planologische opvattingen. De groene ruimte, speciaal 
in de Haarlemmermeer, zou immers een andere bestemming moeten krijgen, 
dan nu wenselijk wordt geacht 13). In feite zou vestiging van de vierde TH. 
in Haarlem - gesteld dat de wenselijkheid aanwezig is - inhouden, dat 
de groene ruimte een andere bestemming krijgt en een functie in verband 
met de T.H. Daarmee is die vestiging nog niet te verwerpen. De groene 
ruimte is immers geen statisch element. 

c. Het verband met de vervoersmogelijkheden wordt voor Alkmaar gun
stiger geacht. gelet op de voorgenomen en te verwachten aanleg van wegen, 
bruggen, tunnels en het openbaar vervoer naar het zuiden. De hierbij geuite 
veronderstelling dat het vervoer in het gebied rond het Noordzeekanaal 
gedoemd is nog meer vast te lopen dan nu reeds het geval is, getuigt van 
een niet te motiveren fatalisme. Parallel met dit laatste loopt de opvatting 
dat de vliegtroggen naar en van Schiphol een toenemende geluidshinder 
zullen meebrengen 14). Wanneer hiermee de vereiste rust voor bijvoorbeeld 
4000 studenten gevaar loopt, dan zeker die van honderdduizenden andere 
bewoners. Buitendien is de vraag opportuun of de omgeving van het Noord
zeekanaal in de toekomst woongebied voor enkele miljoenen mensen zal 
blijven. Het cityvormingsproces - nu bekend in alle steden van enige om
vang - kan in de toekomst verondersteld worden voor conurbaties. In 
dat geval kan aan de omgeving van Alkmaar een sterker woonfunctie 
worden toegedacht en zou de omgeving van het Noordzeekanaal nog ster
ker centrum worden van bestuur, industrie, commercie, administratie, 
scheepvaart en wetenschap 15). 

d. De nota van het provinciaal bestuur van Noord-Holland versterkt de 
overtuiging dat de keuze van vestigingsplaats, voor zover bepaalt door pla
nologische en aanverwante overwegingen, pleit vóór Alkmaar. Een zwak 
punt in de gevolgde redenering is echter dat ze rechtlijnig in de zin van te 
weinig genuanceerd is. Dat de ontwikkeling, die tot dusverre rond het 
Noordzeekanaal plaats vond, nu wel verplaatst moet worden naar noorde
lijker delen van de provincie, gaat voorbij aan de noodzaak van toe
komstige structuurveranderingen rond het Noordzeekanaal. Deze opvatting 
is aanvechtbaar, omdat ze in feite het Noordzeekanaalgebied kwalificeert 
als een gebied in de eindfase van ontwikkeling en het landelijke deel van 
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deze provincie als reserveruimte. In feite zal het Noordzeekanaalgebied in 
beweging moeten blijven. Dit zal er toe leiden dat bepaalde activiteiten 
aldaar geconcentreerd worden, terwijl andere activiteiten weloverwogen 
naar elders worden afgeleid. Van beslissende betekenis is het antwoord op 
de vraag of de vierde TH. is te rekenen tot de eerste of tot de tweede cate
gorie van activiteiten. Dit antwoord zal in hoofdzaak worden bepaald door 
de functie van de vierde T.H. Is deze bedoeld als regionale instelling met 
een beperkte capaciteit (tenminste 2000 studenten in 1980 en 3 studieinrich
tingen), dan is vestiging in Alkmaar te verkiezen. Is de vierde T.H. daar
entegen bedoeld om uit te groeien tot een instelling met optimale ontplooi
ings mogelijkheden en daarmee tot een nationale instelling van technisch 
onderwijs en onderzoek (met 5000 tot 10000 studenten en meer dan 3 studie
richtingen), dan is Haarlem een serieuze tegencandidaat van Alkmaar. In 
dit geval zullen overwegingen van technisch-wetenschappelijke aard door
slaggevend zijn, alsmede die betreffende toekomstige structuur van de ge
bieden direct grenzend aan en verder verwijderd van het Noordzeekanaal. 

Tegenover dit discussiepunt staat de zekerheid dat vestiging van de vierde 
TH. in de omgeving van Alkmaar niet in strijd is te achten met het uit
gangspunt van die instelling: de stimulering van de toevloed van studenten 
in de technische wetenschappen. 

Alkmaar èn Haarlem beschikken over de ruimte nodig voor vestiging van 
een T.H. Het gebied rond Alkmaar zou voor zijn structurele ontwikkeling 
ten zeerste gebaat zijn bij vestiging van de vierde T.H. Voor Haarlem en 
omgeving geldt zeker niet het tegenovergestelde. 

Het vorenstaande overwegende is de slotconclusie dat vestiging van de 
vierde T.H. in Alkmaar te verkiezen is boven die in Haarlem, tenzij zwaar
wegende argumenten - in de zin als hierboven aangeduid - tot vestiging in 
de directe omgeving van het Noordzeekanaal dwingen. 

1) Nota van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen inzake de uit
breiding van het wetenschappelijk onderwijs, ingediend bij de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal op 25 januari 1961, blz. 8 en 15; 2) Nota van de minister, blz. 54; 
3) Nota van de minister, blz. 55; 4) Nota van de minister, blz. 44/5; 5) Nota van 
de minister, blz. 53; 6) Nota van de minister, blz. 49; 7) Nota van de minister, 
blz. 53: Op grond van ruimtelijke overwegingen zou het niet doelmatig zijn de drie 
studierichtingen in hun totaliteit in te passen in het milieu van de universiteit van 
Amsterdam. Ook zijn er ernstige ruimtelijke bezwaren bij vestiging in Amsterdam; 
8) Nota van de minister, blz. 53; 9) Brochure "De vierde technische hogeschool", 
uitgegeven door het bestuur van de stichting Technisch Hoger Onderwijs voor 
Noord-Holland, Haarlem, januari 1965. Is in september 1965 gevolgd door een rap
port, waarin een stedebouwkundig ontwerp is gemaakt voor de vierde T.H.; 10) 
Rapport "Onderzoek naar de vestigingsplaats voor de vierde technische hogeschool", 
met cartogrammen en kaarten, samengesteld onder leiding van prof. dr. W. Steinen
ga in opdracht van de Commissie vestiging technische hogeschool benoorden het 
Noordzeekanaal, december 1964. Is in augustus 1965 gevolgd door een vervolgnota 
"De betekenis van de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied voor de vestigings
plaats van de vierde T.H."; 11) Nota plaats van vestiging van de vierde technische 
hogeschool, Haarlem, gedateerd 19 oktober 1965; 12) Nota plaats van vestiging, 
blz. 3. Bedoeld argument wordt overigens op blz 4, sub. 3, van de Nota weer af
gezwakt; 13) Nota plaats van vestiging, blz. 3, 4, sub. 2; 14) Nota plaats van ves
tiging, blz. 4, sub. 3 en 8, sub. 2e; 15) Hier zij verwezen naar: C. Miermans, Een 
tweede randstad Holland in ontwerp, art. in "Politiek", 18e jaargang, juni 1964, 
blz. 125e.v. en Mogelijkheden voor een tweede randstad Holland, art. in "Bouw", 
20ste jaargang, 30 januari 1965, blz. 141/2. 
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Buitenlands Panorama 

Geschil India-Pakistan 

Bij beschouwingen over het conflict tussen India en Pakistan is één 
aspect over het algemeen onvoldoende belicht nl.: de rol van de 

religie. Van het begin af na het verwerven van de politieke onafhankelijk
heid waren de staatkundige opvattingen in de buurlanden India en Pakis
tan gegrondvest op twee fundamenteel verschillende politieke filosofieën. 
Twee antagonistische opvattingen die de situatie in Kashmir mede bepaald 
hebben. Pakistan was vanaf de eerste dag van zijn onafhankelijkheid een 
Moslim-staat. Het land dankte zijn ontstaan als natie aan het feit dat 
vele Moslims in India niet de gedachte konden verdragen geregeerd te 
worden door een meerderheid bestaande uit Hindoes. Onder Britse heer
schappij hielden de Moslims zich - precies als de Naga's - betrekkelijk 
rustig, omdat zij eenzelfde status hadden als de Hindoes maar te leven in 
een staatkundig verband dat door Hindoes bestuurd en gecontroleerd werd, 
was iets geheel anders. 

De Hindoe-leiders van het onafhankelijke India - waarvan men moeilijk 
kon beweren dat zij zich aan extremisme te buiten gingen en die in feite 
werden gehaat door de extreme elementen in de Indiase samenleving -
wilden een moderne staat opbouwen, een natie die in snel tempo haar 
eigen nationale identiteit en coherentie zou ontwikkelen. Dit verlangen is 
sedert 1947 duidelijk waarneembaar. Het standpunt van India ten aanzien 
van de Naga's, Goa, Kashmir en het verlangen te komen tot een gemeen
schappelijke Indiase taal die het Engels vervangt wijzen hierop. Men kan 
er begrip voor hebben dat de Indiase leiders, gedreven door deze op
vattingen, tegen de geboorte van Moslim-Pakistan waren. Eenzelfde motief 
speelt een rol bij de tegenstand van India tegen een plebisciet in Kashmir. 

Zonder enige twijfel is het waar dat de Indiase regering de bewoners 
van Kashmir niet wil toestaan zich over eigen toekomstige status uit 
te spreken, omdat er dan vrij zeker geopteerd zou worden voor een aan
sluiting bij Pakistan. Geheel in strijd met de bedoelingen van de Indiase 
regering heeft de kwestie Kashmir gedurende de 16 jaar van de onafhanke
lijkheid altijd in het licht gestaan van de godsdienstige tegenstellingen. 
Maar Kashmir bleef een religieus probleem, omdat het een geschilpunt is 
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tussen India en Pakistan, tussen een staat die zijn nationale identiteit buiten 
de religie wil opbouwen en een staat die gefundeerd is op een godsdienstige 
basis. 

Het lijkt niet in de eerste plaats het feit te zijn dat de bevolking van 
Kashmir zich door middel van een volksstemming zou uitspreken voor 
aansluiting bij Pakistan, dat de regering van India heeft bewogen tot een 
optreden als in de loop der jaren is gebleken, maar veel meer een keuze
mogelijkheid uitsluitend op religieuze en aan lokale belangen gebonden 
motieven. De tweedeling Moslims aan de ene zijde en Hindoes aan de 
andere is een situatie die de Indiase leiders altijd hebben trachten te 
voorkomen. 

Waarschijnlijk zijn zij bevreesd, dat indien dit beginsel in de kwestie
Kashmir wordt losgelaten, een sneeuwbaleffect met verreikende conse
quenties kan ontstaan. Kashmir is een symptoom van twee tegenover elkaar 
staande levensbeschouwingen die een scheidslijn door het Indische conti
nent trekken: de religieuze staat Pakistan, die linguistisch en geografisch 
verdeeld kan zijn, en de geseculariseerde nationale staat, waarin vele poli
tieke en godsdienstige groeperingen en stromingen hun activiteiten kunnen 
ontplooien. 

India staat pluriformiteit toe, het land heeft geen andere keus. Het land 
zou zijn bestaansrecht verliezen indien het anders zou zijn. Maar terwille 
van de pluriformiteit moet een afscheiding op religieuze gronden on
mogelijk gemaakt worden. De kwestie-Kashmir is nog lang niet aan een 
oplossing toe. 

Latijns-Amerika en Italië 

Hechtere (economische) betrekkingen tussen Latijns-Amerika en Europa 
vormen een belangrijk punt van het buitenlands beleid van president 
Eduardo Frei van Chili. 

In dit verband kan het negen dagen durende goodwill-bezoek van het 
Belgische koningspaar aan Chili als een succes voor de regering Frei 
beschouwd worden. De Belgische minister van buitenlandse handel nl., 
die tot het gevolg van Koning Boudewijn en Koningin Fabiola behoorde, 
heeft tijdens het bezoek van het koningspaar aan Chili besprekingen 
gevoerd met de Chileense regering, waarbij de Belgische minister onder 
meer heeft toegezegd bij de E.E.G.-commissie te zullen pleiten voor een 
permanente band tussen de E.E.G. en Latijns-Amerika. Soortgelijke toe
zeggingen werden van Belgische zijde ook gedaan tijdens het bezoek van 
het Belgisch vorstenpaar aan Mexico. 

Een maand eerder, nl. in september, tijdens het bezoek van president 
Saragat van Italië aan een zestal Latijns-Amerikaanse landen, zijn de 
betrekkingen tussen Latijns-Amerika en Europa - zij het toen met meer 
nadruk - eveneens aan de orde geweest. De Italiaanse buitenlandse 

268 



lii .. ____________ """'2_"""'_ ...,."..,.== 

politiek nl. wil ten aanzien van de eigen en Europese betrekkingen met 
Latijns-Amerika tot een duidelijker en meer geprononceerde beleidslijn 
komen. Dit spreekt bijvoorbeeld uit de Italiaanse evaluaties van het 
bezoek van president Saragat aan Latijns-Amerika. Het is goed, te be
denken dat de Italianen er van uitgaan, dat zij in Latijns-Amerika groot 
krediet genieten vanwege de belangrijke Italiaanse emigratie, de aan
zienlijke investeringen en de - over en weer bestaande - culturele 
betrekkingen. Tal van Italiaanse commentatoren hebben het bezoek van 
Saragat aan Latijns-Amerika vergeleken met het bezoek van De Gaulle 
aan Latijns-Amerika. In Rome wordt het bezoek van De Gaulle aan 
Latijns-Amerika nog altijd beschouwd als een kleurrijk schouwspel met 
veel uiterlijke bewogenheid; de Franse prikkeling van de Latijns-Ameri
kaanse nationalistische gevoelens alsmede de los-van-Amerika denk
beelden van de Franse president zouden hiertoe, volgens Italiaanse op
vattingen, hebben bijgedragen. 

De Italiaanse oogmerken ten aanzien van Latijns-Amerika zijn afwijkend 
van die van de Franse president. Italië ziet de taak van Europa in 
Latijns-Amerika eerder als die van bemiddelaar tussen de twee conti
nenten van het westelijk halfrond dan als antwoord op de Amerikaanse 
politiek en de Italiaanse politiek streeft er dan ook naar een formule 
te zoeken voor betrekkingen op een nieuwe basis tussen de Verenigde 
Staten en Latijns-Amerika. 

Een activering van de bestaande tegenstellingen tussen de Verenigde 
Staten en Latijns-Amerika is geen politiek beleid dat adequaat beantwoordt 
aan de modus die noodzakelijkerwijs gevonden dient te worden voor de 
regeling van de politieke verhoudingen die tussen de Verenigde Staten 
en Latijns-Amerika dienen te bestaan; evenmin is een verscherping van 
die tegenstellingen in het belang van Europa. Bovendien is het een vol
komen verkeerde premisse uit te gaan van de stelling, dat bijvoorbeeld 
de onontbeerlijke Amerikaanse steun voor de ontwikkeling van Latijns
Amerika door hulpverlening uit Europa - en nog minder dan die van 
één enkel Europees land - vervangen kan worden, zo meent men in 
Rome. 

President Saragat heeft zich tijdens zijn Latijns-Amerikaanse reis ge
waagd aan uitspraken over problemen van binnenlandse politieke aard; 
de problemen, met name, die kunnen en zullen ontstaan indien de leidende 
bovenlaag in vele Latijns-Amerikaanse landen geen tijdig antwoord weet 
te vinden voor de verlangens naar sociale rechtvaardigheid van de arme 
massa's. 

President Saragat heeft zich tijdens zijn bezoek aan Brazilië wat dit 
betreft, duidelijk geuit. Er zal geen politieke stabiliteit zijn zonder demo
cratie en sociale rechtvaardigheid, heeft hij bij herhaling gezegd. 

De reacties in Brazilië op de openhartige uitspraken van Saragat waren 
nogal demonstratief. In Brasilia, de hoofdstad van Brazilië, hebben 
niet meer dan 40 van de 470 congresleden geluisterd naar de rede van 

269 



Saragat. De regeringspers berichtte, vergeleken met de uitgebreide 
publiciteit in de oppositiebladen, summier over Saragat's boodschap. 

Geheel anders waren de reacties in Uruguay en Argentinië. Het hoogte
punt van president Saragat's reis vond plaats in Chili, waar de ontmoe
ting met president Frei eigenlijk een voortzetting was van een nauwe
lijks een maand daarvoor begonnen gesprek in Rome tijdens Frei's bezoek 
aan Europa. 

Naast de bevordering van de politieke en economische betrekkingen 
tussen Italië en de zes door president Saragat bezochte Latijns-Ameri
kaanse landen heeft het Italiaanse initiatief de noodzaak willen onder
strepen van een samenwerking van West-Europa met een continent dat 
ondanks zijn eigen interne tegenstellingen heden ten dage niettemin een 
belangrijke factor is in het internationale politieke equilibrium. Een nieu
we Europese politiek waartoe Italië meent het initiatief te hebben 
genomen. 
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Parlementaire Kroniek 

Het is wel een vaststaand feit, dat onze Grondwet de laatste honderd 
jaar niet meer zo in het centrum van de belangstelling heeft ge

staan als de laatste maanden het geval is geweest. Een uitzondering 
moet uiteraard gemaakt worden voor de periode van de Duitse bezetting 
toen vrijwel elk artikel, waarin de grondrechten van de burgers werden 
gewaarborgd, met voeten werd getreden. De aandacht der laatste maan
den concentreerde zich - behalve op de binnenkort in te lossen belofte 
over "een proeve van een nieuwe grondwet" - op een drietal artikelen, 
alle drie rechtsstreeks of zijdelings in verband te brengen met de ver
loving van prinses Beatrix met de heer Claus von Amsberg. Artikel 55 
van de Grondwet ("De koning is onschendbaar, de ministers zijn ver
antwoordelijk") is vrijwel niet meer in discussie geweest sinds het grote 
gevecht uit de jaren 1866 tot 1868. De brief, die de fractieleider van de 
P.v.d.A. in de Tweede Kamer, drs. G. M. Nederhorst aan 34 bezwaarden 
heeft geschreven, deed echter de ministeriële verantwoordelijkheid weer 
volop in het debat komen. 

Het tweede grondwetsartikel, dat rond de verloving van de kroonprinses 
een rol heeft gespeeld, was artikel 17, op grond waarvan ieder wordt 
uitgesloten van het recht van erfopvolging, indien hij of zij huwt buiten 
gemeen overleg met de Staten-Generaal. De indiening van een toestem
mingswet voor het huwelijk van de kroonprinses is een rechtsstreeks 
uitvloeisel van dit Grondwetsartikel geweest. 

Op de derde plaats heeft artikel 8 een rol van betekenis gespeeld. 
In dit artikel immers is het grondwettelijk recht van petitie neergelegd, 
een recht, waarvan het anti-toestemmingscomité van prof. Wiersma, 
even goed gebruik heeft gemaakt als het "Comité Monarchie", dat 
prinses Margriet als kroonprinses wilde hebben, eveneens een " anti" -
comité dus. Voorts was er het comité van de heer Duynstee uit Ulvenhout, 
die "pro-Beatrix" activiteiten heeft ontwikkeld. Tenslotte heeft een ver
loofd paar uit Alkmaar zich in de discussies rond de toestemmingswet 
gemengd door handtekeningen te verzamelen, die aan de intenties van 
de regering steun moesten verlenen. 

Het voornemen van prinses Beatrix om de heer Claus von Amsberg te 
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huwen heeft, zoals uit de hiervóór opgesomde feiten reeds voldoende 
valt af te leiden, de gemoederen in ons land danig in beweging gebracht. 
Nu mag het waar zijn, dat onder vrijwel alle omstandigheden vooral 
zij zich roeren, die - op welke gronden dan ook - zich tegen iets willen 
verzetten, ook de voorstanders zijn niet geheel op de achtergrond ge
bleven, al waren hun activiteiten van beperkter omvang. De P.S.P. 
liet reeds in een vroegtijdig stadium weten, dat de gelegenheid nu bij
zonder fraai was om het einde van de constitutionele monarchie in 
Nederland naderbij te brengen. Immers: het niet-aanvaarden van de 
toestemmingswet door een van de beide kamers der Staten-Generaal zou 
onontkoombaar het aantal kandidaten voor de troon verminderen Men 
vergat - en het is in het Tweede Kamerdebat door premier Cals met 
evenveel woorden gezegd als het ervoor reeds was betoogd in vele artike
len in dag- en weekbladen: de voorstanders van het huwelijk van de 
prinses, zouden een dergelijke overwinning van republikeinse zijde niet 
hebben genomen. Ernstige spanningen zouden zijn ontstaan en een regel
rechte koningskwestie, met alle onvoorzienbare gevolgen van dien, zou 
ons land in zijn prooi hebben genomen, ten detrimente niet alleen van 
het Oranjehuis, maar evenzeer van het landsbelang. 

Het was dan ook duidelijk, dat een kwantificering van de tegenstand 
tegen de toestemming voor het huwelijk, een nuttige zaak zou zijn. Dat 
betekende, dat ook het N.I.P.O. zich er mee ging bemoeien. Uit het 
gehouden onderzoek bleek, dat ongeveer tien procent van de Neder
landse bevolking niet wenste, dat prinses Beatrix haar rechten op de 
troon zou behouden, indien zij met de heer Von Amsberg zou huwen. 

Hoewel het hier nauwelijks de plaats is om de motieven van voor
en tegenstanders te ontleden, moet er aan worden herinnerd, dat de 
meeste tegenstanders met nadruk hebben betoogd niet tegen het 
huwelijk zelf te zijn, omdat men daartoe de keuze geheel aan de prinses 
wilde laten, maar wel tegen de rechtsgevolgen, die het verlenen van 
toestemming voor het huwelijk zouden opleveren. Voor deze tegenstanders, 
later in het kamerdebat slechts negen volksvertegenwoordigers omvattend, 
was het voldoende, dat de heer Von Amsberg, als jongen van dertien 
jaar in de Hitlerjugend was geweest en als knaap van zeventien de 
wapenrok van de Wehrmacht heeft moeten dragen. 

De activiteiten van de tegenstanders spitsten zich toe naarmate de 
datum van 10 novembcï, de dag, waarop de Tweede Kamer zowel de 
toestemmingswet als de naturalisatiewet van de heer Von Amsberg zou 
behandelen, naderde. Naarmate die datum dichterbij kwam, waren er 
ook meer voorstanders, die zich roerden, onder hen de socialist Alfred 
Mozer, kabinetschef van dr. Mansholt in Brussel, eertijds buitenlands 
secretaris van de P.v.d.A. en in 1933 uit Hitler-Duitsland gevlucht. De 
heer Mozer is zelf genaturaliseerd Nederlander. Hij heeft premier Cals 
nog enkele informaties verstrekt, die de regering waarschijnlijk niet 
bekend waren en bovendien via perspublicaties uiting gegeven aan zijn 
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mening, dat er geen gronden zijn om de heer Von Amsberg niet als 
de toekomstige prins-gemaal te aanvaarden. 

Ondanks alle activiteiten, die door vóór- en tegenstanders waren ont
wikkeld hadden de debatten in de Tweede Kamer toch van bijna formele 
aard kunnen worden, indien niet drs. G. M. Nederhorst (P.v.d.A.) in de 
maanden juli, augustus, september en oktober 34 brieven aan bezwaarden 
had gezonden, brieven, die de politieke hartstochten in ons land hoog 
hebben doen oplaaien. Het is overigens beter over één brief te spreken, 
want hoewel van tijd tot tijd aanvullingen plaatsvonden, is de tekst 
vrijwel ongewijzigd gebleven. 

Deze brief, volgens de verklaringen van Nederhorst zelf, van ver
trouwelijke aard en niet bestemd, noch geschikt voor publicatie, werd 
op 25 oktober door het socialistische dagblad Het Parool in extenso af
gedrukt. De politieke leiders vergaten voor enkele dagen bijna alle andere 
beslommeringen. "DE BRIEF" beheerste het gehele Nederlandse politieke 
leven en grote span:1ingen werden opgeroepen, ook rond het kabinet
Cals zelf. Drs. Nederhorst had n.l. op de eerste plaats op respectloze 
wijze geschreven over vele leden van het Koninklijk Huis, maar en passant 
had hij ook nog een aantal beledigingen uitgestort over het hoofd van de 
vroegere premier prof. dr. J. E. de Quay, terwijl minister Luns evenmin 
vriendelijk werd bejegend. Dit alles betekende, dat behalve de algemene 
politieke opschudding, ook nog een fors conflict K.V.P.-P.v.d.A. dreigde. 
De verzekering van drs. Nederhorst, dat het om een persoonlijke zaak 
ging, werd in Den Haag nauwelijks serieus genomen, omdat - zoals 
men zei - niet de heer G. Nederhorst uit Gouda door bezwaarden was 
benaderd, maar wel de fractieleider van de P.v.d.A. in de Kamer. 

De Kamerfracties van vrijwel alle grote partijen kwamen op 26 oktober 
in vergadering bijeen, mede om "de brief" te bespreken en alle fractie
leiders gaven verklaringen uit, waarin zij hun afkeer over de bejegening 
van het Koninklijk Huis uitspraken, terwijl de K.V.P.-fractie uiteraard bij
zonder boos was over de beledigingen aan het adres van vooraanstaande 
geestverwanten. Men kan nu eenmaal niet straffeloos verklaren, dat prof. 
De Quay het "vrijwillig op een accoordje met de Duitsers en de N.S.B.'ers 
wilde gooien". 

De brief van Nederhorst had een brief van de K.V.P.-fractie aan de 
P.v.d.A.-fractie tot gevolg. Er brak een stroom van publicaties los, die 
vrijwel allen een veroordeling van drs. Nederhorst betekenden. Scherpe 
critiek was er op het feit, dat de heer Nederhorst had geschreven, dat 
de kroonprinses kabinet en kamers voor een voldongen feit had geplaatst 
en over diens uitlating, dat de eigenzinnigheid van de prinses in toom 
gehouden moet worden". Na afloop van een kabinetsvergadering ver
klaarde premier Cals, dat het kabinet de brief zeer betreurde, een ver
klaring, die politiek een groot verlies aan gezag voor de leider van de 
op een na grootste regeringspartij betekende. Achter de verklaring van 
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mr. Cals stonden immers ook de vijf socialistische geestverwanten van 
de heer Nederhorst. 

Deze verloor echter volledig zijn politieke gezicht toen ook oud-premier 
dr. W. Drees, de coryphee van het socialisme in Nederland, de inhoud 
van brief - één punt uitgezonderd - scherp veroordeelde. 

Dat een gezaghebbend staatsman als dr. Drees dit deed, drie dagen 
vóór de zaak in de Tweede Kamer aan de orde kwam, was tekenend 
voor de situatie. Oud-minister mr. E. Toxopeus had enkele dagen eerder 
in het openbaar verklaard, dat Nederhorst zal moeten aftreden. 

Tussen deze bedrijven door was intussen het antwoord van de P.v.d.A.
fractie aan de K.V.P.-fractie gezonden en - met een interval van enkele 
dagen - ook gepublicee:-d. De socialistische fractie distancieerde zich 
daarbij van de passage uit de brief van Nederhorst over prof. de Quay, 
die zij als "onnodig grievend" betitelde. De K.v.P.-fractie op haar beurt 
liet toen weten niet door het antwoord bevredigd te zijn. Fractieleider 
Schmelzer zou wel op de zaak terugkomen bij het debat van 10 november. 
Het was dan ook geen wonder, gezien dit alles, dat de Kamer eivol was 
toen - onder de schijnwerpers van binnen- en buitenlandse televisie, 
radio en pers - Nederhorst zelf als eerste het woord kreeg van voorzitter 
mr. F. J. F. M. van Thiel. 

Nederhorst bekende schuld. betuigde spijt en betreurde vele zaken. 
Hij erkende, dat het onjuist is de leden van het Koninklijk Huis in een 
discussie te betrekken, omdat zij zich niet kunnen verdedigen. Men moet 
zich, met zijn critiek, wenden tot het kabinet: art. 55 van de Grondwet 
houdt immers de ministers verantwoordelijk. 

De P.v.d.A.-fractieleider betoogde, dat het nimmer zijn bedoeling was 
geweest, dat zijn brief zou worden bekend gemaakt, hij beleed nog altijd 
voorstander te zijn van de constitutionele monarchie onder het Huis van 
Oranje. Wat de toestemmingswet zelf betreft, was de heer Nederhorst 
het met iedereen eens, dat de informaties van de regering voldoende 
waren om een beslissing te kunnen nemen en ook, dat deze informaties 
geen bezwaren tegen het verlenen van de toestemming hebben opge
leverd. Met de andere fractieleiders. die later aan het woord kwamen, 
toonde drs. Nederhorst begrip te hebben voor hen, die oprecht menen, 
dat de gevraagde toestemming niet moet worden verleend. 

Toen kwam hij aan zjjn brief toe. "Ik heb harde brieven gekregen", 
zei hij, "ik wilde daar hard op antwoorden. Ik wilde mij persoonlijk 
laten zien, zoals de briefschrijvers tegenover mij hadden gedaan Het 
was een zwart-wit brief, als antwoord aan schrijvers, die de zaak ook 
zwart-wit hadden gesteld. Dit gebrek aan nuancering zal mij wel 
heugen. (-). Het was nooit mijn bedoeling, dat de brief gepubliceerd 
werd. Uit de grond van mijn hart wens ik, dat het niet gebeurd was, 
maar nu het gebeurd is, ga ik er niet om heen draaien en kan ik niet 
anders dan eenvoudig zeggen: ja, zo denk er er over, de brief geeft in 
zijn kern mijn mening weer". Vervolgens gaf de heer Nederhorst een 
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nadere uitleg aan enkele passages uit zijn schrijven. De "eigenzinnig
heid" van prinses Beatrix, werd in het Kamerdebat aldus omschreven: 
"We weten allen, dat de kroonprinses een krachtige persoonlijkheid is, 
intelligent, wilskrachtig, idealistisch van instelling, iemand, die recht 
op haar doel afgaat". 

Tenslotte excuseerde drs. Nederhorst zich tegenover prof. De Quay, die 
hij de dag tevoren persoonlijk had bezocht. "Ik betreur ernstig deze 
passage geschreven te hebben. (-) Ik kan maar één ding doen: dat is 
deze zinsnede royaal terugtrekken en mijn spijt hierover betuigen". 

Daarna kwam de K.Y.P.-fractieleider, drs. W. K. N. Schmelzer, aan 
het woord. 
Na de unanieme instemming van zijn fractie met het voornemen van 
prinsec~ Beatrix te hebben aangekondigd, besprak hij de brief van drs. 
Nederhorst en diens persoonlijke reacties daarop. Fel hekelde drs. 
Schmelzer het verwijt, dat de prinses de Kamer voor een voldongen feit 
zou hebben geplaatst. Hij achtte dit zowel in strijd met de feiten, als 
ook op zichze]f afkeuringswaardig. Hier immers speelt de ministeriële 
verantwoordelijkheid mee. "Het heeft niet ontbroken aan tijdig, rustig en 
vertrouwvol beraad", aldus drs. Schmelzer, die zich verheugd toonde, 
àat ook het kabinet heeft ontkend. dat het voor voldongen feiten zou zijn 
geplaatst. Weer verwees drs. Schmelzer naar artikel 55 van de Grondwet 
toen hij 'iJra:( over de .Jespcctloze bejegening" van het Koninklijk Huis . 
. ,Tezamen met hetgeen g~5chreven werd over de heren De Quayen Luns 
moest daa,door wel ecn hachelijke situatie ontstaan met als effect: de 
eerbied voor en het aanzien van onze constitutionele monarchie". De 
heer Schmelzer zei van het kabinet in zijn geheel niet anàers te hebben 
verwacht dan dat het deze brief zeer zou betreuren. Dat drs. Nederhorst 
de pas~age over de heer De Quay royaal had wille:1 terugnemen, ver
heugde de K.Y.P.-fractievoorzitter zeer, maar hij wees er nog eens op, 
dat eerlijke verontwaardiging in brede lagen van ons volk was ontstaan. 

"De brief betekent helaas een dieptepunt in onze staatkundige verhou
dingen. De briefwisseling tussen de K.V.P.- en P.v.d.A.-fractie en de ge
dachtenwisseling tijdens dit debat kunnen dat helaas niet ongedaan maken. 
Het valt niet te loochenen, dat op de verhouding tussen de regerings
partners, die zich met elkaar tot uitvoering van een bepaald program 
hebben gezet, een zware schaduw is geworpen, die, naar ik vrees, nog 
geruime tijd nawerking zal hebben". 

Daarmee was de positie van de K.V.P. duidelijk bepaald: meewerken 
aan de toestemmingswet gaarne en van harte, maar een waarschuwing 
aan de P.v.d.A. De houding van de overige fractieleiders van V.V,D., 
e.R.U. en de A.R. was vrijwel gelijk aan die van de K.V.P.: instemming 
met het wetsontwerp, afkeuring, dan distantie van de brief van drs. 
Nederhorst en verontwaardiging over diens houding tegenover de leden 
van het Koninklijk Huis. 

Van de kleine partijen bleef de P.S.P. op haar republikeinse standpunt 
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staan, de S.G.P. steunde de regering, de Boerenpartij zorgde voor het 
bekende lachertje door haar "vóór" afhankelijk te stellen van de vraag 
of de heer Von Amsberg al dan niet bij het Landbouwschap zou gaan 
werken en het G.P.V. was "plus royaliste que Ie roi". Een midden
standpunt werd ingenomen door de communisten: niet voor en niet 
tegen: prinses Margriet ware de beste keuze geweest. Van de zijde 
van de opposanten in de P.v.d.A.-fractie trad de heer F. Goedhart op 
als woordvoerder. Op grond van alle bekende feiten kwam hij betogen, 
mede namens vier fractiegenoten, tegen de toestemmingswet te zullen 
stemmen. 

Door het debat heen speelde nog één niet onbelangrijke zaak: Amster
dam waarvoor de regering had gekozen als de stad, waar de huwelijks
voltrekking in maart 1966 zal plaatsvinden. Vrijwel de gehele linkerzijde 
had daar ernstig bezwaar tegen. Van de rechter zijde werd óf instemming 
betuigd met het voornemen van de regering óf men ging stilzwijgend 
aan dit punt voorbij. 

Premier Cals had, op zichzelf genomen, geen moeilijke taak. In de 
discussie over de brief behoefde hij zich niet te mengen. Een poging om 
de tegenstanders tot voorstanders te maken leek zinloos, maar was 
onontkoombaar. Op vele facetten, aan deze zaak verbonden, ging de 
minister-president dan ook in. Hij betoogde, dat het gaat om de gaafheid 
van iemand's mentaliteit en niet om een verleden, waaraan de man zelf 
schuldloos is. 

Het einde van het debat kwam, nadat de gevolmachtigd minister van 
Suriname dr. Einaar, Nederland, de Nederlanders en de volksvertegen
woordigers had gekapitteld, met het verwachte slot: met een overgrote 
meerderheid van 132 tegen 9 stemmen werd de toestemmingswet aan
vaard. Tegen stemden de vier leden van de P.S.P. en van de P.v.d.A. 
de heren Goedhart, Voogd, Peschar, Franssen en Leibbrand. De com
munisten hadden vóór de stemming begon, de vergaderzaal verlaten. 
Opvallend was voorts, dat jhr. mr. M. v. d. Goes van Naters (P.v.d.A.) 
zonder bericht van verhindering de vergadering van de kamer niet 
bijwoonde. 

De naturalisatie van de heer Claus von Amsberg kreeg een nog grotere 
instemming: met 135 tegen 6 stemmen werd deze aanvaard. Met de PSP 
stemden hiertegen alleen de socialisten Goedhart en Leibbrand. Fractie
leider Nederhorst (P.v.d.A.) was een der eersten, die premier Cals na 
het debat gelukwenste ... 

V. d. S. 
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De Oost-West verhouding in 

toekomstperspectief 

door dr. S. W. Couwenberg 

V
ooral sinds de afloop van de Cuba-crisis is er een duidelijke kente
ring te bespeuren in de Oost-West verhouding. Er is een zekere "dooi" 

gekomen in de koude oorlogssfeer, een gevoel van ontspanning, welke in 
brede kringen een nieuwe hoop heeft gewekt. De groeiende angst voor het 
uitbreken van een kernwapenoorlog, welke door de Cuba-crisis nog is 
vep;terkt, oefent een sterk-remmende invloed uit op de wederzijdse krachts
uitoefening in de koude oorlog. Deze angst noopt beide partijen in het 
Oost-West conflict tot grote voorzichtigheid, waardoor er weinig speel
ruimte meer is voor een strategische doorbreking van de status quo 
langs de weg van militaire druk. Alle doorbraak-pogingen (in de kwestie
Berlijn, in de kwestie Cuba, in het Chinees-Indiase conflict) zijn geëin
digd in een strategische "draw". Dit heeft ertoe geleid, dat meer nog dan 
voorheen de idee van vreedzame coëxistentie centraal is komen te staan 
in het Oost-West conflict. 

In de communistische visie betekent deze idee, dat de strijd tussen Oost 
en West onverminderd voortgaat, maar met vreedzame middelen (eco
nomische wedijver, ideologische en politieke strijd) moet worden gevoerd 
en beslecht. De inzet van deze strijd is de cardinale vraag, welk maat
schappelijk stelsel superieur is en dus overal navolging verdient: het 
socialistische (communistische) of het Z.g. kapitalistische stelsel. Een 
vraag, waarop het antwoord voor de communist al bij voorbaat vaststaat, 
gezien het communistische dogma van de onvermijdelijke ondergang van 
het kapitalisme. 

Positieve aspecten vreedzame wedijver 

Hoe moeten we ons nu tegenover deze communistische stellingname 
opstellen? Er is geen enkele reden om beducht te zijn voor de com
munistische uitdaging van vreedzame wedijver. Voor het Westen kan deze 
wedijver een belangrijke stimulans zijn tot het wekken van een nieuw élan 
tot het groeien van een sterker en bewuster besef van de eigen waarden, 
tot vernieuwing op allerlei terreinen en van het denken en het handelen, 
waar de vooruitgang door verstarringsverschijnselen wordt afgeremd, tot 
het groeien ook van een groter besef van gemeenschappelijke verant
woordelijkheid en saamhorigheid. 
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Inhaerent aan de communistische idee van vreedzame coëxistentie is 
een uitbreiding van allerlei contacten - economische, wetenschappelijke, 
artistieke, sportieve, toeristische, enz. - tussen Oost en West. Deze ont
wikkeling biedt het Westen een reële kans om met zijn ideeën en levens
vormen positief in te werken op de verdere ontwikkeling van de commu
nistische wereld. Er zijn in de communistische wereld allerlei autonome 
tendenties, die een vruchtbare voedingsbodem vormen voor een door
dringen van westerse invloeden. Men denke b.v. aan de ontideologise
rende tendenties van de industriële ontwikkeling en de groei van een nieuwe 
middenklasse (in westerse terminologie de z.g. nieuwe middenstand), welke 
krachtens haar aard ontvankelijk is voor westerse tradities en waarden 
als vrijheid, democratie, rechtszekerheid, rationeel onderzoek, enz. en zich 
dan ook meer en meer ontpopt als de maatschappelijke draagster van 
het revisionisme. 

Wanneer het Westen op adequate wijze de kansen benut, die toenemende 
Oost-West contacten bieden, dan kan het een reële bijdrage leveren tot 
versterking van de revisionistische krachten en tendenties in de commu
nistische wereld en het kan zodoende het communisme langzaam, maar 
zeker bevrijden van de onverdraagzame, agressieve, absolutistische ka
raktertrekken, waardoor het al jarenlang een bedreiging vormt van de 
vrije wereld. 

Toenemende Oost-West contacten kunnen er bovendien toe bijdragen 
het verstarde communistische beeld omtrent de z.g. kapitalistische wereld 
te doorbreken. De communisten zullen hierdoor een realistischer visie 
kunnen krijgen van de "kapitalitische" werkelijkheid. De economische 
wedijver met het Westen zal hen er ook wel toe dwingen zich een beter 
inzicht te verwerven van de werkelijkheid van het "kapitalistische" stel
sel en ervan te leren juist om sterker te komen staan in de economische 
wedijver. Door een en ander zullen zij op den duur wel tot het inzicht 
moeten komen, dat er niet alleen verschillende wegen naar het socialisme 
zijn, zoals sinds 1956 van Sowjet-zijde meer en meer wordt erkend, maar 
ook verschillende wegen naar sociale vooruitgang. In de hoog-ontwikkelde 
landen van het Westen zijn nl. eigen wegen naar sociale vooruitgang 
tot ontwikkeling gebracht. Men denke b.v. aan: de ontwikkeling van de 
massa-productie en massa-consumptie, de moderne conjunctuur- en struc
tuurpolitiek, het steeds perfecter wordende stelsel van sociale zekerheid, 
de groeiende mogelijkheden van bezitsvorming en van redelijke ontwikke
lingskansen voor iedereen, het moderne personeelsbeleid, het georgani
seerde overleg van werknemers- en werkgeversorganisaties, de snelle 
ontwikkeling van het maatschappelijk werk en de geestelijke gezondheids
zorg, waardoor sociale en geestelijke noden beter opgevangen kunnen 
worden, de ontwikkeling van de Europese integratie, enz. 

