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Terugblik en Perspectief 

DOOR Mr. P. J. M. Aalberse, voorzitter Katholieke Volkspartij. 

W ij weten het nu en de K.V.P. kan het zich voor gezegd houden: 
"Confessionele partijvorming in de huidige omstandigheden is funest 

voor een goede werking van de democratie." 
Aldus de voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de Partij van 

de Arbeid. 
Het antwoord op deze bewering kan men vinden in dit Verkiezings

nummer van ons K.S.M. Het bevat een balans over het beleid, gedurende 
4 jaren gevoerd, waarvoor de KV.P. een zo grote verantwoordelijkheid heeft 
gedragen, een christelijk-sociaal beleid waaraan de oppositie geen positie
ve bijdrage heeft geleverd. Deze balans toont ons een groot aantal be
langrijke actief-posten en - hoe kan het anders - enkele passief-posten. 

Een objectieve beschouwing van deze balans leidt onvoorwaardelijk tot 
de conclusie, dat de KV.P. het resultaat van 4 jaar parlementaire 
democratie met vertrouwen aan haar kiezers kan tonen. 

Maar de kiezer heeft er recht op te weten, wat men voor de komende 
periode van de Katholieke Partij te verwachten heeft. Zeer belangrijke 
vraagstukken zullen aan de orde komen. Ons Werkprogram 1963 is uit
voerig, maar wie zich de moeite getroost dit Program te bestuderen zal 
moeten beamen, dat het een duidelijk beeld geeft van wat de KV.P. voor 
de naaste en voor de verdere toekomst, voor de wereld van morgen, na
streeft. Een nadere toelichting op enkele belangrijke aspecten in dit 
verkiezingsnummer kan het inzicht verder verdiepen. 

De problemen die in de vóór ons liggende jaren om een oplossing zul/en 
vragen, zowel nationaal als internationaal, eisen een sterk en een even
wichtig beleid. Kracht en evenwichtigheid zul/en wij putten uit onze 
christelijke visie, waarop ons Program is gebaseerd. Voor iedereen die 
vooruit wil zien zal de keuze op 15 mei niet moeilijk zijn. 

Een sterke KV.P. zal wederom blijken te zijn in het belang van het 
Nederlandse volk en... van een goede werking van onze democratie. 
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Verantwoording van 
partij en partij program 

DOOR DR l. A. H. ALBERING. 

De urgentie- en werkprograms der K.V.P. hebben steeds de vermelding 
van vele programpunten bevat. En al ging die vermelding niet gepaard 

met een uitwerking in even vele details, toch maakte deze opzet het 
program tot een omvangrijk werkstuk. Dit gebeurde bewust, omdat het 
program een verplichte richtlijn vormt voor degenen, die op de lijsten 
der K.V.P. worden gekozen. Het is van een bijzonder praktisch belang -
met name voor een grote fractie - als het beleid steun kan vinden in een 
program, dat weinig vaagheden bevat en op vele punten overduidelijk 
is. Een verdergaande detaillering daarentegen zou de nodige soepelheid 
in het beleid ernstig in de weg staan. Vandaar de opzet, die steeds 
werd gevolgd en ook dit jaar weer is toegepast. 

Het nieuwe program heeft door zijn karakter - evenals de vorige 
programs - geen grote aantrekkingskracht voor de gemiddelde kiezer. 
Daarom heeft de K.V.P. na de totstandkoming van haar werkprogram 
altijd een verkiezingsmanifest gepubliceerd en algemeen verspreid in een 
grote oplaag. Daarin werden de belangrijkste en meest urgente program
punten in een gecomprimeerde vorm en goed verstaanbare taal op 
propagandistische wijze opgenomen. Dit jaar zal dat wederom gebeuren. 
Door deze wijze van werken wordt dus enerzijds bereikt, dat de fractie 
een degelijk uitgangspunt heeft voor haar beleid en anderzijds, dat de 
kiezer de hoofdpunten van het program op duidelijke en aantrekkelijke 
manier wordt kenbaar gemaakt in een sprekende vorm. 

Een werkprogram der Katholieke Volkspartij, dus ook haar manifest, 
is uit de aard der zaak gebaseerd op haar Algemeen Staatkundig Pro
gram, dat onderverdeeld is in een beginselprogram en een program van 
richtlijnen. 

Bij de oprichting van de K.V.P. werd het Algemeen Staatkundig 
Program der R.K. Staatspartij overgenomen. Enige jaren later werd het 
herzien om het zoveel mogelijk aan te passen aan eigentijdse eisen. 
Stijl en formuleringen en ook de opzet bleven echter onaangetast, als 
gevolg waarvan dit program een verouderde indruk maakt, vandaag den 
dag onvoldoende aanspreekt en niet ten onrechte kritiek oproept. Daarvan 
is in het afgelopen jaar duidelijk gebleken in verschillende perspublikaties. 

Vandaar dat het gewenst is na de verkiezingen het beginsel program 
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en het program van richtlijnen fundamenteel te bestuderen en een opzet 
voor een nieuw program te maken. Een dergelijke studie zal overigens 
van een omvangrijke tijdsduur zijn. 

Reeds in het jaar 1956 bleek bij de samenstelling van het werkprogram, 
dat een korte eigentijdse verantwoording als inleiding van het program 
gewenst was. Deze is dan ook tot stand gekomen. Het werd echter een 
zeer summière inleiding. 

Aan het huidige nieuwe program daarentegen gaat een verantwoording 
van partij en program - in afwachting van de studie voor een nieuw 
beginsel program - in aanmerkelijke uitgflbreider vorm vooraf. Inleiding 
en programpunten vormen echter één geheel. De inleiding werd ontworpen 
door de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, dr. W. de Kort, en kreeg 
als titel dezelfde als die het program in zijn geheel draagt: de wereld 
van morgen. 

Voor de wereld van morgen, zo wordt in de algemene inleiding gesteld, 
moeten wij allen streven - nationaal en internationaal - naar een ge
zonde en gelukkige samenleving, die een ware gemeenschap moet vor
men, waarin aller geluk slechts hecht gefundeerd kan zijn, indien het 
steunt op de hiërarchie der levenswaarden. Waaraan verbonden is het 
besef van gelijkwaardigheid naast bijzonderheid der volkeren en rassen. 
De K.V.P. stelt zich daarbij op het standpunt, dat in zulk een gemeen
schap aller geluk wordt bevestigd en vervolmaakt, als de onderschei
dingen naar godsdienst en levensbeschouwing worden aanvaard volgens 
het gebod der liefde en de poging tot herschepping daarvan in eenheid vol
gens dit gebod wordt betracht. 

Na dit algemene uitgangspunt wordt voortgegaan en wel in de geest 
van de inleiding van het program 1956. Dit voortgaan betreft de samen
werking. Samenwerking wordt noodzakelijk geacht in het besef, dat eigen 
inzichten en middelen slechts tot volle wasdom kunnen komen in contact 
met die van anderen. 

Belangwekkend is de formulering, die gekozen is voor wat de praktijk 
en de voorkeur der samenwerking betreft. Letterlijk vermeldt het pro
gram-1963: "Waar de grondslag van de inzichten der K.V.P. ligt veran
kerd in het Christendom, kan haar samenwerking zich uitstrekken tot 
alle politieke partijen, die in het kader van die samenwerking zich de 
facto laten ieiden door de grote christelijke levenswaarden. Uiteraard zal 
de geneigdheid tot samenwerking zich allereerst richten op de politieke 
partijen, wier grondslagen aan dezelfde bron zijn ontleend, of wier 
maatschappelijke opvattingen de aanwezigheid van christelijke levens
waarden doen veronderstellen. Voor zover samenwerking met anderen 
niet mogelijk is, streeft de K.V.P. de ontmoeting na, indien deze zich 
kan voltrekken binnen het kader van de geestelijke vrijheid van de mens." 

Hierin - in deze formulering dus - is het verlangen naar samenwerking 
in ons godsdienstig en levensbeschouwelijk verdeelde land zeer ruim en 
zeer breed gesteld. En is dat verlangen in overeenstemming met wat 
eerder werd gesteld met betrekking tot het gebod der liefde. 

Aan de eigen aard der K.V.P. wordt noodzakelijkerwijze in de inleiding 
en verantwoording nadrukkelijk aandacht geschonken. De K.V.P. - zich 
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richtend op de evangelische levenswaarden - streeft een politiek na, 
die voortvloeit uit maatschappelijke en staatkundige beginselen, waaraan 
de christelijke leven~· en wereldbeschouwing ten grondslag ligt en die 
gevoerd moet worden in de geest van christelijke liefde, rechtvaardigheid 
en waarachtigheid. Zij aanvaardt de voorlichting van de Kerk over deze 
maatschappelijke en staatkundige beginselen. In deze formulering wordt 
hetgeen terzake wordt vermeld in de resolutie, die bij de oprichting der 
K.V.P. werd aanvaard, bevestigd en geparafraseerd. 

De zorg voor de toestand van het algemeen welzijn staat de K.V.P. 
dus steeds voor ogen en daarbij oordeelt zij, dat de objektieve zin van 
het staatsleven steeds uitmondt in de dienstbaarheid aan de geestelijke 
waardigheid en vervolmaking van alle burgers. Het vooruitstrevende 
karakter der K.V.P. is hiertoe bepaald, dat zij slechts vooruitgang ziet als 
de ontplooiing van de menselijke persoon wordt bevorderd. Tot die 
ontplooiing moeten allen, die deel hebben aan de menselijke samenleving, 
kunnen geraken. 

Hierbij speelt de ontwikkeling der broederschap een grote rol. Want ook 
de liefde ontwikkelt het recht en schept het recht. In die zin, dat zij bij 
het beschouwen van wat voor allen bereikt moet worden, voortdurend 
nieuwe gerechtigheid ontdekt, terwijl zij in de bestrijding van storende 
omstandigheden voortdurend nieuw recht oproept. 

In de "stijl" van Anton van Duinkerken schrijft dr. De Kort aan het 
slot van zijn beschouwing over de consequenties van de eigen aard der 
K.V.P.: "Aldus wordt verwekt een politiek van hart en vurigheid in 
evangelische stijl, een politiek die de funktie der stoffelijke welvaart 
en der kultuur mede zoekt in de ontwikkeling van de geestelijke waardig
heid en vervolmaking van de mens in zijn opgang naar het volmaakte 
geluk, dat in God ligt." 

DE INTERNATIONALE SAMENLEVING. 

Na de algemene verantwoording met betrekking tot de partij en de 
grondslag van het program wordt de inleiding voortgezet met een beschou
wing over de internationale samenleving en de nationale samenleving. 

"De hoogste taak der internationale politiek is de verwezenlijking van 
de waarachtige vrede." Daar deze orde niet aanwezig is en de agressieve 
politiek van het communisme wèl, wordt ons land mede verplicht door 
het middel van machtsevenwicht het geweld en de machtshonger van dit 
communisme te bedwingen. Vandaar dan ook de militaire samenwerking 
met andere vrije landen. De K.V.P. staat dus nadrukkelijk op het stand
punt, dat Nederland een toegewijd lid van het Atlantisch bondgenootschap 
behoort te zijn. Indien echter het communisme zijn imperialistische 
neigingen zal intomen, kan zakelijk inzicht voeren tot een machtseven
wicht op zo laag mogelijk militair niveau. Dan kan ontwapening en 
primair nucleaire ontwapening worden verwerkelijkt. Het ideaal blijft 
algemene en volledige ontwapening; dit ideaal is echter alleen te bereiken 
indien de waarachtige vrede aanwezig is, d.w.z. als een ware internatio
nale rechtsorde is verrekend. 

Een dergelijke rechtsorde moge in theorie steeds mogelijk zijn, in de 
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praktijk is daartoe nodig, dat aan ieder land en aan ieder volk de 
mogelijkheid wordt geboden om tot de noodzakelijke economische en 

maatschappelijke ontwikkeling te geraken. 
Teneinde dit met effect te kunnen bevorderen dienen als uitgangspunten 

te worden aanvaard de fundamentele rechten van de mensen op leven 
en levensonderhoud, gewetensvrijheid en vrijheid van godsdienst, ontwik
keling, medische zorg en particuliere eigendom. Ondanks geboden hulp 
leeft tweederde der wereldbevolking nog in een staat van ondervoeding. 
De economische groei in deze gebieden houdt geen gelijke tred met het 
toenemen der bevolking. Economische groei moet worden opgevoerd tot 
economische vooruitgang en deze moet worden omgezet in ordelijke sociale 
realiteiten, waardoor het geestelijk welzijn der volken hoger vlucht zal 
nemen, indien althans de zedelijke integriteit wordt bewaard en ontwik

keld. 
Samenwerking van allen tot ontwikkeling der wereld acht de K.V.P. 

het belangrijkste vraagstuk van deze tijd. Er moet in andere dimensies 
gedacht worden dan tot dusver. De samenwerking tot aller ontwikkeling 
_ zowel in een program op lange als op korte termijn - wil de KV.P. 

gekenmerkt zien door: 
1. veelzijdigheid van middelen, 
2. ruimhartigheid bij het geven en het ontvangen, 
3. doelmatigheid vooral in de ontwikkeling der landen, maar ook in hem 

ondersteuning. 
In deze samenwerking speelt - althans behoort te spelen - de Atlan

tische verbondenheid een grote rol. Immers in de volkeren daarin 
verbonden ligt het grootste deel van de geestelijke kracht en de materiële 
rijkdom, waardoor de bovenbedoelde ontwikkeling kan worden verwerke
lijkt. De Atlantische samenwerking is zeer belangrijk op militair terrein, 
maar evenzeer - zo niet belangrijker - op ideologisch, politiek, econo
misch en kultureel gebied. Want daardoor kan zij met name de wereld
vrede bevorderen. Vandaar dat zowel de uitbouw van de N.A.V.O. als de 
O.E.S.O. versterkt moet worden tot een volwaardige Atlantische samen
leving. Gewenste wijzigingen in de organisatievorm moeten uiteraard 
worden aanvaard. In die samenleving zullen de Europese landen, onder

ling verenigd, hun plaats innemen. 
De Europese landen onderling verenigd. Want de groei van het verenigd 

Europa in de breedte - door toetreding van zoveel mogelijk landen -
en in de diepte - door nauwer samenwerking en politieke eenheid -
vormt een machtige faktor voor de wereldontwikkeling en de wereldvrede. 
Omwille vooral van de demokratische politieke controle is een rechtstreeks 
gekozen Europees parlement noodzakelijk, zodat het streven daarnaar 
ondanks de huidige ernstige moeilijkheden onverminderd moet worden 

voortgezet. 
Aan de christen-demokratische fraktie is met name de taak opgelegd 

en toevertrouwd om het Europa van morgen te vormen tot een gemeen
schap van geluk naar christelijke orde. 

Dit Europese streven naar geluk zal ondanks de ernstige teleurstellingen 
van de laatste tijd niet aan kracht mogen verliezen. 
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DE NATIONALE SAMENLEVING 

Een werkelijk menswaardig bestaan voor allen wil de K.V.P. tot realiteit 
brengen. Algemene rechten op het gebruik van de fundamentele goederen 
moeten daarbij gesteld worden, omdat het bezit van deze rechten nood
zakelijk is om tot geestelijke ontplooiing te kunnen geraken. 

Het program der K.V.P. somt deze rechten op: 
1. Recht op een stoffelijke welvaart, overeenstemmend met het peil der 

goederenvoortbrengst, voor ieder die tot werken bereid is, 
2. Recht op gezondheidszorg voor ieder binnen de wetenschappelijke en 

technische mogelijkheden. 
3. Recht op ontwikkelingsmogelijkheden voor ieder, overeenkomstig zijn 

aanleg. 
Aan deze opsomming wordt nadrukkelijk toegevoegd, dat uitgangspunt 

van alle door de overheid te treffen voorzieningen moet zijn - waar 
mogelijk - de zelfwerkzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van 
personen en groepen. 

Deze grondslag van de nationale politiek, in het nieuwe program-1963 
gesteld, demonstreert wellicht het meest duidelijk de eigentijdse formu
lering en benadering van een politiek beleid door de K.V.P. te voeren. 
Een formulering en benadering, die uit de aard der zaak aan het verouder
de beginselprogram der K.V.P. vreemd is. Vandaar de bijzondere beteke
nis van de verantwoording, die de inleiding van de verschillende hoofd
stukken van het program vormt. Een verantwoording, die duidelijk aan
geeft welke invloed tijds- en maatschappij-omstandigheden hebben op de 
praktische concretisering van beginselen en richtlijnen in het beleid. 

Het hoofdstuk IIde nationale samenleving" is onderverdeeld in drieën: 
a. Welvaart voor allen in een de mens waardig arbeidsbestel, 
b. gezondheidszorg voor allen en 
c. ontwikkelingsmogelijkheden voor allen. 

Het we/vaarfsstreven eist zeer grote investeringen op het terrein der 
openbare werken, zoals in het Deltagebied, in de ontwikkelingsgebieden 
van Noord en Zuid, in de woningbouw ook door aanpassing aan eigentijdse 
eisen, in het onderwijs, in de industrie en in de agrarische sektor. Dit 
investeren eist van zijn kant: sparen, hetgeen gepaard gaat met een niet 
te snelle stijging van de consumptie en een beheersing van de arbeidstijd
verkorting. Letterlijk lees ik in het program: IIWij moeten kiezen tussen 
een zo groot mogelijke consumptieve welvaart nu, met het dreigement 
van in Europees kader achterblijvende consumptie, stráks, en een rede
lijke doch wat mindere consumptieve welvaart nu, met een doorstoten 
naar forse welvaart in Europese verhoudingen, stráks." De K.V.P. kiest zelf
bewust het laatste. 

Wie zal investeren? De overheid voor wat betreft openbare werken en 
bestuurlijke diensten èn tijdelijk in projekten, die het algemeen belang 
dienen en waarvoor niet direct particuliere middelen ter beschikking 
staan. Het overgrote deel van de investeringen zal echter uit de particu
liere sektor moeten komen. De K.V.P. wenst echter niet investeringen uit 
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de kapitalen van enkelen; zoveel mogelijk burgers behoren aan de dekking 
van de kapitaalsbehoeften deel te nemen. Dit eist voldoende inkomsten. 
Zeer velen hebben die inkomsten niet. Daarom verlangt de K.V.P. de uit
bouw van het stelsel van de particuliere eigendom en "het doen deel
nemen der werknemers aan de verantwoordelijkheid en de zeggenschap 
in het bedrijfsleven." Dit eist een structuurwijziging, die tijd zal kosten. 

De K.V.P. acht de particuliere eigendom doelmatig, indien zij gericht 
is op de maatschappelijke zelfstandigheid van de moderne mens. En zij 
stelt: "Indien het voorwerp van eigendom zich niet verzet tegen het 
individuele particuliere bezit, dan verdient het individuele bezit voorrang, 
indien dat wel het geval is, dán verdient een bezitsvorm van meer privaat 
karakter voorrang op een vorm van minder privaat karakter." Het meer 
private bezit gaat dus voor, als niet aantoonbaar is, dat ten behoeve van 
allen of van allen in een bepaalde groep het minder private bezit voor
rang moet hebben. 

Op grond van haar uitgangspunten wil de K.V.P. daarom o.m.: speciale 
zorg voor de economisch en sociaal zwakken, een zeer brede spreiding 
van individueel bezit via de beloning voor de arbeid en deelneming van 
de werknemers in de toeneming der investeringen, sociale zekerheid voor 
zelfstandigen en loontrekkenden, voorziening in algemene risico's voor 
alle burgers door volks- en groepsverzekeringen, ondersteuning van par
ticuliere initiatieven om wille van de ontwikkeling der maatschappelijke 
zelfstandigheid, uitbreiding van de publieke voorzieningen met name op 
het gebied van verkeer en rekreatie, en tenslotte: een belastingheffing op 
basis der verdelende rechtvaardigheid, zonodig met aanvulling op basis 
der sociale rechtvaardigheid. Harmonie behoort er te zijn tussen de arbeids
gemeenschap en het geïnvesteerde kapitaal. Met de kulturele emancipatie der 
werknemers zal aan hun medezeggenschap daadwerkelijk vorm moeten 
worden gegeven. Daaraan zal de P.B.O. moeten bijdragen. De KV.P. is 
voorstandster van zelfordening en zelfbestuur voor en door het bedrijfs
leven, waarbij zij uiteraard rekening houdt met de taak der Overheid met 
betrekking tot het algemeen belang. 

Gezondheidszorg voor allen is de titel van de tweede paragraaf van het 
hoofdstuk: de nationale samenleving. Een korte paragraaf, maar duidelijk 
opgezet in de geest van de hedendaagse en te verwachten toekomstige in
zichten terzake. 

Voor het deelnemen aan het maatschappelijke bestel is wezenlijke voor
waarde het bezit van geestelijke en lichamelijke gezondheid. Deze gezond
heid vormt bovendien een belangrijke bijdrage tot de opvoering van de 
sociale zelfstandigheid der burgers. De organisatie van een effectieve 
gezondheidszorg voor állen zal "een ideologische meervormigheid" moeten 
vertonen. 

De K.V.P. acht een juiste gedragslijn: de aanvaarding en honorering 
der vrijheid, zo nodig de subsidiëring der vrijheid, het verzekeren van 
veiligheid en doelmatigheid en de vrijheid, overal waar nodig de samen
werking in de vrijheid. In de geest van het program ligt het voor de 
hand dat gesteld wordt: naarmate het karakter der directe gezondheids-
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zorg in de verhouding van arts tot patiënt minder speelt, kan de samen
werking van allen gemakkelijker worden opgelegd. Soms zelfs kan een 
voorziening om uitvoering door een overheidsdienst vragen. 

Ontwikkelingsmogelijkheden voor allen vormt de laatste paragraaf van 
de inleiding op het program. Dr. De Kort formuleert kernachtig: "In de 
veiligstelling van een zo hoog mogelijk geestelijk welzijn vindt de staat
kunde haar hoogste bekroning." De ontwikkeling der burgers wordt dus 
als een streven van zeer hoge waarde beschouwd en krijgt daarom in 
deze paragraaf een bijzonder reliëf. Een reliëf dat tot uitdrukking komt in 
de verklaring, dat ontwikkeling der burgers aan de gemeenschap de rijk
dom geeft der verscheidenheid. Het recht op ontwikkelingsmogelijkheden 
is dus niet alleen in het persoonlijke, maar ook in het sociale belang. 

Dit recht vraagt weer een aanvaarden en honoreren van de vrijheid 
en de zelfstandigheid der burgers. Aan het particuliere initiatief moest 
dus ruim baan gegeven worden. 

Een geestelijke ontwikkeling op doelmatige wijze streeft de K.V.P. na 
en voor jeugdigen met name een uitgroei overeenkomstig ieders aanleg 
en karakter tot de zelfstandigheid van de volwassene, tot de bekwaamheid 
voor een passende maatschappelijke positie. Toelagen op steeds ruimer 
schaal zullen de ontwikkelingsmogelijkheden van financieel zwakkeren 
moeten begunstigen. Daarbij behoort bij elke regeling de verantwoorde
lijkheid van de ouders voor de opvoeding der kinderen tot uitdrukking te 
komen. Aanspraken van de kerken bij onderwijs en andere vorming dienen 
verwezenlijkt te worden. Aan hen, die zich voor hun ontplooiing richten 
tot niet-kerkelijke levensbeschouwelijke instellingen, moeten rechten wor
den toegekend, die in overeenstemming zijn met de vrijheid van levens
beschouwing. Die in overeenstemming ook zijn met de demokratische 
verdraagzaamheid. 

In de wereld van morgen met haar wellicht zich nog sneller wijzigende 
levensgewoonten blijft richtsnoer van een christelijke politiek: de verhef
fing van de menselijke waardigheid. Daarbij past een ordenende taak om 
de aanpassing aan zich wijzigende omstandigheden te vergemakkelijken. 
Deze aanpassing stelt immers hoge eisen aan de mens, in de stad èn 
op het platteland. 

Een positief maatschappelijk beleid is daarom op zijn plaats, een beleid 
waarin kerken en organisaties en welke initiatieven ook eigen verant
woordelijkheid beleven, maar gestimuleerd en gesubsidieerd door de Over
heid. 

De ontwikkelingsmogelijkheden in de toekomst zullen vele en velerlei 
zijn en zich bevinden op zeer talrijke terreinen: op het terrein van de 
arbeid, op het terrein van onderwijs en kultuur, op het terrein van de 
vrouwen van het kind. 

De politiek moet invloed uitoefenen op de struktuur van de toekomst. 
Grote kennis van geëigende middelen is daartoe nodig en daar deze zetelt 
in de mens met zijn individuele geestesvarianten en dus in de mensenge
meenschappen, acht de K.V.P. het noodzakelijk te worden gedragen en 
aktief te worden gesteund door alle lagen en groepen van de katholieke 
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gemeenschap in ons vaderland. Zij richt zich voorts tot allen "die van 
goede wil zijn" en die in het bovengeschetste de juiste weg zien naar "de 
wereld van morgen". "De staatkunde der K.v.P. betracht niet het spekta
kulaire en het geweldige, maar het evenwichtige en het menselijk en 
zakelijk doeltreffende". 

Met de;e slotzinnen van de algemene inleiding en verantwoording van 
partij en program moge ik mijn parafrase met commentaar betreffende 
die inleiding besluiten. 
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Ruimtelijke Ordening 
DR M. VAN HELVOORT. 

Het vraagstuk der ruimtelijke ordening in Nederland is voor het eerst 
duidelijk in het openbaar aan de orde gesteld toen op 10 december 1957 
in de Tweede Kamer de motie-Andriessen c.s. werd aangenomen, waarbij 
de Regering uitgenodigd werd een nota aan de Kamer over te leggen 
waaruit inzicht zou kunnen worden verkregen in deze materie en waaruit 
de beleidslijnen zouden volgen, welke bij het beoordelen der problemen 
van ruimtelijke ordening zouden moeten gelden. 

De minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid heeft aan de uitno
diging, vervat in de motie-Andriessen c.s. gevolg gegeven door het uit
brengen op 27 september 1960 van de Nota inzake de ruimtelijke ordening 
in Nederland. Dit Regeringsstuk is algemeen goed ontvangen en werd 
met name in de beide Kamers behandeld als een stuk, dat de grond
lijnen kan bevatten voor de te voeren politiek op het gebied van ruimte
lijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening. 

Een van de voornaamste eisen, welke uit de Nota-ruimtelijke ordening 
te voorschijn kwam, was de noodzaak van een afzonderlijke wet op de 
ruimtelijke ordening. Deze wet, reeds in 1956 ingediend, is eerst in het 
staatsblad nr. 286 van 1962 opgenomen als de wet van 5 juli 1962, houdende 
vaststelling van nieuwe voorschriften omtrent de ruimtelijke ordening. Zij 
zal geleidelijk in werking treden, zodra het mede op deze wet betrekking 
hebbende ontwerp-invoeringswet, dat thans bij de 2e Kamer in behan
deling is, kracht van wet zal hebben gekregen. 

Uit het werkprogram der KV.P. blijkt, dat daarin uitgegaan wordt van 
de onmisbaarheid van de ruimtelijke ordening. 

Inderdaad is vooral in een klein en zeer dichtbevolkt land als Neder
land een wettelijk-geregelde ruimtelijke ordening noodzakelijk; een har
monisch bodemgebruik voor agrarische, industriële en verkeerstechnische 
doeleinden, alsmede recreatie en natuurschoon vormen de objecten van 
ruimtelijke ordening. Deze objecten roepen alle aspecten op van dwang
maatregelen, zonder welke de volkshuishouding geen geordend verloop 
kan hebben en zonder welke het algemeen belang geen adequate ver

zorging zou kunnen verkrijgen. 
Het valt niet te ontkennen, dat een nationaal ruimtelijk beleid gevormd 

moet worden teneinde de grote problemen op dit gebied te kunnen volgen 
en te coördineren in de na te streven oplossingen. 

Het begrip "nationaal ruimtelijk beleid" is niet van duidelijk te om-
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schrijven inhoud en omvang. Men ontmoet wel eens de opvatting, dat 
dit beleid als doel zou moeten hebben binnen het te ordenen gebied optimale 
voorwaarden te scheppen in sociaal, cultureel en economisch opzicht. Die 
opvatting gaat te ver en is derhalve als basis van het beleid gevaarlijk. 
Het is met de ruimtelijke ordening zoals met tal van andere vraagstukken, 
die een grote mate van deskundigheid vereisen om er een goed inzicht 
in te krijgen. Deze deskundigheid moet benut worden om verantwoorde 
adviezen aan het bevoegde beslissende orgaan te doen geven. De deskun
digen mogen echter nimmer op de stoel van het beslissende orgaan i.c. de 
bestuurder, gaan zitten en moeten de juiste verhouding van bestuurder 
tot adviseur in acht weten te nemen hoezeer dit in de huidige tijd ook 
moeilijk te handhaven is. Dit betekent, dat de bestuurder als vertegen
woordiger van de overheid zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid 
beslist of en in hoeverre hij zich zal bedienen van de middelen, die de 
deskundigen als doeltreffend aangeven. Zo zal de overheid zich bij het 
voeren van sociaal-economische politiek kunnen bedienen van de midde
len, die de ruimtelijke ordening beschikbaar stelt. 

Voor de grote lijnen van het nationaal ruimtelijk beleid is de regering 
verantwoordelijk. Ruimtelijke ordening is te zien als een deel van het 
regeringsbeleid. Het zwaartepunt valt wel bij de verantwoordelijkheid van 
de minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid. 

Op het eerste gezicht zijn de voornaamste bepalingen van de wet op de 
ruimtelijke ordening die welke op provinciaal en gemeentelijk niveau lig
gen. De provincie heeft een taak bij de vaststelling van streekplannen, 
die echter niet een dwingend karakter hebben maar dienen als basis 
voor aanwijzingen door Gedeputeerde Staten aan gemeenten, welke ver
plicht zijn deze aanwijzingen te verwerken in haar bestemmingsplannen 
(de nieuwe naam voor uitbreidingsplannen). 

De gemeentelijke regeling van de planologische bevoegdheden is in de 
nieuwe wet belangrijk verbeterd. Er komt één gemeentelijk bestemmings
plan met de mogelijkheid van soepele hantering. De stedebouwkundige 
bescherming is beter gewaarborgd; de schadevergoedingsregeling is even
eens verbeterd. 

Hoewel de concrete dwingende maatregelen van ruimtelijke ordening 
tegenover de burgerij, van de lagere overheid uitgaan heeft de rijksover
heid toch nog belangrijke bevoegdheden op dit stuk aan zich gehouden. 

De belangrijkste van deze bevoegdheden lijkt mij die tot het geven van 
"aanwijzingen" aan het provinciaal bestuur en aan het gemeentebestuur. 
Zowel streekplannen als bestemmingsplannen kunnen door de centrale 
overheid door middel van "aanwijzingen" dwingend beïnvloed worden. 
Ondanks de bedoeling van de wet om de ruimtelijke ordening zoveel moge
lijk in de eigen sfeer van provincie en gemeente voorrang te geven, is 
in theorie de mogelijkheid aanwezig om een centraal bestuur op dit gebied 
door te voeren. Het instituut van de inspecteurs voor de ruimtelijke ordening 
sluit hierop aan. Dit in de Kamer omstreden instituut is tenslotte in de 
wet gehandhaafd en zal in de praktijk moeten bewijzen of de daartegen 
bestaande achterdocht gerechtvaardigd is geweest. 

De rijksoverheid zal nationale facetplannen kunnen vaststellen, die -
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evenals de streekplannen op provinciaal niveau - als basis kunnen dienen 
van het ruimtelijk beleid op nationaal niveau. 

De wet kent een rijksplanologische commissie en een Raad van advies 
voor de Ruimtelijke Ordening. De rijksplanologische commissie is vooral 
gezien als een coördinatiecommissie. Op aandrang van de 2e Kamer is 
de Raad van advies voor de Ruimtelijke Ordening in de wet opgenomen 
teneinde de verschillende groeperingen in het maatschappelijk leven bij 
het nationaal ruimtelijke beleid te betrekken. 

Het systeem van de wet op de Ruimtelijke Ordening is zodanig, dat een 
scherp onderscheid is gemaakt tussen landelijke, provinciale en gemeen
telijke maatregelen van ruimtelijk beleid. Vele maatregelen van dwingen
de en beperkende aard zullen krachtens de wet tegenover de staatsburgers 
genomen worden. Dit is echter in Nederland onvermijdelijk gezien de 
snelle ontwikkelingen die zich voordoen op het gebied van het wonen, het 
verkeer en de recreatie. 

Het ligt voor de hand, dat het ruimtelijk beleid op de drie genoemde 
bestuursniveaus, goed gecoördineerd en geïntegreerd dient te worden. Van 
groot belang daarbij is, dat de leidende uitvoerende organen zich bewust 
zijn van de grote lijn en de brede visie, die onmisbaar zijn voor een goed 
beleid op dit stuk. 

Het zal nodig zijn dat de Regering zich zo spoedig mogelijk een beeld 
vormt van de grote lijnen van het toekomstig nationaal ruimtelijk beleid. 

De Staten-Generaal kunnen het Regeringsbeleid volgen door middel van 
de in de wet opgenomen verplichting tot het uitbrengen van een jaarlijks 
verslag van het gevoerde beleid, welk verslag bij gelegenheid van de 
behandeling der begroting van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid aan de 
orde gesteld wordt. 

Het zal nog geruime tijd duren eer de nieuwe regeling volledig in de 
praktijk kan worden toegepast. Een groot aantal uitvoeringsmaatregelen 
zal tevoren tot stand moeten komen; het is te hopen dat deze maatregelen 
slechts het strikt nodige zullen bevatten en niet zullen lijden aan détail
lisme en perfectionisme. 

Intussen kan de voorbereiding van het nationale beleid reeds plaats 
vinden. Gezien de zeer snelle ontwikkelingen van onze bevolkingsgroei, de 
volkshuisvesting, stedebouwkundige maatregelen en recreatie is een spoe
dige vaststelling van beleidslijnen urgent. 

Een belangrijk probleem, dat zeer nauw verband houdt met de ruim
telijke ordening vormen de stadsagglomeraties in het Westen en elders in 
den lande. Ook op dit punt is een begin gemaakt (Rijnmond-ontwerp) maar 
er valt nog veel te doen waarbij uitstel tot moeilijk te herstellen nade
len kan leiden. 

Tenslotte mag het verband tussen de ruimtelijke ontwikkelingen in 
Nederland en die buiten onze grenzen niet uit het oog verloren worden. 
Ik kan mij voorstellen, dat internationale samenwerkingen b.v. op het 
gebied van de recreatie essentiële wijzigingen kunnen brengen in de op
vattingen over in eigen land te nemen maatregelen op dit gebied. 

Bij de behandeling van de begroting voor volkshuisvesting voor 1963 
is door de K.V.P. in de 2e Kamer gewezen op de noodzaak om steeds meer 
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de ruimtelijke ordening te zien als een onderdeel van de ontwikkeling in 
West-Europa. Regering en Staten-Generaal zullen de nationale activiteiten 
moeten zien in het Europese verband die hierbij noodzakelijk is en die 
tot uiting zal dienen te komen in het bestuursbeleid van richtlijnen en 
aanwijzingen, welke straks ingevolge de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
gegeven zullen worden en waardoor de praktische waarde van de nieuwe 
wet bepaald zal worden. 

Het onlangs verschenen jaarverslag over 1961 van de rijksdienst voor 
het nationale plan geeft een goed beeld van 'de acitiviteiten, die op natio
naal niveau rechtstreeks met ruimtelijke ordening verband houden. 

Bevolkingsgroei en bevolkingsspreiding, stadscentra, werk- woon- en 
recreatiegebieden, regionale studiën zoals die voor het Westen, het Noor
den, het Oosten en Zuiden des lands, verkeers- en vervoersplanning, 
zandwinning, ruilverkavelingen, industrie en werkgelegenheid, woonker
nen op het platteland, ontginning. Het is een bonte verzameling van onder
werpen, waarmede de rijksoverheid zich krachtens haar taak om de ruim
telijke ordening te regelen zal moeten bezig houden. 

AI deze onderwerpen zijn van grote betekenis voor onze samenleving; 
zij raken echter ook veelal de persoonlijke belangen van de staatsburgers 
en de openbare belangen van lagere bestuurslichamen. Daarom is het 
van het grootste belang, dat met grote zorgvuldigheid en wijsheid wordt 
gèhandeld. De gelegenheid om centralistische en bureaucratische ten
densen een kans te geven is op dit gebied groot. Veel zal afhangen van 
de mentaliteit die bij de regering en rijksdiensten heersen zal ten aanzien 
van de vraag welke belangen het zwaarste wegen. De Staten-Generaal 
zullen hierbij nauwkeurig moeten toezien en zonodig van haar controleren
de taak gebruik moeten maken. 
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Onderwijsbeleid nieuwe stijl 
MAG. DR. J. G. STOKMAN O.F.M. 

Het beleid, dat minister Cals tien jaar lang heeft gevoerd, is er steeds 
op gericht geweest: lIieder in staat te stellen zich overeenkomstig zijn 
aanleg en toewijding te ontplooien en tegelijkertijd het Nederlands poten
tieel aan intellect en bekwaamheid zo goed mogelijk te benutten" (Rege
ringsverklaring van 26 mei 1959). 

Deze beleidslijn impliceerde met name: 
1. dat er voor de sterk toegenomen bevolking en bij de groeiende belang

stelling voor het onderwijs een zeer groot aantal scholen gebouwd en 
zeer vele docenten opgeleid moesten worden; 

2. dat het onderwijs in pedagogisch en didactisch opzicht aan nieuwe eisen 
aangepast moest worden, juist om alle jeugdigen gelegenheid te geven 
zich overeenkomstig eigen aanleg te ontplooien en zich op de verschil
lende soorten van scholen goed voor te bereiden op de later in de 
maatschappij te bekleden functie; 

3. dat het volgen van onderwijs - ook van het universitair onderwijs -
financieel mogelijk moest worden gemaakt voor alle jeugdigen, die er 
de aanleg en de geschiktheid voor zouden blijken te bezitten. 
Indien wij het gevoerde beleid onder de drie genoemde opzichten nader 

beschouwen, dan is er in de periode van 1952 tot 1963 en met name in de 
laatste vier jaren zeer veel gepresteerd, al blijft er ook in de komende 
tijd nog werk aan de winkel. 

SCHOLEN EN SCHOOLGEBOUWEN, LEERLINGEN EN DOCENTEN. 

Hoezeer het aantal scholen en leerlingen in de periode van 1952 tot 1962 
bij de verschillende richtingen van het onderwijs is toegenomen, kan het 
beste blijken uit de hieronder afgedrukte tabel. 

Openbaar en Bijzonder Onderwijs 1952-1962 

a. Scholen/Instellingen b. Leerlingen/Studenten 
Richti ng 1951/ 1956/ 1961/ 1951/ 1956/ 1961/ 

Soort v. onderwijs '52 '57 '62 '52 '57 '62 

Kleuter- Openb. 333 593 931 61204 65701 88005 
onderwijs r.k. 1279 1440 1689 165450 161305 187154 

p.c. 899 1120 1396 86735 89253 106844 
ov.b. 772 640 562 51208 32816 29671 

tot. 3283 3793 4578 364597 349075 411674 
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a. Scholen/Instellingen b. Leerlingen/Studenten 
Richting 1951/ 1956/ 1961/ 1951/ 1956/ 1961/ 

Soort v. onderwijs '52 '57 '62 '52 '57 '62 

v.g.l.o. openb. 2398 2531 2539 350175 427947 381371 
r.k. 2670 2885 3133 553698 647842 643875 
p.c. 2008 2210 2361 343564 407062 388685 
ov.b. 138 144 150 23378 27671 26052 

tot. 7214 7770 8183 1270815 1510522 1439983 
b.l.o. openb. 108 131 156 12006 14248 15939 

r.k. 119 169 242 14486 18342 22608 
p.c. 71 105 126 6596 9892 12062 
ov.b. 27 44 58 2234 3240 3952 

tot. 325 449 582 35322 45722 54561 
u.l.o. °eenb. 263 274 337 42910 60061 86405 

r.. 359 388 453 46925 65404 98670 
p.c. 294 321 389 39698 56271 83985 
oV.b. 32 34 38 2960 3573 5455 

tot. 948 1017 1217 132493 185309 274515 
v.h.m.o. openb. 154 162 171 35572 45089 62375 
(dagscholen) r.k. 110 139 162 24444 40378 63944 

p.c. 60 76 85 16413 25016 40104 
ov.b. 35 34 33 7156 9264 11928 

tot. 359 411 451 83585 119747 178351 
handelsavond- openb. 50 54 55 7089 7243 7361 
scholen r.k. 33 34 35 4044 4525 4703 

p.c. 4 10 12 417 904 1269 
ov.b. 41 48 51 5148 6564 7564 

tot. 128 146 153 16698 19236 20897 
o~leiding openb. 11 10 12 1084 1160 1297 
k euter- r.k. 48 38 17 1911 2912 1715 
leidsters p.c. 29 30 16 1626 2220 1447 

ov.b. 26 22 7 1190 1142 666 

tot. 114 100 52 5811 7434 5225 
kweekscholen openb. 25 24 24 3267 4672 6343 

r.k. 40 37 42 4681 6700 9466 
p.c. 22 22 26 3228 4717 7380 
oV.b. 2 1 2 158 99 371 

tot. 89 84 94 11334 16188 23560 
nijverheids- °eenb. 110 117 114 22926 25824 28698 
onderwijs r .. 239 334 442 69219 111208 157793 

p.c. 90 149 222 22861 37451 69439 
ov.b. 592 635 682 152874 172447 230088 

tot. 1031 1235 1460 267880 346930 486018 
weten- openb. 6 6 7 25203 24699 33821 
schappelijk r.k. 2 2 2 1941 2223 4394 
onderwijs p.c. 1 1 1 1599 2594 3330 

ov.b. 1 1 1 1144 1423 2124 

tot. 10 10 11 29887 30939 43669 
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De sterke uitbreiding van het aantal scholen is door meerdere factoren 
beïnvloed. Met name noem ik hier echter de snellere subsidiëring (vaak 
werden bijzondere scholen terstond bij de oprichting gesubsideerd), de 
volledige subsidiëring van v.h.m.o.-scholen en kweekscholen dank zij de 
nieuwe wet van 7 juli 1955, en ten slotte de verbeterde subsidie voor de 
avond lycea. 

Ook het bouwvolume voor de scholen is in deze periode aanmerkelijk 
vergroot. Het aandeel van het bouwvolume voor het onderwijs in het 
totale bouwvolume steeg van 4 pct. in 1951 tot 9 pct. in 1963. Een schaduw
zijde is evenwel dat het voor scholenbouw uitgetrokken volume niet altijd 
is gerealiseerd. In 1960 b.v. werd 15 pct., in 1961 23 pct. en in 196210 à 15 pct. 
niet gerealiseerd. Blijkens de zeven Nota's inzake het bouwvolume voor 
het onderwijs, die minister Cals reeds naar de Staten-Generaal heeft 
gezonden, is planning op dit stuk voor het Ministerie van Onderwijs een 
vanzelfsprekende zaak. In het kader van deze planning dient nader onder
zocht te worden, door welke oorzaken de vertraging in de feitelijke bouw 
van scholen in de diverse delen van het land wordt veroorzaakt. Op deze 
wijze is wellicht in de toekomst te voorkomen, dat telkenjaren een achter
stand in de realisering van het uitgetrokken bouwvolume voor scholen 
optreedt. 

In de afgelopen tienjarige periode zijn de klachten over het tekort aan 
docenten weliswaar niet verstomd, maar toch wel ièts verminderd. Een 
groot aantal maatregelen van allerlei aard zijn genomen om het tekort 
aan onderwijzers en leraren te bestrijden. Deze maatregelen hebben ook 
wel resultaat gehad. Het aantal leerlingen, toegelaten tot de kweekscho
len, steeg in de jaren 1951 tot 1960 van 2735 tot 5214 (plm. 91 pct.) in de 
eerste en van 572 tot 1194 (plm. 108 pct.) in de tweede leerkring. In totaal 
is het aantal nieuwe leerlingen in deze periode van 3307 toegenomen tot 
6408 (plm. 94 pct.). 

Het aantal docenten bij het u.i.o.-onderwijs, nijverheidsonderwijs en het 
v.h.m.o. is van 1951-1952 tot 1961-1962 bijna verdubbeld, terwijl ook de 
naaste toekomst er niet slecht uitziet. Bij de erkende opleidingsinstituten 
voor m.o.- en n.o.-acten waren in 1961 ruim viermaal zoveel leerlingen 
ingeschreven als in 1951. En bij de universiteiten waren in de faculteit 
der letteren en Wijsbegeerte in 1961-1962 tweemaal zoveel studenten inge
schreven als tien jaar geleden. 

Toch zijn er nog geen docenten genoeg. De leerlingenschaal moet gelei
delijk omlaag worden gebracht, de leerplichtige leeftijd moet worden 
verlengd en het partiële onderwijs dient - al dan niet verplicht - op 
groter schaal mogelijk te worden gemaakt. De oplossing van elk dezer 
drie problemen hangt voor een zeer groot deel af van de vraag, of er 
voldoende docenten voor te vinden zijn. Dat minister Cals en de Staats
secretaris Janssen aan de oplossing van deze problemen niet gedaan zouden 
hebben wat zij op grond van de aanwezige docenten en gebouwen maar 
konden, zou ik niet graag beweren. Maar het is evenmin twijfelachtig, 
dat de minister van Onderwijs, die in het nieuwe Kabinet optreedt, aan 
deze drie knellende en onderling samenhangende problemen zijn volle 
aandacht zal moeten geven. 
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ONDERWIJSVERNIEUWING EN ONDERWIJSWETGEVING. 

De vernieuwing van het onderwijs is in eerste instantie de taak van 
de maatschappij zelf, met name van de schoolbesturen, de docenten, de 
onderwijsorganisaties. De Overheid kan echter in belangrijke mate sti
muleren, terwijl zij het wettelijk kader moet ontwerpen, waarbinnen de 
gewenste ontwikkelingen zich kunnen bewegen. 

Stimulerend heeft de Overheid op de vernieuwing van het onderwijs 
ingewerkt door financiële steun te verlenen aan onderzoekingen op dit 
gebied. De subsidie b.v. aan de Pedagogische Centra, die in 1952 f 160.000-
bedroeg, is verhoogd tot f 1.350.000 in 1963. Voor subsidiëring van andere 
onderzoekingen is in dat laatste jaar nogmaals f 575.000 op de onderwijs
begroting uitgetrokken. Bovendien werden door het ministerie zelf tal van 
commissies in het leven geroepen voor de bestudering van pedagogische 
en didactische problemen. 

Op wetgevend gebied zijn de laatste jaren van minister Cals' bewind 
bijzonder vruchtbaar geweest. De twee belangrijkste wetten, die tot stand 
kwamen, zijn ongetwijfeld de wet op het wetenschappelijk onderwijs en 
de wet op het voortgezet onderwijs. Tezamen met de wet op het kleuter
onderwijs, die in 1955 tot stand kwam, is daardoor de weHelijke basis 
gelegd voor een sluitend geheel van onderwijsvoorzieningen en voor een 
vernieuwing van het Nederlandse onderwijs. 

Door deze wetten is ook de financiële gelijkstelling tussen het openbaar 
en het bijzonder onderwijs verder uitgebreid; praktisch geldt deze thans 
voor het gehele onderwijs van de kleuterschool tot de universiteit. Dit 
feit is wel uniek in de wereld, daar ook heden ten dage nog in vele landen 
de Overheid aan het bijzonder onderwijs geen of slechts een geringe 
subsidie verleent. 

Op de wettelijke basis, zoals deze in de na-oorlogse jaren door verschil
lende K.V.P.-ministers van Onderwijs is gelegd, zal in de toekomst moeten 
worden voortgebouwd. En dan is er ook hier nog veel te doen. 

De wet op het voortgezet onderwijs zal moeten worden ingevoerd, waartoe 
een uitgebreid overgangsrecht aan de goedkeuring der Staten-Gneraal 
moet worden onderworpen. De voorbereidingen daartoe zijn reeds getrof
fn, maar er zullen nog wel enkele jaren overheengaan, voordat de vaak 
omstreden "Mammoetwet" in werking zal kunnen treden. Misschien kun
nen door middel van dit overgangsrecht ook nog enkele wijzigingen in 
de wet op het voortgezet onderwijs zelf worden aangebracht, waardoor de 
in financieel opzicht gelijke behandeling van openbaar en bijzonder onder
wijs zonder aantasting van beider karakter nog beter in de wet op het 
voortgezet onderwijs kan worden belichaamd. 

Dit laatste geldt trouwens ook voor de wet op het wetenschappelijk 
onderwijs. Behalve dat de theologische faculteiten der bijzondere universi
teiten eveneens voor subsidiëring in aanmerking moeten worden gebracht 
(waarvoor minister Cals reeds een wetsontwerp gereed heeft), dient 
bovendien overwogen te worden, of de subsidiëring der bijzondere univer
siteiten en hogescholen tot 95 pct. van de kosten niet moet worden ver
vangen door een algehele of zo goed als algehele bekostiging door de Over-
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.,eld van arre investerings- en exploitatiekosrer," Bij de enorme stijging 
der uitgaven, die noodzakelijk te maken zijn voor een tot volledige univer
siteit uitgroeiende instelling, betekenen 5 pct. der investerings- en exploi
tatiekosten nog een zware last voor het katholiek en het protestants
christelijke volksdeel. 

Ten slotte is er de nog van 1920 stammende wet op het lager onder
wijs, die een nadere herziening behoeft om de wetgeving aan te passen 
aan de ontwikkelingen, die zich hebben voltrokken, alsook om in deze 
eerste financiële gelijkstellingswet de pacificatie op het stuk van het onder
wijs op een nog wat bevredigender wijze te regelen. Reeds zijn er de 
laatste jaren een aantal wijzigingen in de lager onderwijswet aangebracht 
en er ligt nog een belangrijk wetsontwerp van minister Cals bij de Kamer, 
waarin de voorstellen, vervat in het eerste Interim-rapport van de Com
missie-De Roos, zijn belichaamd. Het is echter niet zeker, dat dit laatste 
ontwerp nog voor de verkiezingen zal kunen worden afgehandeld. 

In de loop der laatste jaren heeft zich meer en meer het streven 
geopenbaard om voor de problemen op het stuk van het onderwijs en de 
onderwijswetgeving een oplossing te zoeken, die zowel de voorstanders 
van het openbaar als de verdedigers van het bijzonder onderwijs zo goed 
mogelijk bevredigt. Het is uiteraard onmogelijk het openbaar en het 
bijzonder onderwijs geheel gelijk te regelen en te behandelen: het verschil 
in aard en karakter van beide verzet zich daartegen. Daarom zal er ook 
altijd wel enige tegenstelling blijven in de inzichten en de belangen van 
de voorstanders van het openbaar resp. bijzonder onderwijs. Het moet 
echter mogelijk zijn voor beide richtingen gelijkwaardige regelingen te 
ontwerpen en aan beide gelijkwaardige kansen op ontwikkeling te geven. 
Dat tijdens het bewind van minister Cals het streven meer bewust hierop 
is gericht, kan zowel de minister als alle betrokken groepen voldoening 
schenken. 

DEELNEMING AAN HET ONDERWIJS. 