Socialistische revolutie een anachronisme 

Hoewel allerminst volmaakt, zijn deze eigen westerse wegen naar sociale 
vooruitgang toch van zodanige kwaliteit, dat de 1ge eeuwse marxistische 
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theorie van de socialistische revolutie als noodzakelijke voorwaarde voor 
sociale vooruitgang een volslagen anachronisme is geworden. Voor het 
hoogontwikkelde industriële maatschappijtype van het Westen met zijn 
steeds gecompliceerder structuur heeft het communistische radicalisme 
met zijn simplistische dogmatische oplossingen en zijn verouderde leuzen 
weinig reële betekenis meer. Uit de electorale ontwikkeling in de meeste 
westerse landen blijkt duidelijk, dat het merendeel van de mensen niet 
meer aangesproken wordt door radicale ideeën en oplossingen. Men ge
looft niet meer in eenvoudige absolute oplossingen. 

Om deze reden behoeft er ook weinig beduchtheid te bestaan voor de 
invloed van het communisme in de vrije wereld. Het communisme is als 
ideologie sterk verouderd. Het orthodoxe marxisme van de Sowjet-Unie 
heeft weinig propagandistische kracht meer. Het is weinig geschikt om de 
feitelijke ontwikkelingen in het Westen, in de Afro-Aziatische wereld en 
in Rusland zelf te analyseren of te kritiseren. 

"Wat levend en actief blijft in het hedendaagse marxisme", aldus terecht 
Herbert Luethy in "Encounter", juni '63, "komt uit de intellectuele centra 
van het Westen, en niet uit Moskou. Onze intellectuelen hebben niets aan 
"Woprossi filosofi" (filosofisch vaktijdschrift in Sowjet-Unie). Zij lezen 
de auteurs, die het Kremlin verafschuwt, zoals Sartre, Ernst Bloch en de 
veroordeelde geschriften van Lukacs. Ik zou zelfs durven beweren, dat 
contact met het westerse marxisme, dat levend is (en daarom ketters) 
gevaarlijker is voor de Sowjet-orthodoxie dan voor het Westen zelf," 
aldus Luethy. Dit is maar al te juist. Van contact met het westers marx
isme heeft Moskou alleen maar een verdere versterking van het revi
sionisme te duchten. 

Verschillende interprelaties coëxistentie-idee 

De communistische idee van vreedzame coëxistentie wordt nog geken
merkt door een duidelijke tweeslachtigheid. Enerzijds tendeert zij naar 
een minder scherpe, maar vreedzame vorm van strijd, is er bereidheid 
tot compromis en samenwerking. Anderzijds wordt de strijd met vreed
zame middelen nog gezien als onverzoenlijk, gericht op de ondergang van 
de "kapitalistische" tegenstander. Het compromis wordt niet, zoals in 
een democratische samenleving, het geval is, principieel aanvaard, maar 
louter als tactische manoeuvre gehanteerd. 

Men kan de huidige Sowjet-Russische coëxistentiepolitiek op tweeërlei 
wijze interpreteren. Men kan, het accent leggend op de ideologie, waarin 
een onverzoenlijk-vijandige instelling tegenover de kapitalistische wereld 
nog altijd overheerst, in de coëxistentie-idee een doelbewust streven zien 
om de niet·communistische wereld te misleiden en in slaap te sussen. 

Men kan er, het accent leggend op de praktische politiek, waarin een 
meer genuanceerde en gematigde houding tot ontwikkeling komt, ook een 
verslapping in zien van het oude revolutionaire élan, een uitholling van 
de idee der wereldrevolutie. Voor deze laatste interpretatie zijn goede 
argumenten aan te voeren. 
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In de eerste plaats kan men hierbij teruggrijpen op de ontwikkeling 
van de Duitse sociaal-democratische partij. Deze partij, die in de marx
istische strategie voorbestemd was, om het eerst de sociale revolutie 
tot stand te brengen hield, evenals de C.P.S.U. thans, in de eerste decennia 
van de 20e eeuw in de theorie en in de propaganda onverkort vast aan 
de oude revolutionaire leuzen, maar in de praktische politiek werd de 
S.P.D. steeds meer beheerst door de geest van revisionisme en refor
misme. Toen de Duitse sociaal-democraten door de ineenstorting van het 
Keizerlijke regime in het najaar van 1918 de kans van hun leven kregen 
om de sociale revolutie te voltrekken, bleken zij hiertoe niet meer in staat, 
zozeer hadden revisionisme en reformisme de oude revolutionaire geest 
van binnenuit reeds aangetast. 

Het is niet uitgesloten, dat ook het Russische communisme een analoge 
ontwikkeling doormaakt en via revisionisme en reformisme zijn onver
zoenlijk, agressief karakter steeds meer verliest. Een dergelijke verwach
ting vindt bovendien steun in de technisch-industriële ontwikkeling, welke 
overal in de wereld de kracht van de oude 1ge eeuwse ideologieën onder
mijnt. Het is niet wel in te zien, dat de communistische ideologie zich 
hieraan zal kunnen onttrekken. 

Bij alle verdeeldheid tussen Oost en West is er op beperkte gebieden 
toch een zekere belangengemeenschap groeiende. Beide partijen hebben met 
name belang bij het vermijden van een nucleair conflict, een besef, dat 
in het kernstopverdrag zijn eerste concrete neerslag heeft gekregen. Bij 
verdere uitbreiding van de Oost-West contacten kan deze belangengemeen
schap verder worden uitgebouwd. Deze belangengemeenschap zal voor
lopig nog doorkruist worden door de vreedzame wedijver tussen Oost en 
West. Deze wedijver behoeft echter geenszins zonder meer negatief ge
waardeerd te worden, mits zij van haar onverzoenlijk karakter bevrijd 
wordt. Voor de westerse zowel als voor de communistische wereld is deze 
wedijver een waarschijnlijk onmisbare stimulans ter vervulling van de 
historische taken, die in dit tijdsgewricht vervuld dienen te worden. 

Oost-West confrontatie een fase in mondiaal ontwikkelingsproces 

De communistische uitdaging van vreedzame wedijver dwingt het Westen 
ertoe zich opnieuw te bezinnen op zijn eigen grondslagen en waarden, op 
de mogelijkheden ook van een nieuw geestelijk réveil om aldus een dam 
op te werpen tegen de wijdverbreide geest van zelfgenoegzaamheid en ge
zapigheid en tegen het défaitisme in intellectuele kringen. In de eerste 
plaats is hiervoor nodig het ontwerpen van een nieuw bezielend toekomst
perspectief, dat de spanning herstelt tussen realiteit en ideaalbeeld, waar
aan het thans in het Westen zozeer schort; een spanning, die een nood
zakelijke voorwaarde is voor de bloei en vooruitgang van de menselijke 
beschaving. Het Westen heeft een toekomstperspectief nodig, dat gericht 
is op de opbouw van een menswaardige, goed-geordende wereldgemeen
schap, waarin de beste westerse tradities op mondiaal niveau doorwerken 
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en hun vruchtbare en heilzame invloed kunnen waar maken; een toekomst
perspectief, dat een werfkrachtig alternatief vormt tegenover de commu
nistische visie op de toekomstige wereldmaatschappij. 

We moeten niet alleen een kritiek op het communisme formuleren, maar 
vooral een kritiek erop zijn. En we zijn een levende en sprekende kritiek 
erop, wanneer we doelbewust streven naar een menswaardige, voor allen 
leefbare levensordening, in nationaal, maar thans vooral ook in interna
tionaal verband, en aldus met harde feiten aantonen, dat de westerse 
waarden een beter uitgangspunt zijn ter bevordering van de werkelijke 
vooruitgang van mens en maatschappij dan het communisme. 

Op grond van het voorgaande is de hoop alleszins gewettigd, dat het 
Oost-West conflict, dat in de afgelopen jaren vol gevaren en dreigingen was, 
zich via de idee van vreedzame concurrerende coëxistentie zal kunnen 
ontwikkelen tot een vreedzame krachtmeting, die een positieve historische 
functie vervult. Deze krachtmeting, die gepaard zal moeten gaan met het 
groeien van nieuwe vormen van samenwerking en waarschijnlijk een toe
nemende convergentie tussen de maatschappelijke stelsels van Oost en 
West zal bewerkstelligen, kan een katalysator zijn in een weergaloos mon
diaal ontwikkelingsproces, dat tendeert naar een nieuw, technisch-indu
strieel beschavingstype van wereldwijde omvang. Dit mondiale bescha
vingstype zal zijn staatkundige afronding moeten vinden in een politiek
geïntegreerde wereldgemeenschap, welke een vreedzame en bindende op
lossing van internationale geschillen en een vreedzame verandering van 
de status-quo garandeert. Dit is het perspectief, waarheen de wereld op 
weg is dwars door alle conflicten, spanningen en dreigingen. Mee te wer
ken aan de verwezenlijking van dit perspectief is de belangrijkste taak 
en verantwoordelijkheid, welke er op de huidige en komende generaties 
rust. 
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Industrialisatie als centraal element 

voor de welvaartsontwikkeling 

aa:: 

1. "Algemeen uitgangspunt voor een nieuw geïntegreerd industrialisatie
beleid dient te zijn, dat de industrialisatie het centrale element is voor de 
welvaartsontwikkeling nu en in de toekomst, hetgeen betekent: 
a. het ontwikkelen van een hooggequalificeerde industrie met gelijktijdige 

synchronisatie ten aanzien van 
b. de zorg voor voldoende werkgelegenheid bij een relatief sneUe be

volkingsgroei en verdergaande mechanisatie en automatisering." 

Aldus staat te lezen in het half-december gepubliceerde rapport van de 
Katholieke Volkspartij "een nieuwe industrialisatieronde" . 
Dit rapport van de K.V.P. mag niet worden gezien als een soort ,,1n
dustrialisatienota". Dat heeft bij de speciale commissie uit de Sociaal
Economische Commissie van de K.V.P., die het rapport heeft samenge
steld, ook niet voorgestaan. 
Getracht is om - mede als nadere uitwerking van hetgeen in het werk
program 1963 van de K.V.P. te dien aanzien werd gesteld - een mo
derne visie te geven op een te voeren industrialisatiebeleid, dat gericht is 
op een vergroting van de algemene en individuele welvaart nu en in de 
toekomst. Daarbij wil het rapport tevens een oproep zijn tot een bewuste 
keuze voor een redelijke, doch wat minder-consumptieve welvaart-nu 
om door te kunnen stoten naar een forse welvaart-straks. Om twee 
redenen is een dergelijk rapport belangrijk. In de eerste plaats, omdat een 
bewuste keuze wordt gedaan, vervolgens omdat duidelijk wordt aangegeven 
wat de consequenties zijn van een dergelijke keuze. 

2. Een drietal concrete zaken vormen de uitgangspunten waarop de nood
zaak van een nieuwe industrialisatiebeleid wordt gebaseerd: 
a. De achtste industrialisatienota is aangekondigd als de laatste, hetgeen 

wijst op het aflopend karakter van het beleid. De opzet van het regio
nale industrialisatiebeleid is gewijzigd. Inderdaad zijn de doelstellingen 
welke men zich ten aanzien van de industrialisatie na de tweede wereld
oorlog had gesteld, grotendeels bereikt en is voortzetting van het tot 
heden gevoerde beleid vanuit die doelstellingen niet direct noodzake
lijk. Het na-oorlogse industrialisatiebeleid van de overheid droeg een 
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sterk quantitatief karakter dat in belangrijke mate werd gevoerd ter 
bestrijding van regionale structurele werkloosheid. Hiervoor is mede 
dank zij het gevoerde beleid, met uitzondering misschien van bepaalde 
streken, een oplossing gevonden. 

b. Ook al zijn de doelstellingen welke men zich ten aanzien van het te 
voeren industrialisatiebeleid in het verleden had gesteld grotendeels be
reikt, toch blijft niettemin een industrialisatiebeleid in enigerlei vorm 
wenselijk o.a. in verband met de moeilijkheden in bepaalde bedrijfs
takken, de positie van de marginale bedrijven én met het oog op een 
verdere opvoering van de productiviteit, verzorging van werkgelegen
heid en een evenwichtige verdeling van de welvaart. 

c. De groeiende betekenis van de wetenschap, mede tot uitdrukking komend 
in het toenemend gebruik der cybernetica, de snelle marktwijzigingen 
als gevolg van de snelle veranderingen die zich voordoen ten aanzien 
van de productiemethode en de daaruit voortvloeiende grote behoeften 
aan diepte-investeringen, de schaalvergrotend internationale communi
catie en integratie maken een nieuw, qualitatief gericht industrialisa
tiebeleid en het vormgeven aan een nieuw industrieel cultuurpatroon 
noodzakelijk. 

Een en ander "eist concretisering in een nieuwe industrialisatienota C.q. 
een nieuwe industrialisatieronde. Deze nota dient, gebaseerd op de huidige 
situatie, voornamelijk gericht te zijn op de volgende fase van de indus
trialisatie als sleutel voor het oplossen van de problemen om in de komen
de decennia onze welvaartstoeneming zo goed mogelijk te laten verlopen 
teneinde zodoende tot een zo hoog mogelijke graad van welzijn voor zoveel 
mogelijk landgenoten te komen." 

3. Bij een dergelijk op welvaart en welzijn gericht industrialisatiebeleid, 
dat vraagt om een moderne hooggequalificeerde industrie moet tegelijker
tijd rekening worden gehouden met een aantal bijzondere factoren als de 
grote bevolkingsaanwas ten gevolge van een hoog geboorte- en een laag 
sterftecijfer, de noodzaak om nieuwe arbeidsplaatsen te creëren voor werk
nemers in de teruglopende of geheel verdwijnende industrieën en met een 
te verwachten verschuiving binnen het werkgelegenheidspatroon van de 
agrarische sector via die van de industrie naar de dienstensector. "In de 
sector van de industrie moet rekening worden gehouden met de invloed van 
mechanisatie, automatisering, rationalisatie en herstructurering der 
markten, waardoor het aantal arbeidsplaatsen in absolute zin wel zal toe
nemen, maar in verhouding tot de totale werkgelegenheid een daling kan 
vertonen." 

4. Na aangetoond te hebben, dat een nieuwe aanpak van het industrialisa
tiebeleid, afgestemd op vergroting van de welvaart noodzakelijk is en dat 
dit beleid gericht moet zijn op een qualitatieve verbetering van de bestaande 
en de oprichting van nieuwe hoogwaardige industrie, die hoge lonen kan 
dragen - rekening houdend met de noodzaak van een structurele verster-
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king van de concurrentiepositie van het Nederlands bedrijfsleven in Europa 
en in de wereld - wordt nader aangegeven waar de taken voor de over
heid hierbij met name zijn gelegen. 

Groot belang moet worden gehecht aan continue long-term-planning 
zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven. Wil het bedrijfsleven 
in staat zijn deze planning op langere termijn op verantwoorde wijze te 
voeren dan zal de overheid bij de vormgeving van een nieuw industrieel 
cultuurpatroon met meerjarig beleidsplannen in de verschillende beleids
sectoren moeten komen. 

Een doelgerichte research en ontwikkeling dient door de overheid te wor
den gestimuleerd. "De verdergaande ontwikkelingen en de mogelijkheden 
van mechanisatie en automatisering zijn van belang voor een doorstoten 
naar een hoogwaardige industrie, zowel die waar zeer veel kapitaal ge
investeerd moet worden als die waar een hoge graad van geschooldheid 
van de arbeid vereist is." Met name ware hier aandacht te besteden aan 
een betere coördinatie en communicatie tussen wetenschappelijke onder
zoekcentra en bedrijfsleven, ook in internationaal verband. 

Een van visie getuigend, mede op de industrialisatie gerichte ruimtelijke 
ordening en een versnelde uitvoering van infra-structurele werken zijn in
haerent aan een op de toekomst gericht industrialisatiebeleid. Voor beide 
beleidssectoren is long-term-planning onontbeerlijk, voor de ruimtelijke or
dening met het oog op een integraal gebruik van de (schaarse) grond voor 
wonen, werken, recreatie en verkeer, voor de infra-structurele werken on
dermeer als resultante van ruimtelijke ordening en van de behoeften van 
de betrokken industriën. 

De nieuwe industrialisatieronde met grote kapitaalinvesteringen vraagt, 
wil zij slagen, om voldoende zekerheid ten aanzien van de kapitaalvoor
ziening. De voor de investeringen benodigde kapitalen zullen niet steeds 
kunnen worden opgebracht via ingehouden winsten (zelf-financiering) of 
via de kapitaalmarkt, doch bij het tot standbrengen van de noodzakelijke 
investeringen zaloverheidsdeelneming soms gewenst zijn. 

In dit verband verdient het ook overweging na te gaan in hoeverre b.v. 
een "Bank voor Industrie-Ontwikkeling" een taak zou kunnen hebben naast 
overheidsdéelneming in het kapitaal van bepaalde bedrijven en het ver
lenen van credietgaranties door de overheid. 

Een en ander zal meebrengen, dat men de bereidheid heeft te sparen in 
verband met de noodzakelijke extra-investeringen. 

Dit betekent, dat zowel de particuliere als overheidsconsumptie in de 
periode waarin men een sterkere economische groei wil verwezenlijken, 
relatief achterblijven bij de stijging van het nationaal inkomen. Het 
K.V.P.-werkprogramma 1966 drukt het als volgt uit: 

"Wij moeten kiezen tussen een zo groot mogelijke consumptieve wel
vaart-nu, met het dreigement van in Europees kader achterblijvende 
consumptie stràks, en een redelijke doch wat minder consumptieve wel-
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vaart-nu met een doorstoten naar forse welvaart in Europese verhoudingen 
straks." 

Voor dit laatste zal welbewust moeten worden gekozen, maar dat houdt 
tevens in, dat "offers" moeten worden gebracht door de gehele bevolking. 
Het is daarom ook juist, dat de gehele bevolking niet alleen deel zal heb
ben in de extra-inkomsten, maar eveneeens in de extra-vermogenstoe
neming, die hierdoor ontstaat. 

Er dient dan ook aandacht aan te worden geschonken, dat de ontwikke
lingen naar betere vermogensverhoudingen en het tot stand brengen van 
de nieuwe industrialisatieronde zoveel mogelijk gelijke tred houden. 

Het onderwijs dient op het nieuw industrieel cultuurpatroon te worden af
gestemd. Scholing en opleiding vormen een belangrijke factor voor het 
welslagen van de nieuwe industrialisatieronde. 

"Grotere aandacht dient te worden geschonken aan het arbeidspotentieel, 
zowel uit economische (productiviteitsontwikkeling) als sociale (per
soonlijke ontwikkeling) overwegingen. Dit betreft - naast de continue 
aanwending van het quantitatieve arbeidspotentieel - met name het 
gericht zijn op het benutten van het qualitatieve arbeidsvermogen. 

Daarbij gaan de gedachten ook uit naar het ontwikkelen van de latente 
vermogens van het kaderpersoneel. 

Immers de technische ontwikkeling doet de opgedane scholing vaak snel 
verouderen, terwijl voorts de structuur van de werkgelegenheid zelf vaak 
snel aan verandering onderhevig is en om een herstructurering vraagt. 
In dit verband zou, naast de opleiding en het onderwijs voor jeugdigen, 
bijzondere aandacht dienen te worden geschonken aan aangepaste maat
regelen voor scholing, om- en herscholing van volwassen arbeidskrachten. 
Deze activiteit zou niet beperkt moeten blijven tot de arbeidsreserve, doch 
dient gericht te zijn op het totale arbeidspotentieel. 

Op deze wijze kan wellicht tevens ten dele tegemoet worden gekomen aan 
de vraag naar geoefende en geschoolde arbeidskrachten, terwijl voorts een 
dergelijk beleid zou bijdragen tot een grotere beroepszekerheid voor de 
individuele werker." 

De belangrijke structuurwijzigingen waaronder ook die van de sociaal
maatschappelijke structuur waarvoor wij ons gesteld zien en het snelle 
tempo waarin deze zich voltrekken, maken het nodig er steeds op bedacht 
te zijn, dat de mens zelf in deze evolutie niet bekneld raakt. De K.V.P. 
heeft steeds grotere waarde gehecht aan een economisch stelsel dat geba
seerd is op het vrije ondernemingsgewijze productiestelsel met vrijheid van 
productie, consumptie, investering, arbeid en de privaateigendom van 
productiemiddelen. 

Dat stelsel moet behouden blijven en dienstbaar worden gemaakt voor de 
toekomst, hetgeen van belang is én voor de mens zelf die daarin zijn rol 
speelt met zijn initiatief en zijn verantwoordelijkheid en voor de economi
sche groei. 

Het uitbouwen van het stelsel van de medezeggenschap van de werk
nemers op alle niveaus zal in belangrijke mate mede inhoud geven aan 
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het nieuwe industrieel cultuurpatroon, dat tot stand moet worden gebracht. 
De wijzigingen en verschuivingen in het industrie- en werkgelegenheids

patroon kunnen belangrijke maatschappelijke nevenverschijnselen met zich 
brengen, omdat bepaalde "aanpassingsmoeilijkheden" kunnen ontstaan. 
Waar zich dergelijke moeilijkheden voordoen, zullen van overheidswege 
extra-maatregelen dienen te worden getroffen om de aanpassing aan de 
nieuwe situatie zo geleidelijk mogelijk te doen verlopen. 

5. Het is duidelijk, dat bij deze structurele wijzigingen in de nieuwe indus
trialisatieronde een schoksgewijze ontwikkeling zoveel mogelijk moet wor
den voorkomen. Daartoe zijn maatregelen in de overgangsfase nodig 
mede ter vermijding van aanpassingsmoeilijkheden. 

"Waar het in de nieuwe industrialisatieronde niet alleen gaat om nieuwe 
vormen van industrie, maar in de eerste plaats om het op een hoger 
qualitatief plan brengen van de bestaande industrie zal er van overheids
wege voor moeten worden gewaakt, dat know-how, kennis enz. behouden 
blijven en dat kapitaalvernietiging op grote schaal, wordt voorkomen." 

Voorts moet rekening worden gehouden met moeilijkheden ten gevolge 
van ontwikkelingen in internationaal verband, moeilijkheden vanwege 
nominale loon verschillen ten opzichte van buurlanden of wel moeilijkheden 
ten gevolge van plotselinge herstructurering. 

6. Samenvattend kan worden gesteld, dat het doel van het industrialisatie
beleid thans dient te zijn het - op basis van de ondernemingsgewijze pro
ductie - vergroten van de bijdrage van de industrie aan de algemene en 
individuele welvaart. Dit beleid vraagt daarom nadrukkelijk om een meer 
qualitatieve benadering. Naast de werkgelegenheidspolitieke zorg voor de 
groeiende beroepsbevolking zal, met name voor het welvaartspolitieke as
pect een steeds grotere plaats moeten worden ingeruimd. 

"Het door een verantwoord, eigentijds en van visie getuigend industrialisa
tiebeleid gestalte geven aan welvaart en welzijn, vraagt het creëren van een 
nieuw industrieel cultuurpatroon, met een moderne, hooggequalificeerde 
industrie, waarbij een structurele versterking van de concurrentiepositie 
van het Nederlandse bedrijfsleven ten opzichte van Europese en mondiale 
markten, voldoende ruimte zal scheppen voor ontwikkeling van een ieders 
persoonlijke aanleg en capaciteiten. 

Een nieuw, qualitatief gericht industrialisatiebeleid en het vorm geven 
aan een nieuw industrieel cultuurpatroon is noodzakelijk, gezien de groeien
de betekenis der wetenschap. mede tot uitdrukking komend in het toe
nemend gebruik der cybernetica; de snelle marktwijzigingen als gevolg van 
de snelle veranderingen, welke zich in de productiemethoden voordoen en 
de daaruit voortvloeiende grote behoefte aan diepte-investeringen; de 
schaalvergrotende internationale communicatie en integratie." 

De dank zij de snelle technische en wetenschappelijke ontwikkelingen ge
boden nieuwe mogelijkheden en kansen moeten in een nieuw industrieel cul
tuurpatroon worden gerealiseerd, waarin welvaart, welzijn en geluk van 
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iedere burger tot verdere ontplooiing kan worden gebracht, opdat wij in 
de opmars van wetenschap en techniek niet in de achterhoede mee
marceren. 

Dit rapport tezamen en in combinatie met andere rapporten1
) van de 

K.V.P. moet worden gezien als een constructieve bijdrage tot vergroting 
van de leefbaarheid in ons land, waaraan mede via een eigentijdse indus
trialisatiebeleid werkelijke gestalte kan worden gegeven. 

J. v. d. H. 

1) Vgl. o.m. de Rapporten "Bezitsvorming in een nieuwe fase" Ouni 1965), 
"Verkeerspolitiek" (juni 1965) en "Energiebeleid" (oktober 1965). 
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Het K.V.P.-provincieprogram 1966 

door H.l.A.M. Vrouwenvelder 

Het onlangs door de Partijraad voor de periode 1966/1970 vastgestelde 
provincieprogramma verdient in meer dan één opzicht een ruime be

langstelling. Vooral als men dit programma vergelijkt met het overeen
komstige document voor de periode 1962/1966, treden een tweetal ken
merken sterk naar voren. Het tot 1966 van kracht zijnde programma volg
de in het algemeen in de behandeling van de stof de volgorde en de 
indeling van de provinciale begrotingen. In het thans voorliggende pro
gramma is radicaal met deze opzet gebroken. 

Na de inleiding is de stof voor het provincieprogramma in drie grote 
rubrieken ondergebracht, t.W. Welzijn, Welvaart en tenslotte Organisatie en 
Bestuur. Bij deze rubricering is gestreefd naar het bijeen brengen van 
die taken, welke organisch en functioneel bij elkaar horen, terwijl boven
dien niet alleen in de indeling maar ook in de tekst de interdependentie 
van de verschillende provinciale taken duidelijker dan voorheeen tot uit
drukking zijn gebracht. 

Het opmerkelijke in inhoud en presentatie van dit programma is, dat 
enerzijds naar een meer systematische groepering is gestreefd, terwijl 
anderzijds juist de ook in de tekst tot uitdrukking komende interdepen
dentie een zekere spanning oproept met betrekking tot deze indeling. 

Zo constateert men dat onder de rubriek welvaart, waaronder een pa
ragraaf Waterstaat en Waterhuishouding is opgenomen, dat hierin aan
dacht wordt gevraagd voor de vraagstukken inzake een doelmatige water
beheersing voor de landbouw, de drinkwatervoorziening, de watervoorzie
ning voor de industrie, enz. De zorg voor een goede drinkwatervoorziening 
zou bij een strikte technische indeling ook ondergebracht kunnen worden 
bij de paragraaf Volksgezondheid, welke onder de rubriek welzijn wordt 
teruggevonden. Men kan dus constateren dat de interdependentie van de 
vraagstukken een zekere spanning oproept tot het streven naar een dui
delijker ordening van de verschillende vraagstukken. 

In de rubricering is niet alleen gestreefd naar een betere leesbaar
heid en hanteerbaarheid van het programma, maar is ook duidelijk te 
onderkennen het streven naar het accenteueren van de belangrijkheid van 
de verschillende taken. Niet ten onrechte wordt in dit programma onder 
de rubriek Welzijn allereerst aandacht geschonken aan de ruimtelijke or-
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dening. Immers het vraagstuk van de ruimtelijke ordening wint niet al
leen aan betekenis, maar gesteld kan worden dat de gehele ruimtelijke 
ordening ook en wellicht juist voor de provincies tot de allerbelangrijkste 
taak kan worden gerekend. 

Zoals in het programma duidelijk is gesteld, moet een ruimtelijk kader 
worden geschapen waarbinnen de mens in de gemeenschap terzake van 
het wonen, het werken, de ontspanning, de sociaal culturele ontwikke
ling en het verkeer het beste tot ontplooiing kan komen. In deze aandui
ding ligt het geheel van de provinciale taken opgesloten, terwijl in de 
gekozen formulering de samenhang duidelijk tot uitdrukking is gebracht. 

Het gehele welzijnsbeleid is dan ook in dit programma duidelijk voor
opgesteld. Dat wil uiteraard niet zeggen dat bij de ondervedeling van 
deze rubriek consequent een soort prioriteiten-waardering zou zijn aan
gehouden. De gekozen formulering, in het bijzonder van de paragraaf 
over de Ruimtelijke ordening, plaatst alles wat kan bijdragen tot een zo 
breed mogelijke menselijke ontplooiing centraal. Dat is dan tevens de 
reden waardoor de hierboven gesignaleerde spanning door de interdepen
dentie van de verschillende vraagstukken wordt gecompenseerd door een 
duidelijke en centrale probleemstelling. 

Een wel haast typerend voorbeeld van de integratie van de verschil
lende beleidsaspecten vormt wel de paragraaf (Verkeer en Vervoer). Al 
te lang is in Nederland ook op provinciaal en stedelijk niveau het ver
keer behandeld vanuit een technische benaderingswijze. Dit resulteerde 
in een beleid dat gericht was op aanleg en verbetering van wegen zonder 
meer. Steeds meer en steeds sterker treedt allerwegen naar voren dat 
het verkeersbeleid zich niet behoeft aan te passen aan de maatschappe
lijke ontwikkeling zelf, maar dat het verkeersbeleid als instrument voor 
de hele maatschappelijke ontwikkeling dient te worden gehanteerd. Te
recht wordt dan ook in dit programma gesteld dat het verkeer niet al
leen gericht moet zijn op de economische ontwikkeling, maar ook moet 
dienen tot ontsluiting van voor de recreatie belangrijke gebieden. 

Tenslotte dient nog te worden gewezen op het verschijnsel dat in dit 
rapport meer reliëf is gegeven aan een groot aantal actieve maatregelen. 
In het vorige programma werd bv. voor wat betreft de luchtverontreiniging 
gezegd dat het provinciaal bestuur deze waar mogelijk de bestrijding 
hiervan dient te bevorderen. Thans wordt het vraagstuk van de lucht
verontreiniging al direct aan de orde gesteld waar het gaat om de 
vestiging van nieuwe industrieën en de uitbreiding van bestaande. Het 
rapport stelt dan dat krachtig moet worden bijgedragen tot het treffen van 
maatregelen tot beperking of voorkoming van luchtverontreiniging. 

Een ander voorbeeld van een meer positieve formulering van het pro
gramma vindt men onder de paragraaf Sociaal Maatschappelijk Werk, 
waar gezegd wordt "Het toezicht op de bejaardenoorden behoort dienst
baar gemaakt te worden aan de bevordering van een afgerond geheel 
van voorzieningen voor de daarvoor in aanmerking komende bejaarden, 
zowel in als buiten de tehuizen". 
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Een vergelijking van het huidige met het voor de komende vier jaar 
vastgestelde programma weerspiegelt in tal van opzichten niet alleen de 
ontwikkeling van onze maatschappij, maar ook de ontwikkeling in het 
denken over politieke vraagstukken binnen de K.V.P. 
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Pol itieke kantteken i ngen 

1. De nota inzake de mijnindustrie en de industriële herstructurering 
van Zuid-Limburg. 

I n bovengenoemde nota zijn de beide Kamers der Staten-Generaal in
gelicht over de maatregelen, die de regering nodig acht voor de aan

passing van de mijnindustrie en voor de wijziging van de industriële 
structuur van Zuid-Limburg. 

De minister van Economische Zaken, Drs. den Uyl, trok op 17 december 
naar Heerlen om daar de inhoud van zijn - op dat moment nog aan de 
Kamers te zenden - nota bekend te maken. De voor zaterdag 11 decem
ber vastgestelde jaarvergadering van het gewest Limburg van de P.v.d.A. 
werd een week verschoven, omdat minister den Uyl daar dan ook bij 
aanwezig zou kunnen zijn. Partijvoorzitter Tans verklaarde op die bijeen
komst, dat de Limburgse problematiek buiten de politiek moest worden 
gehouden. Dat dit erg moeilijk is, zal de P.v.d.A.-voorzitter wel duidelijk 
zijn geworden, omdat er nu eenmaal altijd wel "toevallige" omstandig
heden zijn, die dit in de weg staan. De voorzitter van de P.v.d.A. kon 
toch niet weten, dat de bijeenkomst van zijn partij toevallig in Heerlen 
moest plaats vinden, dat de P.v.d.A.-minister van Economische Zaken 
toevallig ook in Heerlen moest zijn om zijn plannen voor Limburg kenbaar 
te maken en dat in verband daarmee de P.v.d.A.-bijeenkomst toevallig 
een week moest worden verschoven. Zo ziet men maar weer, dat de 
goede bedoelingen van politici maar al te vaak door toevallige niet
politieke gebeurtenissen worden doorkruist. 

Toen enkele jaren terug voor een deel van Nederland een oplossing 
moest worden gevonden voor de gevolgen van de watersnood heeft men 
wel enigszins anders gehandeld. Na een eerste hulpverlening kwam een 
gigantisch plan bij de Kamers om via afsluiting van zee-armen, verbetering 
van dijken etc. een dergelijke ramp in de toekomst te voorkomen. Toen 
trok er geen minister naar de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, waar 
toevallig een verschoven congres van zijn partij plaats vond, om daar met 
de geldbuidel te rammelen. Natuurlijk niet, ware hulp wordt nog steeds 
het beste in stilte gegeven zonder dat daarbij andere drijfveren een rol 
spelen. Zou de P.v.d.A.-demonstratie van 17 en 18 december in Heerlen 
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misschien toch bepaalde politieke drijfveren hebben gekend? Het antwoord 
hierop kan kort zijn: Ja! Natuurlijk hebben partij-politieke en electorale 
drijfveren een belangrijke rol gespeeld, ondanks de woorden van de 
P.v.d.A.-voorzitter, de Limburger Tans. 

Een ander punt, dat bij dit alles ongetwijfeld enige bevreemding zal 
hebben gewekt, is de uitlating van minister Vondeling bij de algemene 
financiële beschouwingen: "De kraan is dicht". En om aan te geven hoe 
dicht de kraan wel zat, verweet hij de K.V.P., - behalve dat zij in haar 
rapport "Verkeerspolitiek" had aangedrongen op een structurele aanpak 
van het hele verkeersvraagstuk - ook dat zij extra-gelden vroeg voor de 
oplossing van het Limburgse vraagstuk. 

Het lijkt in dit verband niet onmogelijk, dat de K.V.P.-staatssecretaris 
van financiën, Dr. Hoefnagels, zelf afkomstig uit de mijnindustrie, bij de 
opstelling van de begroting al rekening heeft gehouden met de voor de 
mijnindustrie en de industriële herstructurering van Limburg benodigde 
middelen. 

Eveneens sympathieker en reëler, uit publiciteitsoogpunt misschien wat 
minder spectaculair, was de opstelling van de K.V.P.-tweede-kamer-fractie 
bij de behandeling van het z.g. dekkingsplan. Bij monde van Dr. Lucas 
liet zij weten, dat zij accoord zou gaan met de inkrimping van de uitgaven 
al had zij graag nog wat meer beperkingen gezien, maar tegelijkertijd 
drong Dr. Lucas er bij de regering op aan er voor te zorgen, dat binnen 
het totale uitgaven-patroon de noodzakelijke middelen voor de voorzie
ningen ten behoeve van Zuid-Limburg zouden kunnen worden gevonden. 

Het voorgaande was meer in overeenstemming met de argumentatie 
die ook minister Vondeling gebruikte, nl. dat er geen ruimte meer zou zijn 
voor uitgavenverhoging mede in verband met de krapte op de kapitaal
markt. Het is dan ook een logische consequentie dat, wil men op korte 
termijn een industriële herstructurering van Limburg in gang zetten, 
waarvoor grote bedragen zullen moeten worden uitgetrokken, andere uit
gaven zullen moeten worden opgeschort. Het is goed dit zeer duidelijk te 
stellen. 

Na deze opmerkingen rond de "presentatie" van de nota van de minister 
van Economische Zaken enkele eerste indrukken naar aanleiding van de 
nota zelf. 

Allereerst past het waardering uit te spreken voor dit belangrijk stuk 
werk, dat als basisstuk voor een verdere uitwerking grote diensten zal 
bewijzen. De grondslagen voor het beleid zoals deze in de nota zijn aan
gegeven, komen geheel overeen met het standpunt dat de K.V.P. heeft 
ingenomen in haar rapport "Energiebeleid" en in de uitspraken en nota's 
van de kring Limburg der K.V.P. Dit kan ons alleen maar verheugen. 
Wanneer wij hierna enkele critische kanttekeningen zullen plaatsen, mag 
dit geen afbreuk doen aan de waardering die wij voor deze nota als zodanig 
hebben. Onze kanttekeningen zullen zich dan ook minder richten op de nota 
dan wel op de uitwerking van het in de nota geboden perspectief. 
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Over de grondslagen van het nieuwe beleid is, zoals de nota zegt, 
"vooroverleg gepleegd met betrokkenen, waaronder de mijnindustrieraad, 
de gezamenlijke steenkolenmijnen, de mijnwerkersorganisaties en het pro
vinciaal bestuur". Wij hopen, dat een soortgelijk overleg op alle onder
delen ook bij de uitwerking van het beleid zal plaats vinden. Het gaat 
immers niet in de eerste plaats om de mijnen of andere zaken, maar om 
de mens, zijn welvaart, zijn welzijn en zijn geluk. Deze laatste zijn alle 
drie in het geding. In de uitwerking van het beleid zal dit dan ook duidelijk 
tot uitdrukking moeten komen. Van de mens i.C. de mijnwerker en zijn 
gezin, zal veel van het aanpassingsvermogen worden gevraagd en dat niet 
alleen en in de eerste plaats vanwege een zekere teruggang in beloning, 
waarvoor in het algemeen wel een bevredigende oplossing is gevonden. 

Een gerichte sociaal-maatschappelijke begeleiding zal, mits van begin 
af aan gegeven, ook aan hen, die voorlopig nog in de mijnindustrie werk
zaam kunnen blijven, in grote mate kunnen bijdragen om de zwaarste 
schokken op te vangen. Door een zoveel mogelijk individuele benadering 
kan veel menselijk leed worden voorkomen. Wij betreuren het dan ook, 
dat ten aanzien van de sociaal-maatschappelijke begeleiding, en hetzelfde 
geldt ten aanzien van het onderwijs, (vernieuwing en aanpassing van het 
onderwijs) nog geen concrete plannen bestaan, maar zoals de nota stelt, 
dat "naargelang de behoefte daaraan mocht blijken de betreffende minister 
de nodige maatregelen zal treffen enz." Dit doet toch wel wat denken aan 
een soort "noodwetgeving" in plaats van aan maatregelen in het kader 
van een herstructureringsprogramma. Het is niet voldoende te constateren, 
dat zich wijzigingen zullen voordoen in het levenspatroon, dat zich bij de 
omschakeling op allerlei terreinen fricties kunnen voordoen, dat een nieuw 
industrieel patroon eisen zal stellen aan het onderwijs. Een adequaat 
maatschappelijk en onderwijsbeleid vormen mede onmisbare fundamenten 
voor een herstructureringsbeleid en zijn van essentiële betekenis voor het 
welslagen van een dergelijk beleid. 

Een lichtpunt is, dat door "de Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, belast met de zaken op het terrein van de arbeidsvoor
ziening enz., Dr. de Meijer, een aantal maatregelen zijn getroffen en voor
bereid met het oog op de huidige en toekomstige arbeidsvoorziening". 

Al met al zou op deze wijze op de goede basis, zoals die in de nota is 
neergelegd, toch geen werkelijk herstructureringsbeleid tot stand kunnen 
komen. Het zou een beleid worden met een te quantitatief karakter, het
geen niet in overeenstemming is met de visie van de K.V.P., zoals deze 
is geformuleerd in de onlangs gepubliceerde rapporten "Energiebeleid" en 
"Een nieuwe industrialisatieronde". 

Het is te hopen, dat behalve de blijde gezichten van de mijndirecties en 
van de burgemeesters wier industrieterreinen in de nota worden genoemd, 
over enkele jaren ook de blijde gezichten te zien zullen zijn van de "gewone 
arbeiders"; zeer zeker ook van die 6 tot 8 duizend, die door hun werk in 
de mijnen minder-valide (vanwege stoflongen of andere bedrijfsongevallen) 
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zijn geworden en tot op heden nog in de mijnindustrie werk konden blijven 
vinden. Ditzelfde geldt ook voor b.v. de metaalbedrijven die zich hebben 
afgesteld op de toelevering aan de mijnindustrie en daarvoor hun investe
ringen hebben gedaan en die nu moeten omschakelen, zonder dat de inves
teringen zijn afgeschreven. 

Samenvattend kan worden gezegd, dat een belangrijke eerste stap is 
gezet, dat de nota van de minister van Economische Zaken een goed uit
gangspunt is en een verdere concretisering vraagt. Maar wil men komen 
tot een werkelijke bijdrage aan welvaart, welzijn en geluk in dat gedeelte 
van Nederland, dat in de jaren van wederopbouw na de laatste wereld
oorlog door zijn inspanning aan de huidige welvaart van Nederland een 
onmisbare bijdrage heeft geleverd, dan is meer nodig dan een werkgelegen
heidsbeleid en een soort regionaal-industrialisatiebeleid: O.m. een adequaat, 
gecoördineerd beleid met name ook op het gebied van de sociaal-maat
schappelijke begeleiding en het onderwijs. 

I.v.d.H. 

KY.P.-Werkgroepen over "Huren en Wonen" 

O nlangs is onder de werkgroepen van de Katholieke Volkspartij een 
enquête gehouden over het onderwerp "Huren en Wonen". 

Daarin werd gevraagd naar het percentage van het bruto-inkomen dat 
de werkgroepleden zouden willen besteden voor het huren van een woning 
met modern comfort, gevolgd door de vraag of men vond, dat nu een deel 
van de loonruimte moet worden besteed voor huurverhoging. 

Ook werd geïnformeerd welke nadelen, verbonden aan de huidige ver
schillen in huur men het belangrijkste achtte. 

Tenslotte werd onder de werkgroep een summier onderzoek gehouden 
naar de behoefte aan bepaalde soorten woning. 

Ruim 200 werkgroepen hebben aan deze enquête deelgenomen. Hun rap
porten zijn verwerkt in een verzamelrapport, dat -- zoals alle verzamel
rapporten -- is aangeboden aan het KV.P.-partijbestuur en de K.V.P.
fracties in de Staten-Generaal. 

De rapportage heeft opmerkelijke resultaten te zien gegeven. Zo hebben 
nagenoeg alle werkgroepen zich uitgesproken voor een fors aandeel uit 
het inkomen voor woninghuur, het merendeel zelfs voor een besteding 
aan dat doel van 10 tot 20%. 

Op het ogenblik wordt gemiddeld een percentage van 13Yz aan huur 
voor woningwetwoningen betaald. De aanbevelingen van het rapport gaan 
daar dus nogal aanzienlijk bovenuit! 

De werkgroepen hebben zich uiteraard wèl gerealiseerd, dat veler in
komen -- en speciaal natuurlijk de minimuminkomens -- niet zijn be
rekend op zulk een groot huuraandeel. Zij pleiten daarom voor het 
optrekken van de lonen om ook de minder draagkrachtigen te laten 
profiteren van modern wooncomfort. 

De deelnemers aan de discussies in de werkgroepen hebben wel beseft, 
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dat ze waarschijnlijk met de aanbeveling van het grote inkomensaandeel 
voor woninghuur niet representatief voor het gehele Nederlandse volk 
hebben geredeneerd. "Maar - zeggen ze - over het algemeen heeft men 
te weinig over voor huis en woongerief en de huur is al te vaak slechts 
een sluitpost in het huishoudboekje. In ons land wordt - in vergelijking 
met de andere EEG-landen - relatief weinig aan woninghuur uitgegeven. 
Harmonisatie zal op den duur ook op dit punt moeten plaats hebben". 

Om zoveel mogelijk gezinnen in staat te stellen een hun passende woning 
te betrekken moet naar de overtuiging van zeer vele werkgroepen, de 
beschikbare loonruimte ook aan vergroting van het huur-aandeel worden 
besteed, hetgeen eigenlijk al veel verder had dienen te gebeuren. Het is 
dus in feite nog een kwestie van achterstand inhalen. Een minderheid 
van de werkgroepen is van mening, dat een deel van de loonruimte niet 
aan huurverhoging kan worden besteed, omdat een reeks andere factoren 
de loonsverhoging reeds opslokken. 

Uit de nu (nog) bestaande huurverschillen vloeien naar het inzicht van 
de werkgroepen vooral het ontbreken van voldoende doorstromingsmogelijk
heden voort. Dat heeft tot gevolg, dat kleiner wordende gezinnen in goed
kope oude woningen blijven huizen en jonge, groeiende gezinnen alleen 
maar te dure, kleine nieuwe woningen kunnen huren. Wie zich op grond 
van inkomen en draagkracht wèl een betere woning zou kunnen veroor
loven, blijft vanwege het huurverschil toch in zijn oude woning. 

Om deze euvelen te bestrijden is verhoging van de te lage huren en 
op gelijk niveau brengen van vergelijkbaar woongenot niet voldoende, zo 
zegt het rapport. Aangedrongen wordt ook op bepaalde financiële regelin
gen, zoals bijvoorbeeld verhuissubsidies en/of - wanneer er al mogelijk
heden op dat gebied bestaan - het meer bekendheid geven aan zulke 
stimulansen. Voorts wordt ook gepleit voor het bouwen van betere wonin
gen, omdat vele nieuwe lang niet altijd uitnodigend geacht kunnen worden 
voor "doorstroming", omdat ze in vergelijking met oudere huizen weinig 
meer of zelfs minder comfort opleveren! Ook dat is een motief, waarom 
beter gesitueerden in hun oude woningen blijven zitten. 

Kritiek wordt uitgesproken op de regeling, volgens welke subsidies in 
ons land op de huren en n iet op de inkomens worden verleend. Even
tueel zou men moeten ombuigen naar een "huurbelasting" resp. het laten 
vervallen van het subsidie. voor wie een naar zijn draagkracht te goed
kope woning bezet houdt, teneinde aldus voor de anderen het betrekken 
van een passende woning mogelijk te maken. De opbrengst van deze be
lasting zou in de woningwetpot kunnen worden gestopt. Sommige werk
groepen hebben ook de gedachte gelanceerd, dat de huurbescherming zou 
worden opgezegd aan diegenen, die "ten onrechte" in een te goedkope 
woning blijven wonen. 

Als een nadelig gevolg van het bouwen van woningen met te geringe 
comfort wordt ook gezien, dat deze huizen straks snel zullen "verkrotten" 
dan wel het eerst leeg zullen komen te staan. Men denke aan de verschijn
selen van geluidshinder, het gebruik van slechte materialen etc. 
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Ruim de helft van de K.V.P.-werkgroepen meent, dat de verdeling van 

het contingent woningen in de eigen gemeente niet overeenkomt met de 
behoefte aan woningwetwoningen, premiewoningen en woningen in de vrije 
sector. Vooral blijkt behoefte te zijn aan vrije sector- en premiewoningen. 
Vergunningen hiervoor blijken zo lang op zich te laten wachten, dat gega
digden de moed verliezen en maar in een woningwetwoning trekken, zodra 
daarvoor zich de kans voordoet. J. H. 
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"De geschoolde en gevormde jeugd 

heeft een goede toekomst in 

de wereld van morgen" 

O nder dit motto opende de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volks
gezondheid, DL J. F. G. H. de Meyer, de Beroepententoonstelling in 

Amsterdam op 5 oktober 1965. Het doel van deze beroepententoonstelling, 
die in de komende jaren in alle plaatsen, waar arbeidsbureaus gevestigd 
zijn, zal worden opgesteld, is het geven van voorlichting aan de jeugd 
van Nederland en haar ouders omtrent beroepen en beroepskeuze, scholing 
en vorming. 

Daar deze activiteit in belangrijke mate uitgaat van de arbeidsbureaus 
is het goed te wijzen op de sterk veranderde taakstelling van de arbeids
bureaus. Oorspronkelijk immers was de "arbeidsbeurs" uitsluitend bemid
delingsorgaan tussen vraag naar en aanbod van arbeidskrachten. In de 
crisisjaren vervulde zij een functie in de bestrijding van de werkloos
heid. Na de oorlog echter kreeg de bemiddelende en ook de beschermende 
taak door middel van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhandelingen 
weer de aandacht. In de loop der daarop volgende jaren werd door een 
herstructuering van de gebiedsindeling der arbeidsbureaus het fundament 
gelegd voor een nieuwe richting, nl. "Het brengen van de juiste mensen 
op de juiste plaats, ook op langere termijn gezien. Niet het bestrijden, 
maar het voorkomen van werkloosheid is doelstelling; duidelijk preventief 
werk dus. En dit ter bevordering van zowel de grootst mogelijke nationale 
productiviteit als van het menselijk welzijn. 

Het grootste deel der activiteiten van het arbeidsbureau - nieuwe -
stijl is thans gericht op de nieuwe taken: beroepenvoorlichting, beroeps
keuze-voorlichting, bemoeienis met minder validen, scholing en omscholing 
van jeugdigen en volwassenen. De oorspronkelijke taak der arbeidsbureaus 
- de arbeidsbemiddeling - beslaat nog slechts een derde van alle werk
zaamheden. 

Het arbeidsbureau wil thans een instantie zijn die vooral de jeugd 
deskundig en welwillend ten dienste staat bij het zoeken naar een passende 
plaats in de maatschappij. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de beroe
pententoonstelling. Het gebrek aan kennis van de mogelijkheden, die het 
arbeidsleven biedt, belemmert vaak de keuzevrijheid van de jonge mens. 
Vooral in de laatste decennia hebben ingrijpende veranderingen in het 
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arbeidsleven plaats gevonden; oude beroepen verdwenen en geheel nieuwe 
beroepen ontwikkelden zich. 

De agrarisch-ambachtelijke samenleving is vrijwel geheel veranderd 
in een technisch-industriële wereld, die zich in toenemende mate richt 
op kwaliteitsproductie en specialisatie en daarom hooggeschoolde arbeids
krachten vraagt. Hiernaast worden ook nog diepgaande wijzigingen aan
gebracht in vele sectoren van de werkgelegenheidsstructuur door de auto
matisering en de inpassing van Nederland in een grotere Europese een
heid. 

Actuele kennis aangaande de veelheid van mogelijkheden, die het arbeids
leven biedt ontbreekt in de meeste gevallen en daarom is voorlichting 
noodzakelijk. 

De beroepenvoorlichting geeft de bevolking - en vooral de jeugd _ 
een overzicht van de aanwezige werkgelegenheidsmogelijkheden. Deze 
voorlichting vormt de voorbereiding van een verantwoorde beroepskeuze. 
Bij de beroepskeuzevoorlichting gaat het derhalve om het uitbrengen 
van een persoonlijk advies, dat gebaseerd moet zijn op de persoonlijkheid 
van de jonge mens, diens karaktereigenschappen en persoonlijke mogelijk
heden. Doel daarbij is uit de vele mogelijkheden een beroep te kiezen, 
dat de beste kansen op persoonlijke ontplooiing en maatschappelijk succes 
kan bieden. 

Een bizonder aspect van de beroepskeuze problematiek doet zich voor 
in die gebieden, waar de traditionele werkgelegenheid sterk verandert. 
In deze gebieden - landbouwgebieden - is veelal tevens de industrialisatie 
op gang gekomen, waardoor nieuwe beroepsmogelijkheden zijn ontstaan. 
Hier heeft de beroepskeuze-adviseur in eerste instantie een taak op het 
terrein van de algemene oriëntatie over de nieuwe mogelijkheden. Door 
de bevolking tijdig vertrouwd te maken met deze ontwikkelingen kan de 
integratie in de nieuwgevormde sociale structuur bevorderd worden. 

Het is duidelijk dat vooral de kennis van beroepen en opleidingen een 
der pijlers vormt, waarop de activiteit van de arbeidsbureaus - nieuwe _ 
stijl neste. Een systematische beroepenstudie en beroependocumentatie _ 
in samenwerking met opleidingsorganisateis en het bedrijfsleven - ligt 
hieraan ten grondslag. 

Het beroepen- en beroepskeuzevoorlichtingswerk van overheid en parti
culier initiatief moet zich uitbreiden tot een algemeen erkend, gebruikt 
en gewaardeerd instituut in de Nederlandse samenleving. Tot vrucht van 
onze werkgemeenschap en nationale welvaart en tot verkrijgen van 
persoonlijk geluk en welzijn van de jeugd van Nederland". 

Met deze uitspraak van de Staatssecretaris kan men volledig instemmen. 

B. 
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De democratische toekomst van Europa 

O nder deze titel is vandaag, 9 december, in Taormina op Sicilië het 
jaarlijks congres van de EUCD (Europese Unie van Christen-demo

craten) begonnen. Zoals bekend mag worden verondersteld, is de EUCD 
de voortzetting van de Nouvelks Equipes Internationales (NEl). Daags 
vóór het Europese congres heeft het Wereldcomité van de christen-demo
cratische beweging vergaderd, eveneens in Taormina. Beide gebeurtenissen 
markeren de gelukkige ontwikkeling van de laatste jaren naar verster
king van de christen-democratische beweging en zowel in Europa als in 
Latijns-Amerika -, naar intensievere mondiale samenwerking en uitwis
seling van ervaringen en naar een hechtere organisatorische structuur. 

In deze bijdrage willen wij echter slechts aandacht besteden aan de 
inleiding die Drs. W. K. N. Schmelzer voor het congres in Taormina 
heeft gehouden. Er zal zeker nog gelegenheid zijn om na afloop van het 
congres uitvoerig in te gaan op de resultaten daarvan en, meer in het 
algemeen, op de huidige positie van de christen-democratie in de wereld 
en in het bijzonder op de stand van zaken in de Europese Unie. 

De inleiding van Drs. Schmelzer had tot onderwerp: "perspectieven 
voor de democratie in West- en Oost-Europa", maar spitste zich vooral 
toe op de huidige bedreigingen van de democratie in de Westeuropese 
landen en op de mogelijkheden om daaraan het hoofd te bieden. 

De heer Schmelzer stelde zich op het standpunt dat de democratie voor 
de christen-democraten geen dogma is, maar wèl het politieke stelsel dat 
in de gegeven omstandigheden de meeste garanties biedt voor een zo 
goed mogelijke verwezenlijking van de christelijke grondgedachten over 
de opbouw van het individuele menselijke bestaan, van de maatschappij 
en de staat, en van de volkerengemeenschap. Omdat andere politieke stel
sels die garanties niet of althans minder bieden, moet de democratie 
daartegenover krachtig verdedigd worden. Derhalve is het ook nuttig de 
stand van de democratie te analyseren en te zoeken naar mogelijkheden 
om haar te beschermen tegen verzwakking en om haar te verdiepen. 

De rechtstreekse betrokkenheid van de individuele burger bij de inrich
ting en functionering van de gemeenschap op elk niveau, en dus de levende 

299 



» · .. ··r 
democratie, zag de heer Schmelzer in de moderne maatschappij bedreigd 
door verschillende factoren. De specialistische, "technische" aard van een 
groot deel der politieke vraagstukken maakt deze voor de enkeling moei
lijker toegankelijk. Belangrijke problemen raken vervreemd van de indi
viduele burger en van de kleinere gemeenschappen door de, overigens 
meestal noodzakelijke, concentratie op hoger niveau. Voorts constateerde 
de heer Schmelzer de vervreemding van de enkeling in de grote organi
saties ten opzichte van zijn vertegenwoordigers, de afhankelijkheid van 
"management" en de onevenredig grote macht van belangengroepen ten 
opzichte van de volksvertegenwoordiging en de partijen. Bovendien zijn de 
huidige vraagstukken politiek minder controversieel dan die van het na
bije verleden. Als laatste gevaarlijke ontwikkeling voor de democratie 
noemde Drs. Schmelzer de neiging van vele intellectuelen zich af te wen
den van de bestaande politieke structuren naar een sceptische, buiten de 
realiteit staande niet-parlementaire oppositie. 

Als mogelijkheid om de ontwikkeling van de democratie ten goede te 
keren zag de heer Schmelzer niet in de eerste plaats allerlei "formele" 
middelen, zoals wijziging van kiesstelsels. Daarvan verwachtte hij slechts 
beperkte resultaten. Belangrijker achtte hij het dat de volksvertegenwoor
digers zich bij de uitoefening van hun taak beperken tot de hoofdzaken. 
In deze samenhang pleitte hij ervoor dat de partijen méér "all-round"
politici opleiden en de specifieke deelbelangen minder op de voorgrond 
plaatsen. De moderne communicatiemiddelen zou men niet moeten be
schouwen als een bedreiging voor de democratie, maar als een gunstige 
factor. Voor de gezamenlijke christen-democratische partijen in Europa 
zag de heer Schmelzer de opdracht duidelijk te maken, in welke nieuwe 
grote vraagstukken de christen-democratie een eigen, beslissende rol moet 
spelen. Hij noemde: 1) verwezenlijking van een gezonde sociaal-economische 
democratie; 2) bevordering van de gemeenschapsgedachte in Europa en 
op langere termijn in Atlantische en mondiale verhoudingen; 3) de opbouw 
van een gemeenschappelijk beleid inzake de landen in ontwikkeling, op 
basis van een rechtvaardig internationaal sociaal-economisch bestel. 
Voorts zal de zeggenschap van de nationale parlementen, die door de 
internationale ontwikkelingen verminderd is, met spoed op internationaal 
niveau moeten worden gecompenseerd. Ook wees de heer Schmelzer op de 
noodzaak om tendensen in de richting van meer autoritaire stelsels, die 
in de huidige gecompliceerde verhoudingen het regeren "vergemakke
lijken", te onderkennen en op positieve wijze te bestrijden. Inzake Spanje 
en Portugal achtte hij tactische bevordering van een democratische evo
lutie en aanpassing aan de Westeuropese verhoudingen mogelijk. 

In Oost-Europa signaleerde Drs. Schmelzer "het begin van een proces 
van herontdekking van de menselijke persoon en zijn waarden". Hij meende 
dat de structuur van de politieke systemen daardoor niet onberoerd kan 
blijven. Het Westen zou dit belangwekkende proces gunstig kunnen be
invloeden, mits door de Westerse landen voldaan wordt aan een aantal 
voorwaarden, te weten: versterking van de eigen sociaal-economische 
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democratie; eensgezindheid en verdere integratie; waarborging van de 
eigen vrijheid en veiligheid door toereikende gezamenlijke militaire kracht. 
Als aan die voorwaarden niet wordt voldaan, zou het Westen de totali
taire, in plaats van de democratisch-humanitaire, krachten in het Oosten 
aanmoedigen. Naarmate wèl aan die voorwaarden wordt voldaan, nemen 
de kansen op zinvolle contacten en samenwerking tussen West en Oost 
toe. "Daardoor kunnen wij een ontwikkeling mede stimuleren naar een 
mensbeeld, waarbij het "anima naturaliter christiana" weer zichtbaar 
wordt." hgc 
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Parlementaire kroniek 

Belastingdebat 

B ij de algemene politieke en financiële beschouwingen, die door de 
Tweede Kamer ter opening van het parlementaire hoogseizoen, ge

zamenlijke werden gehouden, was het V.V.o.-bezuinigingsplan een wat 
vreemd gelanceerde zaak. Er dient aan te worden herinnerd, dat de 
V.V.o.-fractieleider Geertsema het zelf aankondigde: wij weten een manier 
om één miljard gulden te bezuinigen, zodat de voorgestelde belasting
verhogingen niet nodig zullen zijn om de stijgende financiële eisen, die 
vele collectieve voorzieningen stellen, te betalen. Pas de volgende dag 
kwam zijn fractiegenoot, Th. Joekes, uit de doeken doen hoe dat plan in 
elkaar zat. De hoofdnoot bleek te zijn een beperking van de uitgaven voor 
de woningbouw, die de hoogste prioriteit had gekregen onder het kabinet
Marijnen en behouden onder het kabinet-Cals. Woningbouwminister Bogaers 
wilde in 1966 rond 60.000 woningwetwoningen laten bouwen. Wanneer 
daarvan 15.000 zouden worden overgebracht naar de vrije sector, zou dat 
een besparing aan bouwsubsidies van niet minder dan 420 miljoen gulden 
opleveren. Bovendien meende de V.V.D., dat subsidies voor reeds gebouwde 
woningwetwoningen of gesubsidieerde particuliere woningen best gehal
veerd konden worden, waarmee nog eens 75 miljoen gemoeid zou zijn. 
In totaal zouden de woningbouwbesparingen, die de liberalen de Kamer 
en de regering voorschotelden, rond 500 miljoen gulden kunnen bedragen. 

Minister Bogaers gaf reeds toen bij interrupties te kennen, dat de reken
som niet klopte, althans niet voor het begrotingsjaar 1966. En daarover 
werd toch - zo meende de bewindsman - op dat ogenblik gesproken. 
Wanneer men een bepaald beleid wil ombuigen, dan is dat een zaak, die 
pas op langere termijn kan geschieden. Als er eens 80 miljoen bezuinigd 
kan worden, via de V.V.D.-voorstellen, is het veel, dacht de minister. 
In feite zou een dergelijke ommezwaai voor 1966 ook tot gevolg hebben, 
dat die woningen helemaal niet tot stand zouden komen, ook niet in de 
vrije sector. 

Afgezien van de motiveringen van de indieners van het plan en van 
de bewindsman, was dit incident tekenend voor de sfeer, waaronder het 
plan in de Kamer ten doop werd gehouden. Interrupties, noodzakelijk om 
voor de publieke opinie geen verkeerde voorstelling van zaken langer 
dan noodzakelijk te laten voortbestaan, interrupties ook van politieke 
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betekenis, n.l. ten aanzien van die liberale verlangens, die op zeer ernstige 
bezwaren stuitten van andere fracties. Versnelde afbraak van het con
sumentensubsidie op brood, opbrengst 30 miljoen in 1966, was daarvan 
een der voorbeelden. Aan de andere kant mag niet worden vergeten, dat 
deze poging van de V.V.D., om een alternatief tegenover de regerings
voorstellen op tafel te leggen, vrijwel nimmer tevoren was vertoond. 
Het was dan ook billijk en logisch dat de Kamer daarvoor haar respect 
toonde, te meer, omdat men van V.V.o.-zijde niet had nagelaten te be
klemtonen, dat het hier om een zeer moeilijk object handelde, waaraan de 
gehele fractie, in een korte spanne tijds, veel werk had verzet. De Kamer 
wenste het plan-Joekes dan ook niet als een politieke stunt van de oppo
sitie, maar als een constructief alternatief te beschouwen. Zo deed de 
V.V.o.-fractie het zelf ook, want fractieleider Geertsema liet de Kamer 
weten, dat hij en zijn politieke vrienden bij elk begrotingshoofdstuk op de 
voorstellen zouden terugkomen. 

Nu is de procedure, die in een dergelijk geval moet worden gevolgd, 
een moeilijke zaak. Immers, terwijl de begrotingsbehandeling nog volop 
aan de gang was, moesten de beslissingen over de belastingverhogingen 
worden genomen. Zoals bekend was er een golf van verontrusting door 
de Kamer gegaan toen bleek, dat de Rijksbegroting een stijging van rond 
drie miljard gulden, in vergelijking met de oorspronkelijke begroting 
1965 te zien gaf. Daardoor kwam zij op een totaal van niet minder dan 
18 miljard gulden Dat gaf een schok-effect. De K.V.P.-fractie liet weten 
ernstige gevaren te zien voor onze economie en zij verlangde, onder in
stemming van de Kamer, dat de regering nog eens nauwgezet de begro
tingshoofdstukken zou uitkammen. ten einde, waar dat slechts mogelijk 
was, onnodige uitgaven te schrappen. 

Dat huiswerk van het kabinet werd verricht in dezelfde periode, waarin 
de eerste begrotingshoofdstukken in openbare commissievergaderingen wer
den behandeld en de V.v.D. haar woorden waar moest maken. Reeds 
tijdens de algemene beschouwingen was gebleken, dat de regering noch 
de kamermeerderheid iets voelde voor het liberale plan de woningbouw 
te verschuiven van de woningwet- naar de vrije sector. Vervolgens bleek, 
dat bij de behandeling van de afzonderlijke begrotingen het tweede deel 
van het plan onvoldoende doordacht was, zo zelfs, dat nog geen enkel 
onderdeel ervan in serieuze discussie is geweest. Minister Bogaers tor
podeerde de voorstellen tot bezuinigng op de Rijksgebouwendienst met 50 
miljoen, zo grondig, dat er niets van overbleef. Minister Biesheuvel 
haalde eenzelfde kunststukje uit bij de behandeling van de landbouwbe
groting toen de liberaal Tuynman, conform het plan, de onderzoek
instituten met acht miljoen wilde beknotten; minister Diepenhorst deed 
in twee termijnen hetzelfde bij de behandeling van de begroting van O. 
en W., toen prof. Witteveen zelf in het strijdperk trad: "Met stijgende 
ontzetting heb ik het amendement van de heer Witteveen gelezen. Ik begrijp 
niet hoe iemand, verbonden aan het wetenschappelijk onderwijs, dergelijke 
gedachten kan koesteren", aldus minister Diepenhorst. Minister Veldkamp 
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had weinIg moeite met de post "rationalisatie van de aanvullende wer
ken-politiek", die 15 miljoen van de rijksbegroting moest halen. De libe
raal Corver zei, dat deze politiek thans nog uitsluitend nodig was ten 
behoeve van de noordelijke provincies. Welnu, dat was precies de reden, 
waarom dat bedrag op de begroting van Sociale Zaken en Volksgezond
heid voorkwam. De poging van mevr. mr. J. M. Stoffels-Van Haaf ten 
(VV.D.) om dan tenminste op de emigratie 13 miljoen te bezuinigen, 
mislukte door de ondeskundigheid der voorstellen, zodat mevrouw Stof
fels zelf moest erkennen, dat er fouten in het plan waren geslopen. Na 
alles wat tevoren reeds was gebeurd, behoefde het dan ook nauwelijks 
te verwonderen, dat Drs. Roemers (P.v.d.A.) toen uitriep, dat het plan, 
dat terecht serieus was opgevat, nu toch wel als een stunt moest worden 
ontmaskerd. Gezien het feit, dat het liberale bezuinigingsplan op de meest 
essentiële punten geen reële zaak was gebleken, stond de V.V.D.-fractie 
voor moeilijke beslissingen toen het debat over het dekkingsplan van minis
ter Vondeling en de belastingvoorstellen van het kabinet moest begin
nen. Men had immers erkend, dat een aantal departementen over meer 
geld de beschikking moesten hebben, maar dat geld heeft de V.V.D., 
door tegen alle belastingvoorstellen te stemmen, aan het kabinet feitelijk 
onthouden. De beslissingen, die later genomen werden, konden aan die 
omstandigheid niets meer af of toe doen. 

Het resultaat van het huiswerk van het kabinet had intussen een be
zuiniging van 70 miljoen gulden opgeleverd, terwijl het beroep op de 
kapitaalmarkt, door minder vergunningen in de niet-woningbouwsector, 
met 50 miljoen zou kunnen worden verhoogd. De totale besparing werd 
daardoor op 120 miljoen gebracht. Maar de K.V.P., gesteund door P.v.d.A. 
en C.H.U. wilde geen omzetbelasting op schoenen en textiel, welke belas
ting rond 240 miljoen gulden op jaarbasis in de schatkist zou brengen. 
Dat betekende, dat voor het jaar 1966 nog een bedrag van rond 120 mil
joen gulden te dekken overbleef. Het kabinet vond dit door de vennoot
schapsbelasting voor winsten boven 100.000 gulden met twee punten, in 
plaats van één te verhogen en door de accijns op benzine niet met één 
maar met twee centen per liter op te voeren. Ter compensatie van de 
verhoogde vennootschapsbelasting zou dan de verrekening van het divi
dend voor de inkomstenbelasting, dat tien punten gaat bedragen, worden 
verhoogd tot 16 punten. Hetgeen de schatkist weer 31 miljoen zou kosten. 
De gehele verrekening van 16 punten betekent 80 miljoen inkomsten
derving voor de schatkist. Voorts had minister Vondeling nog enkele 
kleinere verschuivingen aangebracht, zoals de vermindering van de stij
ging van de omzetbelasting op bromfietsen. Essentieel voor de grote 
regeringspartijen was overigens wel, dat het kabinet de omzetbelasting 
op textiel en schoenen niet volledig heeft laten vallen: de herinvoering 
van deze belasting is een jaar uitgesteld en zal dan slechts de helft van 
de oorspronkelijke voorgestelde percentages bedragen, resp. 1 Yz voor tex
tiel en 2Yz voor schoenen. 

Dat plan werd in grote trekken door de regeringspartijen wel geaccep-
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teerd. De kleine partijen stemden tegen vrijwel alle belastingverhogingen, 
de vv.o. tegen elk voorstel, de C.H.u. aanvaardde enkele wetsontwer
pen. Voor het kabinet lagen daar geen problemen. Die kwamen wel van 
de kant van twee regeringspartijen, nl. de P.v.d.A. en de A.R. De A.R. 
bleek wel voorstander te zijn van omzetbelasting op schoenen en textiel, 
maar tegenstander van twee cent accijns op benzine, de P.v.d.A. zorgde 
voor echte moeilijkheden, door mee te delen, dat zij vóór de verhoging 
van de vennootschapsbelasting was, maar tegen de verrekening van de 
dividendbelasting. En daarop liet de K.V.P.-woordvoerder Dr. Lucas 
weten, dat de afspraken dienen te worden nagekomen. Van socialistische 
zijde werd betoogd, dat deze verrekening niet tot de afspraken behoorde, 
die bij de kabinetsform~ltie waren gemaakt. 

De schorsing van het debat na het antwoord van minister Vondeling 
en staatssecretaris Hoefnagels, was broodnodig om een oplossing te vin
den, die grotere moeilijkheden zou vermijden, C.q. voorkomen. Want de 
K.V.P. wenste alleen dan de hogere vennootschapsbelasting te aanvaarden 
als de verrekening er tegenover stond, de P.v.d.A. bleef zich op het 
standpunt stellen alleen gebonden te zijn aan bij de formatie gemaakte 
afspraken. De stelling van de minister van financiën, prof. dr. ir. A. Von
deling, cat de regering zich zal verzetten tegen verschuivingen in de be
lastingen van de indirecte naar de directe sfeer en van de particuliere 
naar de bedrijfssfeer of omgekeerd, gooide wat olie op de golven. Daar
mee immers maakte de minister de P.v.d.A. duidelijk, dat zij welis
waar bezwaren kan maken als later de verrekening van de dividend
belasting aan de orde komt, maar dat zij de gelden, die daarmee gemoeid 
zijn niet zal kunnen gebruiken voor b.v. verlaging van de loonbelasting 
of iets dergelijks. De P.v.d.A. deed kennelijk of zij deze verklaring 
niet had gehoord. Een aantal leden van de socialistische fractie stemde 
vóór een amendement-Scholten (C.H.U.) om nog geen beslissing te nemen 
over de invoering van de omzetbelasting op textiel en schoenen. Want, 
zo redeneerde de heer Baart (P.v.d.A.) deze belasting is ook in 1967 
niet nodig, omdat we tegen de verrekening van de dividendbelasting zijn 
en dat levert de schatkist dan 80 miljoen op. Het amendement werd 
echter met 85 tegen 41 stemmen verworpen. Daarmee was de beslis
sing gevallen: het Nederlandse volk moet in 1966 rond 480 miljoen gulden 
meer aan belasting opbrengen, terwijl dit bedrag in 1967 zal stijgen tot 
f 800 miljoen. Wel houdt het kabinet vast aan de tweede tranche van 
de belastingverlaging, die reeds onder het kabinet-Marijnen tot stand was 
gekomen en die op 1 januari 1967 zal moeten ingaan. Door een amende
ment-Lucas (KV.P.) is echter de tweede punt verhoging van de vennoot
schapsbelasting - als stok achter de deur - tijdelijk geworden, Intussen 
zijn andere beslissingen nog niet aan het oordeel van de Staten-Generaal 
onderworpen. Met name dus de kwestie van de vennootschapsbelasting 
en de daarmee samenhangende verrekening, de verlaging van de loon
en inkomstenbelasting via belastingspaarbrieven, de verlaging van de 
successierechten en de invoering van een vermogenswinstbelasting moe-
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ten nog aan de orde komen. De Kamers hebben wel besloten tot afschaf
fing van het kwitantiezegel. 

Defensie 

Zowel de algemene politieke en financiële beschouwingen als de debat
ten bij de afzonderlijke begrotingshoofdstukken en over de belastingmaat
regelen en het nieuwe dekkingsplan hebben bij regering en volksvertegen
woordiging een winstpunt veroorzaakt: het kostenbesef is fors aangewak
kerd. Het moge immers waar zijn, dat de uitspraak van minister Von
deling op Prinsjesdag: "De kraan zit dicht" niet bijster gelukkig was. 
Nu de Kamer over het totale pakket heeft gesproken is duidelijk gebleken, 
dat ook zij geen verdere stijging van de uitgaven onder de huidige om
standigheden wenst. Alle wensen, die bij de afzonderlijke begrotingen op 
tafel komen - en het zijn er zeer weinig geweest - moeten, willen zij 
gerealiseerd worden, gefinancierd worden binnen het totale begrotings
bedrag. Dat geldt met name voor het departement van Defensie, dat aan 
de bezuinigingen tot nu toe is ontkomen, omdat het zelf effectief op dit 
terrein werkzaam is geweest. Aan de andere kant moet minister De Jong 
uit het totale bedrag van f 2727 miljoen de soldijverhoging financieren, 
die hij op aandrang van de Tweede Kamer per I januari 1966 heeft toe
gezegd: twee kwartjes meer voor alle dienstplichtig personeel, in afwach
ting van de wedderegeling, die op 1 januari 1967 van kracht zal worden. 

Onderwijs en wetenschappen 

De debatten bij de begroting van Onderwijs en Wetenschappen hebben 
intussen geen geld gekost. Maar wel zal minister Diepenhorst volgend 
jaar met een prioriteitenschema bij de Kamer moeten komen. Dr. L. A. 
H. Albering (K.V.P.) heeft daarover een motie ingediend, die steun kreeg 
van de onderwijsdeskundigen van alle vijf grote fracties: P.v.d.A., V.V.D., 
A.R. en c.H.U. Deze motie luidde aldus: "De Kamer (-) van oordeel, 
dat het vraagstuk der prioriteiten voor het onderwijsbeleid in de komende 
jaren van groot belang is, verzoekt de regering na inventarisatie der vraag
stukken, die in dit beleid om een oplossing vragen, haar visie te geven 
op het prioriteitenschema, dat haar voor de komende jaren voor ogen 
staat, met vermelding van de vermoedelijke financiële consequnenties". 

Gezien het feit, dat de begroting van Onderwijs, nu reeds veruit de 
hoogste van de rijksbegroting, in de komende jaren nog veel meer geld 
zal vergen, is het duidelijk, dat de Kamer mede invloed wil uitoefenen 
op de volgorde, waarin de verschillende wensen zullen worden ingewil
ligd. Het onderwijs is een zeer belangrijke zaak. Men moet tijdig de 
beslissingen nemen, die het beleid voor de nabije toekomst bepalen. De 
Kamer wil weten, in welke richting de regering koerst. Vandaar, dat 
minister Diepenhorst, hoewel zacht tegenspartelend, aan een dergelijk 
schema niet zal kunnen ontkomen. 
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Nieuwe boeken 

DR. J. R. TOUSSAINT: "De 
Labour Party en de Britse Volks
huishouding". NV. Drukkerij De 
Eendracht, Schiedam. 

Op een proefschrift onder boven
staande titel promoveerde aan de 
Economische Hogeschool te Rotter
dam op 4 november jJ. tot doctor in 
de Economische Wetenschappen, de 
heer J. R. Toussaint. Als promotor 
trad op Prof. H. W. Lambers. 
Het proefschrift bestaat uit twee de
len, te weten: De economische aspec
ten in de programma's van 1918-1951 
m de beleidsinstrumenten in de pe
riode 1945-195l. 
In het eerste deel worden achtereen
volgens behandeld de fundamenten 
van de Labour Party, de algemene 
inhoud der programma's, economi
sche orde en productiebestel, natio
nalisaties buiten de monetaire sfeer, 
de herverdeling van het nationale in
komen en enige conclusies. 
Het tweede gedeelte behandelt de be
leidisinstrumenten in de periode van 
1945-1951. Dit gedeelte omvat de in
strumenten naast de nationalisaties en 
de nationalisaties. In het eerste deel 
komen aan de orde centrale plan
ning, overheid en onvolledige mede
dinging en enige conclusies. In het 
tweede deel enige instrumentale as
pecten van de nationalisaties, enige 
finale aspecten van de nationalisaties 
en enige conclusies. 
Het overzicht van de geraadpleegde 
literatuur bestaat uit elf pagina's, het
geen de lezer niet mag afschrikken, 
daar het feitenmateriaal in het proef
schrift op een voortreffelijke wijze is 

gecombineerd. Een personen- en za
kenregister vergemakkelijken het na 
doorwerking van het boek de aan de 
orde gestelde vraagstukken nog eens 
te recapituleren. 
In het kader van deze boekbespreking 
zou het ondoenlijk zijn diepgaand op 
de vele punten in te gaan, die Tous
saint heeft behandeld. Wij deden 
daarom slechts een greep daaruit in 
de hoop hiermede een beeld van het 
proefschrift te geven. 
Voor een goed begrip van het proef
schrift zijn de eerste dertig pagina's 
van belang. Schrijver betoogt hierin, 
dat de Labour politiek sterk is be
invloed door de in de Fabian Society 
heersende opvattingen. De naam Fa
bian Society zinspeelt op de Romein
se generaal Fabius Maximus, bijge
naamd de treuzelaar. Men wilde de 
hervormingsplannen niet forceren. 
Het fabianisme was een combinatie 
van twee geestelijke stromingen. In 
de eerste plaats was het een exponent 
van het Britse Liberale denken, ver
volgens een weerslag van het marxis
me. Hierbij valt op te merken, dat 
men de na te streven doeleinden 
langs democratische weg wilde berei
ken. 
Schrijver constateert, dat van een cen
trale planning niet veel is terecht ge
komen en dat de planning zich aan
vankelijk binnen de sfeer van het 
bestaande administratieve mechanis
me, dat tijdens de tweede wereld
oorlog is tot stand gekomen, heeft 
voltrokken. In het kader van de libe
ralisatie openbaarde zich zelfs tussen 
de jaren 1945 en 1951 een geleidelijke 
afbraak van het planningmechanisme. 
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Tegelijkertijd kon men door de op
mars van de bedrijfstaksverbonden 
- te vergelijken met de Nederlandse 
kartels - en de development coun
cils een streven naar bedrijfstaksge
wijze autonomie waarnemen. 
Wat de development councils betreft, 
die men wel eens vergelijkt met onze 
P.B.O.-organen, merkt schrijver op, 
dat deze weinig levensvatbaarheid 
hebben getoond, mede door het feit, 
dat de werknemersvakverenigingen 
samenwerking in geïntegreerd ver
band onverenigbaar achten met hun 
werkelijke positie en doelstrevingen, 
nl. de continuatie van hun sociale 
strijdvaardigheid vooral op het gebied 
van de lonen. Ook aan werkgevers
zijde, waar men aanvankelijk passief 
stond tegenover de development 
councils, rees daartegen steeds meer 
verzet. 
Ten aanzien van de kartel wetgeving 
merkt schrijver op, dat het zwaarte
punt werd gelegd bij het onderzoek, 
zodat van een effectief kartel beleid 
weinig terecht is gekomen. In een 
aantal concrete gevallen bleef ingrij
pen o.a. achterwege vanwege gevrees
de terugslag op de werkgelegenheid. 
Verder wordt opgemerkt, dat Labour 
in 1956 - hierbij handelend tegen 
haar eigen beginselen - opponeerde 
tegen het verbod van collectieve ver
ticale prijsbinding bij een gelijktijdige 
vergroting van de mogelijkheid tot 
toepassing van individuele verticale 
prijsbinding. Men handelde aldus, 
omdat men in de voorstellen van de 
conservatieve regering een begunsti
ging zag van de grote ondernemingen 
ten detrimente van de kleine- en mid
denbedrijven. 
De realisering van Labour's program
mapunten concentreerde zich hoofd
zakelijk op het naasten van enige be
langrijke industrieën, zoals de kolen
mijnbouw, de vervoerssector, de 
elektricteits-, gas-. ijzer- en staal
industrieën. Uitvoerig wordt ingegaan 
op de naasting van deze industrieën, 
de schadevergoedingsregelingen en de 
organisatorische aspecten. De schade-
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vergoeding werd gebaseerd op de 
waarde van de activa voor de betrok
ken eigenaren en niet op de econo
mische betekenis van de bewuste ac
tiva voor de gemeenschap, hetgeen 
vooral bij de spoorwegen tot een on
evenredige zware belasting van het 
genationaliseerde bedrijf heeft geleid. 
Toussaint constateert, dat bij de ge
naaste industrieën na enige jaren for
midabele financieringstekorten ont
stonden. Deze waren zeker niet al
leen toe te schrijven aan de gevolgde 
politiek met betrekking tot de schade
vergoeding van de vroegere eigenaren 
van de betrokken ondernemingen. Zij 
hielden voor een groot gedeelte ook 
verband met de noodzakelijk geble
ken moderniseringen, die achterwege 
waren gebleven hetzij tengevolge van 
verwaarlozing hetzij tengevolge van 
de tweede wereldoorlog. Hiertegen
over stond een groot financierings
overschot bij het privaatrechtelijk ge
organiseerde bedrijfsleven. 
Het grote voordeel van de nationali
saties is - volgens schrijver - ge
legen in het steeds verder tot ont
wikkeling komen van de externe de
mocratie, waaronder wordt verstaan 
de zeggenschap van de gemeenschap 
over de genationaliseerde bedrijven. 
Voor deze zeggenschap ziet hij in 
Engeland meer perspectieven dan 
voor de interne democratie, de mede
zeggenschap van de werknemers in 
de aangelegenheden van de onderne
ming. Terwijl bij de externe demo
cratie de invloed van de zijde van de 
gemeenschap aanvankelijk door de 
betrokken ministers werd uitgeoefend, 
constateert schrijver, dat later het 
parlement steeds meer wordt betrok
ken bij de beoordeling van de gang 
van zaken bij de genationaliseerde 
bedrijven. 
Wij mogen Toussaint's werk, waarin 
de vele facetten van de door Labour 
gevoerde politiek op objective wijze 
zijn belicht, de geïnteresseerde lezers 
warm aanbevelen. 