De toename van de deelneming aan het onderwijs is al duidelijk ge
bleken uit de absolute cijfers van het aantal leerlingen en studenten, 
opgenomen in de boven afgedrukte tabel. In procenten gerekend ziet het 
beeld er als volgt uit: 

Onderwijs gevolgd door: 1951 1956 

14-jarigen ....................................... 76% 85% 
15-jarigen ....................................... 51% 66% 
16-jarigen ....................................... 44% 55% 
17-jarigen ....................................... 35% 44% 
18-jarigen ....................................... 27% 33% 
19-jarigen ....................................... 20% 23% 
20-jarigen ....................................... 14% 16% 
21-jarigen ....................................... 11% 14% 

De sterke stijging van het aantal leerlingen en studenten vindt haar 
verklaring In meerdere factoren. Vooreerst is die stijging veroorzaakt door 
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de na-oorlogse geboortegolf. Vervolgens is de belangstelling voor het 
voortgezet en het wetenschappelijk onderwijs sterk toegenomen, hetgeen 
weer te verklaren is uit het feit, dat men tegenwoordig meer moet stu
deren om in de moderne maatschappij een functie te kunnen vervullen en 
carrière te kunnen maken. Tenslotte is de deelneming aan het onderwijs 
sterk bevorderd door allerlei maatregelen van financiële aard. Naast de 
afschaffing van het schoolgeld voor de leerplichtige jeugd, werden alle 
andere schoolgelden sterk verminderd. Het be~rag aan universitaire studie
toelagen (renteloze voorschotten en beurzen), dat in 1950-1951 ruim drie en 
een half miljoen gulden bedroeg, paraisseert op de begroting voor 1963 
met een totaalcijfer van bijna 24 miljoen. 

Ondanks die hoge bedragen zijn er hier toch nog lacunes, die moeten 
worden opgevuld. Er komen nog steeds te weinig leerlingen voor het 
voorbereidend wetenschappelijk en te weinig studenten voor het weten
schappelijk onderwijs uit de financieel minder draagkrachtige lagen der 
bevolking. Hier zal nog meer voorlichting aan de ouders moeten worden 
gegeven; de renteloze voorschotten moeten op nog groter schaal door 
studiebeurzen worden vervangen; en tenslotte zal vooral ook de deelneming 
aan het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs financieel vergemak
kelijkt moeten worden. In vele gezinnen is de wens der ouders, dat niet
leerplichtige kinderen wat mee gaan verdienen, een ongunstige omstan

digheid voor het verder studeren. 

HET DUURSTE DEPARTEMENT. 

Inmiddels is het ministerie van onderwijs op de rijksbegroting voor 
1963 het duurste departement geworden. De raming der uitgaven voor 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in 1963 bedraagt 2.322 miljoen 
gulden, terwijl die voor Defensie 2.233 miljoen gulden belopen. 

Het is niet te verwachten, dat de uitgaven voor het onderwijs in de 
komende jaren verlaagd zullen kunnen worden; eerder moet erop gere
kend worden dat zij nog zullen stijgen. De waarschijnlijkheid daarvan 
volgt o.m. uit de noodzaak van nieuwbouw en verdere investeringen ten 
behoeve van het wetenschappelijk onderwijs. De hiervoor in 1963 uitge
trokken bedragen belopen bijna 100 miljoen gulden voor de- rijksuniversi
teiten en hogescholen en ruim 40 miljoen voor de bijzondere universiteiten 
en hogescholen. Minister Cals heeft al eens de verwachting uitgesproken, 
dat de verdere uitbreiding van het wetenschappelijk onderwijs de komen
de tien jaren een investeringsbedrag van 1 à 2 miljard gulden zal vergen. 
Het wetenschappelijk onderwijs is echter van te groot belang voor de 
handhaving van ons volksbestaan in een steeds meer geperfectioneerde 
wereld, dan dat wij niet alles zouden moeten beproeven om onze instellingen 
voor wetenschap en techniek up to date te outilleren. Het nieuwe Kabinet 
zal straks ook hieraan de noodzakelijke aandacht moeten geven. 
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Het W oninghouwheleid 
DOOR W. J. ANDRIESSEN 

Het woningbouwbeleid is, helaas, nog steeds een actueel en daardoor 
veel besproken vraagstuk. Het is actueel omdat wij, 18 jaren na 

de bevrijding, nog steeds met een zeer grote woningbehoefte te maken 
hebben. Het is veel besproken, omdat met de bevrediging van die behoefte 
elementaire menselijke waarden in het geding zijn. 

Doordat reeds zo vele jaren na de bevrijding verstreken zijn zonder 
dat het probleem opgelost is kunnen worden, is het begrijpelijk dat, 
in het bijzonder bij de direct belanghebbenden, vaak een uitgesproken 
geïrriteerde stemming aanwezig is. Men verlangt nu eindelijk eens een 
einde aan de woningnood - hier te verstaan in de zin van "geen huis 
hebben" en binnen afzienbare tijd "niet kunnen verkrijgen" i men wil 
nu eindelijk wel eens uit de vele trieste krotten en men wil nu eindelijk 
wel eens uit een veel te klein geworden woning. 

Ik ga hier niet analyseren wat een en ander voor individu, gezin, 
samenleving, volksgezondheid en in veel gevallen ook in zedelijk opzicht 
betekent. Laat mij volstaan met te zeggen, dat deze betekenis moeilijk 
kan worden overschat en helaas niet altijd in voldoende mate onderkend 
wordt. De door mij gesignaleerde geïrriteerde stemming is, ik herhaal 
het, volkomen begrijpelijk en het is goed dat zij, die voor de leniging 
van de nood en de bevrediging van de woningbehoefte primair ver
antwoordelijk zijn, aan die verantwoordelijkheid ook telkens opnieuw 
weer worden herinnerd. 

Er mag dan ook niets worden nagelaten om de bevrediging van de 
woningbehoefte zo snel mogelijk te verkrijgen, ook dan niet wanneer 
hiervoor financiële offers moeten worden gevraagd. 

Toch dient men bij dit alles te bedenken, dat ook buiten de woning
sector de behoefte aan bouwobjecten zeer groot is en dat een voorzien, 
ook in deze behoefte, in zeer veel gevallen een groot volks- en lands
belang is. 

Tegen deze achtergronden wil ik enige opmerkingen maken over het 
door het Kabinet-de Quay gevoerde woningbouwbeleid en enige aandacht 
schenken aan enkele kernvraagstukken van het m.i. na de verkiezingen 
gewenste beleid in genoemde sector. 

In de Regeringsverklaring van 26 mei 1959 kwam ten aanzien van 
de volkshuisvesting o.m. de volgende passage voor: 
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met kracht worden voortgezet. Met name in gebieden, waar het woning-



tekort reeds sterk is ingelopen, zal ook aan krotopruiming aandacht 
worden geschonken." 

"De regering zal ernaar streven om te geraken tot een uitbreiding 
van de woningvoorziening en -exploitatie door het particulier initiatief, 
ook op het gebied van arbeiderswoningen en goedkope middenstands
woningen; de mogelijkheid tot grotere zelfstandigheid en taakverrui
ming der woningbouwverenigingen wordt onderzocht. Ernstig zal worden 
gestreefd naar bespoediging van het herstel van een evenwichtige 
woningmarkt."' ' 

In diezelfde Regeringsverklaring achtte de Regering "huurverhoging 
geboden", o.m. "ter gedeeltelijke overbrugging van de nog bestaande 
afstand tussen de alsdan te verwachten kostprijshuren en de thans gel
dende huren". Deze verhoging der huren zou tevens dienen tot een ver
lichting van de drukkende subsidielast met betrekking tot de woningbouw. 

In "de nota inzake enkele hoofdpunten van het sociaal-economisch 
beleid in de naaste toekomst" van 25 juni 1959 schreef de Regering 
onder het hoofdstuk: "Maatregelen op het gebied van de huren en de 
subsidies voor de woningbouw", dat zij als doel van haar beleid zag 
"het scheppen van normale omstandigheden op het gebied van de woning
voorziening" . En verder lezen wij: "indien mede als gevolg van een 
toenemende spanning op de arbeidsmarkt, een stijging van de bouw
kosten zou optreden, zal de Regering niet nalaten hiertegen de nodige 
maatregelen te nemen". Zij zou zo nodig uitvoering van nieuwe bouw
werken krachtig afremmen en de nodige ruimte voor de voortgang van 
de woningbouw waarborgen. 

En in de Troonrede van 15 september 1959 lezen wij: 
"Als uitvloeisel van het terzake in de Tweede Kamer der Staten

Generaal gevoerde overleg zal spoedig een wetsvoorstel worden ingediend 
tot verhoging van de huren met ingang van 1 april van het volgend jaar. 
Tesamen met de voorgenoemde vermindering van de woningbouwsubsidie 
zal ook aldus een stap vooruit gezet worden op de weg naar op dit gebied 
meer normale toestanden." 

"De woningnood, met name in de sector van de arbeiderswoningen, 
is overigens nog van zodanige omvang dat hier bijzondere waakzaamheid 
en zorg geboden blijven. De regering overweegt maatregelen tot onder
steuning van het streven om de particuliere woningbouw meer dan tot 
dusverre op de bouw van deze woningen te richten." 

Uit deze citaten blijkt, dat het Kabinet-De Quay, ten aanzien van het 
volkshuisvestingsbeleid, met een ambitieus en in beginsel goed program 
startte. Het ging om niet minder dan om een ernstig streven naar 
bespoediging van het herstel van een evenwichtige woningmarkt; om 
verlichting van de subsidielasten; om bijzondere waakzaamheid voor 
de woningnood in de sector van de arbeiderswoningen en de goedkope 
middenstandswoningen; om het scheppen van normale omstandigheden 
op het gebied van de woningvoorziening; om waarborgen voor de voort
gang van de woningbouw alsmede om het nemen van maatregelen tegen 
een stijging van de bouwkosten. Daarnaast zou een bepaald huurbeleid 
worden gevoerd. 
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In beginsel - ik merkte het reeds op - waren deze doelstellingen 
volkomen acceptabel en aan deze opvatting heeft de KVP-fractie dan 
ook uiting gegeven. Zij deed echter iets meer. Zij waarschuwde in en 
buiten de Kamer voor een te hard van stapel lopen, voor een te radicale 
zwenking van het beleid, mede gezien in het licht van de feitelijke 
verhoudingen in het voorjaar van 1959 m.b.t. de woningnood. Deze nood 
was toen ook groot, vooral in de groepen van de minst draagkrachtigen 
en de middengroepen met geen al te hoge inkomens. Zij waarschuwde 
tevens omdat men voor ingrijpende wijzigingen in een sedert jaren ge
voerd beleid enige tijd nodig heeft. Op zichzelf moet en mag men 
voor dergelijke wijzigingen niet terugschrikken, wanneer de omstandig
heden dit eisen; maar het is wel zaak zich ernstig af te vragen of door
voering van de gewenste beleidswijzigingen op die omstandigheden en 
dan op relatief korte termijn, waren afgestemd. Omtrent dit punt heeft 
er tussen de regering en de KVP-fractie altijd verschil van mening 
bestaan en dit meningsverschil moest uiteraard resulteren in een con
structief-kritische opstelling ten aanzien van een aantal overigens niet 
onbelangrijke beleidspunten. 

Uit de situatie, welke vandaag m.b.t. de volkshuisvesting nog aan
wezig is, kan m.i. blijken dat het Kabinet-De Quay, natuurlijk met de 
beste en ook aanvaardbare bedoelingen, in 1959 de toestand te optimis
tisch zag. Van een evenwichtige woningmarkt zijn wij nog ver ver
wijderd, om de eenvoudige reden dat het evenwicht nog te veel ver
stoord is door het verschil in behoeften. Dit verschil is niet gekweekt, 
maar het is een feitelijk gegeven, dat o.m. zijn oorzaak vindt in de nog 
steeds grote tekorten. Binnen een dergelijk kader zijn geen evenwichtige 
marktverhoudingen te creëren. Toen Minister Van Äartsen de ongesub
sidieerde sector grotere kansen wilde geven - iets waar op zichzelf 
gezien geen enkel bezwaar tegen bestaat - moest hij binnen korte tijd 
tot rigoreuze maatregelen overgaan, omdat de zaak hem uit de hand 
liep. Oorzaak: het grote tekort of, zo men wil, de grote behoefte. Onder 
dergelijke omstandigheden kan in de verste verte - jammer genoeg -
van normale omstandigheden op het gebied van de woningvoorziening 
geen sprake zijn. 

De regering zegde waakzaamheid toe met betrekking tot de bouw 
van arbeiderswoningen en goedkope middenstandwoningen en zou zorg
dragen voor voortgang van de woningbouw. 

Om met dit laatste punt te beginnen: in de jaren 1957, 1958 en 1959 
werden onder het beleid van Minister Witte 261.066 woningen gebouwd; 
in de jaren 1960, 1961 en 1962, onder het beleid van Minister Van Äartsen, 
244.877 of te wel 16.189 woningen minder. Ik neem drie jaren van Minister 
Witte, omdat men Minister Van Äartsen voor het beleid gedurende het 
jaar 1959 niet verantwoordelijk kan stellen. Dit is de facto door zijn 
voorganger bepaald; op grond daarvan vergelijk ik dus 1960, 1961 en 1962 
van Minister Van Äartsen. Ik merk daarbij op, dat de totale bouw
programma's van laatstgenoemde Minister hoger waren dan van 
Minister Witte. 

Voor wat de bouw van arbeiderswoningen betreft - en ik reken daar-
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toe primair de woningwetwoningen liggen de verhoudingen als volgt: 

Minister Witte Minister Van Aartsen 
woningwetwoningen 
1957 - 43.857 1960 - 38.861 
1958 - 49.072 1961 - 32.251 
1959 - 45.475 1962 - 27.352 

tot. 138.404 tot. 98.464 

Het verschil is 39.940 woningen. Het merkwaardige verschijnsel doet 
zich daarbij voor, dat in het jaar 1962 met een bouwproduktie gelijk 
aan 1961 bijna 5000 woningwetwoningen minder gebouwd werden. Het 
ongunstige verschil tussen de totale woningproduktie van 1961 en 1962 
is 4.312 woningen, zodat dit verschil - en nog meer - ten laste van de 
woningwetbouw is gebracht. Dit is jammer omdat deze woningen ook 
het eerst aangewezen zijn voor de vervanging van krotten, welke wij 
helaas nog zo rijk voorhanden hebben. 

Objectiviteitshalve moet bij deze cijfers een kanttekening geplaatst 
worden. 

Het beleid van het Kabinet-De Quay was gericht op de bouw van premie
woningen - voor zover voor de verhuur bestemd - met huren welke 
niet al te ver boven de huren van de woningwetwoningen zouden uitgaan. 
Deze poging is ten dele geslaagd, zij het dan dat er verschil van mening 
kan bestaan over de waardering van die huurverschillen. 

Ten aanzien van de bouw van woningen in de vrije sector meen ik 
te mogen opmerken, dat de stelling van de minister dat dit goedkopere 
woningen zouden zijn, in haar absoluutheid aanvechtbaar is. Na de 
maatregel van april 1961, toen duurdere woningen in deze sector aan 
een rijksgoedkeuring werden gebonden en de maatregel van juli 1961 
toen voor alle woningen vergunning nodig was, omdat de Minister de 
situatie uit de hand liep, kwam dit doel wat naderbij. 

De stelling, meermalen gehoord dat onder het beleid van Minister 
Van Aartsen meer goedkopere woningen zijn gebouwd dan onder het 
beleid van minister Witte, moet ook met grote omzi~htigheid worden 
gehanteerd. 

Vooreerst is daar immers het grote verschil in het door mij genoemde 
aantal woningwetwoningen en vervolgens was onder de premieregeling 
van Minister Witte sinds 1955 de inhoud van de premie-woning aan een 
maximum-inhoud van 500 m3 gebonden. Daar waren er stellig heel wat 
bij, die een kleinere inhoud hadden en dus ook lagere bouwkosten hadden. 

De premiebeschikking 1958 bond ook de stichtingskosten aan een maxi
mum. 

Wel moet hier vermeld worden de bouw van de zgn. keuzewoningen, 
waarop een extra-subsidie van f 2,- per week gegeven wordt. 

Het streven naar zelfdekkende huren, behoudens voor bepaalde bevol
kingsgroepen, is in beginsel goed. Maar de poging van Minister Van 



Aartsen bij de aanvang van zijn beleid, om voor de premiebouw binnen 
6 jaar dit doel te bereiken, moest stranden. De Kamer in haar geheel 
verzettte zich tegen dit voornemen, omdat het, in het licht van de 
actuele subsidie- en economische verhoudingen niet bereikbaar was. 

De subsidies zijn verminderd en daardoor de huren verhoogd - ik 
herhaal nog eens in beginsel aanvaardbaar - maar ik ben wel van 
mening, dat tegen de achtergrond van de stijging van de bouwkosten, 
er wel eens te fors is ingegrepen. Het zou niet de eerste keer zijn, 
dat bij huurverhoging de subsidies niet alleen niet werden verlaagd, maar 
zelfs verhoogd, omdat de stijging van de bouwkosten daartoe noopte. 
Ik verzet mij derhalve in beginsel niet tegen subsidie-vermindering en 
huurverhogingen en wij hebben de eindstreep terzake ook nog niet bereikt; 
maar een en ander moet passen in het complex van verhoudingen en 
in het licht van de ontwikkeling, welke wij op het gebied van de woon
cultuur doormaken en ... tegemoet gaan. Ik kom daarop nog nader terug. 

Tot slot nog een enkele opmerking over de bouwkosten in verband met 
het beleid van Minister Van Aartsen en zijn direct betrokken collega's. 

Het Kabinet-De Quay schreef, zoals ik reeds citeerde, dat als gevolg 
van een toenemende spanning op de bouwmarkt, een stijging van de 
bouwkosten zou optreden, het niet zou nalaten hiertegen de nodige maat
regelen te nemen. Het heeft geprobeerd stijgingen tengevolge van ge
noemde oorzaken te voorkomen; het heeft afgeremd, zij het dat in 1961 
de ongesubsidieerde sector ontoelaatbaar uitschoot. De schuld van dit 
laatste treft niet alleen de eerst-verantwoordelijke minister, al had m.i. 
een eerder ingrijpen de omvang van dat uitschieten kunnen inperken. 
Ik meen echter ook, dat lagere organen hier niet vrij uitgaan. Maar er 
is afgeremd en beperkt, al geloof ik - maar ik kom daarop terug -
dat het nog meer, maar dan meer verfijnd, zal moeten gebeuren. 

De bouwkosten zijn echter blijven stijgen. Uit de jongste publikatie van 
het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid van januari 1963 
blijkt, dat de gewogen indexcijfers van de prijzen per m3 bouwinhoud 
van woningwetwoningen vóór 1960 waren 130 (3e kwartaal 1948 was 100) 
en voor het 3e kwartaal 1962, 144. Dat is dus in 2 jaar en 9 maanden 
een stijging van ruim 11 %. De eerlijkheid gebied echter te zeggen, dat 
de stijgingen van de bouwkosten, ook onder vorige Kabinetten, niet gering 
waren en het zal moeilijk zijn deze kostenstijgingen geheel tegen te houden. 

Dit gedeelte van mijn beschouwing afsluitend, mag ik, voor wat de 
hoofdzaken betreft, concluderen dat belangrijke doelstellingen niet of 
slechts zeer ten dele - bereikt zijn kunnen worden; dat kwantitatief -
en ik geloof ook kwalitatief - het aantal woningen de laatste drie jaren, 
vergeleken met de drie daaraan voorafgaande, niet onbelangrijk is terug
gelopen; dat het aantal woningwetwoningen belangrijk is verminderd, 
zonder voldoende compensatie in deze sectoren. De ongesubsidieerde sector 
is echter van de grond gekomen. 

Na deze terugblik enige aandacht aan de toekomst. Hoe is dan de 
huidige situatie m.b.t. de volkshuisvesting? Er waren per 1 februari 1963 
niet minder dan ruim 122.000 woningen in aanbouw. Dit cijfer is sinds 
maanden al zeer hoog. 
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De volgende aanvragen lagen op het Ministerie op een goedkeuring 
te wachten: 

Ongesubsidieerde 
sector 
premiewoningen 

1 maart 
1 januari 
A-sector eigen woningen 
A-sector huurwoningen 

B-sector eigen woningen 
B-sector huurwoningen 
Woningwet-sector 1 februari 

Totaal 

70.562 woningen 

27.838 woningen 
27.227 woningen 
1.297 woningen 
1.471 woningen 
1.580 woningen 

129.975 woningen 

Hier komen dan bij de tienduizenden krotten en het feit, dat er voor 
ongeveer 2,5 miljard gulden aan plannen voor andere bouwwerken liggen 
te wachten. 

Tegen deze m.i. zeer zorgelijke achtergrond moet het beleid van de 
komende jaren worden gezien. En dan is één conclusie onvermijdelijk: 
wij moeten naar opvoering van de produktie. 

Hiertoe zullen alle beschikbare, doelmatige middelen moeten worden 
aangewend. Voortdurend overleg met het bedrijfsleven (bouwbedrijf) is 
daartoe nodig. 

Want het gaat niet alleen om woningen. Ook aan onze werkgelegenheid, 
ons onderwijs, kerken, scholen, ziekenhuizen, gebouwen voor sport, enz. 
moet worden gedacht. Onze gemeenschap moet leefbaar blijven. Reeds 
moet 1 % tot 2 jaar worden gewacht op goedkeuringen voor objecten 
ten behoeve van de werkgelegenheid. Gevolg: ondernemers gaan naar 
het buitenland. 

Om tot de woningbouw terug te keren: opvoering van de produktie 
ook ten behoeve daarvan moet met kracht worden nagestreefd. Wij 
moeten immers voorzien in woningen tengevolge van de bevolkingsgroei, 
voor trouwlustigen (93.000 in 1962), binnenlandse migratie, enige reserve 
e.d. 

Maatregelen tot verhoging van de produktie van woningen, waarmee 
door het Kabinet-De Quay reeds een begin werd gemaakt, zullen moeten 
worden getroffen respectievelijk aangevuld: 

Ik noem: 
- toeslagregeling voor arbeidsbesparende bouwmethoden; 
- mogelijkheid tot het afsluiten van meer-jarige woningbouwcontracten; 
- voor drie jaar geldende contingententoewijzing zoals deze bij wijze 

van proef in het Waterweggebied thans is geschied; 
- bevordering van de samenwerking tussen gemeenten en bouwvereni

gingen tot samenvoeging van opdrachten; 
- medewerking aan die initiatieven die tot concentratie van de woning

bouw aanleiding geven en aan efficiënte bouwprojekten; 
- steun aan de bouwresearch. 

Daarbij moet een zo efficiënt mogelijk gebruik worden gemaakt van 
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de produktie-capaciteit: "geen man-uur mag verloren gaan". Produktie
verliezen moeten hoe dan ook voorkomen worden, daarom mee'lange 
woningbouwprogrammering d.w.z.: een zodanig programmerings- en toe
wijzingsstelsel, dat een zo groot mogelijke continuïteit wordt bereikt en 
tevens een zo zorgvuldig mogelijk gebruiken van verspreide, onbenutte 
capaciteit, en stimulering van industriële bouw-methoden. 

In die sectoren van de bouwnijverheid, die een lagere prioriteit hebben, 
zal voor zover even mogelijk, matiging moeten worden toegepast. Ik denk 
hier aan: schouwburgen, grote openbare gebouwen, te riant opgezette 
scholen en andere gebouwen e.d. Een verfijnd goedkeuringsbeleid derhalve. 

Verder moet, indien de bouwcapaciteit kan worden uitgebreid - maar 
dan ook alleen - deze vooral ten goede komen aan de woningbouw, 
teneinde op deze wijze het bouwprogramma zo spoedig mogelijk op 
100.000 woningen per jaar te kunnen brengen, een aantal dat m.i. -
gezien de algemene behoefte - vooralsnog gewenst en verantwoord is. 
De uitbreiding van de woningproduktie zal vooralsnog primair moeten 
worden aangewend voor de gesubsidieerde sector. Voorhands zullen dan 
ook binnen de bereikbare woningproduktie jaarlijks minimaal 45.000 wo
ningwetwoningen gebouwd moeten worden, dit met het oog op het tekort 
voor de minder draagkrachtigen en het wat forser kunnen aanpakken van 
de krotopruiming. Sterke aandacht verdient tevens de bouw van woningen 
in de gesubsidieerde sector, voor de middengroepen. Mede ook om door
schuiving van woningwetbewoners, die daar vanwege hun inkomen, niet 
in horen, te kunnen verkrijgen. De financiële consequenties van een en 
ander dienen te worden aanvaard. 

HET BEHOEFTE-ONDERZOEK. 

Een nader inzicht in de woningbehoefte - vooral wat betreft de sprei
ding er van - is noodzakelijk voor een doelgericht woningbouwbeleid. 
Daartoe zullen bepaalde - zo nodig regionaal of plaatselijk opgezette -
studies moeten worden verricht wat betreft de omvang, aard, voortduring 
en geregelde wijzigingen van de woningbehoefte. De resultaten van een 
dergelijk onderzoek dienen niet alleen te bestaan in een momentopname 
van het behoefte-patroon, doch tevens de ontwikkeling en wijziging daar
van gedurende een aantal jaren en een aanduiding van het daarop af 
te stemmen nieuwbouwbeleid, moeten bevatten. 

Tevens zou daarbij aandacht gegeven moeten worden aan de behoefte 
aan, en de voorziening van woningen in de verschillende behoefte-cate
gorieën en in het bijzonder aan het huisvestingsbeleid van de grote en 
grotere gezinnen, bejaarden en alleenstaanden. De nieuwbouw voor de 
laatste twee groepen zal zo nodig als een afzonderlijk deel van het bouw
programma worden gesteld. In verband met de krotopruiming is boven
dien een speciaal onderzoek gewenst naar de toestand van de bestaande 
woningvoorraad. 

VERBETERING VAN HET WOONPEIL. 

Gezien de sociale, culturele en economische vooruitgang is een voort
durende en geleidelijke stijging van het woonpeil een vanzelfsprekende 
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consequentie. Deze stijging zal gerealiseerd kunnen worden door aanbouw 
van betere woningen, verbetering van bestaande woningen en versnelde 
afbraak van de slechtste woningen. In dit verband dienen krachtige maat
regelen te worden genomen om te komen tot een doelmatige en sociaal
rechtvaardige krotopruiming. De verbetering van het woonpeil zal zich 
in alle drie sectoren van de woningbouw moeten voltrekken, dus zowel 
in de woningwetbouw, als in de premiebouw en de ongesubsidieerde sector. 
Deze verbeteringen brengen kosten mee .. Dat betekent, dat hogere lasten 
en huren aanvaard moeten worden: EEN GOEDE WONING IS ZIJN 
PRIJS WAARD. Evenwel zullen de huren voor loontrekkenden, financieel 
zwakke groepen en bepaalde categorieën van de middengroepen in over
eenstemming moeten zijn met de financiële draagkracht van de genoemde 

groepen. 
Ook bouwkostenstijgingen zullen, zo nodig, in het subsidiebeleid moeten 

worden verdisconteerd. Grondslag is: De ontwikkeling van het huurpeil 
dient zodanig te zijn, dat ook bij stijgende kostprijzen de huren betaalbaar 
zijn voor loontrekkenden, financieel zwakke groepen en bepaalde cate
gorieën uit de middengroepen. Een en ander heeft uiteraard conse
quenties voor het subsidiebeleid. Het komt mij voor dat in dit Subsidie
beleid ook de idee van goedkoop geld - geld dus tegen een lage rente -
ernstig moet worden overwogen. 

Ziehier enige grote lijnen voor het woningbouwbeleid in de nabije 

toekomst. 
Het is een moeilijke zaak - dat was het voor Minister Van Aartsen -

evenals het dat voor zijn opvolger zal zijn - omdat de kloof tussen 
bouwbehoefte en bouwproduktie groter wordt. Laten wij echter proberen 
alles wat mogelijk is te doen. 
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Perspektieven van de 
Westelijke Politiek 

DR. K. J. HAHN 

VOOR Europa en de staten van de Atlantische samenwerking begon het 
jaar 1963 niet bepaald onder een zeer gunstige ster. Integendeel, wij 

allen zijn nog niet bekomen van de onverwachte verandering in het politieke 
klimaat van Europa, en voor een deel van het Westen, en ook als wij ons 
ervoor willen hoeden, in een al te felle reaktie op deze onprettige ervaringen 
en indrukken het voor een tijd erbij neer te leggen, mag men toch niet ont
kennen, dat de Europese politiek en de westelijke samenwerking op het ogen
blik een moeilijke periode doormaakt die vermoedelijk nog een goed stuk in 
het jaar 1963 zal duren. Het is misschien nuttig in kort overzicht deze proble
matiek aan te duiden en na te gaan welke taken ons wachten en welke 
perspektieven ons open staan. 

De politieke deskundigen hebben bij de jaarwisseling niet ten onrechte vast
gesteld dat sinds jaren geen zo grote rust op het wereldtoneel heerste als toen 
het jaar 1963 begon. In de Oost-West-spanning was een zekere kalmering aan 
beide kanten ingetreden, niet in het minst na de opvallende koerswijziging van 
Chroesjtsjow in de Cuba-crisis, die president Kennedy persoonlijk en het 
Westen in het algemeen weer voor het eerst sinds lange tijd een opvallend 
politiek en psychologisch succes in de gehele wereld verschafte. Bovendien 
opende zich binnen de kommunistische wereld een afgrond aan ideologische 
en taktische tegenstelling tussen Moskou en Peking die tot een tot nu toe on
gekend felle diskussies tussen kommmunistische staten, partijen en staats
lieden voor het wereldpubliek leidde. Niet alleen daardoor, ook juist in 
het kader van die door Peking zo hartstochtelijk verworpen koëxistentie
politiek tekende zich, met alle voorzichtigheid laat zich dit zo stellen, de 
mogelijkheid van een diepergaande en blijvende splitsing in de kommunis
tische wereld en daardoor ook een nieuwe kans op ontspanning af. 

Op zijn minst was het geoorloofd van een zekere adempauze te spreken. 
Deze gematigd optimistische atmosfeer werd nog onderstreept door de ge
beurtenissen en ontwikkelingen die het jaar 1962 voor Europa en het Westen 
kenmerkten: verdere ekonomische en sociale vooruitgang, waaraan nu ook 
landen sterker gingen deelnemen, die tot nu toe een zware ekonomische 
en sociale achterstand hadden, Italië dat in de laatste drie jaren de vruchten 
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van de Euromarkt met een ongekende snelheid ging plukken en in 1962 
relatief meer vooruitging dan ieder ander Europees land, maar ook een 
land als Spanje, zelf geen lid van de Europese Gemeenschappen, begint 
zichtbaar van de bloei in de Euromarkt-landen mee te profiteren. Dit had 
tot gevolg dat zich steeds meer landen voor deelneming aan de Europese 
ekonomische samenwerking gingen interesseren en vooral dient vermeld te 
worden het historische besluit van Engeland de lang gekoesterde traditionele 
huiver voor een konstitutionele in institutionele binding aan het kontinent te 
overwinnen en zich bereid te verklaren, lid te worden van de Europese Ge
meenschappen. Andere landen bleven niet bij Engeland achter. Ierland en de 
Skandinavische landen, Oostenrijk en Zwitserland, ja Israël wilden officiële 
besprekingen met de EEG openen, om zo niet volledig lid, dan toch in de na
volging van Griekenland geassocieerd worden. Door de historische en aktuele 
banden met Afrika vroegen een nieuwe vormgeving, zoals die voorzien was 
in de verdragen van Rome en inderdaad maakten zich 18 Afrikaanse, hoofd
zakelijk vroeger door Frankrijk bestuurde staten en Madagaskar klaar om 
geassocieerd te worden en daardoor die ekonomische en sociale ontwikke
ling krachtdadiger te kunnen vooruitstuwen die ze zo dringend nodig hadden. 

Tenslotte is het jaar 1962 gekenmerkt door het grootse plan van 
president Kennedy het oude isolationisme nu voorgoed op te geven en in 
een atlantische deelgenootschap een geheel nieuwe en blijvende samenwer
king van het zich verenigende Europa en de Verenigde Staten op te bouwen. 
Door de Trade Expansion Act was reeds een begin gemaakt met een libera
lisering van de handel tussen de toekomstige deelgenoten zodat zich een 
nieuw perspektief opende dat aan het eind van het jaar ook op militair ge
bied geboden werd. 

In de bekende besprekingen van Nassau op de Bahama-eilanden had Ken
nedy aan MacMilian en tegelijk aan de overige NAVO-leden de opbouw van 
een multilaterale kernbewapening aangeboden die ook open zou staan voor 
de landen die niet tot de atoomklub behoren. Daardoor hoopte Kennedy de 
vrees van de Europese landen voor een exklusieve zeggenschap van 
Amerika over de atoomwapens te overkomen, de vorming van nationale 
kernbewapening, die zo kostbaar en zo weinig efficiënt is, te voorkomen en 
een konkrete bijdrage tot een hechtere militaire en daardoor ook politieke 
samenwerking in de NAVO tot stand te brengen. Vanzelfsprekend was dit 
vamstel vooral uitgelokt door de politiek van de GaulIe die met de opbouw 
van zijn nationale "force de frappe" ongestoord en onverschrokken doorging 
- en daardoor dreigde een soort eiland in de toch al niet zeer geïntegreerde 
NAVO-defensie te worden. 

Zo gezien was het begrijpelijk dat men zich eind van het jaar iets optimis
tischer over de algemene politieke situatie durfde uit te laten. De verrassing 
liet niet lang op zich wachten. Wij behoeven hier niet al te lang op de oor
zaak hiervan in te gaan: op 14 januari hield de GaulIe zijn beroemd ge
worden perskonferentie, waarin hij die in de oudejaarsrede reeds aan
geduide gedachten nader toelichtte en een breed panorama van zijn politieke 
konceptie ontvouwde. In de zekerheid van de onoverwinnelijke meerderheid 
in Assemblée sprak hij nu eens geheel open uit waar hij op aanstuurde: 
Engeland was nog niet rijp voor de Europese Gemeenschap, het was en 
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bleef voorlopig een eiland, de "force de frappe" zou ondanks de grote of
fers opgebouwd worden, het aanbod van Kennedy aan een multilaterale 
integratie van de kernbewapening mee te werken, werd verworpen. Kort 
daarna werd een door alle Europese en Atlantische landen met groot wan
trouwen beoordeeld Frans-Duits verdrag met Adenauer in Parijs ondertekend 
en een week later in Brussel de onderhandelingen met Engeland die bijna 
anderhalf jaar hadden geduurd brutaal onderbroken. De door Frankrijk naar 
voren gebrachte ekonomische moeilijkheden waren naar het oordeel van alle 
objektieve kenners van het probleem een puur voorwendsel, de onderhande
lingen waren zo ver gevorderd dat een gunstige afloop door geen zinnig 
mens meer in twijfel getrokken werd. Frankrijk had echter politieke motieven 
om Engeland voorlopig, voor onbeperkte tijd, uit de Europese Gemeenschap 
te weren - zonder overigens zijn Europese partners van dit besluit op be
hoorlijke wijze van te voren op de hoogte te stellen, laat staan hun de kans te 
geven, bezwaren of tegenargumenten te opperen. Niet eens de zo geprivile
gieerde Duitse partner was vermoedelijk over dit vergaande besluit van de 
GaulIe volledig geïnformeerd, in ieder geval niet de betrokken ministers. 

Deze houding van de GaulIe, een Frans-Duits verdrag aan de ene kant te 
sluiten, Engeland aan de andere kant uit Europa te weren, de nationale 
atoombewapening, voort te zetten, het aanbod van Nassau te verwerpen en 
daarvoor met Spanje militaire besprekingen over partiële samenwerking op 
defensie-gebied te voeren - dit alles heeft het politieke gezicht van Europa 
voorlopig veranderd. De verdere ekonomische en politieke integratie van 
Europa is voorlopig geblokkeerd, de EEG is als het ware in de ijskast ge
stopt, het konflikt tussen Frankrijk en Engeland aan de ene kant en tussen 
Frankrijk en de overige vijf aan de andere kant heeft tot gevolg, dat wij zeer 
tevreden mogen zijn als wij onverminderd en onverzwakt kunnen handhaven, 
wat wij tot nu toe hebben bereikt. Maar een voortgang is voorlopig niet 
mogelijk. De Afrikaanse associatieverdragen, die vooral in Frans, maar ook 
in Afrikaans belang waren, moeten wachten, een politieke integratie is op 
het ogenblik een illusie. 

Het Europese en het Atlantische klimaat is dus danig bedorven. Toch mogen 
wij de gunstige elementen die in de reaktie van de overige europese landen 
en ook van Amerika liggen niet over het hoofd zien. Het is uitermate ver
heugend dat de partners van Frankrijk zich bij deze houding van de GaulIe 
niet hebben neergelegd: de Benelux-landen hebben de in de laatste jaren 
gelukkig tot stand gekomen nauwe samenwerking in de Europa-politiek met 
kracht en nadruk in deze diskussie doen gelden en hun mening niet onder 
stoelen en banken gesteld. Italië heeft, tijdens een overigens zeer oppor
tuun bezoek van premier Fanfani aan Kennedy en van MacMilian aan Rome, 
zich in dezelfde geest als de Benelux-landen uitgesproken, de politieke lijn 
van de GaulIe verworpen en zowel de voortzetting van de tot nu toe ge
volgde Europa-politiek, de verwerping van alle reële of schijnbare hege
monie verworpen alsook de gedachte van Nassau aanvaard. Een niet 
geringere betekenis heeft het feit dat zelfs Duitsland, door het zojuist 
ondertekende Frans-Duitse verdrag overigens niet zonder eigen schuld in 
een zeer prekaire situatie gebracht, op het gebied van de multilaterale 
samenwerking van de kernwapens en ten aanzien van de toelating van 
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Engeland zich achter de overige partners van Frankrijk schaarde, Adenauer 
kennelijk nog iets schoorvoetend. 

Washington zelf was door de beëindiging van Je onderhandelingen van 
Brussel niet minder onaangenaam verrast als de Europese landen, omdat 
door dit besluit van de GaulIe de ontwikkeling van het Europees-Amerikaans 
deelgenootschap en de opbouw van een multilateraal kernwapen aanzienlijk 
zou vertraagd worden. Toch liet Kennedy het niet hierbij rusten en door de 
nieuwe besprekingen die Gilpatric en Merchant in naam van Kennedy in 
Europa met Engeland, Italië en Duitsland voerden, maken het zeer waar
schijnlijk dat vooral door de technische verbetering van het oorspronkelijke 
plan (inschakeling van oppervlakte-schepen voor de Polaris-raketten etc.) 
een konkreet begin met deze kernintegratie gemaakt kan worden. Er zijn 
natuurlijk nog vele vragen open en vele barrières te overwinnen: hoe zal 
de Amerikaanse senaat deze atoom-integratie aanvaarden en met de wet 
MacMahon in overeenstemming brengen die het doorgeven van atoom
geheimen verbiedt? In hoeverre is er werkelijk van een integratie en van 
een medezeggenschap van Europa sprake, als de laatste beslissing ook in 
het nieuwe schema feitelijk één man neemt, namelijk de Amerikaanse presi
dent, ook als hij weet dat hij met een gedelegeerd gezag handelt? Het is 
duidelijk dat wat het laatste betreft deze "Europese" delegatie aan Amerika 
dan werkelijk van betekenis is, als er ook daadwerkelijk een verenigd en 
eensgezind Europa bestaat. 

Hiervan zijn wij door de houding van de GaulIe nu wel opnieuw sterker 
verwijderd. Terwijl op het Atlantische gebied dus nu al een zekere 
vooruitgang ondanks de GaulIe kan worden geboekt, omdat Engeland, 
Italië en Duitsland met Amerika in de geest van Nassau willen samen
werken, heet het in Europa nog steeds: op de plaats rust. Dit is niet 
verwonderlijk. De Vijf van de Zes, om het zo uit te drukken, zijn gedwongen 
aan de verdieping en verbreding van de Europese integratie verder te 
werken, terwijl zij voor een groot dilemma staan. Ze moeten de politiek 
van de GaulIe verwerpen, hem dus met kracht opponeren - ze durven 
echter niets doen wat de tot nu toe opgebouwde kommunautaire struktuur 
zou kunnen aantasten. Is dit op den duur vol te houden? Kunnen ze met 
Engeland blijven onderhandelen, buiten de EEG om, zonder op den duur 
de GaulIe tot zeer bedenkelijke tegenzetten te bewegen? Aan de andere 
kant: is het mogelijk de status quo aan te houden zonder te riskeren dat 
niet alleen kansen verloren gaan, maar ook de integratie zelf gaat lijden. 
De vertraging van de Afrikaanse associatie-verdragen, de nieuwe moeilijk
heden ten aanzien van de associatie van verdere Europese landen die 
nu op Engeland wachten dit brengt ons als in een cirkel voortdurend 
naar hetzelfde uitgangspunt terug: zolang de GaulIe aan zijn Europese 
en atlantische konseptie vasthoudt, is van een sanering van deze situatie 
geen sprake. 

Wij willen de dingen geenszins dramatiseren, maar zijn er diep van 
overtuigd dat het eigenlijke probleem niet in dit of geen besluit van 
de GaulIe, maar in zijn gehele filosofie ligt, zijn gehele politieke 
conceptie. De Gaullistisch gezinde Franse militaire deskundige generaal 
Gallois verklaarde onlangs - in een rede voor de Anglo-Amerikaanse pers 
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in Parijs - dat de multilaterale kernintegratie een farce is, dat militaire 
allianties vandaag niet meer kunnen bestaan en dat landen die geen 
eigen kernwapen hebben, een speelgoed van de atoommogendheden worden. 

Hier zijn de waarheden en halve waarheden tot een gevaarlijke filo
sofie verwoven die kenmerkend is voor de GaulIe zelf die hier duidelijk 
zijn generaal heeft geïnspireerd. De GaulIe gelooft niet in de integratie, noch 
Europees noch Atlantisch, hij stimuleert bilaterale verdragen, om op deze 
wijze de kommunautaire struktuur van Europa uit te hollen, en hij gebruikt 
de eigen kernbewapening - die veel te duur, in 1970 waarschijnlijk 
achterhaald en voor het gehele Westen onbetekenend is - om de leiding 
over het kontinent op zich te nemen. Engeland zou hem deze leidi:lg 
kunnen betwisten, daarom moet het wachten, en de Atlantische bindingen 
worden verzwakt - volgens een uitspraak van de GaulIe zal de FrC!!lse 
bom slechts "onder bepaalde omstandigheden" ter beschikking van de 
NAVO staan - want nog steeds droomt de GaulIe van een verenigd 
continentaal Europa onder Franse leiding dat tussen de Angelsaksische 
en de Russische machtsconcentratie een eigen positie kiest, teneinde -
zoals de GaulIe in zijn mémoires uitdrukkelijk zegt - eens met de ene 
blok en dan weer met de andere blok overeenkomsten te sluiten. Daarom 
het merkwaardige spraakgebruik als de GaulIe van het Europa van de 
Atlantische Oceaan tot de Oeral spreekt, en hoopt dat eens ook de Oost
europese landen bij het verenigde Europa komen - alles gedachten, die 
in deze konfiguratie een rare indruk maken. 

Het lijkt ondoenlijk te trachten de GaulIe te overtuigen. Hij is als 
strateeg slechts gewend feiten te respecteren. Er zou dus een feitelijke 
situatie geschapen moeten worden die hem dwingt van zijn koers af te 
gaan. Dit houdt alleeerst in dat de overige Vijf op ondubbelzinnige wijze 
verklaren dat zij aan de één keer gekozen Europese integratie vasthouden, 
ze versnellen en versterken en dienovereenkomstig iedere isolering van 
de Zes en iedere poging om tot een kontinentaal-Europese hegemonie van 
een of twee staten te komen, nadrukkelijk verwerpen. Dit hebben de 
Vijf gedaan, en zelfs met instemming dus van de Duitsers, hoewel deze 
door het Frans-Duitse verdrag juist in een zeer delicate situatie terecht 
gekomen waren. Hoewel alle aspecten daarvan nog niet opgehelderd zijn, 
is nu wel duidelijk dat een onvoorwaardelijke navolging van de politiek 
van de GaulIe voor Bonn niet mogelijk is. 

Deze houding van de Vijf is onderstreept door het besluit van Engeland 
de poging tot toetreding tot de EEG niet op te geven en door de voort
durende contacten tussen de Vijf en Engeland waardoor getracht wordt 
toch nog tot een soort overgangsregeling te komen om de deur voor 
Engeland open te houden. Of compromis- en overgangsoplossingen zoals 
een tijdelijke associatie van nut zijn, is niet gemakkelijk te beoordelen, 
omdat Frankrijk altijd zal trachten deze overgangsregelingen te doen 
bevriezen. 

Door een dergelijke politiek zou Frankrijk in een isolement terecht
komen dat het niet lang kan volhouden. Vooral niet als dit isolement 
ook nog in Atlantisch verband tot stand zou komen. Dit is inderdaad 
eveneens niet uitgesloten. Amerika zet zijn besprekingen en voorbereidingen 
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met het oog op de vorming van een multilaterale Atlantische atoommacht 
voort en heeft reeds zeer belangrijke vorderingen onder de belangrijkste 
Europese partners geboekt. Daardoor kan de positie van Frankrijk op 
den duur uitermate delikaat worden, omdat ook het Frans-Duitse verdrag 
op deze wijze zo verzwakt wordt dat het geen uitweg uit het isolement 
meer kan bieden. 

Dat dit een situatie in Europa creëert die allerlei risiko's bevat, die 
vooral in de onberekenbare politiek van 'de GaulIe verborgen liggen, kan 
niet worden ontkend. Als de Europese partners van Frankrijk èn de 
Verenigde Staten deze lijn echter onverstoord en toch niet al te polemisch 
tegenover Frankrijk doorzetten dan is de enige kans gegegeven dat de 
Europese en Atlantische samenwerking inderdaad ondanks de houding 
van de GaulIe zij het ook langzamer haar voortgang vindt en dat de 
positie van het Westen in de Oost-West-relaties juist nu niet verzwakt wordt. 

Het wordt namelijk algemeen en terecht betreurd dat dit interne konflikt 
in het Westen aan het licht trad toen juist in het Oosten de twee machigste 
kommunistische staten in een felle ideologische en politieke strijd ver
wikkeld werden. Het Westen blijkt dus inderdaad veel minder in staat 
te zijn dit konflikt in het kommunistische kamp politiek en psychologisch 
voldoende uit te buiten. Toch blijft het een feit dat in deze gebeurtenissen 
binnen het wereldkommunisme veranderingen in de Sowjetrussische taktiek 
tot uiting komen die voor het Westen en de gehele wereld van de grootste 
betekenis zijn. Chroestjsjow schijnt inderdaad in de politiek van de vreed
zame koëxistentie een meer elastische taktiek te willen volgen die afziet 
van het gebruik van oorlog als eerste en enige middel ter verovering 
van de wereld. Hij spreekt zelf van "tijdelijke compromissen", waartoe 
Rusland op het ogenblik bereid is, en Cuba was er een voorbeeld van. 
In de diskussie met China zijn al deze door Peking als revisionistisch 
beschouwde stellingen van Rusland voortdurend door Chroestjsjow toe
gelicht en door Mao verworpen. Ook als er opnieuw een ontspanning of 
zelfs een verzoening tussen Moskou en Peking tot stand zou worden gebracht, 
is het onwaarschijnlijk dat Chroestjsjow deze koers vlug opgeeft. De 
Sowjetunie heeft tijdig nodig, wil zich geen grote risiko's veroorloven, kan 
nu de tijd nemen om zich intern ekonomisch en sociaal te konsolideren 
en vanuit zijn ongehoorde machtspostie het kommunisme eerder met 
plaatselijke krises; politieke penetratie, steun aan onderontwikkelde ge
bieden en tussentijdse dreigementen verder in de wereld uit te breiden. 

De Koude Oorlog blijft daardoor voortbestaan, maar er is een zekere 
adempauze mogelijk. Die moet het Westen allereerst benutten om zijn 
eigen samenwerking te regelen en een verdedigingspatroon te vinden, 
dat tegelijk modern, effektief en politiek bevredigend niet alleen voor 
Amerika, maar ook voor Europa is. Niet alleen de atoommogendheden 
hebben recht op zekerheid, ook en vooral die landen die geen atoom
wapen bezitten, en toch onmiddellijk betrokken zijn bij iedere verwikkeling 
die de laatste wapens in het geding kan brengen. Het Westen moet vooral 
ook een voor de nieuwe situatie geschikte eigen politiek ontwikkelen. 
Tegenover het meer elastische en meer dynamische schema van de politiek 
van de vreedzame koëxistentie - die het Kremlin zelfs tegenover de 
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katholieke Kerk nu begint te hanteren - een gelijkwaardige politiek te 
plaatsen die tracht de ideeën en de beginselen die ons in de vrije wereld 
bezielen nu binnen de kommunistische wereld sterker te doen doordringen, 
en het kommunisme vooral daar tegengaat waar het als het ware een 
open ruimte vindt, in de landen van Azië, Afrika en Latijns-Amerika. 

Wij behoeven hier niet te herhalen dat de hulp aan deze landen een 
eerste zedelijk en kultureel vereiste is die vooral en op de eerste plaats 
de christen in een volkomen onbaatzuchtige toewijding als een zware 
en konkrete verplichting op zich moet nemen. Dit neemt natuurlijk niet 
weg dat men politieke aspekten van dit vraagstuk zeer goed voor 
ogen houdt, het feit vooral dat deze - wat Azië en Afrika betreft -
jonge staten evenals de landen van latijns-Amerika in een sociale en 
economische situatie verkeren waardoor zij gemakkelijk het slachtoffer 
van kommunistische propaganda worden. Uit de steeds sterker wordende 
ook over geheel latijns-Amerika zich uitstrekkende Russische en Rood
chinese propaganda kan men zonder meer afleiden dat dit door de kommu
nisten zeer goed beseft wordt. Vooral latijns-Amerika nadert in een zeer 
snel tempo een situatie waaruit catastrofale gebeurtenissen en politieke 
explosies van grote dimensie kunnen voortkomen. Dat het Westen en ook 
de Westeuropese landen hiervoor de ogen niet kunnen en mogen sluiten 
ligt voor de hand. 

De politiek van het Westen is niet zonder perspektieven - en gelukkig 
ook niet zonder gunstige ervaringen. De Cuba-crisis en eigenlijk ook Berlijn 
hebben bewezen dat een zekere ondubbelzinnigheid van de westelijke poltiek 
succes kan boeken. Het doel van deze politiek moet zeker in de ogen van 
de christenen verder rijken: het gaat om de opbouw van een rechtvaardige 
vrede en van een rechtvaardige, vrije op sociaal juiste samenleving 
van alle mensen en van alle volkeren. Daarom moeten de pogingen om 
tot een ontwapening te komen die de zekerheid en veiligheid van allen 
waarborgt, dus niet die internationaal gekontroleerd en algemeen is, ondanks 
alle teleurstellingen juist nu voortgezet worden, daarom moet ook verder 
aan de volkerenorganisatie steun geboden worden, hoewel wij ook hier
omtrent niet in alle opzichten altijd gelukkig waren, niet alleen aan onze 
eigen ervaringen denkend, maar ook soms sterk twijfelend of een optreden 
als dit in de Kongo in alle aspecten gelukkig was. De gedachte van de 
volkerenorganisatie als mogelijk instrument tot het scheppen van een 
duurzame basis voor een duurzame vrede onder de mensen moet zeker 
degenen belangtrijk en als een plicht gelden, die met hun geloof als direkte 
opdracht de taak ontvangen hebben altijd en overal voor de liefde onder 
de mensen, dus voor de vrede te werken. 
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H et is nog geen twintig jaar geleden, dat de leer der buitenlandse econo-
mische betrekkingen gebaseerd was op de natuurlijke en onbetwiste 

premisse der altijd sluitende betalingsbalans in ieder land. In het internatio
nale verkeer werden geen geschenken gedaan. Het was geen theorie, 
maar een praktijk, die altijd had bestaan. Tien jaar geleden was dit vaste 
gegeven door herhaalde, ingrijpende uitzonderingen twijfelachtig gewor
den. Sindsdien is het niet meer van toepassing op de nationale rekeningen 
van talrijke nieuwe staten, die gezamenlijk een derde deel van de wereld
bevolking omvatten. 