J. C. 
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Het gemeenteprogram 1966-1970 

door B. Funk 

H et vastgesteld gemeenteprogramma 1966-1970 zet - na een inleiding
in een 20-tal formuleringen uiteen, welk beleid in de toekomstige 

jaren door de gemeenten zal dienen te worden gevoerd. 
Het lijkt interessant eens nader te bezien, of en in hoeverre in het 

verleden reeds rekening werd gehouden met datgene, wat in boven
genoemde twintig formuleringen naar voren wordt gebracht. Een visie 
hierover te geven in één opstel is onbegonnen werk en daarom is het 
doelmatig een keuze te doen. 

Zonder dat het in de bedoeling ligt de belangrijkheid van het onder
werp voorop te stellen, zouden wij gaarne willen beginnen een beschouwing 
te wijden aan de 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

De belangrijkheid van de gemeentelijke samenwerking, welker mogelijk
heid vroeger in afzonderlijke wetten was opgenomen, kwam in een speciaal 
licht te staan, toen de wetgever het nodig vond om voor deze gemeente
lijke samenwerking een speciale wet in het leven te roepen, t.w. de 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen, welke in 1950 tot stand kwam. 
De bevoegdheid van de gemeentebesturen tot het maken van gemeen
schappelijke regelingen tussen twee of meer gemeenten was voordien in 
de wet erkend, doch onvoldoende geregeld. Er waren wetten, die de 
mogelijkheid van het maken van deze regelingen uitdrukkelijk noemden. 
Zo kende men gemeenschappelijke regelingen op kleine schaal, zoals de 
mogelijkheid, opgenomen in de lageronderwijswet tot het maken van een 
regeling omtrent het toelaten van leerlingen op de openbare school in 
een andere gemeente (typerend voor de tijd), en verder mogelijkheden 
tot het maken van verordeningen regelende de keuring van vee en vlees 
ingevolge de vleeskeuringswet, verordeningen ter uitvoering van de waren
wet en dergelijke. 

De mogelijkheid van samenwerking tussen de gemeenten werd ook wel 
gesteld tegenover de (noodzaak van) grenswijziging. Immers een gemeente 
moet als bestuurseenheid in staat zijn haar bestuurlijke taak goed te 
vervullen, gezien in het licht van de eisen van de tijd. In het bijzonder 
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kwam de kwestie samenwerking. dan wel samenvoeging naar voren als 
gevolg van de groei van de grotere gemeenten. Deze gemeenten toonden 
over het algemeen meer groeikracht en zo kwam het voor, dat meer
malen op samenvoeging v"erd aangedrongen in dien zin, dat gemeenten 
bij elkander zouden worden gevoegd, omdat zij naar elkander waren toe
gegroeid, ofwel omdat de uitgroei van een grote stad de toevoeging van 
gedeelten van andere ~ meestal kleine gemeenten ~ gewenst zou maken. 

Hierbij kwam de vraag naar voren of niet voldoende oplossing zou 
kunnen worden geboden door gemeenschappelijke regeling van belangen. 
De uitbreiding van het grondgebied van een grotere gemeente ten koste 
van het bestaan van een kleine aangrenzende gemeente is meermalen 
toegepast. De steden groeiden echter door en het gevaar bestaat, dat 
de afstand tussen besturen en bestuurden te groot wordt, met als gevolg: 
het verdwijnen van de gemeenschapszin. 

De nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen, welke de districts
gedachte ~ voorgesteld door de staatscommissie Koelma in 1947 ~ 
afwees, behandelt de aangelegenheid op uitvoerige wijze en een groot 
voordeel IS, dat alies wat de intergemeentelijke samenwerking aangaat, 
in deze wet is bijeengevoegd. Geleidelijk aan werd van het maken van 
gemeenschappelijke regelingen meer gebruik gemaakt en zo kwamen 
regelingen tot stand voor samenwerking van gemeenten op het gebied 
van recreatie, gezondheidszorg, bouw- en woningtoezicht, brandweer, gas
voorziening, aanleg van wegen, drinkwaterleiding en vele andere. 

De drang naar samenwerking op bredere grondslag is in de laatste 
jaren sterk naar voren gekomen. Als we bezien, wat in de laatste jaren 
in de provincie Noord-Brabant is geschied, valt ons het eerst in, dat 
in 1964 is tot stand gekomen een 

1. Regeling Samenwerkingsorgaan Agglomeratie Eindhoven. 

Dit is een regeling, tot stand gebracht tussen de gemeenten Best, 
Eindhoven, Geldrop, Heeze, Nuenen c.a., Oirschot, Son en Breugel, Val
kenswaard, Veldhoven en Waalre, gezamenlijk dus 10 gemeenten van 
allerlei aard en grootte. De overwegingen, welke aan de totstandkoming 
voorafgaan, luiden als volgt: 

"Overwegende, dat een evenwichtige ontwikkeling van het zich als 
een sociaal-economische eenhe,id manifesterende en zich dynamisch ont
wikkelend gebied van voornoemde gemeenten een vèrgaande bestuur
lijke integratie vraagt: 

dat in het kader van dit desideratum gezamenlijke behartiging van 
de belangen van de ruimtelijke ordening geen uitstel kan leiden; 

dat verdere bestuurlijke samenwerking en totstandkoming van voor 
integratie noodzakelijke bestuurlijke instituties zal moeten worden 
bevorderd; " 
Uit deze overwegingen blijkt wel duidelijk, wat bij het totstandkomen 

van deze uit 46 artikelen bestaande regeling voor ogen heeft gestaan. 
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Zij is gemaakt, nadat afgevaardigden van de colleges van B. en W, van 
de betreffende gemeenten een commissie hadden ingesteld, welke tot taak 
had advies uit te brengen over een zo gefundeerd mogelijke samenwerking 
op korte termijn. Een van de belangrijkste conclusies van het uitgebracht 
rapport van de centrale werkcommissie en het Economisch Technologisch 
Instituut was, dat de agglomeratie Eindhoven is een zich dynamisch ont
wikkelende sociaal-economische eenheid. Deze karakterisering vloeide 
logisch voort uit de geconstateerde veelheid en complexiteit van funda
mentele relaties in de agglomeratie. De commissie kwam o.m. tot de 
conclusie, dat: 

a. de bestaande uitbreidingsplannen onvoldoende op elkaar zijn af
gestemd; 

b. in het totaal van deze plannen niet op voldoende of althans niet 
op evenwichtige wijze is voorzien in de projectie van bijkomende voor
zieningen, welke in de agglomeratie tot stand zullen moeten komen; 

c. het noodzakelijk is, de planning van thans en de planning op langere 
termijn op elkaar af te stemmen, waarbij in aanmerking genomen moet 
worden, dat geruime tijd pleegt te verlopen tussen het tijdstip, waarop 
de stede bouwkundige plannen worden ontworpen en het tijdstip, waarop 
zij worden gerealiseerd. 

Het is niet de bedoeling diep in te gaan op de inhoud van de regeling; 
daarvoor is zij te uitgebreid. Wij mogen volstaan met vermelding van 
doelstelling, en samenstelling van de agglomeratieraad en dagelijks 
bestuur. 

Doelstelling. 

"art. 4. Het samenwerkingsorgaan heeft tot doel: 1. Het behartigen 
van gemeenschappelijke belangen op het gebied van de ruimtelijke 
ordening binnen de agglomeratie; 2. het bevorderen van bestuurlijke 
samenwerking en het voorbereiden van de instelling van voor bestuuwjke 
integratie noodzakelijke instituties". 

Samenstelling en werkwijze van de agglomeratieraad. 
art. 5, sub 1. De agglomeratieraad, onverschillig of de voorzitter er 

al dan niet lid van is, bestaat uit: a. de burgemeesters der aan de 
regeling deelnemende gemeenten; b. acht leden, aan te wijzen uit en door 
de raad van de gemeente Eindhoven; c. twee leden aan te wijzen uit en 
door de raad van elke andere aan de regeling deelnemende gemeente. 

Samenwerking en werkwijze dagelijks bestuur. 
art. 15, sub i. Het dagelijks bestuur bestaat uit 6 leden, t.w. de voor

zitter van het samenwerkingsorgaan; b. twee leden door de agglomeratie
raad te kiezen uit hen, die daarin zitting hebben van de zijde van de ge
meente Eindhoven; c. drie leden, door de agglomeratieraad te kiezen uit 
hen, die daarin zitting hebben van de zijde van de overige aan de regeling 
deelnemende gemeenten". 

Uit de omstandigheid, dat de agglomeratieraad o.m. bestaat uit 
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8 + 9 X 2 = 26 leden, welke worden aangewezen uit en door de gemeente
raden van de aangesloten gemeenten, blijkt, dat voldoende waarborg is 
gegeven, dat de democratische openbaarheid en verantwoordingsplicht 
tot hun recht komen. Zulks kan eveneens het geval zijn bij een goede 
keuze van leden van het dagelijks bestuur. 

Als we nu, naast de inhoud van art. 4 lid 1, nog vermelden, dat volgens 
art. 22 de agglomeratieraad een stedebouwkundig ontwikkelingsprogram
ma vaststelt, inhoudende richtlijnen voor de inrichting en uitvoering van 
gemeentelijke stedebouwkundige maatregelen en dat hij een dienst in
stelt voor onderzoek en stedebouw, dan moge met het vorenstaande zijn 
aangegeven, dat door de agglomeratie Eindhoven op het gebied van inter
gemeentelijke samenwerking een belangrijke regeling is tot stand ge
bracht, waardoor de nodige initiatieven kunnen worden ontplooid t.a.v. 
de ruimtelijke ordening enerzijds en ter voorbereiding van voorstellen 
om te komen tot de bestuurlijke integratie anderzijds. 

Overigens moge nog worden vermeld, dat naast de nieuwe regeling is 
blijven bestaan de gemeenschappelijke regeling voor het Recreatieschap 
Agglomeratie Eindhoven. 
2. Een soortgelijke regeling als die voor Eindhoven en omgeving is in 
1965 in het leven geroepen als 

Regeling stadsgewest 's-Hertogenbosch, en wel door de gemeenten 
Berlicum, Boxtel, den Dungen, Empel en Meerwijk, Engelen, Esch, Hees
wijk, Helvoirt, 's-Hertogenbosch, Liempde, Nuland, Rosmalen, Schijndel, 
St. Michielsgestel, Vlijmen en Vught. 

De overwegingen, die tot deze regeling leidden, luiden: 
"Overwegende, dat een harmonische ontwikkeling van deze gemeenten 

krachtig zal kunnen worden bevorderd door een hechte bestuurlijke 
samenwerking; 
dat in het kader hiervan gezamenlijke behartiging van belangen op 
het gebied van de ruimtelijke ordening urgent is, terwijl ook verdere 
samenwerking behoort te worden nagestreefd." 
De doelstelling, samenstelling en werkwijze van de gewestelijke raad 

(i.p.v. agglomeratieraad) en van het dagelijks bestuur komen veel 
overeen met hetgeen hieromtrent in de regeling voor Eindhoven en 
omgeving is opgenomen. De voor 's-Hertogenbosch met omgeving gel
dende regeling preciseert nog meer zijn bedoelingen door de bepaling, 
dat de gewestelijke raad een gewestelijk structuurplan zal vaststellen 
en het dagelijks bestuur met de opstelling hiervan wordt belast. Ook bij 
dit stadsgewest is de planologische ontwikkeling het primaire doel. 
Wanneer het gewestelijk structuurplan met inachtneming van de in de 
regeling gestelde procedure is vastgesteld, zijn de aangesloten gemeenten 
verplicht dit in eigen structuurplannen en/of bestemmingsplannen uit te 
werken. Daarom wordt in de regeling o.m. gesproken van gemeentelijke 
planologische maatregelen, als bedoeld in hoofdstuk IV van de wet op 
de Ruimtelijke Ordening. Deze redactie is expres gekozen, omdat de 
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bestaande woningwet binnenkort door de wet op de Ruimtelijke Ordening 
zal worden vervangen. Men beoogt dus een opstelling van een inter
gemeentelijk structuurplan, zulks vooruitlopend op het streekplan, waar
van de vaststelling bij de wet Ruimtelijke Ordening aan Provinciale Staten 
is opgedragen. 

Het Bossche stadsgewest omvat een inwoneraantal van ongeveer 190.000. 
3. Ten slotte zij melding gemaakt van het bestaan van de Streekraad 

Midden-Brabant. 
In deze streekraad hebben zitting de burgemeesters van 24 gemeenten: 

Alphen c.a., Baarle Nassau, Berkel-Enschot c.a., Diessen, Dongen, Dru
nen, Geertruidenberg, Gilze-Rijen, Goirle, 's-Gravenmoer, Haaren, Heus
den, Hilvarenbeek, Hoge en Lage Mierde, Loon op Zand, Moergestel, 
Oisterwijk, Oost- West- en Middelbeers, Raamsdonk, Sprang-Capelle, 
Tilburg, Udenhout, Waalwijk en Waspik. 

Voor het onderzoek t.b.V. een structuurplan is een directorium ingesteld, 
dat tot taak heeft: 

a. toezien en bevorderen, dat het werk zoveel mogelijk volgens plan 
verloopt; b. het geven van opdrachten aan derden voor het vervaardigen 
van nota's, die voor de vorming van een visie in de werkgroepen on
ontbeerlijk zijn; c. het beheer der financiële middelen. 

Uit het interim-verslag omtrent de stand van werkzaamheden van 
deze streekraad blijkt, dat reeds belangrijk werk is verricht ten behoeve 
van de gehele streek. Er werden werkgroepen ingesteld voor: a. Ruimte
lijke voorzieningen t.b.V. de niet-agrarische werkgelegenheid omstreeks 
1975 en omstreeks 1990/2000; b. de agrarische werkgelegenheid; 
c. sociaal-culturele voorzieningen en sociaal-kerkelijke voorzieningen; 
d. verkeer en e. recreatieve voorzieningen. Omtrent al deze onderwerpen 
zijn studie-rapporten uitgebracht en werden deskundigen geraadpleegd. 

Als doelstelling wordt in het huidige stadium vooralsnog gedacht aan 
een structuurplan, waarin de structurele mogelijkheden en wenselijkheden 
van de toekomstige ontwikkeling van de regio Midden-Brabant in grote 
lijnen worden neergelegd. Dit structuurplan zal dan na aanvaarding door 
de gemeentebesturen leidraad zijn voor het beleid in de afzonderlijke 
gemeenten. Volgens het verslag zijn belangrijke, goed gedocumenteerde 
en van veel bewijsmateriaal voorziene conclusies getrokken ten aanzien 
van de toekomstige ontwikkeling van Midden-Brabant. 

Een vergelijking van de werking van deze streekraad met de op de 
wet gebaseerde gemeenschappelijke regelingen voor Eindhoven en 's-Her
togenbosch en omgeving toont aan, dat Midden-Brabant met het voor
bereidende werk is begonnen en dit voor een groot deel heeft beëindigd 
in onderlinge samenspreking, vóórdat een definitieve gemeenschappelijke 
regeling werd tot stand gebracht. Het verslag eindigt dan ook met een 
aanvullende toelichting, waarin gezegd wordt: 

"dat de streekraad van mening is, dat de realisering van de in de 
voorafgaande conclusies neergelegde ideeën omtrent de gevolgen, die 
het proces van de schaalvergroting heeft op de leefbaarheid van de 
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kernen en op de structurering van het gewest, zoals deze tot uitdrukking 
komt in de functietoekenning van de kernen, nadere sociaal-pedagogische 
activiteiten impliceert. Een vruchtbare doorwerking van deze gedachte 
in de afzonderlijke gemeenten - voorwaarde van een in dit opzicht 
doeltreffend beleid van de gemeentebesturen - zal alleen kunnen worden 
bereikt, indien deze ideeën niet alleen van bovenaf, maar ook onder 
de gemeentenaren zelf ingang vinden. Te denken valt hierbij b.v. aan 
voorlichtingsbijeenkomsten voor de verschillende bevolkingsgroepen in 
de gemeenten. Een soortgelijke wens tot voorlichting ... enz." 

Zo ziet men, dat ook zonder directe gebruikmaking van de wet gemeen
schappelijke regelingen voor de totstandkoming van een gewestelijk 
structuurplan belangrijk werk kan worden verricht, zulks als voorbereiding 
(wellicht) van door de raden der betrokken gemeenten vast te stellen 
gemeenschappelijke regelingen, welker vaststelling dan gebaseerd kan 
zijn op een massa belangrijke bekend zijnde gegevens en deskundigen
rapporten omtrent de gehele streek. 

Tenslotte wijzen wij erop, dat onlangs is verschenen "Een studie 
over de sociaal-economische en ruimtelijke ontwikkeling van de provincie 
Noord-Brabant", kort aangeduid als de welvaartsbalans en het ontwikke
lingsplan 1965. In het kader van de gemeentelijke samenwerking is deze 
studie van groot belang, omdat een bestudering daarvan de indruk vestigt, 
dat het provinciaal bestuur hierdoor mede inzicht heeft willen verschaffen 
omtrent in de provincie Noord-Brabant bestaande mogelijkheden van 
intergemeentelijke samenwerking. 

KANTTEKENINGEN BIJ HET KY.P.-GEMEENTEPROGRAM 

1966-1970 

N u het gemeenteprogram 1966-1970 van de Katholieke Volkspartij door 
de Partijraad definitief is vastgesteld bestaat voor de onderschei

dene afdelingen ruimschoots gelegenheid te overwegen of het op hun 
weg ligt er nog bepaalde punten aan toe te voegen voor wat betreft de 
eigen plaatselijke behoeften en desirata. Ook zal bij velen de vraag 
naar voren komen welke bedoeling achter de onderscheidene programma
punten schuil kan gaan. Het is namelijk niet de gewoonte - en naar mijn 
mening ook niet gewenst - in een program zelf motiveringen op te nemen. 
Allereerst wordt dan het geheel te omvangrijk, doch men dient zich ook 
te hoeden voor te veel commentaar, aangezien aan een stelling vaak meer 
dan één beweegreden ten grondslag ligt. Dit alles neemt niet weg dat in 
een tijdschriftartikel enig commentaar met betrekking tot enkele stellingen 
en programmapunten wel nuttig kan zijn. Om deze reden geven we gaarne 
gevolg aan het verzoek het programma van enige kanttekeningen te voor
zien. 
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In de inleiding lezen we allereerst een pleidooi voor de zelfstandigheid 
- of zo men wil "autonomie" - van de gemeente in het algemeen. Als 
eigen territoriaal orgaan heeft zij eigen taken, die niet zo maar in een 
centraal dwangbuis zijn te snoeren, wil men aan de interesse voor de 
behartiging van eigen gemeentelijke zaken niet in ernstige mate afbreuk 
doen. Wel laat de tekst hier direct op volgen dat we in het huidige tijds
bestek de gedachte der schaalvergroting ruim baan moeten geven en over 
de grenzen van de eigen gemeente heen dienen te kunnen zien. De streek
gedachte in bestuurlijk opzicht wordt dan ook in belangrijke mate voor
gestaan. 

Bij de samenwerking tussen gemeente en particulier initiatief wordt 
de wens uitgesproken dat de gemeente doet wat in haar vermogen ligt 
om de afstand tussen bestuur en bestuurden zo klein mogelijk te maken. 
Hieraan kan de gemeente veel af en toe doen. Door tijdige en volledige 
informatie op het gebied van bestemmingsplannen e.d. kan zij er in 
ruime mate toe bijdragen een levendige belangstelling gaande te houden. 
Zonder het subsidiariteitsbeginsel te schenden zal de gemeente gerust 
in bepaalde gevallen zelf het initiatief kunnen nemen, als zij er maar voor 
zorgt dat het particulier initiatief, zodra dit eenmaal op gang is gebracht, 
ruime ontplooiingskansen krijgt. 

De gemeente - die vaak het gelag in financieel opzicht betaalt - be
hoeft met betrekking tot haar belangstelling zich niet zover terug te trek
ken dat zij volstaat met een louter financiële controle. Zonder op de stoel 
van het particuliere orgaan te gaan zitten mag zij zich in bepaalde ge
vallen wel degelijk mengen in het doen en laten van de particuliere or
ganen, indien zij vreest dat de gelden die zij in bepaalde ondernemingen 
steekt, dreigen minder doelmatig aangewend te worden. Dit mag uiter
aard niet ontaarden in bedilzucht. 

Aan het chapiter van de intergemeentelijke samenwerking, het stads
gewest en de districtsvorming hebben we elders in dit tijdschrift al in 
meer uitgebreide zin aandacht geschonken, zodat ik daarnaar moge ver
wijzen. Wel mag er hier nog op gewezen worden dat een van de program
mapunten is het desideratum dat de gemeentebesturen alles in het werk 
dienen te stellen om de burgerij vertrouwd te maken met de noodzaak 
van regionale samenwerking en haar te gewennen aan de gedachte van 
schaalvergroting en bestuursconcentratie. 

Dit programmapunt heeft de schijn een mooie kreet te zijn. Het is 
echter geenszins een holle phrase. Wie dit denkt moet maar eens met 
een willekeurig ingezetene van zijn gemeente over dit onderwerp spreken 
en hem vragen wat hij daar van denkt. Meestal zal er dan in negatieve 
zin op gereageerd worden. Men wil er namelijk niet gauw aan toe te 
geven dat de eigen gemeente niet voor de vervulling van alle verlangens 
en voor de voorziening in het volledige verzorgingspakket kan zorg dragen. 
Nog steeds stelt men meer belang in het eigen primitieve vuilniskarretje 
dan in de dure regionale trommelwagen voor huisvuilophaling. Hoewel 
de gedachte van samenwerking in bestuurlijk opzicht wel veld wint bij de 
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bestuurders zelf is het geen eenvoudige zaak de bestuurden hiervan te door
dringen, laat staan ze er warm voor te laten lopen. 

Ter versterking van het Europees bewustzijn bij de burgers beveelt 
het program internationale contacten aan. Ongetwijfeld is dit nuttig, doch 
men hoede zich ervoor dat het niet blijft bij dure aardigheidjes voor hen 
die toevallig aan het contact deelnemen, zulks op overheidskosten. Nuttig 
acht ik het als uit het contact na enige jaren daadwerkelijke resultaten 
voor de gehele locale gemeenschap kunnen voortvloeien. 

Bij het onderdeel godsdienst en geestelijk -culturele waarden wordt een 
ruim standpunt voorgestaan ten aanzien van de verlangens van niet
godsdienstige groeperingen, voor zover deze voor hen uit een levensbe
schouwing voortvloeien. Deze gedachtem zijn nog van vrij jonge datum 
en menigeen zal er nog even aan moeten wennen. Voorts wordt een actieve 
gezinspolitiek aanbevolen waarbij behartiging van woningbouw, huisves
ting, onderwijs, maatschappelijk werk en gezondheidszorg als programma
punten genoemd worden. Men leide uit deze opsomming in volgorde niet 
af dat de gezondheidszorg slechts op de laatste plaats komt. 

Op het gebied van de openbare orde en goede zeden wordt zowel een 
positieve houding van de overheid verwacht als het van tijd tot tijd in
nemen van een volstrekt afwijzend standpunt indien men de grens van de 
algemene norm van behoren nadert. Positief dient de houding van de over
heid te zijn als het geldt de voorziening in voldoende gelegenheid tot 
gepaste ontspanning en steunverlening aan sportieve en culturele mani
festaties. 

Een loyale uitvoering van de zondagswet wordt bepleit, waarbij aller
eerst voorop wordt gesteld dat een ongestoorde uitoefening van de gods
dienstoefeningen gewaarborgd dient te zijn. In ons sterk gemengde Neder
land komt het nog wel eens voor dat de zondagswet in het geding wordt 
gebracht op momenten waarop de viering van deze dag door verschil
lende groeperingen op onderscheidene wijze plaats vindt. Zonder deze zaken 
op de spits te drijven wake men er voor de gevoelens van anderen met 
betrekking tot dit tere punt niet te krenken. 

Samenwerking van gemeenten wordt ook bepleit op het gebied van 
openbare orde en veiligheid. Het programma geeft geen definitie van open
bare orde. Op gevaar af van het uitlokken van kritiek van de zijde van 
hen, die er iets anders onder willen verstaan, zou ik als definitie willen 
lanceren "die situatie in het maatschappelijk verkeer, waardoor een 
rustig en vreedzaam verloop van zaken gegarandeerd is". Samenwerking 
in de opleiding van politie-personeel, alsmede gecoördineerde bestrijding 
van calamiteiten wordt in het program voorgestaan. Dit desideratum 
acht ik uitermate belangrijk. Uit mijn bestuurspraktijk herinner ik mij 
kersvers o.m. de ramp van 1 februari 1953. Toen waren er tal van 
goedwillende burgers, die het burgerlijk gezag wilden bijstaan. We konden 
met deze massale hulp echter niet veel beginnen, alvorens een en ander 
enigermate georganiseerd kon worden opgezet. Hier blijkt ook het nut 
van goed opgeleide ploegen voor burgerlijke verdediging, brandweer, 
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geneeskundige teams, oprUlmmg en redding enz. Alleen met deze samen
werkingsverbanden, die te voren opgezet en getraind zijn kan men in 
tijd van nood iets beginnen. Anderen lopen op dergelijke momenten meer 
in de weg dan dat zij iets goeds doen. 

Met betrekking tot het beleid op het stuk van de ruimtelijke ordening 
wordt voorzichtigheid aanbevolen, waar het geldt de aanwending van 
landbouwgronden voor openbare doeleinden en woningbouw. Krotoprui
ming en sanering staan als afzonderlijke punten onder dit hoofdstuk, als 
zijnde van groot belang, genoemd. Intercommunale samenwerking dient 
ook op dit punt bevorderd te worden. Verheugend is wel dat op dit terrein 
de gedachte gaat veld winnen om streekstructuurplannen te ontwerpen, 
waardoor de gemeenten bereiken dat zij, dit met eigen inspraak doende, 
het gevaar ontlopen dat te eniger tijd soortgelijke maatregelen gebiedend 
van hogerhand worden opgelegd. Tenslotte wordt wel een lans gebroken 
voor de belangen van de door deze ordeningspolitiek te treffen burgers, 
die ter wille van het algemeen belang in letterlijke zin het veld moeten 
ruimen. 

De recreatie vormt ook een afzonderlijk stuk van beleid, waaraan 
het programma dan ook een behoorlijke passage wijdt. Nu dit onderdeel 
van tijdsbesteding van de mens van zo grote betekenis gaat worden dient 
de gemeente bij haar stedebouwkundige maatregelen te denken aan voor
zieningen en inrichtingen voor actieve en passieve ontspanning. Dit wil 
uiteraard niet zeggen dat iedere gemeente nu in een recreatie-oord her
schapen moet worden. Ook op dit punt moet de spreidingsgedachte veld 
winnen en waarom zou men ultra-dure voorzieningen treffen ter plaatse, 
terwijl men in de nabijheid recreatiegebieden kan bezoeken, die van ouds
her - meestal dank zij de milde gaven van moeder natuur - vermaard
heid als recreatie-oord hebben en deze naam met ere dragen. Ook op dit 
terrein dienen we wel degelijk voor ogen te houden dat er in ons land nu 
eenmaal gemeenten dienen te zijn, die bij uitstek de functie krijgen van 
woongemeente, werkgemeente, recreatiegemeente enz. Een pleidooi voor 
deze stelling kan naar mijn mening met meer kracht van argumenten 
worden gevoerd als men bedenkt dat door de gebruikmaking van de hui
dige vervoersmiddelen er in ons land bijna geen afstanden van betekenis 
meer zijn. Tevens verlieze men niet uit het oog dat een eigenschap van 
de mens die recreatie zoekt ook vaak is het verlangen zich naar elders 
te begeven. Hij combineert dan ontspanning met een reis, die uiteraard 
ook tot deze ontspanning moet bijdragen en geen verkeerscongestie mag 
opleveren. Recreatie-behartiging mag niet gepaard gaan met ontluistering 
van natuurschoon. 

Bij het programma-onderdeel jeugd en haar vrije tijd wordt O.m. een 
actieve politiek voorgestaan waar het geldt de behartiging van de belan
gen van die jeugd, die niet door middel van een lidmaatschap in een or
ganisatorisch verband is opgenomen. De jeugdorganisatie worde zo weinig 
mogelijk in haar zelfstandigheid aangetast. Dit alleen kan de ontploiings
kansen van een dergelijke groepering bevorderen. Ook hier geldt echter 

317 



w.: 

weer dat de gemeente zich niet to,t een uitsluitend financiële medewerking 
en co,ntrole beho,eft te beperken. 

Spo,rt en spel dient de o,verheid niet alleen gro,te waarde to,e te kennen 
o,mdat deze activiteiten to,t de vo,rmen van recreatie gerekend kunnen 
worden, do,ch tevens vanwege hun grote vo,rmende waarden. De bevo,r
dering hiervan dient de o,verheid niet alleen te steunen met geld, do,ch 
tevens met het do,en to,tstandko,men o,f steunen van een spo,rtraad. Zij 
kan o,p dit gebied zeer verdienstelijk werken do,o,r de vo,orziening in lo,ka
liteiten en terreinen. Subsidiëring van spo,rto,rganisaties, waarbij zo,veel 
mo,gelijk eigen werkzaamheid mo,et wo,rden gestimuleerd, dient zijn rechts
grond te vinden en een algemene subsidieregeling, zo,dat iedere gro,epe
ring, die aan bepaalde vo,orwaarden vo,ldo,et, met kans o,p succes een 
beroep o,p steun en medewerking van de o,verheid kan do,en. 

Aan het o,nderdeel verkeer en vervo,er wo,rdt een vrij groo,t gedeelte 
van het pro,gramma gewijd. Deze nimmer aflatende zo,rg van de o,verheid 
heeft m.i. weinig po,litieke aspecten. To,ch mo,et de o,verheid - en dus 
o,o,k de gemeentelijke - o,p dit terrein zeer veel zorg aan de dag leggen, 
teneinde een no,o,dsituatie vóór te blijven en het ho,o,fd te bieden aan een 
dreigende o,ntwrichting. De desiderata o,p dit gebied zijn vrij duidelijk 
in het pro,gramma gefo,rmuleerd. Men leze er de tekst o,p na. Zo,wel bij 
het maken van bestemmingsplannen als bij uitvo,ering van technische vo,o,r
zieningen dient de o,verheid zicht vo,o,rtdurend een to,eko,mstig schrikbeeld 
- de verkeerschao,s - vo,o,r o,gen te ho,uden en zich daar in lo,kaal o,pzicht 
tegen te wapenen. Uiteraard zal vo,o,r wat interlo,kale verbindingen betreft 
een juiste samenwerking van plaatselijke, pro,vinciale en rijkso,rganen 
gebo,nden zijn. 

De Vo,lkshuisvesting heeft o,o,k thans weer een ruime plaats gekregen 
in het streefprogramma. Eenieder is er hier te lande nu wel van do,o,r
drongen dat dit belangrijke aspect van o,verheidszo,rg no,g steeds zeer ac
tueel is. To,ch wo,rdt in het huidige pro,gramma als no,vum geïntro,du
ceerd een meer qualitatieve vo,o,rziening. Het accent ligt niet zo, zwaar 
meer o,p de quantiteit. Als mijn perso,o,nlijke mening durf ik hier wel te 
stellen dat ik het mo,ment o,m de quantiteit naar de achtergro,nd te schui
ven vo,o,ralsno,g niet geko,men acht. Uiteraard is het to,e te juichen dat 
een to,eko,mstprogramma - wat het vo,o,rliggende in feite o,o,k is - tijdig 
een evo,lutie bepleit. De gemeente kan do,o,r haar grondpo,litiek de vo,lks
huisvesting belangrijke diensten bewijzen. Zij kan echter de gronden niet 
beneden ko,stprijs beschikbaar stellen o,mdat daarvo,o,r o,o,k haar do,o,rgaans 
de mo,gelijkheden o,ntbreken. 

Het o,nderdeel o,nderwijs vraagt van de gemeentebesturen speciaal aan
dacht met betrekking to,t de zo,genaamde randdiensten, waarbij gedo,eld 
wo,rdt o,p het bevo,rderen van handenarbeid, muziekbeo,efening en spo,rt 
(scho,o,lzwemmen), alsmede op dienstverlening do,o,r middel van scho,o,l
artsendiensten, scho,o,lpsycho,lo,gisch-, maatschappelijk-, pedago,gisch- en 
lo,go,pedisch werk. Oo,k wo,rden de gemeenten er o,p gewezen dat vo,o,r 
haar no,g grote taken liggen o,p het gebied van de lektuurvo,o,rziening, de 
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kunstzinnige vorming, volksuniversiteiten en beroepsopleiding. 
De zorg voor de culturele vorming van de mens mag in een gemeeente

program niet onbesproken blijven. Zowel door middel van hulp aan ama
teuristische vormen van cultuurbeoefening als aan de professionele kan 
de gemeente verdienstelijk werk verrichten. Tentoonstellingen - desnoods 
door hiervoor het gemeentehuis beschikbaar te stellen - brengen de cul
tuur dichter bij de mens. 

Door het subsidiëren van de restauratie van belangrijke monumenten 
kan de gemeente bijdragen tot het behoud van cultureel bezit. 

Het sociaal-maatschappe'lijk werk vraagt ook thans nog van de gemeenten 
offers en steun in velerlei opzicht. Speciaal wordt in dit gedeelte van het 
programma bepleit een gemeentelijke steun door middel van dienstcentra 
voor bejaarden, zorg voor gehandicapten, alsmede een uitvoering van de 
Algemene Bijstandswet overeeenkomstig haar doelstellingen. Ook de zorg 
voor buitenlandse arbeidskrachten is niet uit het oog te verliezen. 

Bij de zorg voor de volksgezondheid wordt speciaal de aandacht van 
de gemeenten gevestigd op haar taken met betrekking tot preventieve 
gezondheidszorg (zuigelingen- en kleuterbureaus, schoolgezondheidszorg, 
entingen, keuringen enz.) Speciale aandacht verdient de geestelijke volks
gezondheid, welke zorg, hoewel niet nieuw, in de toekomst toch in geheel 
andere banen dan vroeger geleid dient te worden. De zorg voor psychisch 
gestoorden buiten gestichten kan niet genoeg bepleit worden. 

Ook hebben de gemeenten in ons volgroeiende land een grote taak ten 
aanzien van de zorg met betrekking tot de bodem-, water- en luchtver
ontreiniging. Op dit punt is vaak een stringente toepassing van de Hinder
wet geboden. Ook op het gebied van de gezondheidszorg dienen de be
langen van bejaarden en langdurig zieken in het oog te worden gehouden. 

De belangen van het midden- en kleinbedrijf worden in het programma 
ook in de belangstelling van de raadsleden aanbevolen. De gemeente 
dient door haar tarievenpolitiek o.m. met de belangen van de zelfstan
dige ondernemers rekening te houden. 

Bij het chapiter van de personeelsaangelegenheden wordt zowel voor goe
de primaire als secondaire arbeidsvoorwaarden een lans gebroken. De be
vordering van opleidingsmogelijkheden voor personeel wordt warm be
pleit. Hierbij is ongetwijfeld gedacht aan kansen voor alom tot standko
mende bestuursscholen. 

Tenslotte bepleit het programma de totstandkoming van gemeentelijke 
investeringsplannen. Dit is naar mijn mening een programmapunt waar
aan op de duur niet valt te ontkomen. Diverse gemeenten hebben reeds 
een dergelijk streefprogramma. Alleen op deze wijze kan men overzien 
of het gemeentelijke voorzieningenpakket de voltooiing nadert en wat daar
aan - mede gelet op de voorzieningen elders - nog ontbreekt. Ook hier 
zij er met klem nog eens op gewezen dat hieruit niet mag worden gecon
cludeerd, dat iedere gemeente zelf voor iedere voorziening zorg dient te 
dragen. Veel zal op diverse onderdelen met andere gemeenten gezamen
lijk opgelost kunnen worden. 
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Een passage met hachelijke kanten in het programma is die over de 
financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten. Aan al hetgeen 
hier vermeld staat kan de gemeente eigener beweging niet zo heel veel 
doen. Wel zal zij er bij voortduring op bedacht moeten zijn dat zij verfij
ningen bepleit voor die taken, die op haar schouders drukken, waarvan 
het karakter toch wel exceptioneel genoemd mag worden. Ook zorg 
voor een eigen belastinggebied zij de gemeeenten - zodra de wet hiertoe 
betere uitzichten heeft - met klem aanbevolen. Met betrekking tot de 
exploitatie van nutsbedrijven dient de gemeente er om te denken dat zij 
meer uit moet zijn op kostendekking dan op winstbejag. 

Tenslotte bepleit het programma een doelmatige gemeentelijke politiek 
met betrekking tot onze jongste bodemschat, het aardgas. De gemeente 
zij er op bedacht dat ook de kleinverbruiker de zegeningen hiervan gaat 
genieten. Men hoede zich echter voor sprookjesgedachten en fancyprijzen. 
Reëel is toch immers dat rekening wordt gehouden met de aanzienlijke 
investeringen, die een omschakeling op aardgas in de eerstkomende jaren 
met zich medebrengt. Omstreeks 1970 zal dan zeer zeker aanleiding 
kunnen bestaan om in een volgend gemeenteprogram een pleidooi te 
leveren voor een meer aangepast tarief als thans mogelijk is. 