Aan de politieke oorsprong van het nieuwe stelsel is te zien, dat de 
verandering niet door een zedelijk wereldwonder teweeg is gebracht. Het 
eerste begin wordt gevonden in 1941. De Leen- en Pachtwet van President 
Roosevelt stelde Amerikaanse hulpmiddelen ter beschikking van de Engelse 
oorlogvoering, zonder dat betaling gevraagd werd. Het motief was van 
louter politieke aard, ingegeven door de oorlogsomstandigheden. Toch was 
het iets nieuws, omdat voor de eerste keer werd afgeweken van het axioma, 
dat in het internationale verkeer prestaties alleen door gelijkwaardige 
tegenprestaties worden vereffend. 

Het Marshallplan van 1947 werd ook in hoge mate door politiek inzicht 
bepaald, hoewel het een belangrijk verschil was met de Leen- en Pachtwet, 
dat de hulp geboden werd in tijd van vrede, zonder onmiddellijk verband 
met de veiligheid van de Verenigde Staten. 

Het Point Four Program van president Truman, enige jaren later, ging 
nog een stap verder, doordat de hulpverlening zou worden uitgebreid tot 
buiten de kring van de bondgenoten met een beroep op humanitaire over
wegingen. 

Alle drie deze Amerikaanse initiatieven hebben echter dit gemeen, dat 
zij middelen waren tot een traditionele doelstelling, dat een souvereine 
staat zijn hulpmiddelen gebruikte om zijn eigen welzijn te dienen. De zin 
van de vernieuwing was, dat dit belang werd beoordeeld op lange termijn 
en in wijder dan strikt nationaal verband. Tegelijkertijd werd in Europa de 
economische hulpverlening omgezet in de Mutual Security Agency, ten dienste 
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van de herbewapening. Er kon echter niet aan getwijfeld worden of de 
nationale overwegingen zouden paal en perk blijven stellen aan de plotse
linge generositeit. In december 1950 heeft het Amerikaanse Congres defini
tief geweigerd het Havana Charter van 1948 te ratificeren, waarmee de 
liberalisatie van de wereldhandel van de baan was. 

I 
De herinnering aan deze historische feiten herstelt de enigszins ver

duisterde continuïteit met het verleden, waarin iedere nationale staat 
onder natuurlijke rivaliteit zijn plaats moest vindiceren in het wereldbestel. 
De vernieuwing vertoont in deze belichting haar werkelijke verdienste, 
desnoods kleinere verdienste, maar zonder vertoon van heroïsme, dat 
in het menselijke verkeer geen dagelijkse verschijning is, zeker niet in 
het staatsleven met zijn vele noodzakelijke compromissen. Als natie zichzelf 
te zijn, is nog altijd een recht en een plicht. 

De Minister van Buitenlandse Zaken noemt in zijn Nota aan de Tweede 
Kamer van 18 augustus 1962 drie motieven voor de hulpverlening die 
Nederland geeft aan de ontwikkelingslanden. Ten eerste een sociaal motief, 
de solidariteit met de volken die in nooddruft leven. Deze solidariteit 
noemt hij het hoofdmotief van de Nederlandse hulpverlening. Vervolgens 
een politieke overweging, vermeerdering van welvaart zal ten goede komen 
aan de vrede. Ten derde een economisch argument, op lange termijn 
zal vergroting van de afzetmarkten de efficiency van de arbeidsverdeling 
en de produktie verbeteren. 

Over de juistheid van deze doeleinden zal noch de praktische staatkunde, 
noch enige maatschappijwetenschap onder de vele die er zijn, in twijfel 
verkeren. Bij de opsomming van de volgorde en de toegevoegde uitleg 
blijkt echter ook de bijbedoeling van een zekere rangorde te zijn in
begrepen en hieruit ontstaan kwesties over hun betekenis en onderlinge 
verhouding. Het ethische motief gaat voorop en de politieke en economische 
argumenten worden er ondergeschikt aan verklaard. 

Deze ondergeschiktheid is een abstraktie, die niet regelrecht aan de 
werkelijkheid is ontleend en er ook niet regelrecht op toegepast kan worden. 
Met voorbeelden kan worden aangetoond, dat het voor de staat een moei
lijk dilemma wordt, als de ethiek en de staatsraison niet in dezelfde 
richting willen wijzen. Onder leiding van de toenmalige ambtsvoorganger 
van de minister van Buitenlandse Zaken was Nederland tot in de nacht 
van 9 op 10 mei 1940 principieel neutraal en was er geen plicht om mee 
te doen aan de verdediging van de bedreigde vrijheid. Daarna vereiste 
de politiek op slag het tegenovergestelde. De ethiek bewees haar onder
worpenheid door volgzaam mee te veranderen. Geen vaderlander zal 
gesticht zijn over een dergelijk opportunisme, maar het zou evenmin 
verantwoord zijn er smaad en verguizing over uit te storten. Men stelle 
zich eens de vraag of ons land vrijwillig in de strijd had behoren te gaan. 
Ook of het denkbaar is, dat het dit werkelijk gedaan had. In de Verenigde 
Staten, die veel groter verantwoordelijkheid te dragen hadden, was er 
alleen verschil van datum, niet van handelwijze. 

De staatsraison heeft in alle tijden bestaan. In geen enkel tijdvak gold 
hij als absoluut en enig beginsel, desniettemin was het steeds het centrale 
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en doorslaggevende argument. Deze vaste regel van de sociologie der 
politiek moet tot de gevolgtrekking leiden, dat de voorrang voor de soli
dariteit een element van onwaarachtigheid bevat. Hoe groot haar inner
lijke waarde ook mag zijn, de toepasselijkheid is afhankelijk en betrekkelijk. 

Daarom is het riskant, los van de omstandigheden, als strikte plichten 
te beschouwen, wat misschien binnen weinige jaren weer vergeten moet 
worden. De minister schrijft in zijn Nota: "Het blijkt steeds moeilijker 
de doeleinden der hulpverlening en de bevordering van een evenwichtige 
ontwikkeling van de eigen economie gehèel gescheiden te houden." (p. 9). 
In de Verenigde Staten blijkt dit al niet meer mogelijk te zijn. Zij streven 
er de laatste tijd naar een zo groot mogelijk deel van de financiële hulp
verlening aan de levering van Amerikaanse goederen en diensten afhanke
lijk te maken. Het is de proef op de som, dat politiek en economie hun 
woord hebben mee te spreken, als de solidariteit in praktijk wordt gebracht. 
De maatregel heet van tijdelijke aard te zijn, hetgeen valt af te wachten, 
maar hij is niet nieuw. Bovenbedoeld besluit van het Congres in 1950 
betekende, dat het buitengewone werd aanvaard, de hulpverlening, maar 
dat het normale werd geweigerd, de mededinging. Het besluit werd 
genomen op een ogenblik dat Amerika over een verpletterende economische 
hegemonie beschikte. 

Wat mag dan wel de reden zijn, waarom in de ministeriële nota de 
solidariteit het hoofdmotief wordt genoemd en op de eerste plaats gesteld? 
Het is niet onwaarschijnlijk, dat hierbij vooral aan binnenlands gebruik 
is gedacht. De betekenis van het solidariteitsmotief voor de nationale 
politiek ligt speciaal in de suggestie die er van uitgaat, dat de bijstand 
aan hongerende volken als een verplichting moet worden opgevat. Of dit 
werkelijk zo is, wordt niet voluit gezegd, ook niet in de encycliek Mater 
et Magistra, terwijl er in geen enkele Vaticaanse uitspraak sedert 1891 
melding van wordt gemaakt. Het zou ook moeilijk aan te tonen zijn, 
omdat iedere regel van behoren geconditioneerd is. Alle ethica berust 
in beginsel op regels, die echter pas levende ethiek worden bij toepassing 
in feitelijke verhoudingen. 

Bewezen of niet, het idee van verplichting, dat nergens anders aan 
gekoppeld kan worden dan aan de sociale ethiek, vervult blijkbaar een 
moeilijk te ontberen hulp in de nationale meningsvorming. De regerings
politiek is zowel exponent van wat reeds leeft en geëist wordt in de 
partijpolitiek en in de gehele nationale gemeenschap, als ook, omgekeerd, 
het leidinggevend gezag dat aan de natie voorhoudt, wat zij behoort 
te doen. Een staatsman die moet overreden, is geneigd zijn toevlucht 
te zoeken bij argumenten die een min of meer dwingende overtuigingskracht 
bezitten. Ethische motieven zijn voor dit doel meestal beter geschikt 
dan seculaire argumenten. Voorbarig beroep op regels van behoren is 
in de staatkunde geenszins uitzondering. Onlangs heeft minister Luns 
gezegd: De NOVIB is bezig zich tot een pressiegroep te ontwikkelen. 

In dit geval der hulpverlening kan echter bezwaarlijk over het hoofd 
worden gezien, dat het mogelijk taktische voordeel in de binnenlandse 
politiek voor de betrekkingen met de landen die geholpen worden, in een 
taktisch nadeel zal verkeren. Vooreerst zullen zij er bitter weinig van ge-
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loven, dat het in de eerste plaats om de ethiek te doen is. De gezagsdragers 
in de nieuwe staten hebben hetzelfde instinct voor het primaat van de 
nationale staatkunde als hun ambtgenoten in alle andere landen. 

Vervolgens is het een nadeel, dat de vlotte erkenning van verplichting, 
meestal nog verzwaard door generaliseerde zelfbeschuldiging, de verwach
ters een brede gelegenheid geeft de verantwoordelijkheid voor hun achter
blijven en voor het trage tempo van de vooruitgang op rekening van de 
beter ontwikkelde helpers te schuiven. 

Onze minister kent natuurlijk deze mentaliteit en hij zegt er ook iets over 
in zijn Nota, maar dan blijkt dat het niet geheel te vermijden is in tegen
strijdigheid te geraken. De hulpverlening is dienstig voor de vrede, betoogt 
de minister, maar in de volgende zin vermeldt hij, dat men eisen stelt in 
de arme landen voor genoegzame bijstand. Zo niet, dan zijn er grieven. 
Ronduit gesproken, men schrikt er niet voor terug zich als een latente be
dreiging te doen gelden. 

Als de spanning tussen behoeften en bestaansmiddelen wordt voor
gesteld als een eenzijdige of voornamelijk eenzijdige aansprakelijkheid 
van het westen, dan is de solidariteit niet meer dan een zakelijke verhouding 
van schuldeiser tot schuldenaar, terwijl de omvang der aanspraken mee
groeit met de bevolkingsaanwas. Wat de minister bedoelt, is de saam
horigheid die een gedeelde verantwoordelijkheid oplegt en dan niet in de 
betekenis van gezamenlijke aansprakelijkheid voor het geheel, maar met 
gedeeltelijk eigen verantwoordelijkheden, nl. voor aangelegenheden die 
niet gerekend kunnen worden tot het terrein van het economisch inter
nationalisme, waaronder de inrichting van de inheemse economie en de 
zeden, die hun bijdrage leveren tot de onmenselijke zwaarte van de be
volkingsdruk. De kwaliteit van de buitenlandse staatkunde wordt bepaald 
door haar betekenis voor het behoud van de wereldorde. Met principiële 
uitspraken die verder reiken dan het gebied waarop zij bevoegd is te 
handelen, wordt dit hoofdmotief eerder gehinderd dan gediend. 

11 
De minister noemt in zijn Nota het politieke motief op de tweede plaats. 

De rangorde kan echter ook naar de invloed der middelen bepaald worden 
en dan is het economisch argument vrijwel gelijkwaardig aan het politieke. 
Van 1500 tot 1800 waren de internationale economische betrekkingen de 
voornaamste oorzaak van oorlogen, die in eindeloze reeks op elkander zijn 
gevolgd. Het was de tijd waarin maatschappij en economisch leven een 
functie waren van de staat en aan zijn grootheid onderworpen. 

Van 1815 tot 1914 was het precies omgekeerd. Het economisch leven 
was geëmancipeerd van politieke overheersing. De vruchten die hiervan 
werden geplukt, waren een economisch internationalisme, zelfs cosmopoli
tisme, als nooit tevoren had bestaan en tevens de pacificatie van de inter
nationale politiek. Wereldoorlogen als in de zeventiende, achttiende en 
twintigste eeuw zijn gevoerd en daartussen onafgebroken hebben gedreigd, 
zijn in de negentiende eeuw aan de mensheid bespaard gebleven. 

Deze terugblik verschaft enige oriëntatie in de hedendaagse wereldorde. 
De politieke overheersing van het economisch leven is sedert veertig jaar 
steeds groter geworden, overal ter wereld. Het was de conditie om te 

38 



komen tot wat tegenwoordig de verzorgingsstaat wordt genoemd. De prijs 
die ervoor werd betaald is geweest, dat de internationaliserende werking 
van de economische groei er door gehinderd werd - van 1919 tot 1939 
zelfs verhinderd - en dat de pacificatie der internationale politiek er in 
die jaren aan ten onder is gegaan. 

In dit algemeen bestek van het economisch internationalisme zijn de 
economische betrekkingen met de nieuwe staten afzonderlijke vraagstukken 
geworden. Wat wij de normale internationale economie kunnen noemen, 
globaal de relaties tussen de welvarende, vrije landen onderling, is een 
poging tot coördinatie van de verzorgingsstaat met de eisen van inter
nationale arbeidsverdeling. Het is de oorsprong geweest van het Europese 
regionalisme met in nog verder verschiet de associatie tussen Europa en 
Noord-Amerika. Of dit "gelede" internationalisme levensvatbaar is, zal 
eerst de toekomst kunnen leren. 

De verhouding tot de achtergebleven landen is een variant. Ook deze 
landen is het primair om eigen welvaart te doen en bovendien om een 
plaats in de internationale economie, maar de nadruk ligt hier natuurlijk 
veel sterker op de nationale dan op de internationale zijde van de medaille. 
Bevolkingsdruk, geringe arbeidsproduktiviteit en onderbezetting van het 
produktieappar-Jat laten niet toe, dat deze landen in hun behoeften kunnen 
voorzien. De consumptie ligt beneden het noodzakelijk minimum. Nu wordt 
er analogie toegepast. Als de verzorgingsstaat intern met ongewenste be
hoeftigheid te doen heeft, past hij correcties toe. Het denkbeeld ontstaat, 
dat hij dit ook internationaal kan doen, om te helpen In de landen waar 
zelfs elementaire nooddruft bestaat. 

Deze gedachte raakt het "gelede" internationalisme in zijn middelpunt. 
Het wezen van de verzorgingsstaat is de tweeledigheid van intern politiek 
gezag en de regulering van voortbrenging en verdeling. Het wettelijk 
bestel heeft in de nationale huishoudingen de correctie op het concurrentie
beginsel voor zijn rekening genomen. Het regeringsgezag bepaalt de 
preferenties tussen alternatieve verbeteringen. De beslissingen worden ge
nomen zowel op billijkheids- als op doelmatigheidsoverwegingen. Het resul
taat noemt men sociale rationaliteit. Met dit begrip is uitgedrukt wat de 
staatkundige eenheden, die de "geledingen" zijn van het internationale 
bestel, te betekenen hebben voor de samenvoeging van het economische 
met het sociale motief. 

Nu gaat het er om of deze staatkundige functie naar analogie kan worden 
uitgebreid tot het internationale toneel. De sociale rationaliteit is eerder 
een ideaal dan een volledig gerealiseerde werkelijkheid. De manier waarop 
doeltreffendheid en billijkheid verbonden worden, is afhankelijk van politieke 
machtsverhoudingen. Hetgeen naar zijn aard als een kwalitatief probleem be
handeld zou moeten worden, verandert op het moment dat de beslissingen 
genomen worden, in een conclusie naar rato van de numerieke aanhang 
der belangengroepen. Hiermee is niet gezegd, dat het anders geregeld 
zou kunnen worden, maar wel dat de concrete inhoud die aan het ideaal 
wordt gegeven, voortdurend betwist wordt. Het recht om dit te doen is het 
kort begrip der democratische vrijheid. De belangenstrijd is niet verheffend, 
maar wel gereglementeerd en schade die wordt toegebracht aan de 
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rationaliteit of aan de billijkheid, is vatbaar voor herstel, doordat excessen 
steeds regeneratieve krachten activeren. 

Als deze constructie wordt overgebracht naar internationale verhoudingen, 
zou dit gepaard gaan met ontbinding van de sociale rationaliteit in zijn 
componenten, het economische en sociale principe. In het nationale bestel 
neemt het politieke gezag zijn beslissingen bij meerderheid van stemmen, 
waardoor het verband tussen ontvangen en uitgeven, tussen plichten en 
rechten wordt gegarandeerd door een en dezelfde instantie. Staatkundig 
gezag reikt niet verder dan eigen grenzen. Hulpverlening van staatswege 
aan de nieuwe landen moet altijd betekenen, dat de identiteit van de in
stantie die beslist over de bestedingen met de autoriteit die de middelen 
verschaft, in deze gevallen niet bestaat. Hierbij moet dan in aanmerking 
genomen worden hoe eindeloos veel moeite het kost, zelfs in de ge
ordende, ontwikkelde, democratische staat om de beide principes zinvol 
verenigd te houden. Ook zonder kritiek op spilzucht of onbekwaamheid 
van de regeringen der nieuwe landen is de kwetsbaarheid van deze 
constructie voor de hulpverlening onmiskenbaar. 

Tot goed begrip dient hier gezegd, dat onder hulpverlening in strikte zin 
alleen verstaan wordt kapitaalverschaffing in de vorm van schenkingen. De 
minister schrijft, dat in het algemeen eerder aan leningen dan een schen
kingen te denken valt (p. 4). Alleen in geval de rente en aflossing niet 
opgebracht kunnen worden, zijn schenkingen te verkiezen (p. 5). 

Deze opvatting lijkt niet onredelijk, hoewel ze niet conform is met de 
tendenties in vele kringen. Het is dan ook wel gewenst het bedoelde on
vermogen niet voetstoots als een gegeven te aanvaarden. Ondernemende 
presidenten zullen reeds door het vooruitzicht of de verwachting van 
ontvangsten uit het buitenland zich een voorschot willen verschaffen. Het 
maakt groot verschil of het gaat om een piepjonge natie die zijn produktieve 
krachten nog niet heeft kunnen organiseren, dan wel dat het onvermogen 
een gevolg is van huizenhoge budgetaire inflatie, waar bijvoorbeeld Indone
sië verdacht wordt. In Latijns- en Zuid-Amerika vertoont het perikel zich weer 
in andere vorm. Daar zou het kunnen gebeuren, dat de edelmoedigheid 
aan de naakte armoede voorbijgaat en tenslotte belandt bij de grond
bezitters. 

Waarom wordt het toch zo onbetamelijk gevonden, als er medezeggen
schap in de bestedingen wordt verlangd? De Marshall-hulp werd het uitge
mergelde, maar toch niet onbekwame Europa ook onder Amerikaanse 
administratie beschikbaar gesteld. Dit was zeker minder ingrijpend dan de 
"gedwongen winkelnering" waartoe de Verenigde Staten nadien besloten 
hebben. 

111 
In de publiciteit over de hulpverlening wordt onevenredig veel aandacht 

geschonken aan de bijstand die van staatswege wordt gegeven. Men is 
dat zo gewend in de binnenlandse verhoudingen. Iedere staat heeft een 
vrijwel volledige aansprakelijkheid aanvaard voor de economische ont
plooiing van de nationale samenleving. Wettelijk geregelde wisselkoersen, 
bewaking van de betalingsbalans, controle op het betalingsverkeer en op 
de kapitaalsbeweging fungeren als grenspalen, waarmee de nationale 
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economie wordt afgebakend, zoals de politieke grenzen het grondgebied 
omheinen. 

Internationale economische betrekkingen zijn echter, op de keper be
schouwd, niet inter-statelijk, maar inter-nationaal. Economische activiteit is 
een opdracht aan de maatschappij. Intern is de mogelijkheid tot regerings
interventie beperkt door het economisch principe, waarvan de werking kan 
worden gereguleerd, maar niet verijdeld. In de buitenlandse handel zijn 
deze mogelijkheden voor het politieke gezag aan nog strikter beperking 
gebonden. ' 

In de negentiende eeuw werd de wereldhandel beheerst door de onbelem
merde werking van de economische rationaliteit. Het is bekend, dat dit zijn 
kracht is geweest in zijn opgang tot 1914 en daarna de oorzaak is ge
worden van zijn neergang. Het enige politieke steunpunt lag in de wettelijke 
verplichting van de Bank of England, die een vaste goudprijs berekende 
zowel voor kopers als verkopers. Het effect van deze verplichting was dat 
over de gehele wereld maar één goudprijs mogelijk was. Hij was van 
kracht van 1821 tot 1914. 

Wat in Engeland door de wet was voorgeschreven, was internationaal 
niet meer dan gewoonterecht. De centrale banken administreerden in 
onderworpenheid aan de conventies van het internationale verkeer de be
talingssaldi en gebruikten hun bescheiden correctieven tot vereffening van 
overschotten en tekorten. 

Dit systeem is verleden tijd geworden. In de tussenoorlogse periode wilde 
men het nationale beginsel beter tot zijn recht doen komen, maar belandde 
in de onoverwinnelijke werkloosheid en daarna in het wereldconflict. Wat 
sedertdien beproefd wordt, is een nieuwe synthese tussen het mozaïek van 
souvereine staten met hun aansprakelijkheid voor eigen economisch belang 
en mondiale saamhorigheid. 

Voor het welslagen van deze opgave zal het er op aankomen, of erken
ning en naleving mogelijk zullen blijven van de voorwaarden die voor het 
economisch internationalisme noodzakelijk zijn. Als de consequentie wordt 
getrokken uit de theoretische, door de historie bevestigde gedachte, dat 
de maatschappelijke krachten de oorspronkelijke opdrachthouders zijn voor 
het activeren der produktieve hulpmiddelen, dan is alles wat gedaan kan 
worden om deze krachten tot gelding te brengen, als hoofdzaak te be
schouwen en krijgt de bijstand uit publieke middelen de subsidiaire plaats 
toebedeeld, juist als in de nationale samenleving. 

Tegen het aanvaarden van deze grondslag bestaat verzet. De grootste 
moeilijkheid ligt bij de ontvangende landen. Van de particuliere investeringen 
zeggen de gezagsdragers in de nieuwe staten, dat het een vorm van 
neo-kolonialisme is, maar hulpverlening van staatswege wordt aanvaard 
als vrij van politieke infectie. 

~. Goed beschouwd zetten zij hiermede de werkelijkheid ondersteboven. 
Van de andere kant is het ze niet kwalijk te nemen, dat zij ook naar de 
principes van de verzorgingsstaat willen leven en regeren. Dit hebben 
zij van ons geleerd. Maar dit betrekkelijk gelijk is nu juist de oorzaak, 
dat de buitenlandse kapitalen zo traag in hun richting vloeien, ofschoon 
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de ontmoeting met hun enorme arbeidsreserve zulke grote mogelijkheden 

zou inhouden. 
Kortom, het juridisch probleem is, onder totaal andere omstandigheden, 

precies even centraal en fundamenteel als honderd jaar geleden. Zonder 
internationaal economisch recht valt niet te denken aan nationale econo
mische groei voor de achtergebleven landen, noch voor een gewaarborgd 
aandeel in de internationale arbeidsverdeling. In de Nota van minister 
Luns werd reeds in het vooruitzicht gesteld, dat de landen van de Organi
satie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling een plan zou ont
werpen, dat in de behoefte aan internationaal economisch recht zou kunnen 
voorzien. In maart jl. werd het gepubliceerd onder de titel Draft Conven
tion on the Protection of Foreign Property. Het concept bevat slechts 14 
artikelen, acht over het materiële recht, zes over de procedures waarmee 
men tot de conventie kan toetreden en over de verplichte arbitrage. 

Artikel 1 handelt over de rechtspositie van buitenlands eigendom. Aan
gesloten staten zullen ten allen tijde "fair and equitable treatment" garan
deren voor de eigendom van vreemde staatsburgers. In het tweede lid 
wordt aan buitenlandse economische overheersing de pas afgesneden. De 
voorzieningen van de conventie laten iedere aangesloten staat het recht de 
verkrijging van eigendom of kapitaalsinvestering door vreemde staats

burgers toe te staan of te verbieden. 
Dit is in weinige woorden de voorziening in het tekort dat de gang der 

economische wereldgeschiedenis heeft vertraagd. Ook de volgende artikelen 
handhaven de bundeling van nationale met internationale overwegingen. 
Onteigening is mogelijk, maar onder drie condities. Zij moet dienen voor 
het openbaar belang en worden uitgevoerd volgens een wettelijke regeling i 
zij mag niet discriminerend worden toegepast i er moet een "just compen
sation" worden betaald, waaronder verstaan wordt de "genuine value" 
van het betrokken obiect. De uitbetaling mag niet onnodig worden uitgesteld 
en zal transferabel zijn "to the extent necessary to make it effective for the 
national entitled thereto". Artikel 4 bevat een soortgelijke regeling voor de 
overmaking van inkomsten en de opbrengst van liquidaties. Artikel 6 ver
leent ontheffing van deze verplichtingen in geval van oorlog of andere 
noodtoestanden, maar slechts in zover en voor zolang de buitengewone 

omstandigheden het nodig maken. 
Het is de bedoeling van de OESO, dat het concept door een zo groot 

mogelijk aantal staten zal worden geratificeerd, ook door de ontwikkelings
landen. Deze verwachting zal niet worden vervuld, zonder dat een in
grijpende verandering van standpunt bij de nieuwe gezagsdragers is op
getreden. Het lijkt er immers op, dat de gehele conceptie lijnrecht ingaat 
tegen alles wat men hulpverlening zou kunnen noemen. In het overmaken 
van ondernemingswinsten kunnen zij niet anders zien dan buitenlandse 
economische overheersing. Deze afkeer herinnert aan de mentaliteit waar
mee in Europa, Nederland niet uitgezonderd, tijdens en na de oorlog werd 
teruggedacht aan de maatschappelijke orde van de jaren twintig en dertig. 
Loon en winst zijn nooit zo scherp tegenover elkander gesteld als in die 
tijd. Gevoelsmotieven suggereerden, dat winst iets onfatsoenlijks is, of het 
gaat om de schamele détaillist of om grote ondernemingen. 
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De moderne fiscaliteit is het voornaamste middel geworden, waar
mee economische ongelijkheid die te groot was geworden om nog zin
vol te zijn, gecorrigeerd werd. Dit middel staat ook de nieuwe landen 
ten dienste. De fiscaliteit zal één der middelen zijn, waarmee de natio
nale overwegingen bevredigd worden, niet het enige en niet met zoda
nig effect, dat de welvaart er belangrijk door verhoogd zal worden. Het 
zal weinig afdoen aan de noodzakelijkheid buitenlands kapitaal en orga
niserende arbeid naar de ontwikkelingslanden te leiden en onder zodanig 
verbeterde condities, dat de stroom er rijker door gaat vloeien. 

Als de voortbrenging een synthese tussen nationale en buitenlandse 
produktiefactoren zal moeten zijn, ligt het voor de hand, dat deze sa
menwerking tot uitdrukking komt in de structuur der ondernemingen. Uit 
deze overweging is in recente jaren een specifieke ondernemingsvorm 
voortgekomen, die aan deze voorwaarde probeert te voldoen. Hij is be
kend geworden onder de naam "Joint Ventures". (dr. W. G. Friedmann, 
G. Kalmanoff, Joint International Business Ventures, 1961). Hij berust op 
bedrijfsgewijze samenwerking van inheemse en buitenlandse ondernemers. 
Van deze ondernemingsvorm wordt gehoopt, dat hij waarborgen zal bieden 
voor de rentabiliteit van de bedrijven en foutieve investeringen met ander
mans geld zal kunnen voorkomen. Alleen reeds om wille van deze economi
sche perspectieven is het te hopen, dat deze bedrijfsvorm in de naaste 
toekomst een hoge vlucht zal nemen. 

Of de regeringen van de hulpverlenende landen er zich rechtstreeks 
mee dienen in te laten, valt te betwijfelen. Minister Luns denkt aan in
stitutionele samenwerking tussen regering en particuliere investeer
ders (p. 9). Vermoedelijk zou dit uitlopen op staatsgarantie voor de te 
dragen risico's, waaronder ook hetgeen euphemistisch politieke risico's 
genoemd wordt. Een soort verzekering derhalve. De behoefte aan verze
kering laat zich indenken, maar als het de staat is die als verzekeraar 
optreedt, wordt de affaire weer helemaal gepolitiseerd. De Lloyd's polis 
van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij bewerkte de teruggave van 
haar in beslag genomen schepen. Als de verzekering had geluid ten laste 
van de Nederlandse staat, dan had geen atoombom hetzelfde effect kun
nen bewerken in Djakarta. Zou de assurantie zelf niet als een joint ven
ture kunnen worden opgezet, eventueel onder leiding van de Wereldbank? 
Als de conventie op de bescherming van buitenlandse eigendom gecom
pleteerd zou worden met verzekering der economische risico's, waren de 
voornaamste voorwaarden vervuld om de middelen die het welwarende 
deel van de wereld beschikbaar heeft, voor de arm gebleven naties 
produktief te maken. 

Er zouden voorwaarden vervuld zijn, maar wat er daarna aan struc
turele problemen van het actuele economisch internationalisme ter op
lossing overblijft, zal nog grote inspanning vragen. Op de betalings
balans der nieuwe staten is de export van grondstoffen de belangrijkste 
creditpost. Van 1945-1952 golden op de wereldmarkt hoge prijzen voor 
primaire produkten. Toen aan de inhaalvraag was voldaan en de Korea
hausse was uitgewerkt, kwam de kentering. De vraag naar deze goederen 
verminderde, de produktie in de overzeese landen was sterker uitge-
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breid dan nodig was om aan de normale vraag te voldoen. Uitzonderingen 
niet meegeteld, heeft sindsdien de baisse aangehouden, ondanks de alge
mene hoogconjunctuur in de industriële wereld. Wanneer de prijzen van 
de eindprodukten evenredig waren meegedaald, zou dit geen nadelig ef
fect hebben teweeg gebracht. Deze consequentie was echter bij voorbaat 
uitgesloten, doordat in de samenleving van heden verhoging van arbeids
produktiviteit niet tot uiting komt in daling van de prijzen maar in ver
hoging van de lonen. Hulpverlening kan weinig baten, als de aanwezige 
bestaansmiddelen een dalend inkomen opleveren. 

Rusland en de satellietstaten hebben een tijdlang beweerd te kunnen 
helpen door exportgoederen in betaling te nemen, uiteraard tegen de gel
dende, gedaalde prijzen, maar de uitvoerlanden hebben spoedig onder
vonden dat hun rijst, katoen, copra en rubber dan toch weer op de 
wereldmarkten verschenen en zij er niets beter van werden. 

De westelijke naties zoeken de oplossing in stabiiisatie der grondstoffen
prijzen. Het is een oud middel, waaraan slechte herinneringen worden 
bewaard. Internationale prijsovereenkomsten zijn zeer bezwaarlijk te 
handhaven en produktie-beperkingen even moeilijk uit te voeren. Bekend 
zijn b.v. de koffievalorisatie waarvoor Brazilië zich moeite heeft gegeven, 
de rubberrestricties, de politiek van het Internationale Tin Comité, 
die geen van allen duurzaam resultaat te zien hebben gegeven. Minister 
luns geeft te kennen, dat er moeilijk een uitweg te vinden is. Niet alle 
belangrijke producenten en consumenten zijn altijd bereid aan de over
eenkomsten deel te nemen. Bij langdurige voortzetting van de prijsgarantie 
krijgt de ondersteuning van de markt het kenmerk van subsidie op 
de feitelijke prijs, waardoor de toch reeds te grote produktie zal worden 
gestimuleerd. (p. 6). Zelfs de steun in goederen in plaats van geld 
brengt nog ongunstige neveneffecten teweeg. Ook de westelijke staten 
hebben hun onaangepaste bedrijfstakken, waaronder de landbouw. Waar
om geen agrarische overschotten, desnoods gratis, beschikbaar gesteld? 
Maar het zijn de regeringen van de hongerende volken zelf, die er afkerig 
van zijn. Zij weten al te goed, dat dergelijke leveringen spoedig een 
negatieve uitwerking op de eigen agrarische voortbrenging blijken te 
veroorzaken. 

Hier komt nog iets belangrijks bij. Niet alleen de ruilvoet is verslechterd 
voor de producenten van primaire goederen, maar de industriële 
staten zijn bezig in versneld tempo een relatieve onafhankelijkheid van 
hun leveranciers te verwerven. Het begon in de negentiende eeuw met 
de bietsuiker, dertig jaar geleden kwam de synthetische rubber met het 
natuurprodukt in concurrentie. De Chili-salpeter is vervangen door syn
thetische stikstof, kunstmatige vezelstoffen treden in de plaats van wol 
en katoen, de Deli-maatschappij vervaardigt "kunstmatige" tabaksbladen 
uit vermalen tabak of tabaksstof. De olie- en steenkoolchemie verrichten 
het ene mirakel na het andere. 

Het is dan ook zeer duidelijk, dat afnemende complementariteit der 
produktiestructuren een wezenlijk kenteken is van het economisch 
internationalisme in deze tijd. Het betekent, dat de moeilijkheden die de 
minister voorziet, wanneer de hUlPverlening de vorm zou aannemen van 
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prijsgaranties en subsidies, nog groter zullen blijken dan nu al wordt 
vermoed. Wat men zou willen voorkomen, kan met deze middelen niet 
worden tegengehouden. Daar helpt geen Mater aan en geen Magistra. 
Het is op geen enkele wijze tegen te houden en dat is een groot geluk. 
De verhoogde opbrengst der produktieve krachten is een belofte aan de 
gehele mensheid. Zonder vergroting van de vruchtbaarheid der aarde 
zou de wereldbevolking, arm en rijk, een noodlottige toekomst tegemoet 
gaan. Politieke interventie zal gericht moeten zijn op het behoud van de 
continuïteit en het geven van leiding aan de voortdurende verplaatsing 
van niveauverschillen. Verzachting van het leed, dat iedere aanpassing 
onvermijdelijk aankleeft, moet het doel zijn, maar de grens ligt daar, 
waar de evolutie der internationale arbeidsverdeling geïmmobiliseerd 
wordt. De les is te leren bij de oude mercantilisten en protectionisten. 

IV 
Nog een enkel woord over de demografische kwestie. Bevolkingsaan

was staat in Europa en Amerika in een andere verhouding tot de econo
mische groei dan in de tropische landen. Monogamie is op dit stuk niet 
opgewassen tegen polygamie. Rijke en arme landen staan voor de vraag 
wat men onder een verantwoord ouderschap moet verstaan. Het antwoord 
is verschillend. In het westen wordt de verlichting van de lichamelijke 
arbeid gecontrarieerd door de steeds toenemende verzwaring van gees
telijke arbeid, die van hoog tot laag aan onze mensen wordt opge
legd. In de arme landen bestaat een tegenovergestelde controverse. Wan
neer men de menswaardigheid van het bestaan in die landen als een 
vraagstuk ziet van economische organisatie, en voor wat ons betreft als 
een opgave van economische hulpverlening, is hiermede slechts de voor
kant van de medaille bekeken. Het is op deze plaats niet dienstig de ach
terzijde nader te beschouwen. Maar het is belangrijk te weten, dat het 
blanke ras tussen nu en het einde van deze eeuw zijn plaats in het 
wereldtotaal zal zien verminderen van een derde tot een vijfde gedeel
te. Als de minister betoogt, dat de hulpverlening een dienst is aan de 
wereldvrede, dan berust dit op een verwisseling van doeleinden en mid
delen. Het is ook mogelijk dat het middel, de hulpverlening, niet dienstig 
zal zijn aan het beoogde doel. De situatie heeft zekere overeenkomst met 
de ontwapeningsidealen van na 1918. Ontwapening zou de oorlog verban
nen, wie kon daar aan twijfelen? Toch is de onvoldoende weerbaarheid 
van de democratische landen, hoe nobel hun bedoelingen geweest zijn, 
een schuldige zwakheid gebleken. Het pacifisme was de nominale waar
de van het nationale geweten, zonder de koers. In 1940 was er geen ruimte 
meer voor een vrijwillige beslissing, maar hiermee is de schuld voor het
geen daarna gebeurd is, niet weggenomen. De drie motieven van de mi
nister, de solidariteit, de wereldvrede en de economische ontwikkeling 
zijn een totaal. Dit totaal moet in zijn geheel nagestreefd worden, of 
de geldigheid der motieven afzonderlijk komt te vervallen. Het eerste 
en tweede motief komen in de nota van de minister - na de inleiding - niet 
meer ter sprake. Voor zover deze beknoptheid zou betekenen, dat de eco
nomische conclusies zijn losgemaakt van de andere motieven, hebben ze 
slechts hypothetische waarde. AI zou alles gebeuren wat de nota in het 
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vooruitzicht stelt, dan nog blijft het toekomstig effect afhankelijk van 
velerlei ontwikkeling in de jonge staten, waarop de hulpverleners geen 
beslissende invloed kunnen doen gelden. Twee der belangrijkste kwesties 
hebben wij genoemd: de toekomst van het internationaal economisch 
recht en de wereldzeden over huwelijk en gezin. De nationale politiek 
kan niet verder aansprakelijk worden gesteld dan haar geringe invloed 
toestaat voor haar verantwoording te nemen. Maar hier volgt dan ook 
uit dat de buitenlandse politiek nationale politiek is en moet blijven. 
Zij is enigszins verantwoordelijk voor de wereld, maar geheel voor zich
zelf. ,,In the long run the national interest is the preservation of the com
munity". (Theoretica I Aspects of International Relations, ed. William T. R. 
Fox, Indiana, 1959, p. 69-82). 
Naar deze maat zullen de staatslieden en hun beleid in de toekomst worden 
beoordeeld. 
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Elementen van de 
economische politiek I 

DOOR DRS. M. VAN AMELSVOORT 

EEN BEHEERSTE HOOGCONJUNCTUUR 

De periode van het kabinet-De Quay werd in economisch opzicht geken-
merkt door een beheerste hoogconjunctuur. Het reële inkomen per 

hoofd van de bevolking bereikt in 1963 een peil, dat naar schatting 12,5% 
hoger zal zijn dan in 1959. Gemiddeld steeg de welvaart dus met ongeveer 
3% per jaar. Wiens welvaart? De globale stijging op zichzelf zegt niet 
genoeg, het beeld moet gecompleteerd worden door een gegeven over de 
verdeling van de welvaart. Zo'n gegeven vinden wij in het werknemers
aandeel in het nationaal inkomen, dat aangeeft welke verandering er in 
het looninkomen is opgetreden ten opzichte van het overig inkomen. Het 
werknemersaandeel vertoont in de vier beschouwde jaren een stijging van 
68,1 % in 1959 tot naar schatting 73,6% in 1963. Een zo hoog werknemers
aandeel als wij dit jaar verwachten te bereiken is na de oorlog niet 
voorgekomen. Ook het aandeel van 72,9%, dat voor 1962 is berekend, 
overtreft dat van alle voorafgaande na-oorlogse jaren, 

Het zou onjuist zijn, de relatieve toeneming van het inkomen van loon
trekkenden zonder meer op rekening van het regeringsbeleid te boeken. 
Het werknemersaandeel is de resultante van een aantal krachten, die tot 
de meest elementaire van het economisch leven behoren. Het opmerkelijke 
van de stijging in de afgelopen jaren is echter, dat zij optrad tijdens 
een opgaande conjunctuur, hoewel de krachten die het werknemersaan
deel omlaag drukken in zo'n periode meestal de overhand hebben. Deze 
stijging kan dan ook niet los worden gezien van een tweetal beslissingen 

van de regering. 
De eerste beslissing is die van de revaluatie in maart 1961. Dit was 

geen maatregel van conjuncturele aard. Hij had ten doel het Nederlandse 
kostenpeil ten opzichte van het buitenland te verhogen om een meer 
evenwichtige verhouding tot stand te brengen. De winstkansen van het 
bedrijfsleven werden hiermee gereduceerd en het is deze relatieve daling 
van de winstmarges die ten dele de verklaring levert voor de stijging 
van het werknemersaandeel. 

De tweede beslissing was de toestemming van de regering aan het 
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bedrijfsleven om de wekelijkse werktijd te verkorten, onder handhaving 
van haar politiek van prijsstabilisatie. Van deze toestemming werd gretig 
gebruik gemaakt, omdat de regering loonsverhogingen slechts in beperkte 
mate wilde toestaan met het oog op het tekort aan arbeidskrachten. 
Ditzelfde tekort veroorzaakte een opwaartse druk onder de lonen, die zich 
tengevolge van het regeringsbeleid een uitweg moest zoeken in verbeterin
gen van de secundaire arbeidsvoorwaarden, in casu verkorting van de 
werktijd. De winstmarges gaven hierdoor een verdere inkrimping te zien. 

Een tweede opmerkelijk verschijilsel is de handhaving van een overschot 
op de betalingsbalans midden in de spanningen van de hoogconjunctuur. 
Op de arbeidsmarkt kwamen de spanningen tot uiting in een daling van 
de geregistreerde arbeidsreserve tot minder dan 1 % van de beroeps
bevolking, terwijl het aantal openstaande aanvragen om werknemers in 
1962 opliep tot een omvang, ongeveer viermaal zo groot als de omvang 
van de werkloosheid. De produktiecapaciteit was vol bezet en nog kon de 
produktie niet geheel aan de vraag voldoen. Zo'n situatie leidt gewoonlijk 
tot een sterke verhoging van de import, met als gevolg een deficit op de 
lopende rekening van de betalingsbalans. In de jaren 1956-1957 was dat 
inderdaad het geval, maar daarna is het niet meer gebeurd. Op het hoogste 
punt van de huidige conjunctuurgolf, in 1962, vertoonde de betalings
balans nog steeds een overschot, al was het dan ook gering. 

ORDE OP ZAKEN 

De conjunctuur bevindt zich nu in een welhaast geruisloze overgang. 
De hausse is aan haar natuurlijke einde gekomen, in tegenstelling tot de 
omslag in 1957, die door de overheid geforceerd moest worden. Dit gun
stige verschil is toe te schrijven aan het economische beleid van de 
regering-De Quay. Vanaf het begin was dit beleid erop gericht, tijdig 
orde op zaken te stellen om te voorkomen, dat er aan het einde drastische 
maatregelen nodig zouden zijn. 

Een van de belangrijkste onderdelen van het programma terzake was 
de sanering van de gemeentefinanciën. Reeds minister Hofstro had op 
zeker moment ontdekt dat deze put gedempt moest worden, toen hij zich 
genoodzaakt zag om de gemeenten te hulp te snellen met voorschotten 
uit de schatkist. De geldschieters van de gemeenten konden hun leningen 
destijds niet continueren wegens de wegstroming van liquiditeiten naar 
het buitenland ter dekking van het tekort op de betalingsbalans. Op het 
ogenblik zijn de gemeentefinanciën gezond en hoeft er geen betalings
balanstekort gefinancierd te worden. Er is een wetsontwerp in behande
ling dat een herhaling van de gebeurtenissen uit 1957 moet voorkomen, 
zonder daarbij de gemeenten onder alle omstandigheden aan banden te 
leggen. 

De gezondheid van de financiële positie ook buiten de sector van de 
lagere overheid hangt ten nauwste samen met de regeringspolitiek. Een 
van de aspecten die bij voortduring in het oog gehouden werden was de 
noodzaak van een adequate liquiditeitsvoorziening. Daarop werd de finan
ciering van de rijksbegroting afgestemd. 

Nog belangrijker was het beleid ten aanzien van de hoogte van de rijks-
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uitgaven en -inkomsten. De impuls, die op de economie wordt uitgeoefend 
door veranderingen in de hoogte van de rijksuitgaven en -inkomsten, werd 
zoveel mogelijk in overeenstemming gehouden met de conjuncturele situa
tie. Impopulaire beslissingen zijn daartoe niet geschuwd. De aangekondig
de verlagingen van belastingtarieven werden herhaaldelijk uitgesteld en 
de mogelijkheden van fiscale faciliteiten met betrekking tot investeringen 
werden ingeperkt. Niettemin kon de belastingverlaging uiteindelijk door
gevoerd worden. Zij heeft de verzwaring van de belastingdruk, die voort
komt uit de progressie in de tarieven bij èen stijgend inkomensniveau, 
ongedaan gemaakt. 

CENTRALE BETEKENIS VAN DE INVESTERINGEN 

Aan dit vooruitziende beleid in het verleden is het te danken, dat wij 
thans een kalme conjunctuur-overgang kunnen beleven. Een vooruitziend 
beleid op de dag van vandaag eist, dat wij ons rekenschap geven van de 
tekenen die wijzen op veranderingen in de internationale positie van onze 
economie. De kalmering van de conjunctuur komt op een moment, waarop 
de loonkosten in ons land reeds enige tijd niet meer belangrijk lager zijn 
dan in de landen waarmee wij onze voornaamste economische betrekkingen 
onderhouden. Dit moment is verhaast door de revaluatie, maar is overigens 
het resultaat van een langdurige relatieve stijging van het binnenlandse 
kostenpeil. Deze verandering valt samen met een even fundamentele wij
ziging in de positie van West-Duitsland, onze grootste afnemer in de inter
nationale handel. De Duitse economie heeft de tijd van haar uitzonderlijke 
expansie achter de rug. 

Deze beide feiten werken voor ons in dezelfde richting. Van de export 
zal een minder krachtige impuls op onze economie uitgaan dan in de 
laatste twaalf jaar. Vermoedelijk zullen de opwaartse fasen van de con
junctuurgolven minder steil verlopen en zullen de recessies meer accent 
krijgen. De bevordering van de economische groei, die de overheid tot 
nu toe weinig zorgen baarde, zal in de komende tijd meer aandacht 
behoeven. Bij alle economische maatregelen die in overweging genomen 
worden zullen mogelijke bijeffecten op de economische groei, hetzij in 
gunstige of in ongunstige zin, zwaarder gewogen moeten worden. Dit wil 
niet zeggen, dat er reeds nu speciale op expansie gerichte maatregelen 
getroffen moeten wOl"den. Dat zal vooreerst nog wel niet nodig zijn. 

De bron van de expansie is en blijft gelegen in de investeringen. Door 
de investeringen wordt de materiële basis van de produktie verbreed en 
wordt haar efficiëntie verhoogd. Daarom zal de aandacht van de overheid 
allereerst moeten uitgaan naar de investeringen, in die zin, dat zij het 
particuliere initiatief de ruimte geeft waar het mogelijk is en stimuleert 
waar het nodig is. Het kabinet-De Quay heeft hiervoor begrip getoond 
door een voorzichtige hantering van de fiscale investeringsfaciliteiten als 
instrument van de conjunctuurpolitiek, zodanig dat de structurele oog
merken niet geschaad werden. Dit beleid verdient voortgezet te worden. 

Naast deze algemene instrumenten van investeringspolitiek blijft het 
meer gerichte beleid inzake de industrialisatie zijn waarde behouden, ook 
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al heeft het een ander karakter gekregen dan het had in zijn beginjaren. 
Het is juist een teken voor het welslagen van het gevoerde industrialisatie
beleid, dat wij op dit gebied langzamerhand in een volgende fase beland 
zijn. De "aanzwengeling" in de daartoe bestemde streken heeft succes 
gehad; nu komt de consolidatie en daarnaast ontstaat er ruimte voor het 
opvangen van nog niet aanwezige maar wel voorzienbare wijzigingen in 
het werkgelegenheidspatroon. 

Het particuliere initiatief in de investeringsactiviteit kan slechts tot zijn 
recht komen als de overheid harerzijds zorg draagt voor de investeringen 
die in ons land traditioneel door de overheid worden uitgevoerd: de 
infrastructuur. Deze vormen een noodzakelijke aanvulling op de particuliere 
investeringen. 

De roep om investeringen krijgt een dringende ondertoon waar het gaat 
om de ontwikkelingslanden. Deze landen staan aan het begin van hun 
industriële revolutie en moeten zich voor elke uitbreiding van hun kapi
taalgoederenvoorraad grote inspanningen getroosten. Zij worden daarin 
bijgestaan door de economisch ontwikkelde landen, om politieke en eco
nomische redenen - voorzover deze twee te scheiden zijn - maar onmis
kenbaar ook uit gevoelens van solidariteit van de goed gesitueerden met 
de minder bedeelden. Deze bijstand neemt verschillende vormen aan: 
schenkingen, leningen, rechtstreekse investeringen en technische bijstand, 
maar uiteindelijk komt het er voor het land in kwestie op aan, dat deze 
verschillende vormen van hu!pverlening resulteren in een vergroting van 
de produktiecapaciteit. 

Nederland zal in de komende jaren zijn deel moeten bijdragen in deze 
groeiende inspanningen om de wereldwelvaart te doen toenemen en gelijk
matiger te verdelen. Wij moeten investeren, niet alleen in het binnenland, 
maar ook in het buitenland. Aan de regering valt op dit gebied een 
primaire taak toe, met name in de multilaterale hulpverlening. De eigen 
activiteit van het bedrijfsleven kan daarnaast niet gemist worden en zal 
door de overheid moeten worden bevorderd en zo nodig gecoördineerd. 
Deze particuliere activiteit bezit elementen, die in de overheidshulp moei
lijk tot hun recht komen: zij kan bereiken dat de betrokken sectoren in 
de ontwikkelingslanden opgenomen worden in het patroon van de econo
mische betrekkingen tussen de landen van de Westerse wereld. 

Het zou intussen een misvatting zijn, als men meende dat de groei van 
de welvaart in de ontwikkelingslanden een alternatief voor de groei van 
onze eigen welvaart zou zijn. Deze twee moeten samengaan. Uit de toe
neming van het inkomen in de industriële landen zal de ontwikkelings
hulp gefinancierd moeten worden. In Nederland is bovendien een deel 
van de binnenlandse investeringen noodzakelijk om onze eigen welvaart 
op peil te houden bij de relatief krachtige aanwas van de bevolking. 
Hoe men het ook wendt of keert, telkens blijkt dat de investeringen het 
kritische punt in de economische samenhangen vormen. 

BESPARING EN BEZITSVORMING 

Om de investeringen te kunnen blijven financieren is het nodig, dat een 
hoog niveau van besparingen gehandhaafd blijft. In ons land worden de 
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besparingen hoofdzakelijk gevormd in de particuliere sector. Er is een 
vaste kern in de besparingen aanwezig, die tot stand komt door middel 
van verzekeringen en fondsen. Wat daarboven nog nodig is moet groten
deels uit vrijwillige besparingen van gezinnen en bedrijven komen. 