In het vorenstaande hebben we in grote lijnen het gemeenteprogram 
onder ogen genomen. Er is ongetwijfeld nog wel het een en ander over 
te zeggen. We volstaan echter met op te merken dat het nu de zaak is 
voor de onderscheidene raadsfracties om eens na te gaan wat zij van dit 
programma in hun plaatselijk streefschema kunnen gebruiken. Uiteraard 
hebben zij volop gelegenheid tot aanvulling naar rato van de lokale situatie. 
Mochten zij daarin nog punten van algemene strekking ontmoeten, die ge
voegelijk in een landelijk programma thuis behoren dan komt het mij 
gewenst voor dat zij die naar voren brengen, opdat hiermede een volgende 
maal rekening kan worden gehouden. 
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Het Congres van de Europese Christen

Democraten in Taormina 

door drs. Th. E. Westerterp 

H et zeventiende congres van de Europese Unie van Christen-Demo
craten (E.D.C.D.) - de nieuwe naam die in de plaats komt van 

de vroegere, weinig zeggende, benaming Nouvelles Equipes Internatio
nales -, welk congres van 9 tot 12 december in Taormina (Sicilië) is 
gehouden, mag zonder meer als een groot succes worden beschouwd. 
Natuurlijk heeft het feit dat deze bijeenkomst midden in de winter plaats
vond in een gedeelte van Europa, waarop dat ogenblik juist de sinaasappels 
en citroenen hangen te rijpen, ongetwijfeld bijgedragen hebben tot de lust 
van sommige afgevaardigden om te komen. Wanneer echter drie minister
presidenten (van Italië, Oostenrijk en Nederland), meer dan twintig 
ministers en staatssecretarissen, enkele Europese bewindslieden en ruim 
honderdvijftig parlementsleden en andere afgevaardigden van de christe
lijke politieke partijen uit heel Europa naar dit congres zijn gekomen, 
mag hieruit toch wel worden afgeleid dat de Europese Unie van Christen
Democraten op weg is een echte politieke internationale te worden. 
Dat werd bij de huidige stand van de Europese eenwording ook wel 
hoog tijd. Ongetwijfeld hebben de nieuwe voorzitter, professor Mariano 
Rumor (tegelijkertijd secretaris-generaal van de Democrazia Christiana) 
en de nieuwe secretaris-generaal, Léo Tindemans (nu aftredend secretaris 
van de Belgische C.V.P.) een groot aandeel gehad in het welslagen van 
het congres. Wij menen dan ook dat de verwachting gewettigd is dat 
onder hun gezamenlijke leiding de christen-democraten er beter in zullen 
slagen een eigen gezicht te krijgen in de Europese en mondiale politiek. 
Wij zijn ervan overtuigd dat thans de eerste stappen op de weg naar 
succes zijn gezet. 

Het congres van Taormina heeft ook - op basis van diepgaande 
besprekingen in vijf commissies - een goede resolutie opgeleverd, waar
van wij de belangrijkste onderdelen hier willen samenvatten. In de eerste 
plaats hebben de christen-democratische partijen verklaard dat zij diep 
doordrongen zijn van het feit dat de vrede in de wereld ondeelbaar is_ 
Er moet een gemeenschappelijke politiek van de christen-democratische 
partijen worden vastgesteld in verband met de internationale problemen 
ten einde de volkeren en hun regeringen te beïnvloeden bij het streven 
naar een wereldpolitiek, gebaseerd op solidariteit en rechtvaardigheid. 
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Na deze beginseluitspraak volgt in de resolutie vervolgens een uit
voerige paragraaf over de crisis in de Europese Gemeenschappen. De 
E.U.C.D. blijft aandringen op de noodzaak de Verdragen van Rome 
en Parijs in hun geheel na te komen en uit te voeren. De E.U.C.D. heeft 
de wens geuit dat de Franse regering haar plaats in de organen van 
de Gemeenschappen weer zal innemen. Zij doet wel een beroep op de 
regeringen van de andere vijf landen om in het belang van de Gemeen
schap in haar geheel de toepassing van de Verdragen inmiddels voort 
te zetten. Aan de E.E.G.-Commissie wordt door de E.U.C.D. solidariteit 
en steun toegezegd. Het nationale kader is niet meer opgewassen tegen 
de problemen van de huidige realiteiten; alleen de institutionele inte
gratie kan praktische oplossingen bieden. Daarom sprak het congres zich 
unaniem uit voor het behoud van de bevoegdheden van de Europese 
Commissie, die onafhankelijk is van de regeringen doch verantwoordelijk 
voor het algemeen welzijn, alsmede voor het behoud van de meerder
heidsregel bij stemmingen in de Raad van Ministers in de Europese 
Gemeenschappen. 

De E.U.C.D. is er vast van overtuigd dat de parlementaire democratie 
de beste garantie biedt voor de verwezenlijking van de fundamentele 
christelijke beginselen, waarop een samenleving in vrijheid en gerechtig
heid moet worden opgebouwd, opdat de menselijke waardigheid optimaal 
tot ontplooiing kan komen. Overwegend dat vanuit dit gezichtspunt de 
vooruitgang van de communautaire integratie parallel moet lopen met 
de verbetering van de voorwaarden voor democratische controle, streeft 
de E.U.C.D. naar een versterking van de rol van het Europese Parlement 
en van zijn samenstelling door middel van rechtstreekse verkiezingen. 

Vervolgens wordt in de resolutie de wens uitgesproken dat het op te 
bouwen Europa open staat voor een broederlijke samenwerking met alle 
volkeren die zich willen aansluiten. De christen-democraten zullen er naar 
streven de invloedssfeer van de Gemeenschap te doen toenemen door 
de versterking van haar interne cohesie en door het aanknopen van zo 
nauw mogelijke economische banden met de andere landen van Europa, 
in het bijzonder met de geassocieerde landen en met de landen van de 
Europese Vrijhandelsassociatie (E.V A.). 

De E.U.C.D. wenst dat de Gemeenschap haar taak in de wereld vervult 
met behoud van de samenwerking met de Verenigde Staten van Amerika, 
een samenwerking die gebaseerd moet zijn op de geest van saamhorig
heid en openhartigheid in dialoog; aldus zal - in de onderlinge afhanke
lijkheid, die Kennedy wenste - de autonomie van Europa in een gelijk
waardig deelgenootschap tot stand kunnen komen. 

De E.U.C.D. zal trachten metterdaad vorm te geven aan de solidariteit 
van de Europese landen met de ontwikkelingslanden van Afrika en Azië, 
door bevordering van zowel rechtstreekse overheidssteun als van maat
regelen die de ontplooiing van particuliere initiatieven kunnen aanmoedigen. 
De nauwe samenwerking op politiek gebied met de christen-democratische 
partijen in Latijns-Amerika en op economisch gebied met de landen in 

322 



dit gebied in het algemeen heeft op het congres en in de resolutie ver
volgens veel aandacht gekregen. 

Het congres van de christen-democraten in Taormina is op Europees 
gebied echter ook verder willen gaan dan alleen uitspraken te doen over 
de huidige crisis in de bestaande Gemeenschappen. Zo wordt in de reso
lutie uitdrukkelijk verklaard dat de landen van de Gemeenschap een 
nauwere onderlinge samenwerking moeten bewerkstelligen op het gebied 
van de defensie en van de buitenlandse politiek. De afschrikwekkende 
gevaren van de nucleaire bewapening moeten door internationale verdragen 
worden uitgebannen. (Deze laatste zin geeft in de slotresolutie niet meer 
duidelijk weer wat in het ontwerp van drs. Schmelzer stond, namelijk 
dat Atlantische nucleaire structuren aanvaardbaar zijn, waarbij de ver
breiding van kernwapens door de afsluiting van overeenkomsten moet 
worden tegengegaan). 

Op sociaal-economisch terrein verbindt de Europese Unie van christen
democraten zich er toe een levende sociaal-economische democratie te 
helpen verwezenlijken, waarin het produktieproces dank zij het vrije initia
tief kan wortelen in alle lagen van de bevolking, zowel wat kapitaal
vorming als deelneming betreft; in een dergelijke structuur moeten de 
economische ingrepen van de staat toegepast worden volgens het sub
sidariteitsbeginsel en erop gericht zijn de algemene economische ontwik
keling af te stemmen op de bevrediging van de werkelijke behoeften van 
de samenleving. 

In de Oost-West-verhoudingen is bevordering van de ontplooiing van de 
menselijke waardigheid en van het democratisch streven van de volkeren 
van Midden en Oost-Europa een belangrijk doel. Contacten op economisch, 
sociaal, wetenschappelijk en cultureel terrein kunnen hierbij dienstig zijn, 
mits aan drie voorwaarden is voldaan: a) een gezamenlijke politiek van 
het Westen, b) het voorbeeld van een samenleving, gebaseerd op sociale 
gerechtigheid, c) een defensie-systeem dat in staat is de vrijheid en de 
onafhankelijkheid van de vrije wereld te waarborgen. 

In de slotparagrafen van de met algemene stemmen aangenomen reso
lutie roept het congres enerzijds de aangesloten christen-democratische 
partijen op samen de ontwikkeling van de Europese politiek in een commu
nautaire geest voor te zetten, met aansluiting van nationalistische tendenties. 
Anderzijds wordt een beroep gedaan op alle andere democratische, econo
mische en sociale krachten in Europa om zich aan te sluiten bij de 
pogingen die door de christen-democratische partijen worden ondernomen 
om de Verenigde Staten van Europa morgen de plaats in de wereld te 
doen innemen die hen toekomt, zowel door een associatie op voet van 
gelijkheid met de Verenigde Staten van Amerika als door een volstrekt 
fundamentele samenwerking met de ontwikkelingslanden. Ook roept 
het congres de christen-democraten op actief, bewust en in het besef 
van hun verantwoordelijkheid aan de Europese bewegingen deel te nemen. 

Men zal geconstateerd hebben dat de resolutie vooral is toegespitst op 
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de Europese problematiek en dat er slechts weInIg uitspraken in VOOt

komen over het "binnenlandse" beleid dat door de christen-democraten 
wordt voorgestaan. Enerzijds is dat te begrijpen omdat het congres werd 
gehouden onder het motto "de democratische toekomst van Europa". 
Anderzijds moet toch worden toegegeven dat nog heel wat gesprekken 
tussen de christen-democraten uit de diverse landen nodig zijn om het 
op enkele fundamentele punten eens te worden. Zo zou in de resolutie 
niet worden opgenomen een voorstel van drs. Schmelzer (wiens inleiding 
verder uitvoerig is vermeld in het vorige nummer van Politiek) dat het 
bevolkingsvraagstuk als een wereldprobleem moet worden aanvaard, 
waarbij de primaire verantwoordelijkheid van de ouders moet worden 
erkend, doch de uitoefening van die verantwoordelijkheid ook moet worden 
mogelijk gemaakt. Met name van Italiaanse zijde bestond er groot be
zwaar tegen een dergelijke uitspraak. Het is een thema waarover 
ongetwijfeld nog uitvoerig van gedachten zal moeten worden gewisseld. 

Een ander vraagstuk waarover spoedig door de E.U.C.D. een beslissing 
zal moeten worden genomen betreft het verzoek om toelating als aan
gesloten partij van de Engelse conservatieven. Reeds herhaaldelijk is een 
dergelijk verzoek gedaan, doch het Comité Directeur van de Europese 
christen-democraten heeft een beslissing steeds uitgesteld, omdat er intern 
nogal diepgaande meningsverschillen zijn. Zo wijzen sommige partijen 
erop dat ook in de Labour Party nogal wat christelijke politici zitting 
hebben. De Duitse C.D.U. daarentegen is bijv. een uitgesproken voor
stander van toelating van de Britse Conservative Party. De vertegen
woordiger van de conservatieven heeft nu op spoed aangedrongen. Anders 
zouden de Conservatieven zich wel eens genoodzaakt kunnen zien een eigen 
Internationale op te richten! 

Er blijft voor de Europese Unie van Christen-Democraten dus nog heel 
wat werk aan de winkel. Daarbij komt nog dat met name de Duitse 
delegatie niet erg actief aan de werkzaamheden van Taormina heeft deel
genomen en in het algemeen wel eens de indruk bestaat dat de leiding 
van de C.D.U. in het verleden niet altijd voor honderd procent overtuigd 
was van de noodzaak van christen-democratische samenwerking op 
Europees vlak. Zo is er - althans was er tot voor kort - een stroming 
binnen de C.D.U. die er voor pleitte dat de internationale contacten van 
de C.D.U. moesten worden onderhouden met de meerderheidspartijen in 
de andere Europese landen, los van de vraag of dit christen-democratische 
partijen zijn (zo zijn er enkele bijeenkomsten tussen vertegenwoordigers 
van C.D.U. en U.N.R., de Franse gaullistische partij, gehouden). Ook is 
nog niet helemaal duidelijk wat er gaat gebeuren met de M.R.P., indien 
de nieuwe beweging van Jean Lecanuet - het "Democratisch, Sociaal 
en Europees Centrum" - echt van de grond gaat komen en de M.R.P. 
tot opheffing van zichzelf zou besluiten. Zal de nieuwe Franse Centrum
partij dan aansluiting zoeken bij de Europese Unie van Christen
Democraten? 
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Ook in ons eigen land blijft nog veel te doen. Minister-President Cals 
heeft in zijn toespraak tot het congres van Taormina nog eens nadrukke
lijk gepleit voor samenwerking tussen katholieken en protestanten niet 
alleen in het maatschappelijke, doch ook in het politieke vlak. Of die 
oproep - de zoveelste - zal worden verstaan moet voorlopig nog worden 
afgewacht. 
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Parlement en Parlementair stelsel (11) 

door P. J. A. v. d. Sanden 

I n het vierde nummer van deze jaargang van Politiek (juni 1965) 
hebben wij een samenvattend overzicht gepubliceerd van de wensen 

en verlangens, die in brede kring waren opgeleefd met betrekking tot 
de werking van ons parlementaire stelsel. Deze beschouwingen hadden 
zowel betrekking op de huidige vormgeving van onze democratie als op 
de werkwijze van het parlement, zoals zich dat in een Eerste en Tweede 
Kamer manifesteert. 

Sindsdien zijn weer nieuwe publikaties verschenen, die een bijdrage tot 
de discussie hebben willen leveren en die daarmee behoren te worden 
opgenomen in de "inventarisatie", die wij voor Politiek hebben opgesteld. 
Wij dienen hierbij echter aan te tekenen, dat lang vóór de hoogleraren 
Romme en Oud hun gedachten over een grondige herziening van het 
parlementaire stelsel in de openbaarheid brachten, gedachten, die in 1964 
door mr. J. M. L. Th. Cals opnieuw en met instemming werden gelanceerd, 
reeds zeer serieuze studies aan het vraagstuk werden gewijd. Wij willen 
hier op de allereerste plaats verwijzen naar het rapport "Samenstelling 
en werkwijze der Staten-Generaal" van de commissie-Witteman, ingesteld 
in 1951 door het Centrum voor Staatkundige Vorming. Omdat ook in 
dit rapport conclusies zijn getrokken, die bij een definitieve stellingname 
ten aanzien van het vraagstuk van grote betekenis kunnen zijn, menen 
wij er goed aan te doen daarvan summier melding te maken. 

De commissie-Witteman, die o.a. als adviseurs had prof. mr. C. P. M. 
Romme, mr. dr. L. G. Kortenhorst en prof. mr. A. L. de Bloek, 
kwam tot de conclusie, dat het tweekamerstelsel dient te worden gehand
haafd. "De herhaalde beoordeling zal de waarschijnlijkheid van een juist 
en onbevangen oordeel van de volksvertegenwoordiging vergroten en in 
het bijzonder haar onafhankelijkheid en onbevangenheid t.a.v. de regering 
beter waarborgen", aldus de commissie. Maar zij had nog een tweede 
argument in petto voor handhaving van de Eerste Kamer: "Minder als 
een politiek lichaam, dat het volk tegen "de waan van de dag" zou 
moeten beschermen, dan wel als een staatkundig orgaan dat een nieuwe 
en zelfstandige waarborg inhoudt voor een kritische en gedegen totsta<Jd
koming en toetsing der algemene rechtsnormen in de wetgeving acht de 
commissie een Eerste Kamer, naast het orgaan der (directe) volksver
tegenwoordiging, nog steeds een essentieel belang". 

Het is duidelijk welke motieven de commissie-Witteman tot deze uit-
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spraak hebben gebracht, maar zij heeft de gedachte toch zelf verder 
uitgewerkt met verwijzing naar de regels, die bij de rechtspraak gelden. 
Wetgevende macht is rechtscheppende macht, zegt de commissie, hetgeen 
betekent, dat in een beschaafd rechtsstelsel de toepassing der wet, de 
rechtspraak dus, nimmer dan bij hoge uitzondering, aan één rechtspre
kend orgaan wordt toevertrouwd. Dit zou, aldus de commissie-Witteman, 
a fortiori moeten gelden voor de schepping van het recht, de totstand
koming der wet, die waarborgen eist voor zekerheid, billijkheid en degelijk
heid, voor onderzoek en toetsing door tenminste twee van elkaar onafhan
kelijke staatsorganen. 

Opmerkelijk is daarbij de opvatting van de commissie, dat "de enkele 
gedachte aan het ene politieke lichaam bij uitsluiting "overgeleverd" te 
zijn - hetgeen in feite kan betekenen overgeleverd te zijn aan één of 
enkele politieke partijen - in staat is een zeker democratisch onbehagen 
te wekken". 

De commissie-Witteman heeft wel enkele suggesties gedaan tot ver
betering van de werkwijze der Staten-Generaal, doch deze zullen wij in 
het tweede deel van dit artikel nader aanduiden. 

In de huidige discussies is n.l. de positie van de Eerste Kamer vaak 
wel centraal gesteld. Deze problematiek behoort niet bij de werkwijze 
der Staten-Generaal maar tot de werking van het parlementaire stelsel. 

Daartoe behoort ook de vraag of het huidige stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging onveranderd dient te worden gehandhaafd. Het is op
vallend, dat de commissie-Witteman deze zaak in 1951 heel anders be
naderde, dan thans het geval is. "De methode volgens welke de kandi
daten moeten worden afgevaardigd vormt slechts een - onmisbaar -
organisatorisch middel van betrekkelijke waarde, zeker als men acht 
geeft op de onzuiverheid der electorale procédé's, waarmee massa-orga
nisaties als de hedendaagse politieke partijen nu eenmaal moeten werken". 

De P.v.d.A. heeft hierover - in 1965 - kennelijk een andere opvatting. 
Uit het onlangs gepubliceerde rapport "Het Nederlandse parlementaire 
stelsel", rapport van de commissie parlementaire democratie van de 
P.v.d.A., een commissie, die onder voorzitterschap stond van het Eerste 
Kamerlid mr. J. A. W. Burger, blijkt zonneklaar, dat deze commissie 
een sterke voorkeur heeft voor wijziging van ons kiessysteem. Het rapport 
bevat een uitvoerig pleidooi voor invoering van een gecombineerd 
systeem van evenredige vertegenwoordiging en districtenstelsel. De 
P.v.d.A.-commissie heeft deze gedachte gekoppeld aan de opheffing van 
de Eerste Kamer, die zij als een overbodige doublure karakteTiseert. 

Zij erkent wel, dat aan het twee-kamerstelsel voordelen zijn verbonden, 
doch meent die te kunnen behouden in een geheel nieuwe opzet. Een eeTder 
gevoerd pleidooi voor een corporatieve Kamer (Romme) wijst zij af. 
Ook het eerder door de staatscommissie-Van Schaik gedane voorstel om 
het budgetrecht van de Senaat te beperken wordt door de commissie
Burger niet als een afdoende oplossing voor de huidige problemen gezien. 

Bij de beantwoording van de vraag: één- of twee-kamerstelsel heeft 
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de COmmISSie zich laten inspireren door het Z.g. Bataafs-Noorse stelsel. 
De essentie van de thans geldende Noorse regeling, welke tot stand is 
gekomen naar het voorbeeld van de Bataafse Grondwet van 1798, is dat 
alle parlementsleden in één verkiezing worden gekozen. Direct na de ver
kiezingen worden twee kamers gevormd, resp. drie-vierde en één-vierde 
van het totaal aantal parlementsleden omvattend. 

Bepaalde taken worden door het parlement als totaliteit verricht, terwijl 
voor andere taken, waaronder met name de wetgeving, achtereenvolgens 
de beide Kamers worden ingeschakeld. Lang niet alle onderwerpen, die 
in het parlement ter sprake komen behoeven een behandeling in twee 
instanties. 

Het P.v.d.A.-rapport onderscheidt dus "het parlement", bestaande uit 
225 leden en "de Kamer" bestaande uit 150 leden. Direct bij de eerste 
bijeenkomst na de verkiezingen wijzen de Staten -Generaal 150 leden uit 
hun midden aan, die tezamen een aparte kamer vormen. De aanwijzing 
dient zo te geschieden, dat de politieke samenstelling hiervan overeen
komt met die van de Staten-Generaal. 

In de gedachtengang van de commissie-Burger zal een wetsontwerp 
als volgt worden behandeld: 

1. indiening van het wetsontwerp bij de Kamer; 2. voorbereiding van 
de openbare behandeling in de Kamer door commissies; 3. openbare 
behandeling in de Kamer met recht van amendement; 4. (na aanneming 
van het wetsontwerp door de Kamer) als één-vijfde der leden hiertoe 
de wens te kennen geeft: commissoriale voorbereiding van de openbare 
behandeling in de Staten-Generaal; 5. openbare behandeling in de Staten
Generaal met recht van amendement. 

De commissie-Burger wil de begrotingsbehandeIing beperken tot één 
instantie. Voor gewone wetsontwerpen zijn dus steeds twee instanties 
mogelijk, waarbij echter alleen dan commissoriaal overleg in tweede 
instantie wordt gepleegd, wanneer één-vijfde der leden dat wenst. 

Wat het te vernieuwen kiesstelsel betreft spreekt de commissie-Burger 
zich duidelijk uit voor een beter contact tussen kiezers en gekozenen, 
te bereiken via een gedeeltelijke herinvoering van het districtenstelsel, 
naast de evenredige vertegenwoordiging. De commissie stelt daarom voor 
van de 225 leden der Staten-Generaal, die dus allen rechtstreeks gekozen 
worden in tegenstelling tot de huidige situatie, waarin de Eerste Kamer 
getrapt wordt gekozen, er honderd te kiezen op basis van de Evenredige 
Vertegenwoordiging en 125 via het districtenstelsel. Voor plaatsing op 
de lijst voor de evenredige vertegenwoordiging komen dan in aanmerking 
b.V. de vrouwen, die minder kansen hebben in het districtenstelsel en 
de specialisten. Bovendien wordt door het hier gekozen systeem bereikt, 
dat het gehele land aan de verkiezingen blijft deelnemen, omdat ook de 
katholieken in het noorden en de liberalen en socialisten in het zuiden 
hun stem niet verloren zien gaan, omdat zij in feite geen reële mogelijk
heden zouden hebben een kandidaat van hun voorkeur te steunen. 

Bovendien wordt bereikt, dat bij honderd zetels via de E.v. het euvel 
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der splinterpartijen enigszins wordt teruggedrongen. De kiesdeler, door 
de uitbreiding van de Tweede Kamer in 1956 gedaald van 1 tot 0,662/3 pct, 
zal opnieuw op 1 procent komen, hetgeen de P.v.d.A.-commissie als een 
uiterst minimum beschouwt. Deze opvatting is overigens, zoals wij in ons 
eerste artikel reeds hebben opgemerkt, geheel in overeenstemming met 
de mening van de grote kamermeerderheid, die zich reeds driemaal hier
over heeft uitgesproken via moties van de heren Donker (P.v.d.A.) en 
Beernink (C.H.U.). 

Een andere nieuwe mogelijkheid tot wijziging van het kiesstelsel is 
door ons gepubliceerd o.a. in het Dagblad De Stem, aan de hand van 
een gesprek, dat wij met de secretaris van de Kiesraad, mr. dr. W. K. J. J. 
van Ommen Kloeke mochten hebben. Dr. van Ommen Kloeke is van 
mening, dat de oplossing van alle moeilijkheden bijzonder eenvoudig te 
vinden is: de'el het land, zoals ook bij de Eerste Kamerverkiezingen het 
geval is, in vier districten, onder handhaving van de Evenredige Ver
tegenwoordiging per district. 

Een eenvoudige berekening op basis van het aantal inwoners op 
1 januari van het jaar waarin de verkiezingen worden gehouden, maakt 
uit hoeveel zetels per district beschikbaar komen. Wanneer we de ver
kiezingen van 1963 op basis van dit systeem zouden verwerken zouden 
de volgende basisgegevens worden gebruikt: groep 1: Noord Brabant, 
Zeeland, Utrecht en Limburg tezamen 3.498.140 inwoners goed voor 
44 zetels; groep 2: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drente tezamen 
2.988.111 inwoners goed voor 38 zetels; groep 3: Noord Holland en Fries
land met 2.610.965 inwoners goed voor 33 zetels en groep 4: Zuid-Holland 
met 2.787.124 inwoners goed voor 35 zetels. De kiesdeler zou, op basis 
van de verkiezingen van mei 1963 hebben gevarieerd van 39.705 in groep 1 
tot 43.245 in groep 4. Deze kiesdeler bedroeg krachtens de thans geldende 
regeling 41.723. De uitslag van de verkiezingen volgens dit districtenstelsel 
zou als volgt zijn geweest. Tussen haakjes de huidige zetelverdeling: 

K.v.P .. 54 (50) 
P.v.d.A. 48 (43) 
V.V.D. 16 (16) 
A.R. 13 (13) 
C.H.U. 12 (13) 
C.P.N. 3 ( 4) 
P.S.P. 2 ( 4) 
S.G.P. 1 ( 3) 
G.P.V. 0 ( 1) 

Een andere methode om, op basis van hetzelfde kiessysteem, de kies
deler vast te stellen, is: het aantal uitgebrachte stemmen in het gehele 
land te delen door het aantal van 150 zetels. Die kiesdeler, dezelfde als 
thans geldt, maakt dan uit hoeveel zetels per district worden verdeeld. 
Dan is dus het aantal opgekomen kiezers mede beslissend voor het aantal 
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zetels, dat een district te verdelen heeft. Wie dit laatste systeem in de 
praktijk van 1963 zou hebben toegepast zou zien, dat de resultaten bijna 
gelijk zouden zijn aan die welke wij hierboven hebben gegeven. Er zouden 
slechts twee uitzonderingen zijn: de K.V.P. zou één zetel minder hebben 
gekregen en de CH.U. één zetel meer. Hieruit volgt, dat het verlies van 
de kleine partijen ten goede zou zijn gekomen aan K.V.P. en P.v.d.A., 
terwijl de middenpartijen hetzelfde zeteltal zouden hebben behaald als bij 
het huidige systeem. Volgens de laatste methode van berekening van de 
kiesdeler zou deze per district veel evenwichtiger zijn geweest: zij zou 
slechts variëren van 41.340 tot 42.044. 

Werkwijze parlement 

In de beide hiervoor besproken rapporten is uiteraard ook aandacht 
besteed aan de werkwijze van het parlement en de mogelijke verbete
ringen, die hierin kunnen worden aangebracht. 

De commissie-Witteman dacht destijds, toen de Tweede Kamer nog 
uit honderd leden bestond, ook aan uitbreiding tot 150, doch bovendien 
aan een stelsel van parlementaire plaatsvervangers, zoals men in Noor
wegen ook kent. Men wilde hierdoor bereiken, dat "steeds de aanwezig
heid van voldoende representatieve en deskundige volksvertegenwoor
digers" verzekerd zou zijn. Daardoor zou een goede oplossing kunnen 
worden bereikt, zo meende deze commissie, voor de dikwijls langdurige 
afwezigheid van die volksvertegenwoordigers, die in internationale organen 
zitting hebben. 

De comissie-Burger benadert dit vraagstuk op een andere wijze. Zij 
redeneert, dat door uitbreiding van de Staten-Generaal tot 225 leden, 
evenveel als de huidige Eerste en Tweede Kamer samen, gekoppeld aan 
het leggen van het zwaartepunt van de behandeling van wetsontwerpen 
bij de Kamer, op de 75 overblijvende parlementsleden een minder zwaar 
beroep behoeft te worden gedaan. Ook al zal hun werk toch uitgebreider 
zijn dan dat van de huidige senatoren. Uit deze kring van 75 leden 
zouden, volgens de commissie-Burger, de leden voor de internationale ver
tegenwoordigende lichamen kunnen worden gerecruteerd. Voorts blijft de 
mogelijkheid bestaan, dat deze personen een deel van hun werkzaamheden 
buiten het parlement kunnen behouden (de huidige Eerste Kamerleden 
maken van de politiek geen hoofdberoep) dan wel, dat een aantal van 
hen meer tijd kan vrijmaken voor intern werk ten behoeve van de fractie. 

De commissie-Witteman heeft de idee der twee-jaarlijkse begrotingen 
van de hand gewezen, maar wel gepleit voor een minder omvangrijke 
behandeling van de begrotingen. Bovendien wenste deze commissie, dat 
veel meer gebruik zou worden gemaakt van het recht van interpellatie 
en van het vragenrecht. Voorts werd gevraagd de invoering van het 
systeem van openbare commissievergaderingen (intussen reeds verwezen
lijkt), opheffing van de anonimiteit in de Voorlopige Verslagen, het openen 
van de mogelijkheid van instelling bij wet van vaste colleges van advies 
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en bijstand aan het parlement en toelating van individuele adviseurs, 
die ook aan geheimhouding gebonden zouden kunnen worden. Ten aanzien 
van de Eerste Kamer bepleitte de commissie-Witteman een behandeling 
van alle begrotingshoofdstukken in één keer en instelling van een eigen 
orgaan van de Kamer, b.v. het seniorenconvent, dat zal beslissen welke 
punten uit de begrotingen nog voor bespreking in openbare vergadering 
van de Senaat in aanmerking komen. Van al deze maatregelen verwachtte 
de commissie-Witteman een belangrijke bijdrage voor het houden van 
debatten "in grote stijl". 

Om de Eerste Kamer, behalve de mogelijkheid van aannemen of ver
werpen van wetsontwerpen nog een derde mogelijkheid te geven, bedacht 
de commissie-Witteman de instelling van een tweede lezing door de 
Tweede Kamer. Verwerping van een wetsontwerp door de Eerste Kamer 
zou alleen kunnen geschieden met twee-derde meerderheid van stemmen. 
Wanneer een wetsontwerp zou worden afgewezen met meer dan de helft, 
doch minder dan twee-derde der stemmen zou een dergelijk ontwerp 
moeten worden teruggezonden naar de Tweede Kamer, die er opnieuw 
haar oordeel over zou moeten uitspreken. Terugwijzing zou slechts eenmaal 
kunnen plaatsvinden. Bij de tweede lezing door de Eerste Kamer zou 
een al dan niet door de Tweede Kamer gewijzigd wetsontwerp bij enkel
voudige meerderheid van stemmen kunnen worden aanvaard of verworpen. 

De commissie-Burger spreekt nadrukkelijk uit, dat de grootste stimulans 
voor het werk en de werkwijze van het parlement daarin gelegen moet 
zijn, dat het parlement op zodanige wijze zijn taak vervult, dat het de 
moeite loont er belangstelling voor te tonen. Het parlement zal dan ook 
een volwaardig partner van de regering moeten kunnen zijn. Daarom 
acht de commissie een goede toerusting van de Kamer en de kamerleden 
van grote betekenis. De instelling van een persdienst voor de Kamer en 
het (doen) vervaardigen van regelmatige korte radio- of t.v.-reportages 
uit de Kamer zal er toe kunnen bijdragen, dat het publiek beter bekend 
raakt met de spelregels, die het spel op het Binnenhof beheersen. Een 
betere outillage voor de Kamerleden, waardoor ook het contact met de 
kiezers beter kan worden, is een wens, die overigens de commissie
Burger met velen deelt, die deze materie reeds besproken hebben. 

Met de ideeën, die zijn vervat in de recente publikaties, maar ook in 
het wat in de vergetelheid geraakte rapport van de commissie-Witteman, 
is voldoende stof voorhanden om tot een grondige discussie te komen 
over de beste manier, waarop het parlementaire stelsel en de werking 
er van kan worden aangepast aan de behoefte van deze tijd. Want ook 
in de staatkunde bestaat de hoogste wijsheid niet in het onveranderd 
handhaven van hetgeen in meer dan een eeuw is gegroeid. Het gaat ook 
hier om een groei, die geen einde vindt. Men moet niet vrezen om te 
veranderen, wel om het ondoordacht te doen. Welnu, dank zij de uitvoerige 
en diepgaande studies, die de laatste twintig jaar zijn gemaakt zal een 
wijziging in de zeventiger jaren door een nieuwe generatie beslist niet 
meer met een dergelijke kwalificatie kunnen worden veroordeeld. 
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Perspectieven voor de Europese 

integratie 

N u het ernaar uitziet dat Frankrijk in januari 1966 weer aan een 
Raadzitting zal deelnemen en daarmede zal terugkeren naar de 

legaliteit van het Verdrag, verdienen enkele punten de aandacht die een 
rol kunnen spelen bij hetb epalen van de houding van de Vijf in de 
komende onderhandelingen. 

De Franse Regering blijft onveranderd tegenstander van een boven
nationale communautaire samenwerkingsvorm en zal dus blijven trachten 
wijziging te brengen in de positie van de E.E.G .-Commissie en, zolang en 
zoveel mogelijk, uitstel trachten af te dwingen van de gekwalificeerde 
meerderheidsbeslissingen in de Raad. Ook lijkt weinig verandering te ver
wachten van Frankrijks houding in de N.A.V.O. 

De onderstaande notitie heeft ten doel enige verbanden aan te wijzen 
tussen de Franse politiek ten opzichte van de vereniging van Europa en 
ten opzichte van de militaire integratie in N.A.V.O. en de aandacht te 
vestigen op de consequenties van sommige institutionele concessies. 

Voor een goed begrip van het mechanisme dat door een wijken voor de 
Franse eisen op gang zou komen, is een kort overzicht nodig van de 
economische achtergronden van de crisis. 

1. Economische achtergronden 

Het moment van de crisis 

Bij de opstelling van het Verdrag is in sterke mate uitgegaan van het 
complementaire karakter van de Franse en de Duitse economie. Frankrijk 
zou de grote winnaar zijn bij de landbouwintegratie, Duitsland bij de in
dustriële. Inderdaad zou de in hoofdzaak door Duitsland betaalde stijging 
van de Franse graanprijs een belangrijke stimulans vormen voor de pri
maire landbouwproduktie in Frankrijk. De primaire landbouwproduktie 
kan echter niet zoveel bijdragen tot de nationale welvaart als de agrarische 
veredelingsproduktie. De Franse Regering heeft dan ook reeds herhaalde
lijk aangedrongen op de noodzaak in Frankrijk de veredelingsproduktie 
op te voeren. Deze zal zich echter moeten aanpassen aan de concurrentie 
van de gemeenschappelijke markt in een periode van gestegen graanprijzen, 
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terwijl juist de verhoging van de graanprijs zal tenderen tot handhaving 
van het Franse produktiepatroon. Anderzijds wordt de Duitse landbouw 
door de verlaging van de graanprijzen in de Bondsrepubliek gedwongen 
zich te werpen op de veredelingsproduktie. Juist de lagere graanprijs be
vordert deze ontwikkeling in hoge mate. 

De opbouw van de Franse veredelingsproduktie wordt dus afgeremd 
door de hoge primaire landbouwprijzen, die van de Duitse heeft daaren
tegen de wind in de zeilen. Frankrijk heeft er dan ook in dit opzicht 
belang bij tijd te winnen, om te voorkomen dat de nationale veredelings
produktie door Duitsland (en Nederland) uit de markt wordt geslagen. 

Wanneer de financiering van Frankrijks primaire landbouw is geregeld, 
is Frankrijk bovendien verplicht mede te werken aan de industriële inte
gratie. Bij de afsluiting van de Verdragen bedong Frankrijk daartoe een 
aanzienlijke injectie in het Franse bedrijfsleven, en wel door de oprichting 
van het Europese Ontwikkelingsfonds voor de landen en gebieden overzee, 
dat bijna geheel gebruikt wordt voor opdrachten aan de Franse industrie. 
Deze ie echter, als gevolg van de Franse stabilisatiepolitiek en de draine
ring van de beschikbare liquiditeiten door de opbouw van de force de frapp 
er niet in geslaagd de nodige investeringen te verrichten, waardoor zij, 
enkele sectoren buiten beschouwing gelaten, bij een volledige totstand
koming van de gemeenschappelijke markt in een ongunstige positie zou 
komen te verkeren (1). 

Uit deze, noodzakelijkerwijs korte en daardoor ongenuanceerde analyse 
blijkt: 
a) de landbouwintegratie (en met name de gemeenschappelijke financie

ring) leidt tot handhaving en uitbreiding van de Franse graanproduktie 
(en zelfs tot handhaving van verouderde structuren in de Franse land
bouw). De voordelen hiervan wegen echter niet op tegen het verlies van 
de ontwikkelingsruimte van de Franse veredelingsproduktie. De aan
passing en opbouw van deze laatste vergen meer tijd dan in de andere 
landen van de Gemeenschap; 

b) de Franse industrie staat in het algemeen zwakker dan die van de 
andere partners en met name van Duitsland; 

c) de interne economische constellatie in Frankrijk was dan ook gunstig 
voor een politiewe operatie die vertragend zal werken op het econo
r.1ische integratieproces; 

d) gezien de omvang van de reeds verrichte investeringen zal Frankrijk 
echter niet zover kunnen gaan dat het economische integratieproces 
definitief wordt stopgezet of zelfs ongedaan wordt gemaakt. De Franse 
Regering heeft dan ook herhaaldelijk verklaard de gemeenschappelijke 
markt als economisch gegeven te willen handhaven. 

Ongetwijfeld zou de Franse regering in een gunstiger positie zijn geweest, 
indien zij de crisis had kunnen uitlokken na de totstandkoming van de 
gemeenschappelijke landbouwfinanciering, omdat deze, zoals uit boven
staande analyse blijkt, het enige is wat dit land van de gemeenschappe
lijke markt meent te kunnen verwachten. Dit werd echter om politieke 
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redenen niet meer interessant door de koppeling van de voorstellen der 
E.E .. G-Commissie. Het moment van de crisis werd hierdoor vervroegd, 
waardoor zij moet worden uitgevochten op een moment dat niet door de 
generaal is gekozen. Dit voordeel zou echter weer verloren gaan, zodra 
de gemeenschappelijke landbouwfinanciering op gang komt. 

Uithoudingsvermogen van Frankrijk. 

Frankrijk is een traditioneel autarkisch land, dat zich eerst betrekkelijk 
kort geleden is gaan richten op de export. Bovendien heeft het zijn mone
taire reserves zoveel mogelijk versterkt door de recente omwisseling 
daarvan in goud. 

De Franse economie wordt echter gedraineerd door de opbouw van de 
force de frappe en een verlies van het geprivilegieerd afzetgebied in de 
gemeenschappelijke markt zou zij moeilijk kunnen compenseren. Het niet 
doorgaan van de landbouwfinanciering zou noodzaken tot een "politique 
d'austérité", waardoor ernstige sociale spanningen kunnen ontstaan. 

Bovendien heeft Frankrijk zeker gerekend op de verdeeldheid van de Vijf. 

Il. De inzet van de crisis 

De institutionele eisen van de Franse Regering hebben ten doel het 
economische beleidsapparaat van de Gemeenschap dienstbaar te maken 
aan de Franse politiek. 

Door toepassing van de eenparigheidsregel en neutralisatie van de Euro
pese Commissie kan Frankrijk zelf de pas aangeven bij de industriële 
integratie, wat dit land tevens een politiek pressiemiddel oplevert ten op
zichte van Duitsland. Ook kan Frankrijk langs deze weg tijd winnen voor 
de opbouw van de eigen agrarische veredelingsproduktie. Doordat de lid
staten met de voltooiing van het gemeenschappelijk buiten tarief hun han
delingsvrijheid verliezen op het gebied van de handelspolitiek, kan Frankrijk 
dat het minst gebaat is bij een vergroting van de Amerikaanse concur
rentie op de gemeenschappelijke markt, de andere lid-staten dwingen tot 
een protectionistisch beleid in de Kennedy-onderhandelingen. 

In feite wordt Frankrijk daardoor de centrale mogendheid van de Zes, 
die economische voordelen kan verlenen in ruil voor politieke concessies 
van de partners. 

Een consequent protectionistisch beleid van de Gemeenschap zou het 
concurrentievermogen van de Zes op de wereldmarkt aanzienlijk kunnen 
schaden, aangezien zij zich daardoor moeilijker zouden kunnen verweren 
tegen het Amerikaanse handelsoffensief op de wereldmarkt, dat het natuur
lijke gevolg zal zijn van een algehele of gedeeltelijke mislukking van de 
Kennedy-ronde. Mocht deze ontwikkeling voortgaan, dan zal de Gemeen
schap op den duur geconfronteerd worden met de mogelijkheid van een 
economische crisis, tenzij zij economisch aansluiting zoekt bij het Oostelijk 
blok. 

Een ernstige vermindering van het Atlantische handelsverkeer kan er 
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bovendien toe leiden dat de Amerikaanse bereidheid afneemt om voor 
de verdediging van Europa kernwapens in te zetten, zodat de Vijf, om 
redenen van veiligheid, in dat geval geen andere keus hebben dan bij 
te dragen in de financiering van de Franse force de frappe - en daardoor 
van de wereldpolitiek die Frankrijk wenst te voeren - zonder dat zij 
daarin enige zeggenschap hebben. 