Nu is het opmerkelijk, dat de verschuiving in de inkomensverdeling ten 
gunste van de loontrekkenden, die wij in het bovenstaande gesignaleerd 
hebben, niet ten nadele van de gezinsbesparingen heeft gewerkt, ofschoon 
de loontrekkenden in het algemeen toch een g.eringer deel van hun inkomen 
besparen dan de overige inkomenstrekkers. Dit wijst erop, dat de spaar
zin in de lagere inkomensklassen is toegenomen. Het bezitvormingsbeleid 
is nog te kort van duur dan dat de toeneming van de spaarzin daaraan 
toegeschreven zou kunnen worden. Het is echter wel duidelijk, dat het 
beleid met betrekking tot de bezitsvorming onder de geschetste omstan
digheden een vruchtbare bodem zal vinden. Er is reden om er goede 
verwachtingen van te koesteren. 

Gezien tegen de achtergrond van de noodzaak van hoge besparingen, is 
het financieringsaspect van de bezitsvorming van betekenis. Het is echter 
niet het aspect met de grootste draagwijdte. Dat moeten wij eerder zoeken 
in de grotere mate van economische vrijheid en zelfstandigheid, die het 
individu verkrijgt op grond van zijn duurzaam bezit. Dit raakt de grond
slagen van ons maatschappelijk bestel. Onze maatschappij functioneert 
door een niet van bovenaf geleide samenwerking tussen een groot aantal 
zelfstandig handelende personen in een ogenschijnlijke wirwar van onder
linge betrekkingen. Voor zo'n maatschappij is het een levensbelang dat 
haar functionering gedragen wordt door het gevoel van persoonlijke 
verantwoordelijkheid van allen die er deel van uitmaken. 

Behalve de particuliere sector levert ook de overheid haar bijdrage tot 
de nationale besparingen. Alvorens wij daar nader op ingaan, zullen wij 
eerst de algemene vraag moeten bezien, welk aandeel van de inkomens
stijging aan de overheid toegewezen moet worden. 

BESPARINGEN EN BELASTINGEN 

Wij hebben er al op gewezen, dat de investeringsuitgaven van de over
heid complementair zijn ten opzichte van de particuliere investeringen. Een 
soortgelijke complementariteit van de overheidsuitgaven ten opzichte van 
de particuliere bestedingen geldt eveneens op andere gebieden. Zolang 
er woningnood bestaat, zal de overheid in grote mate moeten blijven 
deelnemen aan de woningbouw. De uitgaven voor het onderwijs zullen 
tenminste gelijke tred moeten houden met de groei van de bevolking. In 
feite zullen zij daarbovenuit moeten gaan, omdat ook de verhoging van 
het peil van het onderwijs een belangrijke taak van de regering vormt. 
En tenslotte zal de overheid in de salariëring van haar ambtenaren het 
bedrijfsleven moeten volgen. Dit alles zal weinig ruimte laten voor een 
relatieve verlaging van de overheidsuitgaven. Deze zal slechts bereikt 
kunnen worden als de overheid bij voortduring het oog houdt op de doel
matigheid in haar organisatie en steeds kritisch beziet in hoeverre 
bepaalde taken door haar dan wel door de particuliere sector behartigd 
dienen te worden. 
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De hoogte van de rijksuitgaven bepaalt in belangrijke mate de hoogte 
van de belastingen, echter niet geheel. De mede bepalende factor wordt 
gevormd door de wenselijkheid van overheidsbesparingen. De oude vraag, 
welk gedeelte van de uitgaven uit belastingen gedekt moet worden, kan 
slechts een antwoord vinden als daarbij de gewenste hoogte van de 
nationale investeringen en in samenhang daarmee de verwachte omvang 
van de particuliere besparingen in de beschouwing betrokken worden. 

In de achter ons liggende jaren zag de regering zich genoodzaakt 
door middel van haar begrotingspolitiek aanzienlijke besparingen te 
vormen ter aanvulling van de particuliere besparingen om de financiering 
van de totale investeringen te verzekeren. Daarom was belastingverlaging 
slechts mogelijk, voorzover de relatieve stijging van de uitgaven beperkt 
kon worden. De toekomstige regering zal zich moeten afvragen, of hand
having van de overheidsbesparingen tot deze omvang nodig en gewenst is. 
Het is niet onwaarschijnlijk, dat de particuliere besparingen ten opzichte 
van de investeringen zodanig zullen toenemen, dat de rijksoverheid haar 
spaaractiviteit kan inkrimpen. In dit licht moet de mogelijkheid van 
belastingverlaging bezien worden. 

Belastingverlaging is ook niet zonder meer een alternatief voor uit
breiding van de ontwikkelingshulp. Er zijn natuurlijk omstandigheden 
denkbaar waarin dat wel het geval is, maar er is geen reden om die 
omstandigheden in de komende jaren te verwachten. Principieel heeft de 
uitbreiding en verbetering van de ontwikkelingsactiviteit, gezien de zwaar
te en het belang van de taak waarvoor de wereld in economisch opzicht 
staat, de voorrang boven verlaging van de belastingen. En die ontwikke
lingsactiviteit zal altijd geld kosten, ook als zij bestaat in technische 
bijstand of in stimulering van het particuliere initiatief door subsidies of 
belastingfaciliteiten. Maar het zou een valse voorlichting van zaken zijn, 
als men dit ene onderdeel van het omvangrijke, geld kostende program
ma van overheidstaken uit het geheel zou lichten om het te stellen 
tegenover een mogelijke belastingverlaging. Het gehele complex van over
heidsuitgaven behoort in die beschouwing betrokken te worden. 

HET KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJF 

De algemene groei van de welvaart is gebaseerd op de industriële 
produktie-wijze. Door de krachtige uitbreiding van de industriële activi
teit dreigen echter de bedrijven van het traditionele type in de knel te 
komen. Wij denken daarbij met name aan de landbouw en de midden
stand. Door hun kleine omvang hebben de bedrijven in deze sectoren 
moeilijk toegang tot de financiële instellingen, tenzij dan tot de instellingen 
die zich speciaal te hunnen dienste stellen. Nog moeilijker kunnen zij 
toegang vinden tot de publieke geld- en kapitaalmarkt. Een zeer groot 
deel van hun investeringen en hun bedrijfsvoering moeten zij financieren 
uit de winst. Maar juist hun winstcapaciteit is evenzeer beperkt, doordat 
zij de kostenbesparingen en aan de andere kant de reclame-mogelijkheden 
van het grote bedrijf missen. Toch vormen deze bedrijven zeer belangrijke 
onderdelen van de economie. Wat wij hierboven gezegd hebben over de 
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betekenis van de bezitsvorming geldt a fortiori voor de kleine zelfstandigen: 
hun bestaan is van vitaal belang voor onze maatschappij. 

De regering zal dan ook meer en meer aandacht moeten besteden aan 
de kleine zelfstandigen in landbouw, handel en nijverheid. De landbouw 
vormt een hoofdstuk op zichzelf, omdat de problemen zich niet alleen aan 
de aanbodzijde, maar ook aan de vraagzijde voordoen. Bovendien raakt 
het landbouwbeleid steeds sterker geïntegreerd in het gemeenschappelijk 
beleid van de E.E.G. Een van de specifieke taken die aan de nationale 
overheden blijft toevallen lijkt ons de bevordering van een uit economisch 
opzicht gezonde structuur van de agrarische sector en van de agrarische 
bedrijven. 

Ook het markt- en prijsbeleid dient daarop afgestemd te zijn, al blijft 
het naar zijn aard in de eerste plaats gericht op doeleinden op korte 
termijn. De discussie daarover is in volle gang. In de doeleinden van het 
beleid zal een centrale plaats gegeven moeten worden aan de economisch
technisch optimale opbouw van de landbouwbedrijven en aan de verster
king van de marktpositie voor landbouwprodukten. 

Voor het welslagen van het beleid ten aanzien van de kleine en middel
grote bedrijven in handel en nijverheid is coördinatie een eerste vereiste. 
Belangrijke specifieke doeleinden van het beleid zijn gelegen op het gebied 
van de voorlichting en van de kredietverlening, alsmede in het vestigings
beleid. Bij een weloverwogen uitbouw van de bedrijfsorganisatie dient 
meer dan tot dusverre op deze doeleinden te worden gelet. Daarnaast is 
het een belang van de betrokken groepen, dat de overheid blijft waken 
voor storingen in de ordening van het economisch verkeer. 

WENDBAAR BElEID 

Gezien de veranderende positie van de Nederlandse economie op de 
wereldmarkt zal de regering bedacht moeten zijn op een accentverschuiving 
in de blijvende noodzaak tot handhaving van het evenwicht tussen middelen 
en bestedingen. Was het in het verleden vooral de noodzaak om over
besteding tegen te gaan, de toekomst zal naar alle waarschijnlijkheid een 
beleid vereisen, dat wendbaar is naar beide kanten: afwisselend remmend 
en stimulerend. 

Een beheerste ontwikkeling van lonen en prijzen zal meer dan ooit 
noodzaak worden nu het Nederlandse kostenpeil dat van de belangrijkste 
handelspartners nadert. Aan de andere kant zal het daardoor ook minder 
moeilijk worden om te grote kostenstijgingen te voorkomen. De verlegging 
van de primaire verantwoordelijkheid voor het verloop van de lonen van 
overheid naar bedrijfsleven past in deze omstandigheden. 

De doeleinden van de economische politiek zullen niet verwezenlijkt kun
nen worden zonder nauwe internationale samenwerking. De vrijheid in het 
internationale verkeer, waarnaar wij streven, kan alleen dan in overeen
stemming gebracht worden met de nationale doeleinden als er voortdurend 
overleg tussen de nationale overheden plaats vindt en deze bij hun econo
misch beleid rekening houden met de belangen van anderen. Hoe nauwer 
de economische betrekkingen tussen bepaalde landen zijn, hoe intensiever 
het overleg dient te geschieden. Dit neemt niet weg, dat het overleg ook 
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in ruimer internationaal verband onontbeerlijk is. Onze welvaart is te 
nauw verweven met de ontwikkelingen in de hele wereld dan dat wij het 
ons zouden kunnen veroorloven onze eigen weg te gaan. Alleen een 
gezamelijke inspanning kan beloond worden met de verwezenlijking van 
het doel waarop aller inspanning gericht is. 
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Het Verkeer 

Bloedsomloop van de samenleving. 
In normale omstandigheden aanvaardt iedereen een min of meer vlot 

verloop van het verkeer als normaal. Weinigen realiseren zich, hoezeer 
het verkeer bijdraagt tot de welvaart, een stuk van onze eigen welvaart 
is. In de achter ons liggende winter is echter duidelijk geworden in welke 
mate het functioneren van de samenleving afhankelijk is van vlot afge
wikkeld verkeer, van een bedrijfszeker en stipt vervoerswezen. Afhankelijk 
voor aan- en afvoer van brandstoffen, maar vooral voor het vervoer van het 
werkende deel der natie van woonhuis naar werk en terug. 

En toch, met welk een berustende onverschilligheid neemt ons volk het 
verslechteren van de verkeerssituatie op. In recente CAO onderhande
lingen is hardnekkig gevochten voor vakantieverlenging met één dag, een 
werktijdverkorting van 2 à 3 minuten per dag. Dat het vervoer naar en 
van het werk jaarlijks minstens vijf minuten langer duurt, daarover windt 
niemand zich op. Omdat het zo geleidelijk gaat? Ook Handel en Industrie 
moeten genoegen nemen met steeds langere vervoersduur, vooral op 
trajecten waarin een grens moet worden overschreden; de omslagtijden 
van goederen in onze havens worden niet verkort, ondanks het in bedrijf 
nemen van de nieuwste technische ontwikkelingen. De afstand van woning 
naar werk wordt groter, de motorisering neemt toe, de vervoersstromen 
groeien; za I het resu Itaat van dit alles zijn een verkeerstrombose ? Zal 
het Nederland van morgen dezelfde aanblik bieden als Parijs te huidigen 
dage? 

In het werkprogramma "De wereld van morgen staat als eerste 
desideratum ter realisatie van een positief verkeersbeleid: "het op korte 
termijn voorleggen van een van durf en visie getuigend plan van voor
zieningen op lange termijn". Of, korter gezegd, de verkeersnood voorzien, 
en niet alleen maar in de verkeersnood voorzien. Tot een dergelijk plan 
mogen hierna enkele bouwstenen worden aangedragen. 

1. HET VERKEERSBEELD VAN NEDERLAND. 

In de uitbouw van het waterwegennet en vooral in de opzet en aanleg 
van havens, legt Nederland inderdaad visie en durf aan de dag. Men zie 
slechts naar projecten als Europoort en Botlek, de nieuwe havengebieden 
aan de Westerschelde, en tenslotte de plannen voor een Kreekrak- en 
een Eemshaven. Deze havens zijn berekend op de vervoersvoorziening 
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van geheel noord-west Europa, en ook in het waterwegennet van dat 
gebied ingepast. 

Maar de bloei van havens wordt steeds meer afhankelijk van hun toe
gankelijkheid, ook van landzijde af. En juist in de uitbouw van een 
spoor- en landwegennet blijkt Nederland slechts beperkt, in vele gevallen 
niet eens op nationale schaal, te kunnen zien. Zo wordt bijvoorbeeld de 
haven van Rotterdam een nationaal belang geacht, maar de aanleg van 
autowegen naar die haven vordert slechts zeer traag. 

Wie een verkeerskaart van noord-west Europa voor zich neemt, waarin 
de landsgrenzen niet zijn ingetekend, zal tot zijn verbazing constateren 
dat noch het primaire noch de regionale wegennetten van Nederland zijn 
ingepast in het euroregionale geheel. En zulks terwijl dit een levensbelang 
is voor een land dat als doorvoercentrum zowel de overslag als een groot 
deel van het vervoer van de in- en uitvoer der nabuurlanden verricht. Wil 
Nederland zijn plaats als Europees havengebied, en mede daardoor als 
vrachtvaarder van Europa behouden, dan zal het de verkeersgeografische 
situatie moeten scheppen en voortdurend aan de wisselende behoeften 
moeten aanpassen, waarin de buitenlandse vervoerder ons land blijft 
verkiezen boven andere, en waarin onze vervoerders kunnen blijven con
curreren. 

Daarbij gaat het in eerste aanleg niet om de uitvoering van grote 
projecten, doch om het nauwlettend volgen van het verkeersbeeld in eigen 
en in de omringende landen. Zodra daaruit de noodzaak van grote werken 
blijkt, zal echter niet geaarzeld mogen worden met de uitvoering. 

Een verdere voorwaarde is het inzicht van vele lagere bestuurscolleges, 
dat verkeersvoorzieningen niet enkel de direct daarbij betrokkenen voor
deel opleveren, maar voor het gehele land gunstig werken. De verbetering 
van grensovergangen zal niet alleen de grensplaatsen, maar vooral de 
havens ten goede komen; een rondweg om een naburige gemeente be
tekent ook voor de bedrijven en inwoners van de eigen gemeente een 
verbetering. 

2. WEGENBOUW. 

De opvatting dat wegenbouw een effectief middel is om in perioden van 
crisis de werkeloosheid tegen te gaan, en dan ook daarvoor moest worden 
bewaard, heeft lange tijd het wegenbouwbeleid beheerst. Eerst onder het 
huidige kabinet is een wijziging merkbaar geworden. Het plan van minis
ter Korthals tot aanleg van 1500 km autoweg in 12 jaar was de eerste 
schrede naar een beleid op lange termijn, dat niet van conjunctuurpolitieke 
overwegingen afhankelijk was. Het ontwerp van een Wet Uitkeringen 
Wegen beoogt ook aan lagere publiekrechterlijke lichamen meer middelen 
tot en vrijheid in de wegenbouw te geven. Dit wetsontwerp is echter nog 
niet tot wet verheven. 

Beide plannen betekenen onbetwist een verbetering; de wegenbouw 
fungeert nu althans gedeeltelijk niet meer als sluitpost op 's rijks begro
ting. Ik zou daarin echter nog niet het veelomvattend, van durf en visie 
getuigend plan willen zien, dat in de wereld van morgen nodig is. Daar
voor is meer geld nodig, dan er thans bij iedere begrotingsvaststelling 
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voor overschiet. Maar vooral is meer zekerheid nodig. De wegenbouw 
wordt sterk geremd door het voteren van gelden per jaar, ten gevolge 
waarvan ook de aanbestedingen niet dan jaarlijks kunnen geschieden. Het 
spreekt vanzelf, dat door een dergelijke versnippering in tijd en ruimte 
- want iedere landstreek dient ieder jaar geäppaiseerd te worden -
bouwcapaciteit verloren gaat. 

Het opstellen van een wegenbouwplan, en dit aan het Parlement voor
leggen ter goedkeuring, is een urgente taak van het nieuwe kabinet. 

In de vooroorlogse motoriseringsgolf, die blijkens de Handelingen meer 
bezorgdheid wekte dan de huidige, is een poging gedaan tot een van de 
conjunctuurpolitiek onafhankelijk wegenbouwbeleid. In een Wegenfonds, 
later herdoopt in Verkeersfonds, werden de opbrengsten van de op het 
verkeer drukkende belastingen gestort, en daaruit werden de voorzieningen 
ten behoeven van het verkeer gefinancierd. Spoorwegtekorten, en daarna 
de algehele crisis maakten het systeem onhoudbaar, en hoewel het fonds 
bleef bestaan, werden baten en lasten op de begroting gebracht. 

Omdat met beslissingen over de wegenbouw zeer grote bedragen 
gemoeid zijn, dienen daarbij ook conjunctuurpolitieke overwegingen mee 
te spelen. Het ware dan ook niet in landsbelang in te stemmen met het 
thans weer veel vernomen verlangen naar de oprichting van een autonoom 
wegenfonds. De gerechtvaardigde bezwaren tegen de huidige begrotings
politiek ten aanzien van de wegenbouw zouden grotendeels kunnen worden 
weggenomen door een meerjarig financieringsplan voor de minimaal 
noodzakelijke voorzieningen, zoals dit bijvoorbeeld voor de Delta-werken 
is geschied. Terwijl enerzijds de wegenbouwindustrie daardoor een ratio
nele bedrijfsvoering wordt mogelijk gemaakt, behoudt de regering ander
zijds de nodige budgetaire vrijheid in de minder urgente, maar wenselijke 
blijvende secondaire voorzieningen. 

3. GROTE STEDEN EN HUN AGGLOMERATIES. 

De verkeerstrombose maakt vooral in de grotere steden, ook buiten de 
Randstad, het leven steeds onaangenamer. Binnen enkele jaren zullen 
soortgelijke moeilijkheden zich ook voordoen in de snelgroeiende industria
lisatiekernen. Hoewel men verschijnselen, die zich elders hebben voorge
daan niet dan onder het grootste voorbehoud op de Nederlandse situatie 
mag toepassen, dringen de voorbeelden van sommige Europese hoofdsteden 
zich toch onweerstaanbaar op. 

In Parijs laat men zijn auto - in de binnenstad I - staan, en reist per 
métro of bus, Rome wordt ondanks de bewonderenswaardige rijvaardig
heid zijner inwoners, een trage stad. 

Bij het zoeken naar oplossingen voor de verkeerstrombose in de bebouw
de gebieden, dienen wij voor ogen te houden dat radicale oplossingen wel
licht gewenst, maar in feite onmogelijk zijn. Deze stuiten niet alleen op 
financiële bezwaren - met sloop en herbouw zijn vele miljoenen gemoeid 
- maar ook op verzet om psychologische en zelfs persoonlijke redenen. 

Aldus wordt men gedwongen te zoeken naar een zo efficiënt mogelijk 
gebruik der aanwezige verkeersruimte. Allereerst door deze voor rijdend 
verkeer vrij te houden, voorts door middel van planning en richting geven 
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aan de verkeersstromen, en ten slotte door gebruik van die vervoermid
delen, die per vierkante meter ingenomen verkeersruimte zoveel mogelijk 
passagiers kunnen bevatten. Noodgedwongen komt men zo terecht bij het 
openbaar vervoer, als aangewezen middel om de vervoersbehoefte in een 
stadsgebied te voorzien. Wil dit openbaar vervoer echter voor die taak 
berekend zijn, dan zal het aan vele eisen dienen te voldoen. 

Allereerst zal het net heel het stadsgebied moeten omvatten en ook het 
voorstadsvervoer verzorgen. Slechts dan wordt het voor de langparkeer
ders aantrekkelijk. Daardoor zou tevens het euvel van vrijwel alle 
gemeentelijke vervoerbedrijven kunnen worden opgeheven: hun onrenda
biliteit, want waar stadsvervoer geld kost, rendeert streekvervoer! Voorts 
zal het ingebruiknemen van grotere voertuigen met name dubbeldeks- of 
gelede bussen een heroriëntering der netten noodzakelijk maken. Deze 
voertuigen vereisen een hoge omloopsnelheid, waarvoor vrij baan een 
vereiste is. Op den duur za! de aanleg van verzonken of verhoogde banen 
voor het openbaar vervoer vereist zijn. Thans reeds kunnen bepaalde 
uitvalspoorten voor dit vervoer worden gereserveerd. De gewone autobus 
zal daarbij een toevoerfunctie krijgen. Tenslotte moet ook bij de stads
uitleg meer aandacht worden besteed aan het verkeersplan van de 
agglomeratie. Bij het opstellen van streekplannen kan niet worden vol
staan met het aanduiden van een wegennet, doch zal de dichtheid der 
verkeersgebieden en verkeersaders berekend worden, zoals dit reeds thans 
voor de woongebieden geschiedt. 

AI deze opgaven, het opstellen van een meerdere gemeenten omvattend 
verkeersplan, met inbegrip van het openbaar vervoer, de kanalisatie van 
het doorgaand verkeer, oplossing van de parkeermoeilijkheden, brengt 
in de huidige bestuursvorm veel langdurig overleg met zich. Het vereist 
ook deskundigen waarover vele gemeenten niet kunnen beschikken, kort
om gaat de krachten van een gemeente te boven. 

Wellicht zou hier, naar het voorbeeld van de alom welig opschietende 
recreatieschappen, een vorm van samenwerking gecreëerd kunnen wor
den. In een dergelijk verkeerschap kan het overleg en ook de uitvoering 
van taken der deelnemende besturen worden gebundeld. 

Te zijner tijd zou dit verkeerschap ook de bevoegdheden voor het gehele 
betrokken gebied overgedragen moeten worden, welke thans door de 
Wegenverkeers- en de vervoerswetgeving aan de colleges van B. en W. 
worden opgedragen. 

Ik ben mij er van bewust door deze suggestie vele vragen te doen rijzen. 
Wellicht kan de ervaring welke met de recreatieschappen is opgedaan, 
hier voor een dringender en groter taak worden benut. 

4. VERKEERSWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK. 

Verkeer en vervoer zullen in de naaste toekomst investeringen vereisen 
van vele miljarden. De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en 
Handel heeft becijferd, dat in de jaren 1961-1975 rond 50 miljard gulden 
nodig is. Alvorens dergelijke bedragen uit te geven, dient men toch wel 
zekerheid te hebben omtrent de meest juiste en rendabele wijze van aan
wending. Ook hiervoor werd reeds gewezen op de noodzaak van een 
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I duidelijk inzicht in de bestaande en steeds veranderende behoeften van het 
verkeer, van de aard en de dichtheid der vervoersstromen. 

Een veelzijdige bestudering van de verschijnselen verkeer en vervoer 
is daarom noodzakelijk. Verkeerstechnisch en -psychologisch onderzoek 
is de laatste tijd in ons land reeds in de belangstelling gekomen. Ook aan 
economisch onderzoek wordt aandacht besteed. Doch verkeerssociologie 
is ondanks de voorbeelden uit het verleden, welke sociale consequenties 
de aanleg van een spoorweg of autobaan door een stad kan hebben, een 
nog braakliggend terrein. Een verkeersgeografie van Nederland moet even
zeer nog geschreven worden. 

Ons land - verkeersland bij uitstek - mist node een nationaal instituut 
waar het verkeer onder alle aspecten wordt bestudeerd, van waaruit ook 
ruime informatie en documentatie wordt verspreid aan alle geïnteresseer
den. Wellicht kan het onlangs uit een fusie ontstane Vervoerswetenschap
pelijk Instituut in deze lacune voorzien. Ook de opleiding van deskundigen 
zal moeten worden bevorderd, door specialisatie-mogelijkheden aan hoge
scholen en universiteiten. Het bedoelde instituut zou daarvoor een vrucht
bare basis bieden. 

Tevens moet een part-time opleiding opgezet worden voor degenen die 
thans belast zijn met het beleid in de sector publieke werken van 
gemeente en provincie. Zeer grote gemeenten kunnen wellicht de vereiste 
deskundigen - hoewel zij nog zeldzaam zijn - aantrekken, voor kleinere 
plaatsen en ook voor provinciale instanties is zulks veelal onmogelijk. Ook 
oriëntatiereizen van bestuurscolleges, hoewel op zich dienstig voor het 
wekken van hoge belangstelling voor de verkeersproblematiek, lijkt toch 
niet de aangewezen weg om de nodige deskundigheid te verwerven. 

5. DE VERKEERSVEILIGHEID. 

Het belang van een veilig verkeer behoeft hier niet meer te worden 
bepleit. Jaarlijks vallen meer mensen, en onder hen veel kinderen en 
ouden van dagen, ten offer aan verkeersongevallen, dan aan alle besmet
telijke ziekten tesamen. Omtrent de wijze van bestrijding van dit euvel 
wordt echter wel eens de indruk gewekt dat dit eenvoudig een zaak zou 
zijn van het aanbrengen van een aantal voorzieningen, waartoe een lakse 
of koppige Waterstaat niet wil overgaan. Daartegen dient te worden ge
opponeerd. 