Zo komt men tot de gaullistische visie van het Europese Europa van 
Atlantische Oceaan tot Oeral, waarin Frankrijk, met zijn door de Vijf 
gefinancierde landbouw, zijn door de Vijf gesubsidieerde industrie (via 
het Ontwikkelingsfonds) en zijn mede door de Vijf betaalde atoomwapens 
één van de twee grote machtscentra zou vormen. Het tweede is dan de 
Sovjet-Unie. In dit kader past dan de hereniging van Duitsland. Het frap
pante is dat een schijnbaar onbetekenende wijziging in de institutionele 
structuur van de Gemeenschappen zal leiden tot een hegemoniale positie 
van Frankrijk dat zich evenals Rusland zal omgeven door een aantal 
satelliet-staten, en dat deze hegemoniale positie juist mogelijk wordt door 
de relatieve zwakte van de Franse economie. 

Een tweede consequentie, waaraan thans minder aandacht wordt besteed 
is dat de gemeenschappelijke beleidsvormen volgens het beginsel van het 
Europa der Staten zouden moeten worden vastgesteld in overleg tussen 
nationale ambtenaren. Zij zouden daardoor in nog grotere mate dan thans 
het onderwerp gaan vormen van extern nationaal beleid, hetgeen het einde 
zou betekenen van een effectieve parlementaire controle, ook in nationaal 
verband. Het is dan, ook theoretisch, niet meer mogelijk dat een derge
lijke controle ooit zou kunnen worden overgenomen door een Europees 
Parlement. Dit laatste wordt dan in feite gereduceerd tot een debating 
club. Gezien de omvang van het integratieproces impliceert een toegeven 
aan de Franse institutionele eisen dus ook het einde van de parlementaire 
democratie in de landen van de Gemeenschap. Daarom lijkt het onjuist 
als thans geen aandacht zou worden besteed aan dit aspect van de zaak, 
aangezien de functie van het Europese Parlement volgens de huidige 
VerdragsregeIin,g juist in de derde etappe op gang dient te komen via 
de grotere bevoegdheden van de Europese Commissie in het licht van de 
regel der gekwalificeerde meerderheid. Naarmate immers de bewegings
vrijheid van de Commissie ten opzichte van de Raad groter wordt, neemt 
voor het Europese Parlement de mogelijkheid toe greep te krijgen op het 
beleid van de Commissie. 

lIl. Het perspectief van de meerderheidsregel 

De toepassing van de gekwalificeerde meerderheid sr egel daarentegen zou 
kunnen leiden tot een juiste afweging van de belangen van de Europese 
economie, zowel binnen de Gemeenschap als op het gebied van de handels
politiek. Het is immers niet in het belang van de Gemeenschap, en van 
geen van de lid-staten, om een beleid op te leggen dat voor één van de 
nationale economieën ondraagbaar is. 
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Bovendien maakt de regel van de gekwalificeerde meerderheid de ge
meenschappelijke beleidsvorming niet alleen beter hanteerbaar, maar ook 
vermindert zij de storing van het Europese integratieproces door extra
communautaire overwegingen. 

Handelspolitiek 

Aangezien Nederland, Duitsland en Italië belang hebben bij een liberale 
handelspolitiek zal er geen "working majority" tot stand kunnen komen 
die de Gemeenschap een consequent protectionistisch beleid kan opleggen. 
Wel zal in Duitsland de handhaving van de eenparigheidsregel aanhangers 
vinden in verband met de situateie van West-Berlijn. Het zal dan ook wel 
noodzakelijk zijn terzake van dit punt een prealabele regel vast te stellen, 
volgens welke alle handelsakkoorden van de Gemeenschap ook betrekking 
zullen hebben op West-Berlijn. 

Intern beleid 

Uit het economische overzicht blijkt dat er een politieke realtie bestaat 
tussen de stemprocedure in de industriële en in de landbouwsector. Juist 
het verband tussen de landbouwintegratie en de industriële integratie 
maakt het onvoorstelbaar zelfs tijdelijk een eenparigheidsregel voor de 
industriële integratie te aanvaarden zonder dat de Raad met gekwalifi
ceerde meerderheid van stemmen kan afwijken van de bestaande land
bouwregelingen (en zeer in het bijzonder van het stelsel van de landbouw
financiering). Men zou dan namelijk het in het economische overzicht 
beschreven mechanisme op gang brengen. 

De omgekeerde formule, namelijk eenparigheid in landbouw be sluiten 
en gekwalificeerde meerderheid ten aanzien van de industriële integratie, 
is misschien bruikbaar in het krachtenspel tussen Frankrijk en Duitsland. 
De risico's hiervan zijn echter te zien in het geval van de Italiaanse 
sinaasappels. Een overmatige bescherming van het Italiaanse citrusfruit 
frusteert immers de regeling van één van de centrale punten van de 
economie van het gehele Middellandse zeegebied. 

Bovendien is de vraag gesteld in hoeverre de Raad bij gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen mag afwijken van de oude met eenparigheid 
tot stand gebrachte regelingen. Zoals uit de kwestie van de Italiaanse 
sinaasappelen is gebleken, zijn sommige eenparigheidsbesluiten van de 
Raad niet altijd uitvoerbaar, zodat, desnoods met meerderheid van stem
men een afwijkende regeling moet worden getroffen. Aangezien de' oude 
regelingen meestal een onderdeel hebben gevormd van een "package deal" 
moet erop worden toegezien dat bij deze afwijkingen niet in feite op eerdere 
concessies wordt teruggekomen, zolang deze niet door het betrokken land 
worden gebruikt om politieke, extra-communautaire overwegingen door 
te drukken. 

Hoewel er dus op enkele punten tijdelijk aan bepaalde Franse eisen 
tegemoet kan worden gekomen, blijft de gekwalificeerde meerderheids
regel ook voor het interne beleid van de Gemeenschap de aangewezen weg. 
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De Vijf hebben hierbij het Verdragsrecht aan hun kant. Aan Frankrijks 
gehele manoeuvre om een sterkere "strategische" positie in de Gemeen· 
schap in te nemen van waaruit het zijn conceptie van de organisatie van 
de Westerse samenwerking kan doordrijven, zal echter slechts duurzaam 
een eind kunnen worden gemaakt in een politiek gesprek tussen de Zes, 
dat evenwel in de huidige omstandigheden nog maar weinig uitzicht biedt. 
Alleen dit politieke gesprek echter kan tot een werkelijke oplossing van 
de crisis leiden. 

Conclusie II en III 

Uit het voorgaande blijkt dat de financiering van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid een ondergeschikte plaats inneemt in de eigenlijke proble· 
matiek en dat een toegeven aan de Franse institutionele eisen zou bete
kenen dat de Vijf ten opzichte van Frankrijk van een gelijkwaardig 
partner·schap in de Gemeenschap zouden afzien. 

Een oplossing van de crisis kan enkel worden gevonden in de hand· 
having en zo mogelijk verdere democratisering van de huidige gemeen· 
schapsstructuur en in een bereidheid van de partners tot een politiek 
gesprek met Frankrijk. 

IV. Het politieke gesprek 

De ontegenzeggelijke verdienste van de Franse Regering is dat zij, tot 
dusver als enige in West·Europa, reageert op de zich wijzigende ver· 
houding tussen de Verenigde Staten en Rusland. Indien de Amerikaans· 
Russische toenadering onder de druk van de Chinese politiek voortgaat, 
kunnen de Westeuropese landen moeilijk blijven denken in de termen van 
de koude oorlog. Zij zouden dan misschien wel tussen twee stoelen kunnen 
vallen. Blijft echter de vraag of inderdaad de betrekkingen tussen de Ver· 
enigde Staten en de Sowjet·Unie reeds voldoende diepgaand gewijzigd zijn 
en of, in het bevestigende geval, het Europa van de Zes wel een vol· 
doende basis vormt voor een politiek die ten opzichte van die der V.S. 
bepaalde nuances vertoont. Het zou echter niet juist zijn het politieke 
gesprek met Frankrijk te ontwijken, omdat mogelijk een oplossing kan 
worden gevonden voor een afweging van de handelspolitiek ten opzichte 
van West en Oost. Deze afweging wordt mede noodzakelijk gemaakt door 
het verschil in ontwikkelingsfase tussen de Verenigde Staten en de Gemeen· 
schap, waardoor een echte economische integratie in Atlantisch verband 
niet mogelijk is. 

V. De Raad van Vijf 

Indien geen overeenstemming mocht worden bereikt over de handhaving 
van de institutionelestructuur van de Gemeenschap en over het beginsel 
van de parlementaire controle, of indien het politieke gesprek te lang 
mocht duren, komen de Vijf voor de beslissing te staan of zij: 
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a) gemeenschapsbesluiten zullen nemen voor de gehele Gemeenschap. 
De juridische mogelijkheid bestaat hiertoe zonder enige twijfel bij 
besluiten volgens de gekwalificeerde meerderheidsregel, mits het 
benodigde aantal stem ben wordt bereikt. 
Bij eenparigheidsbesluiten is dit m.i. enkel mogelijk wanneer Frankrijk 
afwezig is en zich niet volgens de schriftelijke procedure tegen het 
besluit uitspreekt. Wellicht moeten de Vijf in deze gevallen van de 
schriftelijke procedure afzien om Frankrijk langs deze weg te nood
zaken aan de Raadszittingen deel te nemen. 

b) gemeenschapsbeslissingen nemen die enkel voor de Vijf gelden. 
Indien mocht blijken dat Frankrijk de besluiten van de Raad naast 
zich neer zou leggen, kan de Raad trachten besluiten te nemen die 
enkel van toepassing zijn voor het grondgebied van de Vijf. De rechts
basis van dergelijke besluiten lijkt twijfelachtig, omdat krachtens 
artikel 189 van het E.E.G.-verdrag verordeningen en richtlijnen toe
passelijk dan wel verbindend zijn in elke lid·staat en het Verdrag in 
sommige gevallen nauwkeurig aangeeft dat verordeningen en richt
lijnen moeten worden uitgevaardigd. 
In alle andere gevallen kan de Raad echter gebruik maken van be
schikkingen. 
Ook kan de Raad de toepasselijkheid van verordeningen en richtlijnen 
bij beschikking uitstellen voor het Franse grondgebied. 

c) in hoeverre gebruik moet worden gemaakt van het desintegratie
mechanisme van het Verdrag. 
Artikel 226 E.E.G. bepaalt: 
(1) Tijdens de overgangsperiode kan een Lid-Staat, in geval van 
ernstige en mogelijk aanhoudende moeilijkheden in een sector van het 
economisch leven, alsmede van moe'ilijkheden die de economische 
toestand van een bepaalde streek ernstig kunnen verstoren, machtiging 
vragen om vrijwaringsmaatregelen te nemen, waardoor de toestand 
wederom in evenwicht kan worden gebracht en de betrokken sector 
kan worden aangepast aan de economie van de gemeenschappelijke 
markt. 

(2) Op verzoek van de betrokken Staat stelt de Commissie door middel 
van een spoedprocedure onverwijld de vrijwaringsmaatregelen vast 
welke zij noodzakelijk acht, waarbij zij de voorwaarden en de wijze 
van toepassing nader aangeeft. 
(3) De overeenkomstig lid 2 toegestane maatregelen kunnen afwijkin
gen van de regels van dit Verdrag ingehouden, voor zover en voor zolang 
deze strikt noodzakelijk zijn ter bereiking van de in lid 1 beoogde doel
stellingen. Bij voorrang moeten die maatregelen worden gekozen die 
de werking van de gemeenschappelijke markt het minst verstoren. 
Hoewel oorspronkelijk bedoeld ter bescherming van de Franse natio
nale markt, zijn de vrijwaringsmaatregelen de natuurlijke consequentie 
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van het niet tot stand komen of defectueus worden van een gemeen
schappelijk beleid. Een voorbeeld hiervan is de visserij (zie M.v.T.) 
op de begroting 1966 van landbouw en visserij). 
Een blokkeren van de gemeenschappelijke beleidsvorming leidt dan 
ook onherroepelijk tot de toepassing van vrijwaringsmaatregelen door 
de lid-staten. Deze vrijwaringsmateregelen herstellen echter de nationale 
markten en zullen weer andere vrijwaringsmaatregelen uitlokken. Hoe
wel een en ander afhankelijk is van de toestemming van de E.E.G.
Comissie, zal een dergelijk proces niet kunnen worden tegengehouden, 
met als gevolg een nieuwe afsluiting der nationale markten, die bijna 
alle overgeëquipeerd zijn. 

d) Een dergelijke ontwikkeling zou kunnen worden opgevangen door een 
regeling ex art. 226 laatste lid juncto 233, dat bepaalt dat het Verdrag 
geen beletsel vormt voor het bestaan en de voltooiing van de regionale 
unies van de BLEU en de Benelux, voorzover de doelstelling van 
deze unies niet bereikt zijn door toepassing van dit Verdrag. 

De Vijf zouden namelijk, in geval mocht blijken dat vijf-voor-zes en 
vijf-voor-vijf-besluiten niet voldoende mogelijkheden bieden, kunnen be
sluiten een regionale unie te vormen en volgens een eigen stemprocedure 
een ,.gemeenschappelijk deelbeleid" kunnen voeren dat een onderlinge 
desintegratie van hun markten voorkomt. De consequentie hiervan zou 
zijn dat de waarborgingsclausules uitsluitend gaan spelen langs de grens 
van de partner die zich aan de gemeenschappelijke beleidsvorming ont
trekt. 

Hiertoe is uiteraard een wijziging nodig van de traditioneel door Neder
land gehuldigde interpretatie van artikel 233. Bij de afsluiting van het 
Frans-Duitse vriendschapsverdrag achtte Frankrijk artikel 233 enuntiatief. 

Bij de vormgeving aan het gemeenschappelijk deelbeleid zou het Euro
pese Parlement nauw moeten worden betrokken i.V.m. het vergunnings
beleid van de E.E.G.-Commissie, inzake de waarborgingsclausules. 

Het zal van de houding van Frankrijk afhangen of de reeds tot stand 
gebrachte integratie wordt gehandhaafd en of deze regionale unie (of de 
Raad van Vijf volgens de alternatieven a en b) een eigen leven zal 
gaan leiden. 

Hoewel het misschien geen zin heeft ons te bezinnen op de uiterste 
consequenties van een "révision déchirante" van de intracommunautaire 
betrekkingen, is het duidelijk dat de Vijf een dergelijke breuk wel zouden 
kunnen overleven. Zij behouden het grootste deel van hun industriële markt 
en zijn in staat een handelspolitiek te voeren die hun economie duurzaam 
concurrerend houdt op de wereldmarkt. Bovendien zouden zij bevrijd zijn 
van de last van de Franse landbouw, waardoor samenwerking met de 
E.V.A. gemakkelijker zou worden. De associatieovereenkomst met Afrika 
loopt over drie jaar af en de geassocieerde landen kunnen voor de keuze 
worden gesteld of zij de banden met Frankrijk al dan niet wensen te 
continueren. Vermoedelijk zal dit voor de Vijf de mogelijkheid opleveren 
hun traditionele handelsrelaties te hervatten. 
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Een volledige verbreking van de communautaire banden met Frankrijk 
zou de Vijf noodzaken tot een uiteraard kostbare aanpassing van hun 
economie aan de nieuwe situatie. 

De ervaring heeft uitgewezen dat de economische rationaliseringsfactor 
het grootst is bij integratie van aan elkaar grenzende landen. Zij heeft 
zich dan ook het sterkste doen gevoelen in Noord-Italië, Lotharingen, 
Saarland, Luxemburg en het NoordfransejZuidbelgische industriegebied 
en, in verband met de vervoerkosten, ook aan de kust (Hoogovens, Rot
terdam, Vlaamse en Franse kust). 

Gezien de geografische ligging van de Vijf zal de rationalisatiefactor 
dan ook lager zijn dan bij de integratie van de Zes,ook wanneer de Vijf 
aansluiting vinden bij Engeland. 

Toch zouden de Vijf, zoals hierboven reeds werd betoogd, voldoende 
ruimte overhouden voor de afzet van hun industriële produktie. Gezien 
de toestand op agrarisch gebied zal het misschien niet mogelijk zijn 
een gemeenschappelijk landbouwbeleid te voeren. Er zal dan volstaan 
moeten worden met incidentele regelingen ten behoeve van de Nederlandse 
en de Italiaanse landbouw, die echter voor de Bondsrepubliek aanzienlijk 
minder kostbaar zullen zijn dan het landbouwbeleid van de Gemeenschap. 

De oplossing van de Vijf zou dus, zoals Spaak zeide, weliswaar een 
"solution du désespoir" zijn, maar zij is wel levensvatbaar. 

De omschakeling is echter zo ingrijpend en kostbaar dat een hernieuwd 
overschakelen ter reïntegratie van Frankrijk niet meer mogelijk zou zijn. 

Oostenrijk en Zwitserland 
Van zeer groot belang voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de vijf 

is een associatie van Oostenrijk en Zwitserland. De economische inte
gratie van Zuid-Duitsland, het Alpengebied en Noord-Italië zou bijzonder 
gunstig zijn voor de ontwikkeling van dit gebied en de levensvatbaarheid 
van de Vijf waarborgen. Bij de eerste contacten in het kader van de Vijf 
dient dan ook het standpunt van Oostenrijk en Zwitserland te worden 
gesondeerd. De opening van onderhandelingen tussen de Vijf en deze twee 
staten zal door Frankrijk waarschijnlijk meer serieus worden opgevat dan 
de sondage van de houding van Engeland. 

Engeland 
Zodra de nieuwe unie gevormd mocht zijn, moet zij trachten tot samen

werking te komen met Groot-Brittannië en de E.V.A. De vorming van 
een zo grote economischernacht zonder de stabiliserende politieke invloed 
van Frankrijk zal, ware het slechts om politieke redenen, voor Engeland 
een sterk argument vormen om zich bij deze groep aan te sluiten. Dit 
is ook een Amerikaans belang. Een eventuele vervanging in de Gemeen
schap van Frankrijk door Engeland is echter integratie-technisch minder 
voordelig dan de handhaving van Frankrijk in communautair verband. 

Integratie van Engeland in de Vijf zou voor dit land niet alleen een 
politiek corvée zijn. Het zou onder meer de oplossing betekenen van de 
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problemen van het pond en aanzienlijk bijdragen tot de sanering van de 
nationale economie. 

Getracht moet worden de samenwerking met Engeland in communau
taire vorm te gieten, omdat slechts hierdoor een politieke labiliteit van 
de Bondsrepubliek duurzaam kan worden voorkomen. 

Hier staat echter tegenover dat Engeland integratietechnisch belang 
heeft bij een integratie of vèrgaande samenwerking met Frankrijk. De 
opvattingen van de Conservatieven over de kernbewapening gaan veeleer 
in de richting van die van de Franse Regering. Zolang er uitzicht bestaat 
op toetreding van Engeland tot een club van de Zes, zal Engeland niet 
snel kiezen voor de Vijf, omdat het moeilijk zal zijn van deze toetreding 
een element van een twee-partij en-politiek te maken. 

Er bestaan dus de volgende mogelijkheden: 
a) Frankrijk keert terug tot de communautaire formule van de Zes. 
b) Frankrijk handhaaft zijn standpunt, de Vijf gaan voort met de com

munautaire beleidsvorming. De verhouding tussen de Vijf en Frankrijk 
wordt dan die van een douane-unie, resp. vrijhandelszone. 

c) Engeland en enkele andere E.V.A.-staten treden toe tot de Gemeenschap 
van de Vijf. 

d) De Gemeenschap van de Vijf treedt toe toe E.V.A. 
In de laatste drie gevallen is een regeling met Zwitserland en Oostenrijk 

noodzakelijk. 
Een dergelijke ontwikkeling zal ongetwijfeld consequenties hebben voor 

N.A.V.O. De Vijf zullen immers slechts in staat zijn een van Frankrijk 
onafhankelijke politiek te voeren door in te stemmen met een vèrgaande 
militaire integratie in Atlantisch verband. Het nucleaire aspect van deze 
integratie heeft ongetwijfeld ook een economisch gewicht dat nader zou 
moeten worden onderzocht. 

1) De voorzitter van de Nationale Raad van Franse werkgevers heeft er dan 
ook op gewezen dat de stagnatie in het Franse bedrijfsleven alleen kan worden 
opgeheven door verlichting van de belastingdruk, die te zeer is afgestemd op 
afroming van inflatiewinsten. Sud-Est Industriel, 15 november 1965, blz. 15. 
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Nieuwe boeken 

PROF. J. PRESSER "Onder
gang", (2 dIn.) uitgegeven bij 
Staatsdrukkerij (1965). 

In 1950 werd door de Nederlandse 
regering aan Prof. J. Presser op
dracht gegeven een boek samen te 
stellen waarin "de vervolging en de 
verdelging van het Nederlandse 
jodendom 1940-1945" wordt behan
deld. Vijftien jaar heeft de schrijver 
nodig gehad voor de voorbereiding 
van zijn tweedelig werk, dat uit
eindelijk de titel "Ondergang" mee
kreeg. De eerste uitgave was al 
spoedig uitverkocht, hetgeen voor de 
uitgever aanleiding was twee nieuwe 
edities op stapel te zetten. Het is 
een juiste gedachte geweest om dit 
werk thans in een goedkope editie 
op de markt te brengen, zodat de 
velen, die aanvankelijk nog door de 
hoge prijs werden afgeschrikt, thans 
kennis kunnen nemen van een van 
de meest bewogen perioden van de 
Nederlandse geschiedenis. Het boek 
van Prof. Presser dankt zijn "popu
lariteit" niet zozeer vanwege de 
historisch-wetenschappelijke benade
ring van het onderwerp - daarvoor 
was hij er te nauw bij betrokken -
maar aan de menselijke wijze waar
op hij de gebeurtenissen weergeeft. 
Een moeilijkheid daarbij zal zeker 
zijn geweest, dat het gaat om een 
nog zo kort achter ons liggende 
periode, die door velen nog levende 
mensen is meegemaakt. Enerzijds 
maakte dit een exact historische be
nadering uiterst moeilijk, anderzijds 
zouden persoonlijke ervaringen een 
te emotionele benadering van be-
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paalde feiten kunnen veroorzaken. 
Zij die het boek hebben gelezen 
zullen hebben ervaren, dat de his
toricus Prof. Presser een zeer even
wichtige benadering van het onder
werp heeft weten te verwezenlijken, 
terwijl zijn persoonlijke betrokken
heid met deze periode uit onze va
derlandse geschiedenis het boek 
heeft gemaakt tot een waar menselijk 
document. Wij hopen, dat nog vele 
herdrukken nodig zullen blijken. 

Dr. PH. VAN PRAAG: Bevol
kingsgroei en welvaartsmeting. 
(199 pag.), uitgegeven bij NV 
Uitgeversmaatschappij Kluwer, 
Deventer, 1966. (Prijs f 15,-). 

DL Van Praag, die onlangs op dit 
proefschrift promoveerde aan de 
Universiteit van Amsterdam, ontkent 
het bestaan van een algemeen geldige 
bevolkingstheorie. Wat als bevol. 
kingsvraagstuk wordt aangeduid, is 
een reeks van problemen betreffende 
de maatschappelijke organisatie. 
Reeds in de achttiende eeuw bestond 
deze zienswijze, die onder invloed 
van Malthus op de achtergrond raak
te. Dank zij de invloed van nieuwere 
economische theoriën is zij thans 
echter weer zeer actueel. Ook DL 
Van Praag brengt het bevolkings
vraagstuk terug tot een reeks pro
blemen met betrekking tot de maat
schappelijke organisatie. 
De schrijver heeft een methode ont
wikkeld, waardoor de welvaarts- of 
verzorgingsniveau's van sociale groe
pen in verzorgingscoëfficiënten kun
nen worden aangegeven. Op deze 
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wijze is het mogelijk het welvaarts
peil van verschillende landen en be
volkingsgroepen onderling te verge
,iiken . 
. L\lIeen al de benaderingswijze van 
het behandelde probleem maakt dit 
Doek tot een waardevolle aanwinst 
'Toor de Nederlandse literatuur over 
net bevolkingsvraagstuk. 

ALEC NOVE. De Sovjet-econo
mie, Aulaboeken nr. A 215, uit
gegeven bij het Spectrum, Utrecht
Antwerpen 1965. 

Wit dit boek ter hand neemt om er 
een duidelijke stellingname in te vin
Jen pro of contra het Sovjet systeem, 
komt bedrogen uit. Doel van dit 
'hoek is geweest het geven van een 
objectieve beschrijving van de struc
'; uur en de problemen van de Sovjet
economie. De schrijver heeft dan ook 
het eerste deel gewijd aan de struc
tuur van de Sovjet-economie: de 
soorten ondernemingen, het bestuur 
en de planning; de openbare finan
dën; de staatshuishouding; het loon
en prijssysteem. Een tweede deel be
handelt de problemen welke aan een 
dergelijk systeem vast zitten en de 
oplossingen die men daarvoor heeft 
gevonden. In een derde deel worden 
de vragen beantwoord die bij de le
zer ongetwijfeld zullen zijn gerezen. 
lLJitvoerig wordt daarbij stil gestaan 
bij de grondbegrippen en wetmatig-

heden eigen aan het sovjet-systeem. 
In deze tijd waarin het sovjet-econo
misch systeem weer volop in discus
sie is - niet in het minst in Rusland 
zelf - is het een juiste gedachte ge
weest van het Spectrum dit boek, 
dat tot een van de beste in zijn soort 
mag worden genoemd in een Neder
landse vertaling te doen verschijnen. 

DL S. BERGSMA. De vermaat
schappelijking van de onderne
ming, uitgegeven bij N.V. Kluwer, 
Deventer 1965 (prijs f 17,50). 

Onder de vele geschriften over het 
vraagstuk van de ondernemings
structuur neemt dit proefschrift van 
DL Bergsma wel een bijzondere 
plaats in. De drang tot hervorming 
van de ondernemingsstructuur heeft 
in verstrekte mate invloed op het 
ondernemingsbeleid. Dit proces van 
vermaatschappelijking heeft ook con
sequenties voor de rentabiliteit van 
de onderneming. DL Bergsma toetst 
de verschillende voorstellen tot her
vorming van de ondernemingsstruc
tuur waaronder die van de Commis
sie-ondernemingsrecht (commissie
Verdam), op hun economische doel
matigheid. Ter vergelijking met de 
Nederlandse voorstellen wordt ook 
het Joegoslavische systeem van mede
zeggenschap van werknemers be
sproken. 

343 



··;4 

Reacties op het Rapport 

"Grondslag en Karakter van de K.V.P." 

door Dr. L. A. H. A/bering 

Inleiding 

I
n het november nummer 1965, verscheen in "Politiek" een artikel van 

Mag. Stokman, getiteld "Kerk, Wereld en Partij". Dit artikel ademde 
een soortgelijke geest als welke blijkt uit het rapport "Grondslag en karak
ter van de K.V.P." Deze overeenkomst ligt voor de hand, omdat Mag. 
Stokman deel uitmaakte van de commissie, die het rapport heeft ontwor
pen, terwijl bovendien wel bekend geworden is, dat hij in de werkzaam
heden der commissie een zeer belangrijk aandeel heeft gehad. 

Het lijkt mij gewenst alvorens over te gaan tot een bespreking van de 
perscommentaren op het rapport in het kort de conclusies te vermelden, 
welke blijkbaar de commissie en het partijbestuur der K.V.P. hebben 
getrokken, zoals ik ze ook reeds elders publiceerde. 

1. De K.V.P. blijft beginselpartij, d.W.Z. zij gaat uit van fundamentele 
inzichten inzake de mens en de samenleving der mensen. Deze be
horen vermeld te worden in haar nieuwe beginselprogram. 

2. De K.V.P. is tevens programpartij; zij behoort dus duidelijk aan te 
geven, wat zij op langere termijn of in een bepaalde periode wil be
reiken en hoe dit tot stand kan worden gebracht. 

3. De K.V.P. is gegrondvest op een ideologie, als men daaronder ver
staat de fundamentele inzichten over mens en wereld, welke aan het 
denken en handelen van de politici ten grondslag liggen. 

4. Van deconfessionalisering is geen sprake, als daaronder wordt begre
pen, dat de K.V.P. zich niet moet laten leiden door de christelijke 
visie op mens en wereld, die leiding en inspiratie geeft ook aan het 
politieke dénken en handelen. Van deconfessionalisering kan wèl ge
sproken worden, als men daarmee bedoelt, dat zij gezuiverd wordt 
van elementen, die een bepaalde kerkgebondenheid suggereren, welke 
niet mag bestaan. Uiteraard wil dit niet zeggen, dat een christenpoliti
cus niet hoeft te luisteren naar het woord van de Kerk; maar de toe
passing ervan behoort hij zelfstandig te verwerken op het terrein der 
politiek, waar hij altijd samen met anderen moet handelen. 

5. De K.V.P. staat open voor niet-katholieken; anders zou zij iedere hoop 
op een "doorbraak" van haar inzichten ook naar andere groepen in 
ons land bij voorbaat prijs geven. 
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Uiteraard kunnen deze niet-katholieken ook deel uitmaken van de be
stuursorganen, zoals na de oorlog reeds in een enkel geval gebeurde. 

6. De naam K.V.P. blijft gehandhaafd, al was het alleen omdat geen 
andere naam gevonden kon worden die juister zou zijn en geen mis
vattingen zou doen ontstaan met name in niet-katholieke christelijke 
kringen. Een "neutrale" naam zou geen recht doen aan de uitgangs
punten der partij. Om praktische redenen zal het nodig zijn de propa
ganda in het bijzonder op het katholieke volksdeel te richten, dat haar 
steeds in overgrote meerderheid heeft gesteund en zoals te verwach
ten valt, zal blijven steunen. 

7. De commissie en het partijbestuur zijn voorstanders van een algemene 
christelijke partij, maar zien deze op korte termijn niet te verwezen
lijken. Een zeer duidelijk initiatief van de K.V.P. als zodanig zou eer
der tot een afbrekend dan tot een baanbrekend resultaat voeren. Nau
were samenwerking met de protestants-christenen moet echter worden 
nagestreefd met de instelling van een groep van personen uit verschil
lende politieke partijen, die de mogelijkheden om te komen tot een 
brede christelijk gefundeerde partijvorming gaat onderzoeken. 

Een oordeel van Mr. Dr. C. P. M. Romme 

Het rapport der K.V.P. heeft een zeer grote belangstelling getrokken 
zowel in de pers als bij de politici. 

Zeer vele commentaren werden er aan gewijd. Op een aantal daarvan 
wil ik in dit artikel gaarne ingegaan en dan wil ik beginnen met een be
langwekkend en positief gesteld artikel van de man, die vele jaren en 
op erkend uiterst bekwame wijze leiding heeft gegeven aan het praktisch
politieke beleid der K.v.P., als fractievoorzitter in de Tweede Kamer: 
Mr. Dr. C. P. M. Romme. Zijn artikel verscheen in De Tijd op 26 januari 
j.l. Het is ongetwijfeld een bijdrage in de discussie over het rapport, 
die de K.v.P. in hoge mate zal waarderen. 

Naar de mening van Dr. Romme kan men zich in het compacte kader 
van het rapport nauwelijks een meer gedegen eigentijdse uiteenzetting 
ten gunste van het bestaansrecht "of beter de bestaansplicht, hier en nu", 
van de K.V.P. indenken. 

Daarbij denkt de schrijver met name aan de grote lijst van zaken, die 
zonder de invloed van de K.V.P. in de naoorlogse jaren vermoedelijk 
anders zouden zijn gelopen, aan het eigen "watermerk" der K.V.P., de 
samenwerking van alle maatschappelijke groeperingen in een synthese en 
aan de eerste vereiste van onderling beraad en overleg van katholieke 
politici om vanuit hun levensvisie concrete vorm te geven aan de politiek 
èn aan hun bundeling, waardoor een politieke macht kon ontstaan om die 
concrete vorm ingang te doen vinden. En tenslotte denkt hij aan het tot 
nog toe ontbreken van een beter alternatief. 

Romme hoopt van harte dat het hoogste partijorgaan een beginselpro-
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gram op de basis van dit rapport zal aanvaarden. Maar hij heeft ook en
kele kritische opmerkingen. Op de eerste plaats vindt hij, dat het rapport 
defensief van toon is. Deze opmerking kan ik mij van de strijdbare Romme 
zeer goed voorstellen. Vooral met het oog op onze tegenstanders. Als 
een voorbeeld noemt hij de uitspraak, die niet meer gesproken mag wor
den van de "noodzakelijkheid" van een katholiek partijverband: "die tijd 
is ieder geval voorbij". Hij aanvaardt die uitspraak in bepaalde opzich
ten, maar de tijd is niet voorbij, dat de K.V.P. "het meest doelmatige 
middel is, om het politieke beleid in de wereld van vandaag en morgen 
in christelijke geest te blijven beïnvloeden". Naar Romme's mening is dit 
- zoals het letterlijk in het rapport is vermeld - een oordeel, dat de strikte 
noodzakelijkheid van een katholiek partijverband, hier en nu aantoont. 
De woorden "doelmatig" en "noodzakelijk" worden hier m.i. door elkaar 
gemengd, hetgeen verwarring kan stichten. En dit eerder, omdat in het 
verleden de "noodzakelijkheid" van de katholieke partij - dat was de 
katholieke eenheidspartij - vaak gebaseerd op een gezamenlijk te voeren 
emansipatiestrijd. 

Merkwaardig is Romme's opvatting over de stelling in het rapport, dat 
de partij als program partij niet alleen op duidelijk concrete wijze moet 
aangeven, wat zij op langere termijn of in een bepaalde periode wil be
reiken, maar ook hóe zij meent dat tot stand te kunnen brengen. Hij verstaat 
onder hoe "in welke samenwerking", dit nu is strijdig - zegt Romme -
met een verklaring onlangs van de huidige fractievoorzitter, dat de kwestie 
van de samenwerking een zaak is van nà de verkiezingen en dus van de 
dan gekozen fractie. Als ik er van uitga, dat het de schrijver bekend is, 
dat Drs. Schmelzer deel uitmaakte van de structuurcommissie, dan zou 
de commissie dus een betoog leveren in strijd met de opvattingen van dit 
commissielid, tevens fractievoorzitter, maar ook in strijd met de opvattin
gen die steeds terzake in de partij leefden. Dit is gelukkig niet het geval; 
de K.V.P. ook van vandaag staat op het standpunt, dat de kwestie der 
samenwerking inderdaad een zaak van nà de verkiezingen is. Het woord 
"hoe" slaat niet op een bepaalde verlangde samenwerking. 

Daarover is bij dit punt in de commissie niet gesproken. 
Tenslotte nog een opmerking van Romme. Als het rapport zegt, dat het 

katholieke geloof naar zijn inhoud niets zegt over de te voeren politiek, 
dan moet naar zijn mening wel sterk de nadruk liggen op "naar zijn 
inhoud". Maar ook dan nog ziet hij de juistheid van die stelling niet. In 
de context gelezen wil hij haar aanvaarden, maar hoeveel mensen lezen 
de context? En hoeveel commentatoren zijn zo welwillend ze er bij te 
leveren? Romme heeft van dit laatste weinig gemerkt, wèl het tegen
deel "met alle op de K.V.P. inhakkende consequenties van dien". 

Dit is echter geen voldoende reden om niet scherp onderscheid te maken 
tussen geloofsinhoud en het praktisch te voeren politieke beleid. En dit 
te meer niet, omdat op gronden van verdraagzaamheid in de wetgeving 
niet altijd kan worden doorgevoerd, wat in de lijn ligt van de christelijke 
geloofsovertuiging. 
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Een artikel van Mr. van Riel 

Uiteraard van een heel ander karakter, maar desondanks zeer lezens
waard was het artikel van Mr. van Riel, voorzitter van de Eerste Kamer
fractie der V.V.D., in de Telegraaf van 22 januari j.l. Hij beschouwt het 
rapport als een bevestiging van wat zich in het katholieke leven in Neder
land na 1945 heeft afgespeeld. Minder als een stoute greep ten bate van 
toekomstige vormgeving van ons politiek bestel. Van een "stoute greep" 
is inderdaad in het rapport geen sprake, maar wèl van een visie op een 
toekomstige bredere christelijke partijvorming. Dat Mr. van Riel dit 
feitelijk ook zo begrijpt, blijkt uit zijn stelling: De heren stellen de zaken 
zo duidelijk, zo overtuigend, dat de protestants christelijke partijen zich 
na wat langer of korter tijdsverloop er niet aan zullen onttrekken van 
hun kant positie te kiezen. 

Interessant is zijn mening: "gezien vanuit het standpunt van de ontwik
keling van de Nederlandse samenleving is dit rapport een duidelijke aan
wijzing dat de tegenstellingen tussen katholieken en niet-katholieken snel 
verdwijnen, dat Brabant en Limburg zich geen generaliteitsland meer voelen 
en dat velen het behoren tot dezelfde Kerk als een snel in betekenis ver
minderende grondslag van gemeenschappelijk handelen en optreden zien". 

Het venijn zit in de staart, hier in het laatste deel van de omvangrijke 
volzin van Mr. van Riel. Hij mag n.l. niet anders besluiten uit het rapport, 
dan dat christenen van verschillende Kerken, vanuit hun christelijke 
mens- en maatschappij visie, wèl een grondslag bezitten voor gemeen
schappelijk handelen en optreden. 

Ik zou haast schrijven "natuurlijk" verzet. Mr. van Riel zich tegen de 
stelling in het K.V.P.-rapport, dat de liberale politiek in ons land geïnspi
reerd blijft door haar opvattingen over de vrijheid van de autonome 
mens, zoals in socialistische kring blijkbaar bezwaar bestaat tegen de 
opvatting uit het rapport dat de socialistische politiek gèinspireerd wordt 
door een overwaardering van de staatsgemeenschap. Van beide kanten 
wordt dan gezegd: dat moet bewezen worden. Uit de praktijk zijn hiervoor 
verschillende argumenten aan te voeren; wie de praktische politiek kent 
heeft ze herhaaldelijk ontmoet. Elke politicus kent voorbeelden van typische 
liberale onderwaardering en typisch socialistische overwaardering van 
de staat. Ik wil hier slechts opmerken, zolang de V.V.D. zich een liberale 
partij noemt en de P.v.d.A. zich een socialistische, erkennen zij de stelling 
uit het K.V.P.-rapport in feite, hoe genuanceerd zij de term liberaal of 
socialistisch ook opvatten. Als zij de wezenlijke betekenis ervan niet langer 
aanvaarden, mogen zij de aanduiding liberaal of socialistisch met goed 
fatsoen niet meer gebruiken. 

Mr. van Riel doet dit blijkbaar dan ook niet. De V.V.D. is geen christe
lijke, ook geen vrijzinnig christelijke partij naar zijn overtuiging; wie de 
liberale beginselen is toegedaan kan V.V.D.-er zijn, hoe men ook denkt 
over de "laatste achtergronden des levens". 

Dan nog een opmerking van praktisch politieke aard: Mr. van Riel 
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vindt de opsomming "van wat de K.V.P. bereikt heeft" vrijmoedig, 
zeker t.a.v. de P.v.d.A. Als dat zó in het rapport stond, zou de schrijver 
gelijk hebben. Maar er staat niet "wat de K.V.P. bereikt heeft". 

Er staat wel een reeks van belangrijke politieke beleidslijne uit de achter 
ons liggende jaren "die geheel of voor een groot deel aan de invloed van 
de K.V.P. te danken zijn en die zonder deze invloed - gelet op de weer
stand van andere politieke zijden - vermoedelijk anders zouden zijn ge
lopen dan thans het geval is". En dit klinkt wel wat anders dan de sim
pI.istische woordkeus van Mr. van Riel. 

Verklaringen van andere politici 

Aan een aantal mondelinge verklaringen van vooraanstaande - niet 
tot de K.V.P. behorende - politici wil ik hier niet voorbijgaan. 

Mr. Beernink meende - en ik geloof niet ten onrechte - dat veel 
andersdenkenden nu niet tot de K.V.P. zullen toetreden. Wel toonde hij 
waardering voor de openheid van de K.V.P. ten opzichte van andersden
kenden. De CH.U. zal zich nog beraden over het contact met de voor
gestelde werkgroep. Daarbij zal het feit, dat de C.H.U. thans oppositie 
is, ongetwijfeld van invloed zijn. 

De heer RooIvink gelooft evenmin dat de K.V.P. voor anderen aantrek
kelijker is geworden en daarbij denkt hij uiteraard het eerst aan A.R.
kiezers. Een fusie van de drie christelijke partijen acht hij met partij
voorzitter Aalberse geen haalbare zaak. Ook van het werk van een com
missie of werkgroep uit mensen van verschillende politieke richting ver
wacht hij niet veel. 

Wat hij merkwaardig vond in het rapport: dat voortaan in de K.V.P. 
onderscheid gemaakt wordt tussen politiek en godsdienst. Het moet mij 
van het hart, dat dit onderscheid in de K.V.P. natuurlijk altijd gemaakt 
is. En merkt de heer Rooivink dat onderscheid dan niet? Want hij zegt: 
Ik geloof nog steeds, dat beide zaken in elkaars verlengde liggen. Dit 
standpunt gaat echter aanmerkelijk verder dan de stelling van het rapport, 
dat de christelijke levensvisie ook het politieke denken en handelen beïn
vloedt. 

De voorzitter van de P.v.d.A. blijkt positief te staan tegenover een 
initiatief, dat de K.Y.P. z.i. aangeeft, om een werkgroep op te richten, 
waarin christenen uit alle politieke milieus de partijvorming in ons land 
moeten gaan bestuderen. De gedachte van de K.V.P. is blijkens haar 
rapport echter een andere. Het gaat in de op te richten werkgroep niet 
om een bestudering door christelijke uit alle milieus van "de partijvor
ming in ons land", maar om de mogelijkheden om tot een bredere, chris
telijke partijvorming te komen te laten onderzoeken. Als een dergelijke 
partijvorming tot stand zou komen, dan zullen ook niet-christenen omwille 
van het partijprogram kunnen toetreden. Dit blijkt impliciet uit het K.Y.P.
rapport. 
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Blijkbaar is er bij Dr. Tans een misverstand gerezen over het doel van 
de bedoelde werkgroep. Zo verklaarde het althans ook de partijgenoot 
van de voorzitter van de P.v.d.A. de heer Baart, in een forumuitzending. 
Hij had de bedoeling niet misverstaan en begreep daarom de uitlating 
van Dr. Tans niet. Tegen het christelijk uitgangspunt der partijvorming 
maakt immers de P.v.d.A. van ouds bezwaar. De K.V.P. zou er uiter
aard geen bezwaar tegen maken, als christenen van de P.v.d.A., die nu 
in principe bezwaar hebben tegen K.V.P., A.R. en CH.U. deel zouden 
gaan uitmaken van een grote groepering, die als uitgangspunt van haar 
arbeid neemt een christelijke mens- en wereldbeschouwing. Ik weet, dat 
de K.V.P. uit alle partijen personen in de meer genoemde werkgroep 
wenst, die bereid zijn de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot 
"een bredere, christelijke partijvorming". 

Mr. W. Scholten, Tweede Kamerlid van de CH.U. heeft verklaard, 
dat hij instemt met de gedachten van het rapport om zich te doen leiden 
door de christelijke visie op mens en maatschappij, waarbij geluisterd 
moet worden naar elk vermaan van Kerkelijke zijde. De politici moeten 
tenslotte op eigen verantwoordelijkheid handelen. Zo stelt het ook de 
C.H.U. Hij constateert dat de "groei" van de K.V.P. in elk geval niet tot 
een verdere verwijdering voert. 

Tot deze negatieve formulering beperkte Mr. Scholten zich. Hij achtte 
een beter onderling begrip belangrijker dan het streven naar een fusie, 
(dat streven is dan ook niet vermeld in het rapport) waar de kiezers 
z.i. helemaal geen prijs op stellen, omdat zij geestelijk in een verschillend 
klimaat leven. Blijkbaar staat Mr. Scholten dus nog ver af met de an
deren, waarover hij sprak, van een samenwerking tussen katholieken en 
protestanten in één partijverband. 

Perscommentaren van Katholieke zijde 

Uit de aard der zaak is het aantal commentaren in de pers zeer groot 
geweest. In de Katholieke pers wordt in het algemeen veel begrip getoond 
voor de inhoud van het rapport. Sommige bladen demonstreren een zeer 
duidelijke instemming met het streven der K.V.P. Maar natuurlijk zijn er 
kritische opmerkingen. 

Merkwaardig is de kritiek van de Linie op de vermelding in het rapport 
van de resultaten die de K.V.P. in samenwerking met anderen in al de 
jaren na de oorlog heeft geboekt. "Als die politieke resultaten bereikt 
zijn in samenwerking met alle anderen rijst opnieuw de vraag: waarom 
is er dan een K.V.P. nodig?" Ik zou willen antwoorden: die resultaten 
komen voor een zeer belangrijk deel overeen met de eisen der achter
eenvolgende programs van de K.V.P. De positie der K.V.P. als bij iedere 
formatie weer optredende grote regeringspartij heeft vooral bevorderd, 
dat deze resultaten geboekt werden. Dat daarbij ook de medewerking 
van anderen nodig was, ligt voor de hand. Maar de grote betekenis der 
KV.P. werd er ook duidelijk door gedemonstreerd. 
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De Linie schrijft, dat de enige bestaansgrond van de K.V.P. is, "de 
kiezers, die telkens weer in zo overgroten getale hun stem aan de K.V.P. 
geven". Inderdaad een zeer belangrijke bestaansgrond, maar niet de enige. 

De Volkskrant - ik laat de ironische parlementaria even buiten be
schouwing - stelt, dat de KV.P. een "doorbraakpartij" van mensen van 
alle gezindten zou worden evenals de P.v.d.A., als vele niet-katholieken 
zouden toetreden en als een soort centrumpartij een plaats zou moeten 
krijgen tussen P.v.d.A. en V.V.D. in. Maar de K.V.P. wil niet zijn een 
doorbraakpartij als de P.v.d.A. is en mogelijk wel een centrumpartij, maar 
dan alleen de politieke partij als gevolg met name van het beleid van 
anderen. Geen centrumpartij dus als doel, want haar uitgangspunt is dui
delijk en afwijkend van P.v.d.A. en V.V.D .. "Als de K.V.P. echt de kant 
van de grote christelijke formatie uit wil, kan men niet eindeloos blijven 
wachten". Maar de Volkskrant heeft begrip voor de middenweg die de 
K.V.P. kiest. En wat de reacties der kiezers betreft, de K.V.P. maakt zich 
wellicht kwetsbaar, maar het is evenzeer mogelijk, dat zij met dit nieuwe 
gezicht vooral voor jonge kiezers aantrekkelijk wordt. Dat laatste zou 
inderdaad van groot belang zijn. 

De Tijd herinnert aan een toelichting, die het lid der commissie Pater 
Stok man tijdens een persconferentie heeft gegeven, waarbij hij van het 
nieuwe beginselprogram verklaarde, dat het essentieel anders zou worden. 
Volgens De Tijd lijkt dit vooralsnog het meest op "grootspraak", een 
term die meer kritiek verdient dan de uitdrukking "essentieel anders". 
Pater Stokman is zeer goed in staat zijn mondelinge uitspraak zelf te 
verdedigen; ik wilde over het komende beginselprogram, dat gebaseerd 
zal zijn op het rapport der K.V.P., slechts opmerken, dat zeer belang
rijke veranderingen daardoor tot stand zullen komen. Er hebben zich 
wijzigingen voltrokken b.V. in de opvattingen over het gezag der Kerk 
met betrekking tot de politiek, die wezenlijk genoemd kunnen worden. 
Dat is niet in strijd met wat de Tijd stelt: Over het algemeen krijgt men 
de indruk dat de leer wordt aangepast aan de groeiende praktijk. Maar 
in die praktijk zijn dan ook vele dingen belangrijk veranderd. Over veel 
"staatkundige beginselen" wordt heden ten dage veel genuanceerder ge
dacht dan vroeger. Over het algemeen echter spreekt de Tijd met grote 
waardering over het rapport. 

Het Binnenhof ziet het nieuwe stuk over de KV.P. als een logische 
schakel in een noodzakelijke, niet meer te keren ontwikkeling. De K.V.P. 
moet meer nog dan vroeger zich richten op een synthese tussen de maat
SChappelijke groepen op basis van een duidelijke programmakeuze. 

In de Gelderlander wordt een welwillend commentaar besloten met de 
volgende zinnen. "Het gaat niet om het etiket. Het gaat om de inhoud. 
Om de vraag hoe men een menswaardige samenleving opbouwt, waarin 
de evangelische inbreng van eerbied en waarde en de waardigheid van 
de menselijke persoon, van rechtvaardigheid en mensenliefde op de meest 
effectieve manier het geluk van de mensen kan dienen. Daarin ligt de zin 
en de betekenis van een K.V.P. Nu en in de toekomst". 
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Heel anders geaard schrijft de Twentse Courant, dat de K.V.P. als het 
ware tegen A.R. en CH.U. zegt: "Wij hebben gedaan wat we kunnen, 
concrete daden moeten nu, voor wat betreft de werkelijke politieke een
heid, maar van jullie komen." Deze suggestie is zeker niet juist; de K.v.P. 
zegt: laten christenen uit alle groeperingen bijeenkomen in een werkgroep 
om de mogelijkheden van de oprichting van een grote christelijke partij 
te onderzoeken. 

Het Noord-Hollands Dagblad en de Stem maken zich zorgen. Enerzijds 
is er de vrees dat men weer in sterke kerkgebondenheid gaat denken 
(waar blijkt de reden voor die vrees in dit rapport?) anderzijds - in het 
Brabantse blad -: had de knoop niet radicaal doorgehakt moeten worden? 
Terwijl het blad eerder schrijft, dat het niet te verwonderen zou zijn 
als het rapport de traditionele kiezers te ver ging. 

Andere Brabantse bladen spreken over een mogelijke inspiratie van de 
jongeren, over een aanlokkelijk vergezicht voor jongeren van katholieken 
en gereformeerden huize (Eindhovens Dagblad en Brabants Dagblad). 

Het Brabants Nieuwsblad ziet de K.V.P. in de toekomst zich ontwikke
len tot een brede centrumpartij, waarbij ik dezelfde opmerking zou willen 
maken als ik bij de Volkskrant deed. Het blad verwacht dat de steun der 
kiezers aan de K.V.P. niet kleiner zal worden. 

Tenslotte enkele Limburgse bladen. Al ziet de Nieuwe Limburger de 
werkgroep als een soort van Kapstok, toch verheugt het blad zich: "het 
werd tijd, dat de nieuwe inzichten ook in de partij statuten hun weerslag 
zouden vinden. En de Maas- en Roerbode constateert met grote instem
ming "de voorzichtigheid waarmee de K.V.P. de samenwerking met 
christenen uit andere politieke partijen in een nieuwe partij formatie van 
onderaf wil laten groeien, getuigt van wijs beleid. Dat daarbij vooral de 
jongeren worden ingeschakeld is verheugend. De nieuwe partij zal straks 
immers hun partij moeten worden". Mag ik als enig commentaar hierop 
zeggen "sapienti sat"? 

Perscommentaren van niet-katholieke zijde 

De Telegraaf ziet het einde van de door haar verafschuwde "verzui
ling" naderen. Het rapport ziet het blad als een erkenning van de vol
tooiing van het Katholieke volksdeel: het is niet meer nodig in katholiek 
partijverband op te treden. Zoals steeds is de Telegraaf weer ongenuan
ceerd. Ik behoef daar echt niet op in te gaan, voor mij zelf niet en even
min voor de lezer, die van de voorgaande pagina's heeft kennis genomen. 

Dat de K.V.P. de uitgangspunten van V.V.D. en P.v.d.A. niet aan
vaardt, betekent voor de Telegraaf, dat zij tussen beide zal blijven balan
ceren. Dat is in het recente verleden duidelijk gebleken, zo schrijft het 
blad. Wellicht bij het bezitsvormingsprobleem, bij het sociale beleid, bij 
het onderwijsbeleid, het economisch beleid, het volkshuisvestingsbeleid 
of bij welk ander beleid? Ik denk, dat het blad doelt op de laatste Kabinets
crisis over het radio- en televisie beleid. Maar dan is de opvatting van de 
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Telegraaf al helemaal ernaast. Omdat de V.V.D. haar eigen opvattingen 
had en de K.v.P. ook duidelijk was in haar standpunt. Van balanceren 
van de K.V.P. was dus geen sprake. En waar wel? 

Het Parool laat de doorbraak-katholiek Mr. van Lier aan het woord. 
Uiteraard worden in dit artikel de bekende bezwaren tegen de K.V.P. 
geuit. En zelfs nu nog spreekt Van Lier over de confessionele partij, alsof 
hij het rapport niet gelezen heeft. De schrijver verbaast zich erover, dat 
de K.v.P. zich wel beroept op de christelijke geloofsvisie (er staat in 
het rapport christelijke mens- en maatschappijvisie) maar zich niet er over 
kan of wil uitlaten of die geloofsvisie meer gebaat is door politieke samen
werking met een partij als de P.v.dA. of met een partij als de V.V.D. 

Moet daar nog een antwoord op gegeven worden? De christelijke mens
en maatschappijvisie inspireert de K.V.P. en leidt tenslotte naar een pro
gram. Elke partij, dus ook de K.V.P. zal haar program zo veel mogelijk 
willen verwezenlijken in de politieke praktijk. Die samenwerking zal zij 
kiezen, welke daarvoor de beste kansen biedt. Zo is nu eenmaal, net als 
andere partijen "die ouwe trouwe K.V.P., die in wezen negentiende 
eeuws blijft". De laatste woorden uiteraard van Mr. van Lier. De K.V.P. 
is naast beginselpartij ook heel duidelijk programpartij . 

De vraag blijft onbeantwoord, aldus Mr. Van Lier, "of er bij een 
andere partijpolitieke indeling niet even goede of zelfs meer en betere 
resultaten hadden kunnen worden bereikt". Maar die vraag is niet te 
beantwoorden, evenmin als Mr. Van Lier kan bewijzen, dat zonder de 
K.V.P. toch dezelfde en zelfs betere resultaten zouden zijn bereikt. De 
door de schrijver gestelde vraag heeft dan geen zin. 

"Met geen enkel concreet voorbeeld - zo gaat hij verder - wordt 
bewezen hoe je als katholiek tot een eigen van anderen afwijkende con
clusie moet komen (let wel moet komen) over welk belangrijk actueel 
vraagstuk ook". 

Deze zin doet alweer vermoeden, dat Mr. van Lier het rapport der 
K.V.P. niet goed gelezen heeft of niet goed begrepen. Want het rapport 
toont juist een groot begrip voor de spanwijdte tussen fundamentele in
zichten en concrete programmapunten en beleidsbeslissingen met als gevolg 
"dat afwijkende meningen van een kleiner of groter aantal Katholieken 
wel zullen blijven bestaan". Zoals ze ook nu bestaan. Ik ben van mening 
dat het K.V.P.-rapport een openheid van geest vertoont, die groter is 
dan die van Mr. Van Lier. 

En dan tenslotte: Volgens Mr. van Lier is er thans "over het mens
beeld een gemeenschappelijke opvatting gegroeid". Akkoord, voor zover 
het betreft respect ook bij verschil van mening, verdraagzaamheid en de 
wil tot gelijke behandeling van allen. Maar dit betekent niet, dat er 
tussen christenen en niet-christenen geen wezenlijke verschillen meer zijn 
over de mens, zijn roeping en zijn bestemming in tijd en eeuwigheid. En 
in de politiek krijgt men toch ook te maken met consequenties, die daaruit 
weer volgen voor een juiste ordening van de samenleving. 

353 



In de Groene Amsterdammer wordt er op gewezen dat "een tweede 
doorbraak" op komst kan zijn "waaraan men kennelijk een sterke centrum
positie denkt te willen overhouden". De protestants christelijke partijen 
zullen op den duur aan de "gereformeerde" K.V.P., hun tol moeten be
talen. Het opener milieu van de K.V.P. zal betekenen, dat de Katholieke 
werkgemeenschap in de P.v.d.A. aan bestaansrecht gaat inboeten. Dit 
standpunt van de GA. zal zeker door de doorbraak-katholieken niet ge
deeld worden en van hun standpunt uit gezien terecht. 

De P.v.d.A. zal in radicaler richting moeten gaan, maar dat kost kiezers, 
tenzij aansluiting gezocht wordt bij uiterst links in onze samenleving: 
C.P.N. en P.S.P. Hierbij gaat de G.A. wel ver in zijn toekomstdromen. 

Trouw, het blad van Dr. Bruins Slot, vindt het rapport kort en duidelijk. 
Op een goede wijze wordt aangegeven waarom een christelijke partij nodig 
is; de betekenis van een christelijke mens- en maatschappij beschouwing 
voor de politieke oordeels- en beleidsvorming laat het duidelijk uitkomen. 
Trouw vindt het rapport een fris en moedig verhaal, fris omdat het iets 
nieuws wil, moedig omdat het bereid is met een stuk verleden af te 
rekenen. 

In het Handelsblad wordt er o.a. op gewezen, dat het rapport zegt, 
dat het katholieke geloof naar zijn inhoud niets zegt over de te voeren 
politiek (zie de opmerkingen over Romme's artikel) maar dat daarmee 
nog niet bewezen is, dat een partij die zich ook door het christelijk geloof 
laat voorlichten en inspireren zonder zin of uitzicht is. Natuurlijk niet. 
zegt het Handelsblad: zolang er nog honderdduizenden kiesgerechtigden 
zijn, die er behoefte aan hebben hun stem op de K.V.P. uit te brengen. 
Deze goedkope betoogtrant toont duidelijk aan. dat het deel van het 
rapport, hetwelk onmiddellijk op de geciteerde zinnen volgt en dat geheel 
andere en meer hoogstaande argumenten inhoudt, voor het Handelsblad 
als weggeworpen paarlen zijn geweest. 

En ik zou haast zeggen - natuurlijk - aanvaardt het Handelsblad 
niet de redelijkheid van een partij, die tot een synthese komt tussen alle 
groeperingen, op grond met name van haar uitgangspunten. 

Elseviers Weekblad acht de stap van de K.V.P. ingrijpend. Als er een 
christen-democratische samenwerking in Nederland tot stand zou komen, 
zou dit een belangrijke wijziging in de Nederlandse politieke verhoudingen 
betekenen. 

Van geen waardering getuigt Vrij Nederland, dat J. Rogier aan het 
woord laat. Het rapport is niet meer dan een poetsbeurt, is de conclusie 
van de schrijver. Overigens wordt het Mandement weer ten tonele ge
voerd en wordt de K.V.P. verweten dat zij erkent dat eenmaal de nood
zakelijkheid voor een katholieke partij wèl bestaan heeft en dat dus (vol
gens Rogier) de dwang tot partijkeuze mag bestaan. Van duidelijk on
begrip legt Rogier getuigenis af, als hij verwacht dat in de toekomst de 
K.V.P. zal worden "een soort herleving van de vooroorlogse Vrijzinnig 
Democratische Bond". Begrip en kennis van de politieke historie is blijk
baar niet de sterkste zijde van J. Rogier. 
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Evenals het Handelsblad verwijt de Leeuwarder Courant aan de K.V.P., 

dat zij in eigen partij-kring wil doen wat in het parlement hoort te ge
beuren. Ook deze krant verzet zich dus tegen, wat Romme het "water
merk" der K.V.P. noemde. Ik ga hierop nu niet meer in, maar wil nog 
wel vermelden, dat de Leeuwarder Courant vindt dat het rapport de weg 
kan banen naar een christelijke centrumpartij in Nederland. Gelden tegen 
een dergelijke partij de bezwaren tegen de K.V.P. niet? En tenslotte kan 
er dan een tweepartijenstelsel komen. Blijkbaar een ideaal voor een aantal 
Nederlanders, die de bezwaren niet kennen uit de landen, waar dit stelsel 
thans bestaat. 

Tenslotte De Haagse Courant. Het blad meent, dat de K.V.P. zich in de 
toekomst meer waar moet maken op grond van haar praktisch politiek 
optreden. 

Ook constateert het blad een zekere tweeslachtigheid. Men wil een 
centrum-partij zijn - en daar vindt de Haagse Courant politiek gezien 
veel voor te zeggen - maar men wil ook een katholieke partij zijn. Mag 
ik als slotopmerking stellen: de K.V.P. wil zijn een partij uitgaande van 
de christelijke mens- en maatschappij beschouwing en in de praktijk zal 
ze wel een zekere centrumpositie gaan of blijven innemen. Zij streeft 
echter geen centrumpositie na, maar een eigen positie temidden der 
andere partijen. 
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Politieke kanttekeningen 

ONTWERP VAN WET TOT ALGEMENE VERZEKERING ZWARE 

GENEESKUNDIGE RISICO'S (A.W.z.) 

B ij de Tweede Kamer is door Minister Veldkamp (Sociale Zaken en 
Volksgezondheid) en de Staatssecretarissen Bartels (Volksgezondheid) 

en Hoefnagels (Financiën) het wetsontwerp voor een volksverzekering 
tegen zware, geneeskundige risico's ingediend. Wanneer de wet door het 
parlement wordt aangenomen - hetgeen verwacht kan worden - zullen 
alle Nederlanders vanaf I januari 1967 (verplicht) verzekerd zijn tegen 
de financiële gevolgen van verpleging en verzorging voor zware lichame
lijke en geestelijke ziekten. 

In grote lijnen kan de in het wetsontwerp voorgestelde volksverzekering 
als volgt worden samengevatl): 

1. Het wetsontwerp regelt een verplichte verzekering zware geneeskundige 
risico's. 

2. De werkingssfeer van deze algemene volksverzekering strekt zich uit 
tot de gehele bevolking. 

3. De kring van verzekerden is, anders dan het geval is bij de tot nu 
toe tot stand gekomen volksverzekeringen, niet door enige leeftijdsgrens 
beperkt, aangezien bij iedereen, ongeacht de leeftijd, de behoefte aan 
behandeling, verpleging en verzorging ter zake van zware geneeskundige 
risico's, waarin de voorgestelde regeling beoogt te voorzien, zich kan 
doen gevoelen. 

4. Het voorwerp van de beoogde verzekering is de aanspraak op ver
strekkingen in natura, ter voorziening in behandeling, verpleging en 
verzorging ter zake van zware risico's van geneeskundige aard. Voorts, 
omdat in het wetsontwerp de revalidatie centraal wordt gesteld, de 
met het vorenstaande verband houdende voorzieningen tot behoud, her
stel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid, hierbij inbegrepen voor
zieningen tot verbetering van de levensomstandigheden. De aard, inhoud 
en omvang van de verstrekkingen zal bij of krachtens algemene maat
regel van bestuur worden vastgesteld. 

5. De verstrekkingen zijn in beginsel zowel op intramurale zorg als op 
extramurale zorg gericht. Beoogd wordt een geleidelijke ontwikkeling 
van de voorzieningen. In de eerste plaats wordt gedacht aan zo volledig 
mogelijke verstrekking van de intramurale zorg in verpleegtehuizen 
en in inrichtingen voor geeestelijk en lichamelijk gehandicapten, als
mede in ziekenhuizen en sanatoria voor t.b.c.-patiënten, na afloop van 
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het eerste jaar verpleging, van zowel lichamelijk als geestelijk zieken. 
Het wetsontwerp opent in beginsel de mogelijkheid, de verstrekkingen 
verder uit te breiden tot voorzieningen van extramurale aard. 

6. De inrichtingen voor gezondheidszorg, zoals de ziekenhuizen en ver
pleeginrichtingen, moeten door de Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid worden erkend als inrichting waar de verstrekkingen 
krachtens deze wet worden verleend. Dit maakt het mogelijk een 
erkenningen-beleid te voeren, waarbij het Staatstoezicht op de Volks
gezondheid een belangrijke rol kan gaan vervullen, teneinde een 
optimale gezondheidsverzorging te waarborgen. 

7. De verzekering zal, voor wat betreft het verlenen van verstrekkingen, 
worden uitgevoerd door de krachtens de Ziekenfondswet toegelaten 
ziekenfondsen en door de ziektekostenverzekeraars, die tot de uitvoe
ring van de onderhavige verzekering zijn toegelaten, en door de uit
voerende organen van de publiekrechtelijke ziektekostenregelingen 
voor ambtenaren. 

8. Verzekerden, die tevens verzekerd zijn ingevolge de Ziekenfondswet, 
zullen de verstrekkingen ingevolge de Algemene Wet Zware Genees
kundige Risico's ontvangen via het ziekenfonds waarbij zij zijn in
geschreven. De verzekerden die verzekerd zijn bij een ziektekosten
verzekeraar die is toegelaten tot de uitvoering van de verzekering, 
zullen de verstrekkingen ontvangen via .deze ziektekostenverzekeraar. 
De deelnemers aan een publiekrechtelijke ziektekostenregeling voor 
ambtenaren zullen de verstrekkingen ontvangen via de uitvoerende 
organen van deze regeling. 

De overige verzekerden zullen ten einde hun aanspraak op voren
bedoelde verstrekkingen te kunnen verwezenlijken, zich dienen te laten 
inschrijven bij hetzij een ziekenfonds hetzij een ziektekostenverzekeraar 
als vorenbedoeld. De ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars zijn 
gehouden deze personen toe te laten. 

9. De ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars en uitvoerende organen, 
die zijn betrokken bij de uitvoering van de volksverzekering, dienen 
overeenkomsten te sluiten met personen en inrichtingen die de ver
strekkingen van de verzekering kunnen verlenen. De verzekerden wen
den zich voor de desbetreffende hulp tot de bedoelde personen en 
inrichtingen, waarmede het ziekenfonds, de ziektekostenverzekeraar 
dan wel het uitvoerende orgaan overeenkomsten als vorenbedoeld heeft 
gesloten. 

10. De Ziekenfondsraad, ingesteld bij de Ziekenfondswet, houdt toezicht 
op de uitvoering van de verzekering. Hij geeft ten behoeve van de 
uitvoering algemene richtlijnen. De Raad is tevens belast met het 
adviseren van de Regering, het treffen van technische regelingen 
ter zake van de onderhavige verzekering, alsmede met het beheer 
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van het Algemeen Fonds Zware Geneeskundige Risico's. Voor de uit
voering van deze taken wordt de Ziekenfondsraad uitgebreid met ver
tegenwoordigers van organisaties van ziektekostenverzekeraars, met 
een vertegenwoordiging uit de overheidsziektekostenregelingen uitvoe
rende organen en vertegenwoordigers van inrichtingen, waarop de 
wet in het bijzonder betrekking heeft. 

11. In het wetsontwerp worden beschouwingen gegeven over de medische 
uitvoering. Daarbij staat centraal de door de Tweede Kamer bij de 
behandeling van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering aan
vaarde motie-Tilanus c.s., betreffende de medische uitvoering van de 
sociale verzekeringswetten. Hierover zal overleg moeten worden ge
voerd. Het wetsontwerp voorziet erin, dat de Ziekenfondsraad richt
lijnen inzake een gecoördineerde medische uitvoering kan geven. 

12. De middelen tot dekking van de kosten der verzekering worden op
gebracht door de verzekerden in de vorm van een premie. De premie 
wordt volgens het voor de andere volksverzekeringen geldende systeem 
en volgens de daarbij geldende regelen geheven door de Rijksbelasting
dienst. Deze dienst treedt dan ook als mede-uitvoerder van de ver
zekering op. Verzekerden beneden de leeftijd van 15 jaar en ver
zekerden van 65 jaar en ouder zullen niet aan premieheffing zijn onder
worpen. De te heffen premie wordt vastgesteld door de Minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid. De premie wordt gestort in het 
Algemeen Fonds Zware Geneeskundige Risico's, waaruit de voor de 
uitvoering van de verzekering te maken kosten worden gefinancierd. 

13. Het premiepercentage wordt bij uitvoering van de wet geraamd in 
de orde van grootte van 1.6 pct. 

14. De bijdrage, welke de overheid thans verleent in de kosten van be
handeling, verpleging en geneeskundige verzorging ter zake van zware 
geneeskundige risico's, welke in 1965 f 310 mln. belopen, overeen
komend met ruim 1 pct. volksverzekeringspremie, wordt bij invoering 
van de Algemene Bijstandswet gehandhaafd als overheidsbijdrage in 
de sociale verzekering. De verder bij invoering benodigde middelen, 
ten belope van ruim 0,5 pct, volksverzekeringspremie in orde van 
grootte overeenkomende met 0,7 pct van de premieplichtige loonsom, 
zullen eveneens ten laste van het Rijk worden gebracht, waarmede 
de overheidsbijdrage in de sociale verzekering andermaal wordt 
verhoogd. 

15. Beide overheidsbijdragen zullen tezamen met de Rijksbijdrage in de 
Algemene Ouderdomswet aangewend worden ter financiering van de 
kinderbijslagen krachtens de Algemene Kinderbijslagverzekering, 
waartoe ook een wetsontwerp is ingediend (8458). 

16. Tegen een beslissing van een ziekenfonds, een ziektekostenverzekeraar 
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of een uitvoerend orgaan inzake de aanspraak op verstrekkingen staat 
beroep open bij de Raden van Beroep en de Centrale Raad van 
Beroep. 

17. Voorgesteld wordt om jaarlijks uit het Algemeen Fonds Zware Genees
kundige Risico's een bedrag van f 10 mln. te storten in het Prae
ventiefonds, welk bedrag zal worden aangepast aan de stijging van 
de loonindex. 

18. Een speciale regeling is getroffen voor de aanwIJzmg van verstrek
kingen, liggend binnen de bemoeiingssfeer van het Ministerie van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en voor verstrekkingen, 
verleend onder verantwoordelijkheid, waaronder begrepen financiële 
verantwoordelijkheid, van de Minister van Justitie in het kader van 
de uitvoering van een rechterlijke uitspraak. 

Het aantal mensen, dat voor een langdurige verpleging en behandeling 
in een inrichting moet worden opgenomen is niet groot. Maar degene, 
die een dergelijk lot treft komt voor zo grote lasten te staan dat deze 
nagenoeg door niemand volledig zelf gedragen kunnen worden. 

In praktisch alle zich voordoende gevallen moet dan ook een beroep 
worden gedaan op hulp van de zijde van de overheid of van anderen. 

Daarnaast kan iedere burger in de omstandigheid komen te verkeren, 
dat hij zelf of een van zijn gezinsleden geneeskundige verzorging nodig 
heeft. Dit le'idt tot onbevredigende situaties. Daarom is het in overeen
stemming te achten met de beginselen van maatschappelijke solidariteit 
en persoonlijke verantwoordelijkheid om in de huidige maatschappelijke 
o.ganisatie de uit de langdurige ziekten en gebreken voortkomende lasten, 
tot object van een de gehele bevolking omvattende sociale verzekering 
te maken. 

Daarbij zal tegenover het recht op verzorging en behandeling de plicht 
tot premiebetaling moeten staan. 

Ongetwijfeld zal de vraag naar de maximale hoogte van de premies 
voor sociale verzekeringen weer naar voren komen. Voor bepaalde groepen 
uit de bevolking - m.n. de kleine zelfstandigen - is de uiterste grens 
reeds bereikt. 

Tegelijk met het wetsontwerp A.W.z. is daarom een compensatievoorstel 
gedaan, waarbij het Rijk de kosten van de Algemene Kinderbijslagwet 
voor zijn rekening zal nemen (d.w.z. voor wat betreft de kinderbijslag 
vanaf het derde kind). Voor de werknemers werd deze premie (2,1 %) 
tot op heden door de werkgever betaald, terwijl de premie voor de A.W.z. 
(1,6%) door de werknemer gedragen zal worden. In verband hiermee 
zal een nieuwe verdeling van premielast tussen werkgever en werknemer 
tot stand gebracht moeten worden. 

Toch blijft de vraag of de thans vastgestelde grens voor de totale 
premielast ook in de toekomst gehandhaafd kan worden. Zeker nu met 
de A.W.z. naar men kan aannemen de laatste sociale voorziening tot stand 

359 



zal komen, wordt het vraagstuk van een aanvaardbare premielast steeds 
urgenter. Het voor een deel door de overheid overnemen van de premie 
biedt wel mogelijkheden voor een rechtvaardige kostenverdeling, maar 
daarmede is het probleem niet opgelost, hoogstens verschoven van premie
betaling naar belastingbetaling. 

De oplossing die door Minister Veldkamp is gevonden om onder een 
premieverhoging uit te komen heeft in ieder geval de invoering van een 
volksverzekering zware geneeskundige risico's mogelijk gemaakt, waar
mee voor de vele (geestelijk en lichamelijk) gehandicapten een uitzicht 
wordt geboden op verzorging èn op revalidatie. Dit laatste achten wij 
in een welvaartstijd als wij nu kennen een uiterst belangrijke zaak. 

Nadat de wet A.W.Z. zal zijn ingevoerd resteert nog het belangrijke 
werk van unificatie en codificatie. Daarbij zal een nadere bezinning 
nodig zijn op het vraagstuk van de totale hoogte van de premies voor 
sociale verzekering en van de juiste verdeling van de premiedruk over 
de verschillende groepen van de bevolking. 

J. v. d. H. 

1) vgl. Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp, Kamerstukken zitting 
1965 - 1966 nr. 8457 pag. 22 r.k. e.v. 
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De nieuwe editie van de Vijfde Republiek 
door Or K. J. Hahn 

D e Vijfde Republiek, deze schepping van Charles de GaulIe, heeft een 
een nieuwe gestalte gekregen: de president is wederom voor zeven 

jaar gekozen, er is een nieuwe regering gevormd, er is een nieuwe partij 
opgericht. Dit zijn veranderingen die niet uitsluitend door de GaulIe zijn 
bepaald of zelfs voorzien, zodat inderdaad van een nieuwe fase van het 
gaullistische tijdperk kan worden gesproken. Daarmede is tegelijk aan
geduid dat de Franse president vanzelfsprekend aan zijn eigen denkbeelden 
vasthoudt, alleen zijn nieuwe feiten aan het licht getreden die zijn vrijheid 
van handelen beperken, die zijn basis in de bevolking verzwakken of 
beperken en die in ieder geval tot wijzigingen in taktiek èn in bepaalde 
politieke vraagstukken dwingen. Bovendien leidde het tot een interessante 
hergroepering van de politieke krachten die in beweging gekomen zijn en 
daarmede de door de GaulIe gewenste en nagestreefde interne stabiliteit 
van de Vijfde Republiek hier en daar kunnen aantasten. Het gezicht van 
de Vijfde Republiek is ontegenzeggelijk veranderd. 

Dit hebben allereerst de verkiezingen bewezen: bij de keuze van de 
nieuwe Franse president bestond eigenlijk bij niemand twijfel dat weder
om de Gaulle de meeste stemmen op zich zou verenigen. De stem-ver
houdingen tussen de afzonderlijke kandidaten bewees echter tot grote 
verrassing van binnen- en buitenland, en tot ontsteltenis van de gaullisten 
dat de generaal bij de eerste ronde niet meteen de absolute meerderheid 
bereikte. Hij bleef beneden de 50% van de uitgebrachte stemmen. Daardoor 
werd een ballotage nodig die de GaulIe, volgens een niet bewezen, maar 
algemeen aanvaarde opvatting, eigenlijk beneden zijn waardigheid achtte 
en daarom zou hij ook het plan hebben gekoesterd zich in dit geval terug 
te trekken. Hoe dit ook moge zijn, de uitslagen bewezen dat de GaulIe 
niet meer over die overweldigende sympathie onder het volk beschikte 
die hem altijd bewoog zich over de hoofden van de partijen en hun leiders, 
de "professionels" heen rechtstreeks tot het volk te richten. Bovendien 
gebeurde dat dan telkens met een onmiskenbaar groot succes. Deze keer 
voor het eerst toonde zich een ander beeld: 

de GaulIe 44,6% 
Mitterand 31,7% 
Lecanuet 15,59% 
Tixier-Vignancourt 5,1 % 
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~----------------.................... . 
De harde feiten, die de vrienden van de generaal uit deze les moeste;n 

trekken, spraken een zeer duidelijke taal: meer dan de helft van het 
Franse volk volgde de Gaulle niet meer in zijn politieke opvattingen en 
was met de toestand niet tevreden. De traditionele partijen die de Gaulle 
als praktisch machteloos waande, hadden zich met succes ingespannen 
een oppositionele beweging in het volk te organiseren en te oriënteren, 
weliswaar in nieuwe groeperingen en in nieuwe richtingen. En, wat mis
schien van fundamentele betekenis is, de gedachte van het referendum 
was gebaseerd op de idee dat de president - met de min of meer geoor
loofde manipulatie van de massa-media, de pers, de radio, de televisie 
etc. - de brede massa's kon meeslepen in een zó diep vertrouwen in 
de sterke leiding van de staat, dat ieder beroep op de mening van het 
volk een automatische goedkeuring van een weinig nadenkend en trouw 
volgend publiek zou opleveren. 

Deze berekening bleek dus foutief te zijn: de Fransen waren weer op 
brede schaal begonnen een eigen politiek inzicht te ontwikkelen dat zich 
duidelijk van de argumentatie van de Gaulle ging onderscheiden. Aanleiding 
hiervoor was de europese politiek, die nu ook de zo belangrijke groepen 
als de boeren begon te irriteren, de ontoereikende sociale politiek die bij 
de arbeiders daarom zo veel kritiek opleverde, omdat zij stellig voor een 
niet gering gedeelte veroorzaakt werd door de hoge uitgaven voor de 
nationale atoom bewapening waarvan de effectieve: waarde algemeen niet 
zeer hoog aangeslagen wordt. Daarbij komt het algemene ongenoegen over 
de versterking van het staatsgezag op het gebied van de radio en televisie 
die veel te veel propaganda voor de regering en de Gaulle maken, over 
de controle van de activiteit van de andere politieke partijen, over de 
vermindering van de invloed van het parlement, over de dreigende isolering 
van Frankrijk in de westelijke wereld, al vindt de gewone Fransman het 
prettig als de Franse staatslieden tegenover de overige grote mogendheden 
er hun eigen mening op na houden. Kortom, de van boven zo sterk op
gelegde regeringspolitiek en de gehele napoleontische stijl - Napoleon III 
wel te verstaan! - begonnen sterker op de zenuwen van de van nature 
kritische, ja ietwat individualistische Fransman te werken, naarmate de 
grote verdiensten van de GaulIe, zoals de regeling van het Algerijnse 
vraagstuk, de overwinning van de crisis van 1958, de economische stabi
lisering etc. meer tot de verleden tijd gaan behoren of als vanzelfsprekend 
werden aanvaard. 

Om al deze redenen werd dus door de politieke partijen, de leidende 
politieke persoonlijkheden en de politiek geïnteresseerde intellectuelen naar 
een nieuwe vorm van politieke wilsvorming en wilsmanifestatie gezocht, 
in wezen naar nieuwe concentraties van de aanwezige politieke krachten. 
Dit begon allereerst in de vele politieke "clubs" die overal in het land 
ontstonden: groeperingen, kringetjes van politiek geïnteresseerden van 
allerlei kleur, die regelmatig bijeen kwamen om in een intieme sfeer een 
uitweg te zoeken. Er ontstond een soort politiek sekte-wezen, dat bewees 
hoeveel de traditionele partijen aan prestige en gewicht verloren hadden -
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en hoe weinig de gaullistische wereld aan aantrekkingskracht en mogelijk
heid voor een spontaan politiek leven bezat. Deze clubs hebben met hun 
vertakkingen, publicaties en stellingname niet weinig bijgedragen tot een 
kristallisatie van de niet-gaullistische èn niet-traditionele politieke ge
dachten. 

Vervolgens begonnen de afzonderlijke partijen zelf zich af te vragen of 
er niet naar nieuwe wegen gezocht moest worden om uit de impasse te 
geraken en om tegenover de GaulIe een werkelijk aantrekkelijk alternatief 
te plaats. Misschien heeft de M.R.P. dit als eerste partij systematisch 
onderzocht en er conclusies uit willen trekken: aan het congres van de 
M.R.P. in La Baule werd door de partijleiding de resultaten voorgelegd van 
een onderzoek dat een werkgroep van de partij enkele maanden had ver
richt: de Franse bevolking voelt, zo werd gezegd, voor een geheel nieuwe 
partijvorming, voor een partij geleid door deskundigen, die dicht bij de 
realiteit staan, die in staat zijn een werkelijk omvattende en majoritaire 
beweging van alle democratisch gezinde figuren op touw te zetten, en 
daarmee een moderne en levendige democratie op te bouwen die europees 
gericht is, binnen de atlantische gemeenschap constructief met de weste
lijke bondgenoten wil meewerken en in ieder geval ook sociaal progressief 
is. In wezen had de M.R.P. ook van het gaullisme geleerd: de moderne 
Franse kiezer vraagt niet meer naar ideologie, naar programma's of naar 
plechtige declaraties, hij vraagt naar prestaties, concrete plannen, werke
lijke resultaten etc. De kiezer wordt pragmatisch, zo kon men begrijpen, 
en de moderne democratische partij moet hiermede rekening houden. 

De M.R.P. die zich nauwelijks had aangesloten als zodanig bij de euro
pese organisatie van de christen-democraten - te voren was slechts een 
"équipe" van leden van de M.R.P. bij de N.E.I. aangesloten - diezelfde 
M.R.P. richtte nu een uitnodiging tot alle democratische niet-gaullistische 
en niet-communistische partijen om tot een overleg te komen teneinde na 
te gaan of men samen een nieuwe politieke groepering zou kunnen op
richten. In feite was deze uitnodiging gericht tot de rechts-liberale en 
conservatieve onafhankelijken, voorzover deze niet openlijk en formeel 
met de gaullisten meewerkten, zoals Giscard d'Estaing, tot de groep Pleven, 
tot de radicaalsocialisten en tot de sociaaldemocraten. Er werd een 
"Centre démocrate" opgericht, dat deze samenwerking langzaam en, uit
gaande van de parlementaire samenwerking, zou ontwikkelen. 

De eerste contacten werden gelegd en er ontstond, wat men vandaag 
graag noemt, een permanente "dialoog" - behalve dan met de sociaal
democraten. Guy Mollet voelde voor een samengaan met de M.R.P. en 
de andere partijen in het midden en rechts niets of weinig. Guy Mollet was 
en bleef een orthodox. doctrinair en star socialist, die bij de laatste parle
mentsverkiezingen in Amiëns alleen met de stemmen van de communisten 
herkozen werd. Hoewel de socialisten eveneens velen van hun volgelingen 
in de Vijfde Republiek hadden verloren, wilde hij deze starre houding niet 
opgeven en van een moderne païtijformatie niets weten. 

Dit bleek ook toen een sterke groep van zijn partij onder leiding van 
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Gaston Defferre deze weg wel wilde bewandelen. Defferre begreep dat hij, 
als eventuele socialistische kandidaat voor het presidentschap, geen kans 
had indien hij niet de steun van een bredere sociale, progressieve en demo
cratische groep kreeg. Hij richtte zich tot de radicaal-socialisten, de M.R.P. 
en hoewel hij niet officieel met de communisten als partij wilde onder
handelen, nodigde hij hen uit aan deze nieuwe socialistische en democra
tische formatie deel te nemen. Defferre was er kennelijk op uit, een soort 
Labour-party op te richten, die zou moeten breken met het oude orthodoxe 
marxisme en tegelijk een positieve europese politiek zou steunen. De M.R.P. 
en de radicaal-socialisten gingen hierop in, de federatie mislukte toen de 
socialistische partij, onder invloed van Guy Mollet, in de onderhandelingen 
met de M.R.P., aan oude socialistische eisen bleef vasthouden (b.v. het 
laicisme in de schoolkwestie, de socialistische naam van de nieuwe partij 
die daardoor eigenlijk niets nieuws zou zijn etc.). Defferre's plan moest 
worden opgegeven, de socialisten weigerden deze beweging naar het midden
links te ondernemen. 

Het gevolg was dan ook dat de M.R.P. van zijn kant zich nu slechts tot 
de radicaal-socialisten en de onafhankelijken kon richten, dus meer in het 
midden van het politieke panorama terecht kwam, met een uitloper naar 
rechts. 

De communisten maakten meteen gebruik van deze situatie om hun druk 
op de socialisten te versterken. In deze zomermaanden van 1965 vond ook 
een weinig opgemerkte ontmoeting plaats tussen de secretarissen-generaal 
van de Italiaanse en de Franse communistische partijen, respectievelijk 
Luigi Longo en Waldeck Rochet, in Genève. De beide partijen stonden 
in de laatste jaren vaak scherp tegenover elkaar, omdat de doctrinaire 
Franse communisten van de elastische politiek van Togliatti niets wilde 
weten. Nu verzoenden zich de beide partijleiders, waarbij de Fransen zich 
gingen aansluiten bij de Italiaanse these: in de landen van het "ont
wikkelde" of "gematigde" kapitalisme is er geen kans meer op een geweld
dadige revolutie, de arbeiders gaat het te goed dan dat zij hun politieke 
vrijheid en hun economische situatie door een revolutie op het spel willen 
zetten. Er blijft als weg tot de macht alleen de legale weg, zoals Togliatti 
al jaren verkondigde, en voor deze weg is een nauwere samenwerking met 
alle overige progressieve krachten nodig. Het communisme moet dus op 
zijn beurt tot een "open" politiek komen. 

Het resultaat van deze overwegingen en ontwikkelingen was dan ook, 
dat de socialisten èn communisten samen een gemeenschappelijke kandi
daat opstelden. François Mitterand. De democratische middengroep, die 
eerst lang geprobeerd had, de oude leider van de Onafhankelijken, Antoine 
Pinay, te bewegen, zich kandidaat te stellen, besloot toen, nauwelijks een 
maand voor de verkiezingen, Jean Lecanuet, de voorzitter van de M.R.P. 
als kandidaat aan te wijzen. 

Lecanuet en Mitterand waren het eens in de europese, in de atlantische, 
in de democratische politiek - Mitterand, overtuigd socialist en zeker 
geen communist, aanvaardde echter officieel de steun van de communisten. 
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Zonder zich precies uit te laten over zijn verder liggende bedoelingen, 
b.v. ten aanzien van een eventuele volksfront-regering, kon Mitterand dus 
als kandidaat van alle linkse groeperingen presenteren: van communisten 
via de socialisten, de linkse politieke clubs tot de christelijke vakbeweging. 
Daarmede bleef voor Lecanuet het midden, de midden-links-groepen uit 
de radicaal-socialistische partij en de meer rechtse onafhankelijken. 

Mitterrand kreeg met 31 % het vertrouwen van een groot gedeelte van 
de kiezers. Lecanuet, die de helft hiervan behaalde, kon met zijn succes 
tevreden zijn: hij werd door zijn partij, door de radicalen en een deel 
van de onafhankelijken, maar ook door vele jongeren gesteund die tot 
nu toe nog geen partij gekozen hadden. Had Defferre zich de Labour-party 
tot voorbeeld gekozen, de jeugdige en politiek onbelaste Lecanuet presen
teerde zich, zoals de Franse pers ietwat hatelijk opmerkte, als "John 
Lecanuet", d.W.Z. als een politicus die het voorbeeld van Kennedy wilde 
volgen, die een soort Amerikaanse democratische partij in Frankrijk wilde 
introduceren. Zijn groep was zeer enthousiast over dit in zo korte tijd 
behaalde succes. De vraag is: zal het uitgroeien tot een werkelijk succes? 

De ballotage van 19 december bracht de eerste moeilijkheden: er moest 
tussen de GaulIe en de linkse kandidaat gekozen worden. Wat moest 
Lecanuet zijn volgelingen aanbevelen? Hij gaf de leuze uit: onthouding 
of stemmen op Mitterand. Het is de vraag of dit een wijs besluit was. Nu 
de socialisten het "Centre démocrate", de expansie naar links hadden af
gesneden - wat een grove politieke fout van Guy Mollet was, die deze 
fout in de laatste vijtien jaar vaker had begaan - was Lecanuet aan
gewezen op die stemmen die in het midden en rechts met de gaullistische 
politiek ontevreden waren. Zouden zij hun stem geven aan Lecanuet, als 
deze bereid bleek te zijn op een kandidaat te stemmen die officieel stemmen 
van de communisten aanvaard? Dreigt hij dan niet tussen rechts en 
links "gesandwicht" te worden? Dit is een vraag die voor de toekomst 
van het "democratische midden" van Lecanuet beslissend zal zijn. 

De uitslag van de ballotage bevestigt onze bedenkingen: de GaulIe 
haalde nu wel op, hij kreeg 55,2%, terwijl Mitterand 44,8% bereikte. Hier
uit blijkt dat een aantal kiezers, die bij de eerste ronde nog tegen de 
GaulIe stemden, bij de ballotage de voorkeur gaven aan de GaulIe boven 
een kandidaat die met de communisten samenspande. Het is zeer waar
schijnlijk dat een aantal onafhankelijken en ook M.R.P.-ers - b.V. uit 
de traditionele katholieke streken zoals Lotharingen, Elzas, Bretagne -
op de GaulIe stemden, terwijl de progressieve katholieken uit de kringen 
van de vakbeweging, het weekblad "Témoignage chrétien" etc. op Mitte
rand, die trouwens ook door Jean Monnet gesteund werd, stemden. Hieruit 
blijkt dus dat de groepering waarop Lecanuet hoopte te kunnen rekenen, 
nog een zeer broos geheel vormt en dat het lang niet zeker is dat het 
geheel van de M.R.P. en van de radicaal-socialisten hem zullen volgen. 
Of hij dit verlies door nieuw aangetrokken jongeren zal kunnen overwinnen, 
is een vraag die pas in de komende maanden gemakkelijker te beant
woorden zal zijn. 
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Voor de GaulIe bleef ook de ballotage een ernstige waarschuwing die 
eerder door zijn partij dan door hem begrepen werd: nog in de televisie
toespraken van de laatste ronde van de verkiezingscampagne noemde 
hij de europese integratie "een hersenschim": samenwerking van natio
nale regeringen, dat wel, later misschien eens een confederatie, maar dan 
ook niet meer! Op aandrang van zijn regering en zijn vrienden was de 
GaulIe dan toch bereid, op bepaalde punten rekening te houden met het 
zichtbaar geworden verlangen van de bevolking, en wel op een gebied 
waar de GaulIe minder vasthoudend is, namelijk op het gebied van de 
economische en sociale politiek. Hier had de Minister van financiën en 
economische zaken, de onafhankelijke Giscard d'Estaing een politiek van 
stabilisering, expansie van de produktie, planning etc. gevoerd die zeker 
goede resultaten had afgeworpen, doch die juist niet voldoende ruimte gaf 
in de sociale sector. De trouwe vriend en adviseur van de GaulIe, oud
premier Michel Debré, had in de laatste maanden herhaaldelijk bij de 
president op deze lacune gewezen en de verkiezingsuitslagen gaven hem 
nu volkomen gelijk. Hij gebruikte al zijn invloed bij de GaulIe, om ten
slotte gedaan te krijgen dat hij Giscard d'Estaing kon opvolgen. Het lukte 
hem echter niet een soort super-ministerie te leiden dat alle bij de sociaal
economische evolutie betrokken ministeries zou omvatten. Wel heeft hij de 
competentie in bepaalde gevallen de voor de algemene economische politiek 
in aanmerking komende ambtgenoten tot voorbesprekingen uit te nodigen. 
De GaulIe hoopt op deze manier op de linkervleugel van het politieke 
landschap, waar voor hem de grootste gevaren bestaan, meer sympathie 
te winnen. Hoe dringend nodig dit is, blijkt uit de onrust die aan de linker 
vleugel van het gaullisme zelf bestaat: zoals bekend wordt de gaullistische 
regeringspartij eigenlijk gevormd door de "Uni on pour la nouvelle répu
blique" (UNR) èn de "Union démocrate du Travail" (UDT). Deze linker 
groep van gaullistische politici, meestal uit het verzet komend, liet nu 
bij monde van een van haar meest vooraanstaande vertegenwoordigers, 
René Capitant, verkondigen, dat de eenheid van het gaullisme in gevaar 
kan komen, als er niet een serieuze sociale politiek gevoerd wordt en 
als de economische expansie en de sociale vooruitgang in de regering niet 
sterker en krachtiger worden aangepakt - een dreiging die laat zien dat 
de Vijfde Republiek niet meer op die vanzelfsprekende steun van een 
rotsvaste meerderheid mag rekenen. 

Dit verklaart ook het meer voorzichtige manoeuvreren van de GaulIe 
op het europese vlak. De president kan zich een verdergaand conflict met 
de boeren en de openbare mening t.a.v. Europa niet veroorloven. Dit heeft 
de besprekingen die tot het compromis van Luxemburg en de terugkeer 
van Frankrijk naar Brussel hebben geleid, zeker sterk beinvloed. Het zou 
echter onjuist zijn aan te nemen dat de GaulIe op het buitenlandse terrein 
even gemakkelijk te beïnvloeden zou zijn als op het binnenlandse. Zijn 
voorstel om nu meteen over de politieke unie te spreken, zijn voorgenomen 
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reis naar Moskou laten zien dat de hoofdlijnen van zijn buitenlandse 
politiek in wezen niet gewijzigd zullen worden. 

De vraag rest nog hoe zich de partijen nu na de herverkiezing van 
de Gaulle in de "Vijfde Republiek nieuwe editie" zullen opstellen. Zoals 
Lecanuet reeds voor de ballotage had aangekondigd, zal een nieuwe partij 
opgericht worden, het "Centre démocrate', dat meteen na de ambts
aanvaarding van de GaulIe begin januari een manifest rondstuurde en 
begin februari officieel geconstitueerd werd: voorzitter Jean Lecanuet, 
secretaris-generaal Théo Braun, een vooraanstaand lid van de christelijke 
vakbeweging en lid van de M.R.P. Hij leidde in de laatste maanden reeds 
het secretariaat van het "democratische midden", toen dat nog maar als 
contact-orgaan fungeerde. Vice-voorzitters zijn Maurice Faure van de 
radicaal-socialistische partij en Bertrand Motte van de Onafhankelijken. 
Eind april zal in Lyon het eerste congres gehouden worden. Reeds nu zijn 
40.000 leden ingeschreven. De nieuwe partij zal bij de verkiezingen van 
1967 in ieder kiesdistrict een eigen kandidaat stellen. Dat betekent dat 
zij dus geen verbinding met andere partijen wil aangaan. De partij zal 
een progressieve, democratische, europees gezinde partij zijn, die met 
overtuiging aan de europese integratie en de atlantische gemeenschap 
wil meewerken, teneinde aan Europa, in verbondenheid met Amerika, 
en tegenover de Sowjetstaten een eigen en belangrijke plaats te verzekeren. 
De deelnemende partijen, de M.R.P. en de radicaal-socialisten zullen niet 
meteen verdwijnen, doch zich langzaam oplossen in de nieuwe midden-partij. 

Is dit het einde van de christelijke democratie in Frankrijk? Alles wijst 
erop: de M.R.P. kan niet lang in een vage overgangspositie verkeren, 
het moet kiezen of delen. De voorzitter van de M.R.P. is al lid, ja stichter, 
voorzitter en vaandeldrager van deze nieuwe algemene niet-christelijke 
partij geworden. Het is dus een proces dat mutatis mutandis het voor
beeld van de christelijke vakbeweging volgt. Zeker zullen echter de leidende 
figuren van de M.R.P. wederom, zoals vroeger een Franse "équipe" gaan 
vormen, die alle overtuigde christelijke democraten verenigt en die dan 
ook aansluiting kan vinden bij de Europese Unie van Christen-Democraten. 
Een politieke partij is dit echter natuurlijk niet meer. 

De kansen van deze nieuwe partij worden door velen zeer gunstig beoor
deeld. Inderdaad heeft zij het nieuwe, het tijdeigene, het moderne voor 
zich, vergeleken b.V. met de oude laicistische partij van de midden-klasse, 
de radicalen, of met de doctrinaire socialisten van Guy Mollet. Aan de 
andere kant moet nog blijken dat deze nieuwe partij ook aan de linker 
kant, dus vooral bij de progressieve katholieken, voldoende steun vindt, 
om niet tot een partij te worden, die door de massa beschouwd wordt 
als een rechtse partij. In dit geval zou ze naast de gaullistische partij 
weinig kansen hebben. 

Bedenkelijk blijft aan de andere kant het feit dat de communisten hun 
"openheid" nu systematisch toepassen en met alle middelen proberen de 
"dialoog" met alle progressieve krachten te openen, teneinde tot een 
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gemeenschappelijk program te komen. Guy Mollet heeft de uitnodiging 
hiertoe reeds aangenomen en volgens de "Humanité" zullen in principe 
hiertoe ook een aantal politieke clubs, radicaal-socialisten, vrienden van 
"Témoignage chrétien" etc. bereid zijn. Er zijn dus nog interessante, 
zij het ook niet altijd geruststellende ontwikkelingen op komst. De Vijfde 
Republiek is in haar intern politiek leven beslist dynamische geworden. 
In welke richting zich deze dynamiek bij de verschillende oude en nieuwe 
politieke stromingen zal ontwikkelen, zal over enkele maanden duidelijker 
worden, omdat de partijen zich reeds nu intensief voorbereiden op de 
parlementsverkiezingen van 1967. 
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Parlementaire kroniek 

Buitenlandse Zaken 

door P. J. A. v. d. Sanden 

H et laatste debat, vóór de plenaire behandeling van de begroting van 
Buitenlandse Zaken door de Tweede Kamer, dat aan het Europese 

beleid gewijd was, stond geheel in het teken van de crisis, die zich in de 
E.E.G. voordeed sinds op 30 juni 1965 president De GaulIe Europa en 
de wereld duidelijk wilde maken dat zijn conceptie aanvaard diende te 
worden. Die crisis heeft vele maanden geduurd en de Nederlandse volks
vertegenwoordiging heeft er mede haar stempel op gedrukt. Men kan er 
misschien achteraf over twisten of de motie-Blaisse, die destijds met 
algemene stemmen werd aanvaard en die de Nederlandse regering tot 
steun in de rug moest dienen, wel voldeed aan alle eisen van het 
parlementaire spel, zoals dat in ons land gespeeld pleegt te worden, het 
kan niet worden geloochend, dat minister Luns als eerste woordvoerder 
in het Europese beraad, bijzonder weinig speelruimte er door behield. 
Tegenover het feit, dat Generaal De GaulIe de vijf partners in de E.E.G. 
nog minder speelruimte wenste toe te kennen door het woord soepelheid 
uit zijn vocabulaire te bannen, kan men het de Nederlandse volksvertegen
woordiging nauwelijks euvel duiden, dat zij de zaken op scherp heeft 
gezet. Intussen is het de uitslag der Franse presidentsverkiezingen geweest, 
die waarschijnlijk - wie zal zoiets met stelligheid kunnen beweren? -
een belangrijk winstpunt voor de supra-nationale gedachte is geworden. 
Althans de crisis heeft een voorlopig einde genomen, er is wat water in 
de Franse wijn gedaan, de E.E.G. kan weer functioneren, het verdrag 
van Rome is gered ... tot aan de volgende crisis. 

Onder die omstandigheden kwam de Tweede Kamer opnieuw bijeen, 
nauwelijks 72 uur, nadat in Luxemburg het akkoord was bereikt tussen 
de vijf en Frankrijk, een akkoord, dat door minister Luns werd betiteld 
als een "accord de désaccord". Er waren, zo is het gevleugelde woord van 
de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken geworden, geen over
winnaars, noch overwonnennen. Het werk in Brussel wordt, met medewer
king van alle zes de E.E.G.-partners, hervat. Voor hoelang weet niemand. 
Er is een compromis bereikt, dat onbevredigend is, omdat het eigenlijk niets 
definitief heeft geregeld. Frankrijk doet weer mee aan het Europese werk, 
de commissie kan haar aanzien behouden al heeft zij een veer moeten 
laten en het verdrag van Rome is niet geschonden, omdat het meerder
heidsbeginsel overeind is gebleven. Frankrijk heeft "reserves" gemaakt. 
Frankrijk kan nog, als voor dat land grote belangen op het spel staan, 
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proberen onder een meerderheidsbesluit uit te komen. Dan zal onder
handeld moeten worden tot volledige overeenstemming tussen de Zes is 
bereikt. Het Franse verlangen om een rooster met tijdslimieten op te 
stellen is geheel van de baan, het initiatiefrecht van de Europese commissie 
is niet aangetast. 

Zijn aan de ene kant de Franse eisen, die als strijdig met de verdragen 
van Rome zijn beschouwd, zo sterk afgezwakt, dat de strijdigheid ver
dwenen is, aan de andere kant is er nog geen sprake van een versterking 
van de positie van het Europese parlement, laat staan, dat dit parlement 
een budgetrecht heeft verkregen over de gelden, die straks gaan vloeien. 

Het bereikte resultaat is vooral te danken aan de onvermoeide pogingen 
van de heren Luns en Spaak, die met grote inventiviteit een onherstelbare 
breuk in de Europese samenwerking hebben weten te voorkomen. 

De Kamer was daar dankbaar voor. Zij loofde minister Luns voor zijn 
arbeid. Er was, bij het plenaire begrotingsdebat ,nauwelijks nog kritiek. 
Ook van de kant van de nieuwe regeringspartner, de P.v.d.A., die in de 
afgelopen zeven jaar het deze populaire bewindsman bijzonder moeilijk 
heeft gemaakt, werd aan die erkentelijkheid volmondig uitdrukking ge
geven. 

Door het tijdstip, waarop dit begrotingsdebat plaatsvond werd de aan
dacht vrijwel volledig door het Europese gebeuren opgeëist. Uiteraard 
kregen ook andere belangrijke kwesties de aandacht, maar de hoofdmoot 
voor dit debat was toch de E.E.G. en het in Luxemburg bereikte resultaat. 
Overheerste aan de ene kant de tevredenheid over het vermijden van de 
defenitieve breuk, aan de andere kant werd een grote hoeveelheid scham
pere opmerkingen losgelaten. 

De Kamer behoefde bij het geven van een oordeel niet af te gaan op 
krantenberichten, zij kreeg de informatie van minister Luns zelf. In tegen
stelling tot hetgeen gebruikelijk is, maar in deze situatie daarom niet 
minder juist, was het de bewindsman, die de nodige inlichtingen verschafte 
vóór de Kamer aan het woord kwam. Ook mr. Luns stak niet onder stoelen 
of banken, dat de tevredenheid over hetgeen in Luxemburg tot stand is 
gekomen een beperkte draagwijdte heeft. De erkentelijkheid, die bij hem 
en later bij de Kamer zou gelden, had vooral betrekking op het feit, dat 
op het laatste nippertje een overeenkomst was bereikt. Zelden heeft een 
politiek probleem zo in het centrum van de belangstelling gestaan. zei 
de bewindsman. Hij was van oordeel, dat de fundamenten van het Euro
pese gebouw op het spel hebben gestaan. De regering heeft zich bij haar 
optreden zeer gesteund gevoeld door de publieke opinie en de mening 
van de Kamers. Nadat de minister zijn uiteenzetting had gegeven van de 
feitelijke inhoud der overeenkomst over de drie punten 1. de kwestie van 
de meerderheidsbesluiten; 2. de positie van de raad van ministers en de 
Europese commissie; 3. het ontwerp-rooster met de tijdlimieten. gaf hij 
een eigen mening over het feit, dat Frankrijk reserves heeft gemaakt, die 
door de vijf andere landen niet werden gedeeld. 
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Mr. Luns noemde dit een weinig elegante oplossing. De Nederlandse 
regering heeft zich hierbij neergelegd, omdat het niet zeker is, dat Frank
rijk van deze mogelijkheid gebruik zal maken. Uiteraard zijn er vele 
moeilijke punten blijven liggen. Na de ratificatie van het verdrag tot 
samenvoeging van de drie executieven zal een nieuwe commissie worden 
benoemd. Daarbij kunnen zich problemen voordoen, die opnieuw een 
struikelblok kunnen opleveren. Minister Lunt zei, dat Nederland dr. Mans
holt weer kandidaat zal stellen. Zij is ook bereid voorzitter Hallstein op
nieuw te steunen, wanneer deze de kandidaat van Duitsland zal zijn. 

Mr. P. Blaisse (K.V.P.) zei, dat zijn fractie het akkoord niet onverdeeld 
gunstig had ontvangen. "De Nederlandse regering heeft zich langs de 
grenzen van het aanvaardbare bewogen", zo meende hij. Met andere 
woordvoerders erkende hij als positief element, dat de eenheid van de vijf 
gebleven is. Prof. mr. C. L. Patijn (P.v.d.A.) kwam met een hele reeks 
kwalificaties, die stuk voor stuk als "bon mots" geciteerd zouden kunnen 
worden: het conflict is niet bijgelegd, maar uitgesteld; het is een loterij 
zonder nieten; het is een wankele basis, gebouwd op een tijdbom; de 
E.E.G. is niet bezweken onder de tuchtroede van generaal De GaulIe; het 
is een allerzonderlingste regel, het is eigenlijk te gek om los te lopen, 
want het E.E.G.-verdrag is zonneklaar: het kent geen eenzijdige reserves. 

Zolang bij Frankrijk de politieke wil tot eenheid ontbreekt, blijft een 
labiele situatie bestaan; de crisis is nu gelegaliseerd, zo meende mr. C. Bos 
(C.H.U.). Hoe moet het nu verder met Europa, het initiatief is vrijwel 
steeds aan Franse kant, verzuchtte mr. dr. C. Berkhouwer (V.V.D.). En 
de heer Van Dis (S.G.P.) had de oplossing voor de hele zaak gevonden: 
"Achter De GaulIe zien we de hand Gods; sedert de benoeming van 
Benedictus van Nurcia tot patroon van Europa door paus Paulus, is er 
geen uitzicht op Europese eenheid geweest". 

Minister Luns moest erkennen, dat "in de zes geen overeenstemming 
meer bestaat over de richting, waarin de gemeenschap zich moet bewegen". 
Dat stemt tot zorg. 

De Nederlandse regering zal echter blijven koersen op het oude kompas 
van een waarlijk supra-nationaal, geïntegreerd Europa. Hij zei, dat de op
lossing aanvaardbaar was in het licht van de politieke situatie. De prin
cipiële tegenstellingen zijn niet opgelost, integendeel, zij zijn zelfs na
drukkelijk geconstateerd. 

Maar er waren in dit buitenlandse debat meer hoogtepunten. Mr. P. 
Blaisse kwam, namens zijn unanieme fractie verklaren, dat er geen mis
verstanden mochten bestaan over het K.V.P.-standpunt ten aanzien van 
een Europese kernmacht. Deze wordt door de K.V.P. afgewezen, evenals 
elke verdere verspreiding van kernwapens. De veiligheid in de wereld wordt 
daardoor niet gediend, maar juist bedreigd. Bovendien wil de K.V.P. ook 
de produktie van kernwapens beperken tot de huidige kernmachten. Dan 
immers zal het op den duur mogelijk worden tot uitbanning van deze 
wapens te geraken. Een algeheel verbod van proeven, ook ondergrondse, 
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werd door de K.V.P.-woordvoerder bepleit. In dit verband zal het niet 
zonder betekenis geweest zijn, dat mr. Blaisse niet voelde voor het in
nemen van een standpunt over de ontwikkeling in een ver verwijderde toe
komst. Hij wilde niet antwoorden op de vraag wat er zou moeten gebeuren 
als er straks een eigen Europese regering met een echt Europees parlement 
en een eigen defensie zou zijn. Die vraag is irrelevant: men kan nu niets 
zeggen over het handelen dan, aldus mr. Blaisse. Hij stelde wel met na
druk vast, dat het tijdperk, waarin oorlogen het geëigende middel waren 
om geschillen te beslechten, voorbij is. Alle energie moet worden gericht 
op het maken van zodanige afspraken, dat oorlogen onmogelijk worden. 
De Nederlandse defensie dient in Atlantisch verband te blijven. 

Uiteraard kwam ook de "ton van Luns", de honderdduizend gulden 
ten behoeve van de verdrukten in Zuid-Afrika als gevolg van de apart
heidspolitiek, ter sprake. Minister Luns gaf de Kamer alle mogelijke ver
zekeringen, dat het geld, dat ter beschikking van het Defence- and Aidfund 
wordt gesteld, niet zal kunnen worden aangewend ter ondersteuning van 
eventuele communistische activiteiten. De bewindsman vermocht een kleine 
minderheid uit de Kamer niet te overtuigen. Men wilde het ,.stam
verwante" volk van Zuid-Afrika, waarmee kennelijk alleen de blanke be
volking van dat land wordt bedoeld, op geen enkele wijze voor het hoofd 
stoten. Met vice-admiraal H. C. W. Moorman (K.v.P.) en drie leden van 
de A.R.-fractie stemden de s.a.p. en de Boerenpartij tegen de begrotings
post, waaruit deze ton betaald moet worden. 

De ontwikkelingshulp, kort tevoren op zeer uitvoerige wijze in een open
bare commissievergadering tot in details behandeld, kreeg bij dit debat 
ruime aandacht. Maar het zwaarste accent viel op de ellende, die de 
hongersnood voor 150 miljoen inwoners van India, gaat betekenen. De 
regering had reeds besloten honderdduizend gulden te zenden als eerste 
hulpverlening. De ministers Luns en Bot en staatssecretaris Van der Stoel 
deelden voorts mede, dat met andere departementen, op ministerieel niveau, 
overleg werd gepleegd over uitbreiding van de hulp. De regering werd 
hierbij vanuit de Kamer herinnerd aan de ellende, die Nederland zelf in 
de hongerwinter heeft doorgemaakt. Er kwam tenslotte een motie-Ruygers 
(P.v.dA.) op tafel, gesteund door alle grote fracties, waarin werd gevraagd 
de hulp aan India "op snelle en royale wijze" uit te breiden. Minister 
Luns reageerde positief: deze motie is een steun voor het regeringsbeleid. 
Enkele dagen na het debat werd het concrete resultaat bekend: een miljoen 
dollar, dus ruim 3Yz miljoen gulden zal voor dit doel worden vrijgemaakt. 

Minister mr. Th. Bot had tevoren op duidelijke wijze afgerekend met het 
fabeltje, dat grote, door de volksvertegenwoordiging gevoteerde, bedragen 
voor ontwikkelingshulp onbesteed zouden blijven. Het is natuurlijk wel 
waar, dat de feitelijke uitbetalingen niet plaatsvinden in het begrotings
jaar, waarin de gelden worden uitgetrokken. Pas als vaststaat, dat een 
bepaald project gefinancierd wordt, gaat men er mee beginnen. De be
talingen komen dan op een later tijdstip, dat soms zelfs wel twee jaar kan 
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liggen, nadat het geld formeel beschikbaar was. Deze gelden worden echter 
nooit in mindering gebracht van de bedragen, die op volgende begrotingen 
werden uitgetrokken. De Kamer was daarmee tevreden. 

Economische Zaken 

Bij de voor-behandeling van de begroting van Economische Zaken in 
een openbare commissievergadering, is een veelheid van onderwerpen door 
de Kamer ter sprake gebracht. Naast de algemene economische situatie, 
waarin ons land verkeert, kwam het prijsbeleid ter sprake. Naast de pro
blemen rond het energiebeleid lagen vele problemen op tafel samenhangend 
met aardgasvondsten en de nieuwe, natte mijnwet, die nog op uitvoering 
wacht. 

Maar de grootste belangstelling ging toch vooral uit naar de visie, die 
de minister van Economische Zaken, drs. J. M. den Dyl, zou hebben op 
het huishoudboekje van de staat der Nederlanden. Het felle gevecht, dat 
minister Vondeling in de Eerste Kamer had geleverd met een somber 
gestemde prof. dr. J. Zijlstra (A.R.), maakte het interessant te weten hoe 
drs. Den Dyl, als meest direct verantwoordelijke bewindsman voor het 
economisch beleid, over deze zaken dacht. Bovendien waren er ook bij 
de algemene politieke beschouwingen in beide Kamers reeds opmerkingen 
over de inflatie gemaakt, die de nabije toekomst zeker geen rooskleurig 
aspect gaven. Minister Den Dyl was over deze zaken zeer gedecideerd. 
Hij betoogde, dat de Nederlandse economie gezond is. De bedrijfssluitin
gen, die zich op enkele plaatsen in ons land hebben voorgedaan hadden 
structurele en geen conjuncturele oorzaken. De minister bespeurde niets, 
dat wijst op een kentering in de conjunctuur. Hij gaf wel toe, dat de 
prijsstijgingen van de afgelopen jaren zorgelijk waren. Maar, zo zei hij, 
als die er niet zouden zijn, dan zou ik onze economie zelfs kerngezond 
willen noemen. 

De voorraden aardgas zijn in de "bel van Slochteren" nog niet groter 
dan oorspronkelijk werd aangenomen: 1100 miljard kubieke meter be
wezen voorraad. De waarschijnlijke voorraad ligt wel hoger, maar er 
moeten nog boringen worden verricht om dit ook werkelijk aan te tonen. 
Intussen hebben vondsten elders in het land wel een verruiming van de 
bewezen hoeveelheid aardgas gebracht: 55 miljard m3 is hier gevonden. 
Waarschijnlijk groeit dit tot 62 miljard en mogelijk zelfs tot 109 miljard 
kubieke meter. Bepaald spectaculair zijn de exportmogelijkheden voor het 
aardgas. Dit de mededelingen van de minister viel af te leiden, dat Neder
land nauwelijks meer iets aan te bieden heeft. De helft van de nu bekende 
voorraad is nodig voor Nederlands gebruik; de andere helft is vrijwel 
geheel verkocht. Voor 325 miljard m3 ligt de export in de komende 25 
jaar reeds vast. Met nog twee andere gegadigden wordt thans onderhan
deld. De totale export ligt daardoor in de buurt van de 600 miljard m3, 
waarmee, volgens de bewindsman, de grenzen van het mogelijke bijna zijn 
bereikt. De pot van 25 miljard kubieke meter, die is gereserveerd ten 
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behoeve van industriële projecten in probleemgebieden, vooral In het 
noorden van het land, maar waarschijnlijk ook in Limburg, is tot 30 
miljard m3 uitgebreid. 

Met grote spanning wordt intussen gewacht op de mogelijkheden, die 
het Nederlandse deel van het continentale plat zou kunnen bevatten. 
Minister Den Dyl meende, dat de recente vondsten op het aangrenzende 
Engelse deel, een verheugende zaak zijn. De mogelijkheid, dat daardoor 
onder het Nederlandse deel delfstoffen gevonden zullen worden, is ver
groot. De minister heeft reeds met dertig gegadigden voor een opsporings
en winningsvergunning overleg gepleegd. 

Een moeilijke situatie doet zich met Duitsland voor, dat aanspraak 
maakt op een gedeelte van het Nederlandse plat. Ook met Denemarken 
zijn door Nederland besprekingen gevoerd, omdat dit land eveneens met 
Duitse aanspraken te maken heeft. De minister volstond met de opmer
king, dat de besprekingen worden voortgezet. Intussen worden op het 
departement de Algemene Maatregelen van Bestuur voorbereid, nodig om 
de "natte mijnwet" tot uitvoering te kunnen brengen. 

Ten aanzien van het prijsbeleid trad een duidelijk verschil van inzicht 
tussen de minister en een deel van de Kamer op. Men betoogde, dat het 
vrijer worden van het loonbeleid ook moet leiden, tot een vrijer prijs
beleid. Minister Den Dyl ontkende dat. Hij meende, dat men moet kijken 
naar de uitgangspositie: in het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 
is een veel straffer ingrijpen van de overheid als mogelijkheid neergelegd, 
dan in de Prijzenwet het geval is. Er is hier een enorm verschil. De 
minister wilde echter ook op vele andere gronden het bestaande prijsbeleid 
handhaven: zonder de instrumenten, waarover de overheid thans beschikt, 
zouden zonder meer hogere prijzen ontstaan door de gespannen arbeids
markt. Het prijsbeleid neemt een stukje van de concurrentie over. Het is 
uitermate belangrijk om te voorkomen, dat de loon- en prijsspiraal in wer
king treedt. De minister meende, dat men daarbij niet de prijsstijgingen 
van de overheid, ook via verhogingen van de indirecte belastingen, mag 
betrekken. Deze immers hebben tot doel de bestedingen terug te dringen; 
deze prijsverhogingen werken dus anti-inflatoir. Men moet daarmee uiter
aard wel voorzichtig zijn. Minister Den Dyl wilde echter niet zeggen, dat 
hij tevreden was. De omvang der prijsstijgingen in de afgelopen jaren noem
de hij uit vele oogpunten bijzonder zorgwekkend en een sociaal euvel. Het 
prijsbeleid heeft echter effect gehad: in 1965 is de raming der prijs
stijgingen niet overtroffen. Het laatste woord van de minister was in deze 
ook bijzonder duidelijk: hij zal er beslist niet voor terugschrikken, als dat 
nodig is, de bevoegdheden, waarover hij beschikt ook te hanteren. De 
lonen en de prijzen moeten binnen de grenzen blijven, die in het Centraal 
Economisch plan zijn aangegeven. 

V. d. S. 
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Nieuwe boeken 

"MENSEN EN MACHTEN", 
UITGEGEVEN als nr. 64 in 
de serie "Mens en Medemens" 
bij het Spectrum, Utrecht/Ant
werpen. 

Onder deze titel werden gebundeld 
de inleidingen welke zijn gehouden 
op het aan het onderwerp Mensen 
en Machten gehouden congres van 
de Nederlandse Federatie van Uni
versitaire Studieverenigingen in de 
sociale wetenschappen. 

Dr. J. Niezing: Ideologie en pla
nologie, een proeve van kritiek. 

Hij behandelt de relatie tussen ideo
logie en planologie en de problemen 
die men ontmoet, indien men het 
ideologisch karakter van de inhoud 
van actuele, veel aanvaarde denk
beelden op planologisch terrein wil 
analyseren. Hij adstrueert een en an
der nader aan de hand van een be
schrijving van enige planologische 
denkbeelden. 

Prof. Dr. M. Rooij stelt "de pers 
en haar politieke taak" aan de 
orde. 

Hij ziet de politieke taak als een 
van de wezenskenmerken van de 
pers, zeker van de persorganen voor 
algemene publieksgroepen. Het ge
tuigt volgens hem van schromelijke 
eenzijdigheid, wanneer men de poli
tieke taak van de pers alleen met de 
commentariëring vervuld zou achten. 
Met name de dagbladpers speelt een 
belangrijke rol in het politieke pro
ces door het verschaffen van infor
matie, van nieuws van politieke aard. 

En zeker niet minder door de inter
pretatie van het nieuws, het ver
klaren en toelichten van politieke 
ge beurtenissen en gedragingen door 
deze in historisch perspectief te 
plaatsen, dan wel door deze in het 
heden in verband te brengen met 
andere gebeurtenissen en gedragin
gen. 

Mr. Dr. A. A. van Rhijn handelt 
over het onderwerp "overheid en 
sociaal-economische planning". 

Hij beperkt zich tot de planning op 
sociaal-economisch gebied, tot een 
planning die vrij is van het dwang
element dat "ordening" kenmerkt. 
Vrijwillige planning moet naar de 
mening van de auteur op de voor
grond staan. Maar dwang zal daarbij 
niet kunnen worden gemist; indirec
te middelen verdienen daarbij de 
voorkeur boven directe. Doel van 
deze planning is te komen tot een 
nationaal welvaartsplan, waarmee 
het Centraal Plan Bureau zich bezig
houdt, een zuiver adviesorgaan dat 
echter een belangrijke functie be
kleedt in het coördineren van de be
leidsplannen der verschillende depar
tementen. 

Prof. Dr. H. Daalder ziet zijn bij
drage "politiek in Nederlands 
kader" als een discussiedocument. 

Hij stelt een vijftal, bewust para
doxale, stellingen ter discussie over 
de wijze waarop in Nederland poli
tiek gemaakt en beleefd wordt, na 
eerst een antwoord te hebben gefor
muleerd op de vragen: hoe stabiel 
zijn de kiezers? en: hoe stabiel is 
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het partijstelsel zelf? Hij illustreert 
een en ander aan de hand van de 
verkiezingsresultaten, tot en met die 
van 1963. 

A. H. Klaas gaat in zijn om
vangrijke bijdrage "over de vak
beweging" in op de taken waar
voor de vakbeweging zich thans 
gesteld ziet en zich straks ge
plaatst zal zien. 

Hij vraagt zich af of de bestuurder 
deze taken wel aan zal kunnen. In 
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verband hiermee wijst hij op een 
grote lacune in ons opleidings
systeem. De scholing van de vak
verenigingsbestuurder noemt hij een 
volkomen verwaarloosde sector van 
het onderwijs. Thans wordt deze 
scholing verzorgd door de vakbewe
ging zelf, die zich daarvoor grote 
offers getroost. Dhr. Kloos pleit voor 
opleidingsmogelijkheden bij officiële 
onderwijsinstellingen, misschien wel 
bijzondere leergangen of instituten 
binnen het raam van de sociale fa
culteiten. 
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