Op zichzelf nuttige voorzieningen als middenbermbeveiliging, minimum
snelheden, zebraverlichting en andere incidentele zaken, kunnen tot de 
veiligheid van het wegverkeer wellicht bijdragen, zij tasten het euvel 
echter niet in de wortel aan. Als de Rijkswaterstaat de beschikbare geld
middelen en vooral de beschikbare deskundigen inzet voor een onderzoek 
naar mogelijke verbetering van het wegprofiel, dan komt mij zulks wijzer 
voor, dan wanneer zij telkenmale onmiddelijk gehoor zou geven aan het 
geroep om overhaaste maatregelen. 

Allereerst dient men voor ogen te houden, dat de verkeersonveiligheid 
voortspruit uit de onwennigheid van velen, temidden van een totaal ver
anderd verkeersbeeld. Daarom is de verkeersopvoeding van ons volk een 
zaak vtm urgent belang; op dat stuk wordt reeds veel goed werk ver-
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richt. Ook een voor ieder leesbare en begrijpelijke verkeerswetgeving, 
welke we binnenkort mogen verwachten, zal daartoe bijdragen, temeer 
omdat zij in vele Europese landen zal gelden. 

Veilig verkeer is een zaak van alle verkeersdeelnemers; daar zal ook 
een zelfbeperking van allen vereist zijn, niet alleen na gebruik van alcohol, 
maar ook als de automobilist voelt niet gedisponeerd te zijn. Ook zal het 
werk van het Verkeerspsychologisch Instituut moeten worden gestimuleerd. 

En tenslotte is veilig verkeer een zaak van alle bedrijven, scholen, van 
geheel het volk. Het schoolbestuur, dat opmerkt de toename van de 
verkeersdrukte over de weg, waaraan de schooldeur ligt, zal veilig verkeer 
bevorderen door een achteruitgang te laten maken; evenzo de voetbalclub, 
die zijn supporters een andere parkeermogelijkheid biedt dan de rijksweg 
langs het veld. Hiertoe dient voornoemd Instituut, en alle andere die veilig 
verkeer actief bevorderen, een ruime informatie aan alle betrokkenen, 
en op de eerste plaats aan de wegbeheerders, te kunnen verstrekken. 

6. VERVOER. 

Nederland kan bogen op een gezond en efficiënt vervoerswezen, zulks 
alle detailkritiek ten spijt. Het beste bwijs voor deze wellicht boud lijken
de stelling is wel de vrees, van de andere Euromarktlanden voor concur
rentie door Nederlandse vrachtrijders en -vaarders. In het zeer recente 
verleden heeft zich echter een verschijnsel voorgedaan, dat een niet te 
onderschatten bedreiging van ons vervoerbestel vormt: het exploitatie
tekort van de N.V. Nederlandse Spoorwegen. Voortdurende spoorweg te
korten hebben in verscheidene andere landen geleid tot beperking van de 
ontwikkeling van andere vervoertakken, hetgeen op de lange duur weer 
een complete chaos in het hele vervoerswezen leidt. 

Het moet ook een sterk man zijn, die als voor de spoorweg tekorten 
verantwoordelijk bewindsman niet ter vermindering daarvan ten einde 
raad grijpt naar maatregelen ter bescherming van de op staatskosten 
noodlijdende spoorwegen, ten koste van andere vervoertakken. Indien wij 
zouden berusten in bestendiging van de rode cijfers, welke overigens niet 
aan de directie geweten kunnen worden, leidt zulks onontkoombaar tot 
verzwakking van ons gehele vervoerapparaat. 

De alom in het buitenland gekoesterde vrees voor de Nederlandse ver
voerders vormt ook, vooral in de verdergaande integratie van de Europese 
markten, een bedreiging. Het is inderdaad waar, dat de Nederlandse ver
voerders meer ervaring in en feeling voor hun vak hebben dan de gemid
delde buitenlander. De eersten zullen daardoor zeker wel eens een vracht 
verwerven, welke nu nog door de beperkende bepalingen aan de nationale 
vervoerders blijft voorbehouden. De wellicht gerechtvaardigde vrees voor 
concurrentie is echter vaak tot een angst en wantrouwen geworden, dat 
de onderhandelingssfeer vertroebelt. Wellicht zouden wij hierin ook aan 
Hollandpromotion moeten doen, en onze vervoerspolitieke opvattingen meer 
en de goede ervaringen daarmee meer bekendheid kunnen geven. Het 
zogeheten Memorandum-Stijkel is daartoe reeds een waardevolle bijdrage 
geweest. 

Minder gunstig is de toestand in de bij uitstek internationale vervoer-
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takken scheepvaart en luchtvaart, die beide door protectionisme van oude 
en nieuwe mogendheden worden bedreigd. Maar desondanks zal de in 
Europese vervoerszaken luide verkondigde Nederlandse opvatting, dat het 
vervoer een bedrijfstak is als alle andere, en dus geen recht heeft op 
bijzondere steunmaatregelen, ook hier moeten worden volgehouden. Im
mers, hoewel steun aan lucht- en scheepvaart tijdelijk soelaas kan bren
gen, zal ons land op de duur niet kunnen concurreren in het verstrekken 
van subsidies met grootmachten als de V,S., Rusland en ook Duitsland. 
Nederland zal zich met alle middelen moeten' blijven inzetten voor vrijheid 

op zee en in de lucht. 
Wellicht kan een gezamenlijke aanpak van de malaise in deze vervoer

takken door de E.E.G.-landen uitkomst bieden. Daarbij trekke men echter 
lering uit wat de KL.M. is overkomen; een welhaast Gaullistisch afwijzen 
van samenwerking, indien men daarbij een veer moet laten, kan een land 
als het onze zich niet veroorloven. 

W. C. v. 
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Algemeen Politiel( Overzicht 
DOOR w. L. P. M. DE KORT 

HET AANTREDEN VAN HET KABINET-DE QUAY. 

OP 12 december 1958 verzochten de Minister-President dr. W. Drees 
en zijn geestverwante ministers in het toenmalige Kabinet-Drees 

aan Hare Majeseteit om ontslag, dat hen werd verleend. De onmiddellijke 
aanleiding van hun verzoek was de aanneming door de Kamer van een 
amendement op het wetsontwerp Vennootschapsbelasting van de heer 
Hofstra, minister van Financiën. De Kamer wenste de door Hofstra 
gevraagde verhoging (verlenging der verhoging) een tijdelijk karakter te 
geven. De minister achtte dit op overwegingen van stabiel financieel 
beleid onaanvaardbaar, dit ondanks de uitdrukkelijke toezegging der 
Kamer om t.Z.t. een hernieuwde verlenging in welwi"end beraad te 
zullen nemen. Alles bij elkaar genomen een conflict, dat een heengaan 
niet wettigde. Desondanks heeft niemand er ooit aan gedacht dit aftreden 
te noemen de demissie der onbedachtzaamheid en m.i. terecht niet. Het 
amendement der vaste commissie van Financiën mocht immers al de 
aanleiding zijn, de oorzaken van de moeilijkheden lagen dieper. Die 
oorzaken moeten worden gezocht in de toespitsing der tegenstellingen 
tussen de Christen-Democratische fracties, de K.V.P., de AR.P. en de 
eH.U., enerzijds en de socialistische fractie, de P.v.d.A, anderzijds. 
Reeds de onwezenlijke gang van zaken bij het wetsontwerp op de Alge
mene Kinderbijslagverzekering had er een illustratie van geboden. De 
Memorie van Antwoord op het voorlopig verslag der Commissie van voor
bereiding bleef maar uit en wel door van de zijde der P.v.d.A opgeworpen 
fiscale moeilijkheden, waarvoor de verantwoordelijke bewindslieden, 
staatssecretaris Van Rhijn (P.v.d.A) en minister Suurhoff (P.v.d.A), 
geen sleutel ter oplossing konden vinden. En toch hadden de socialisten 
eenzelfde soort bezwaren bij de Algemene Ouderdomsverzekering vroeger 
voor lief genomen. De bereidheid om concessies te doen terwille van de 
verwezenlijking van een ook door de P.v.d.A gewenst goed had een 
deuk gekregen. De socialisten achtten het samenspel voor zich onvoldoen
de vruchtbaar. Zij wilden een duidelijker socialistisch stempel op het 
regeringsbeleid. De Christen-Democratische partners wensten daaraan 
niet tegemoet te komen. Hierin, in dit mentale conflict van enerzijds de 
drang naar socialistische desiderata en anderzijds het weerstaan daarvan, 
lag de kern van de crisis. Aan de horizon doemden als concrete contro
versen op het belastingniveau, dat de socialisten relatief tot de stijging 
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van het nationale inkomen zelfs graag wilden zien stijgen, terwijl de 
anderen verlichting wensten, de loonpolitiek, die de socialisten centraal 
en uniform zagen, de anderen gedecentraliseerd en gedifferentieerd. Dit 
waren essentieel belangrijke zaken, die direct de opvatting over de aard 
en omvang van de overheidstaak raakten. Gezien deze mentale tegen
stellingen was het niet verwonderlijk, dat de partijvoorzitter van de 
P.v.d.A. op 19 januari 1959 te Laren uitsprak: "De P.v.d.A. zal komen 
met een kort en zeer duidelijk program; daaruit zal men kunnen lezen 
welke onze prijs is voor deelneming aan de Regering i op die prijs zal niet 
zijn af te dingen". Dit lijken mij begrijpelijke woorden en oprechte 
woorden, maar helaas ook woorden vervuld van zelfoverschatting of van 
onderschatting der reële politieke mogelijkheden in Nederland, wat het
zelfde is. Na de interim-periode van het Kabinet-Beel en na de verkie
zingen van 1959 kwam dan ook het Kabinet-De Quay tot stand en voor 
het eerst na de tweede wereldoorlog namen de socialisten geen deel aan 
de regering. En de socialisten namen geen deel, omdat zij geen "ja" 
meenden te kunnen zeggen tegen het program van het Kabinet-De Quay. 
Zii meellden geen "ja" te kunnen zeggen om drie redenen. Deels stond 
hen de inhoud niet aan, ik denk maar aan het fiscale deel en aan de 
loonparagraaf, deels stond hen de vaagheid niet aan, ik denk maar aan 
de algemene kinderbijslag en aan de onderwijsparagraaf en voorts stond 
hen niet acm het gemis van binding tussen het formatie-program en de 
gouvernementele politieke partijen. Ik acht het vrij onvruchtbaar om deze 
afwijzende beslissing van de Pv.d.A. als onredelijk te bestempelen. Ik acht 
het wel juist om deze afwijzende beslissing voor de verantwoordelijkheid 
van de socialisten te laten, uiteraard met de kanttekening, dat voor ver
antwoordelijkheid van de formateur blijft het wagen van de stap ondanks 
de afwijzing van de socialisten. Beiden hebben hun verantwoordelijkheid 
en daarmede hun risico's genomen. Ik acht het, na 4 jaren Kabinet-De 
Quay, de tijd om vast te stellen, dat het nemen van deze verantwoordelijk
heid en dit risico door de formateur vruchtbaar is geweest. Van het 
nemen der verantwoordelijkheid en van het risico door de socialisten kan 
ik niet hetzelfde zeggen. 

HET OPTREDEN VAN HET KABINET-DE QUAY. 

Een politieke partij kan met een Kabinet van mening verschillen over 
beleidspunten en zelfs over zeer belangrijke beleidspunten. Zij kan dat 
beleid trachten om te buigen en op onderdelen desnoods trachten te bre
ken. Zij kan dit te meer, indien zij geen mede-verantwoordelijkheid op 
zich heeft genomen voor de samenstelling van het formatie-program, zoals 
het geval was voor de K.V.P. ten aanzien van het program-De Quay. In 
de parlementaire strijd kan dan het Kabinet of de politieke fractie winnen 
of verliezen. Ook verlies behoeft daarbij niet oneervol te zijn voor wie 
ook. Bij eervol verlies is afwijzen van bijzondere verantwoordelijkheid 
voor het betrokken beleidspunt geoorloofd. Het is, lijkt mij, echter voor 
een politieke partij onoirbaar een Kabinet zijn tijd uit te laten zitten en 



niet de volle verantwoordelijkheid daarvan op zich te nemen. In de ver
kiezingstijd behoort deze verantwoordelijkheid grondig uit de verf te 
komen. Ik acht dit een eis van politieke oprechtheid. De twéé redenen, 
waarom de K.V.P.-fractie deze verantwoordelijkheid heeft gedragen, moe
ten dus, zowel bij een verslag rede als bij een algemeen politiek over
zicht, uitdrukkelijk gesteld. De éérste reden is gelegen in de tevredenheid, 
die het optreden van het Kabinet-De Quay, totaliter gezien, heeft opge
roepen. De twééde reden is gelegen in het ontbreken van een socialistisch 
alternatief. Indien ik gestelde eis van politieke oprechtheid inwillig, màg 
men daaruit geen conclusies trekken voor de toekomstige samenwerking 
tenzij deze éne conclusie, dat ik er mij van bewust ben, dat het zonder 
de socialisten óók gaan kan en goed kan gaan. Voor de nieuwe rit kiest 
men echter het te zijner tijd best mogelijke. Dat is één der voordelen 
van ons méérpartijenstelsel. 

Er wordt wel gezegd, dat het Kabinet-De Quay een zwakke start had, 
maar een zeer vruchtbaar slot. Deze algemene typering is bij nadere 
beschouwing toch niet geheel juist. Men kan de start niet onverdeeld 
zwak zien. Zeker, de premier moest ervaren, dat het moeilijk is om als 
onverdeeld geprezen Commissaris der Koningin van het gemoedelijke 
Brabant te worden overgeplant als hoofd van een Kabinet, dat door allen 
in de Kamer aanvan!(elijk met enige zorg werd ontvangen en meteen 
werd besprongen door een verbeten oppositie onder de leiding van mr. 
Burger, die, wat hij van binnen ook verborgen mag hebben, in ieder 
geval naar buiten de grove stekelige bolster vertoonde. Onder zulke om
standigheden is het niet eenvoudig om meteen weer wortel te schieten. 
Men mag dan al dankbaar zijn als het na enige tijd goed en degelijk 
gebeurt. Aanvankelijk was het beleid op Sociale Zaken, Binnenlandse 
Zaken, Defensie en Volkshuisvesting en Bouwnijverheid zwak of minder 
gelukkig. Bepaa!d krachtig en bijzonder gunstig was echter de start van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van Financiën, van Economische 
Zaken, van Buitenlandse Zaken, van Verkeer en Waterstaat, van Maat
schappelijk Werk. Ware het monetaire beleid, het investeringsbeleid, het 
fiscaal beleid en het loon- en prijsbeleid niet meteen op de goede wijze in
gezet, het Kabinet-De Quay zou zijn vruchtbaar slot niet hebben kunnen 
waarmaken. 

Het is moeilijk een keuze te doen uit de rijke produktie, die het Kabinet 
De Quay heeft weten op te leveren. Laat ik deze keer beginnen met het 
beleid ter bevordering van gespreid bezit. Dit beleid wordt even zwaar 
door tegenstanders bekritiseerd als weleer de aanzet van de kinderbijslag 
van minister Romme, die later uitschoot als een mosterdzaad. Nu Staats
secretaris Schmelzer zijn wetsontwerp op de Algemene Spaarregeling nog 
heeft ingediend, ziet her er naar uit, dat het program-Rom me van het 
Overijssels Appèl spoedig voltooid zal zijn. Er is o.m. een Jeugdspaarwet, 
een Ambtenarenspaarregeling, een wettelijke regeling van Fiscale en 
Sociale Faciliteiten ten behoeve van Werknemers Spaarregelingen. 

Van Schmelzer naar Cals wekt de associatie van een goed begin naar 
krachtige uitbouw. Cais liep, met zijn begroting 1959 van 1 miljard 320 
miljoen, in 1963 uit naar 2 miljard 322 miljoen. Van détails moet ik mij 
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onthouden. Wie daar prijs op stelt, zou eens kunnen gaan zien naar de 
Universiteiten en Hogescholen van Amsterdam, Nijmegen, Delft, Eind
hoven. Hij zou de uitbreiding der studie-toelagen kunnen nagaan, de 
stijging der leraren- en onderwijzerssalarissen enz. enz. Cals legde in drie 
belangrijke wetten de basis voor een sluitend geheel van onderwijsvoor
zieningen en voor een moderne vernieuwing van het onderwijs in Nederland. 

Op Buitenlandse Zaken hebben wij een E.E.G.-beleid ontmoet van allure. 
Het Nieuw-Guinea-beleid is door de oppositie zwaar bekritiseerd. Maar 
als men het geheel overziet, blijkt dit toch ten onrechte. Het was een 
moeilijke opdracht. Enerzijds mocht het normbesef in ons politiek hande
len niet aan het pragmatisme van de wereldpolitiek en van de P.v.d.A. 
worden prijsgegeven, anderzijds mocht dit normbesef niet botzinnig voorbij 
gaan aan de ontwikkeling der feiten. In het zeer ingewikkelde complex 
van geestelijke motieven kon ook aan Indonesië niet worden voorbij 
gegaan. Nu het resultaat er is, valt het moeilijk te ontkennen, dat het 
maximaal bereikbare werd bereikt. Tevens werden, dat is gebleken door 
het begin van herstel der goede betrekkingen met Indonesië, de mogelijk
heden voor het toekomstig beleid ten opzichte van dit land niet verstoord. 
In ieder geval is méér bereikt dan de P.v.d.A. bij monde van mr. Burger 
reeds bij voorbaat had verklaard weg te zullen geven. Nu alles is be
eindigd, is het nuttig en billijk naast de naam van minister Luns die van 

Staatssecretaris Bot te noemen. 
Op Binnenlandse Zaken zijn wij getuigen geweest van veel aanvankelijk 

mistasten, maar daarnaast van een tenslotte geslaagd salaris- en perso

neelsbeleid onder T oxopeus. 
Op het gebied van Waterstaat en Verkeer verdienst minister Korthals 

meer lof dan hij kreeg. Met name zijn grote werken op waterstaatsgebied 
ter hand genomen. Maar wat wil men? Bij de spectaculaire verbeteringen 
der sociale voorzieningen, bij een opvoeren en gezondhouden van het 
bedrijfsleven, bij een vaak moeilijk na te rekenen maar uiterst vrucht
baar loonbeleid, bij een succesvol prijsbeleid gaat men zo gemakkelijk aan 
vele andere belangrijke zaken voorbij. Dit geldt voor vele ministereis 
bijna steeds in alle publikaties en ook voor mijn illustratieve schets van 
het optreden van het Kabinet-De Quay. Ik wil de afgeknotte schets van 
dit optreden besluiten met een paar opmerkingen van belang voor de 
toekomst. Van zeer groot belang lijken mij de opvattingen van minister 
Zijlstra over het leggen van de grondslag voor het financieel beleid in de 
trendmatige ontwikkeling van het nationale inkomen. Naar Zijlstr's me
ning kan men bij de bestedingen om conjuncturele redenen op de toe
komstige ontwikkeling van het nationale inkomen vooruitlopen of bij de 
geëffectueerde ontwikkeling achterblijven. Het een met het ander genomen, 
zal men met de bestedingen echter niet veel verder kunnen gaan dan de 
trend toelaat. Met de clausulering dat men "niet veel" verder kan gaan 
dan de trend toelaat inbegrepen, komt mij zijn opvatting gezond voor. 
Zijlstra heeft aan de praktizering ervan ook plezier beleefd en onze wel
vaart met hem. Geen overbestedingen, een goede positie der betalings
balans, een stevige deviezenreserve en een bevredigend investeringspeil 
hebben er uiteindelijk hun fundament in gevonden. Interessant is ook ge-
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weest zijn hierop gebaseerde wijze van prioriteiten-stelling. Indien men 
geen fiscaal socialisme met zijn schadelijke gevolgen voor de welvaart 
wenst, dan zal men moeten nagaan welke de gevolgen van de stijging van 
het nationale inkomen zijn voor de fiscale druk. Wordt die druk te hoog, 
dan zal men de belastingtarieven moeten herzien. Op grond van deze 
overweging heeft het Kabinet in juli 1961 een verlaging der inkomsten
belasting van 650 miljoen doorgevoerd. Het vervolg van deze opvatting is, 
dat een stijging van het nationale inkomen bij tijd en wijle verlaging der 
fiscale tarieven eist. Zo niet, dan zullen de overheidsuitgaven relatief hoger 
stijgen dan het nationale inkomen. Niet zonder meer altijd, maar wel 
doorgaans moet dit op gronden van rechtvaardigheid en welvaartsont
wikkeling ongewenst worden geacht. Zo zal dan ook de be!astingverlaging 
steeds mede paraderen op de lijst der prioriteiten van ieder Kabinet. 

Een andere opmerking van belang voor de toekomst betreft een zwakke 
zijde van het beleid van het Kabinet-De Quay, te weten het woningbouw
beleid. Ik wil die opmerking maken aan de hand van enkele cijfers. Ik 
geef 4 perioden van 3 jaren elk. Deze perioden zijn zo gekozen, dat de 
prestaties ten volle aan de betrokken bewindslieden en kabinetten kunnen 
worden toegeschreven. 

voltooide 
woningen: 

1949-50-51 - Min. In 't Veld, PvdA, Kabinet-Drees ..................... 148.757 
1954-55-56 - Min. Witte, KVP, Kabinet-Drees .............................. 197.590 
1957-58-59 - Min. Witte, KVP, Kabinet-Drees .............................. 261.066 
1960-61-62 - Min. v. Aartsen, ARP, Kabinet-de Quay .................. 244.877 

Uit deze cijfers moge blijken, dat de P.v.d.A. enige bescheidenheid past 
in het oordeel over anderen. Voorts blijkt eruit, dat ook minister Witte 
enige tijd nodig had om tot zijn hoogste rendement te komen. Wat het 
Kabinet-De Quay betreft, ook dit past bescheidenheid op dit punt. Bij een 
analyse der oorzaken van de terugval onder Van Aartsen moeten nog een 
paar cijfers worde,l vermeld. Van Aartsen bouwde in zijn 3 jaren ruim 
23.700 woningen méér in de zgn. premiesector en vrije sector dan Witte 
in zijn laatste periode. Dat was mooi en het was zijn bedoeling, want hij 
zag in meer vrijheid een argument voor hoger bouwcapaciteit. Op zich
zelf geen slechte opvatting. Echter betaalde Van Aartsen dit succes duur, 
want hij bouwde ongeveer 39.900 woningwetwoningen minder. Dit was te 
pijnlijker, omdat de behoefte aan woningwetwoningen vooralsnog het 
scherpst is. Daaruit mag de les worden getrokken, dat voorlopig iedere 
wijziging van beleid met de grootste voorzichtigheid moet worden ge
praktizeerd en dat de veiligstelling van een hoog contingent woningwet
woningen voorop zal moeten staan. Voorts wil ik graag memoreren, dat 
het Kabinet-De Quay met alle goede facetten overigens aan de vrije zater
dag verbonden, op het stuk van de bouwnijverheid door deze maatschap
pelijke ontwikkeling wel is overwoeld. Bedenken wij, dat buiten de wo
ningbouw nog voor bijna twee en een half miljard gulden aan vergunnings
aanvragen liggen te wachten (industrie, handel, scholen, recreatie, sport 
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enz.), dan ligt de conclusie voor de hand, dat een volgend Kabinet de 
bouwcapaciteit in studie zal moeten nemen en zal moeten starten met een 
royale bereidheid tot opvoering daarvan. Dat betaalbare huren bij deze 
bereidheid meetellen, zal wel niemand willen betwisten. 

DE OPPOSITIE EN DE REGERINGSPARTNERS. 

De dagbladen "Het Parool" en "Het Vrije Volk" blijken twee trouwe 
zusters te zijn. Onderling twisten mag wel en zo trok "Het Parool" in 
een artikel onder de kop "Falende Leiding" fel van leer tegen mr. Burger, 
die zijn club niet had weten op te voeren tot een socialistisch alternatief 
voor het Kabinet-De Quay. "Het Vrije Volk" weerde zich toen wel, maar 
daarmee is het ook gezegd. Toen ik echter op het Overijssels Appèl van 
februari 1963 de P.v.d.A. het ontbreken van een alternatief toeschreef, 
keerden beide zusters zich eensgezind en fel tegen mij. Gelukkig is echter 
de objectiviteit in de P.v.d.A. niet dood. In een interview van het Algemeen 
Handelsblad van 2 maart 1963 komt mr. J. van den Bergh, secretaris 
van de P.v.d.A.-jongeren-organisatie, eerlijk verklaren: "Goed, ja, ik ben 
het hierin eens met dr. De Kort." Ik ben daar blij mee, want vóór alles, 
dus ook vóór het verwijt, roept het negativisme der oppositie gevoelens 
van zorg op. Het is niet in 's-Iands belang als een grote politieke partij, 
die vele constructieve krachten herbergt en voorheen onder Drees aan 
land en volk duidelijke diensten bewees, vier lange jaren een overwegend 
gemis aan constructieve oppositie demonstreert. Zijn ruim 60 moties een 
blijk van alternatief? Het aantal zelf wijst er reeds op, dat men er eerder 
een blijk van concurrentie in moet zien. Zat er een alternatief in het 
verwoede vasthouden aan de algemene geleide loonpolitiek? Loopt men zo 
de essentiële delen van het regeringsbeleid langs, dan ontmoet men wel 
opbieden en naar later bleek onnodige en bittere kritiek, doch zelden een 
wezenlijke verbetering. Met het vaststellen, dat van een alternatief geen 
sprake was, wordt natuurlijk niet beweerd, dat alle kritiek van de 
oppositie onjuist was of dat zij in het geheel niet constructief optrad. 
Een belangrijk voorbeeld van het laatste biedt haar houding bij de Mam
moetwet en haar uiteindelijk meegaan met de loonpolitiek van minister 

Veidkamp. 
De ervaringen met de V.v.D. als partner zijn voor wat haar geest-

verwanten in het Kabinet betreft gunstiger dan voor wat de fractie aan
gaat. Belangrijke uitzonderingen op de koop toe genomen, mag men m.i. 
toch niet ontevreden zijn. De samenwerking der christen-demokratische 
partijen (A.R.P.-C.H.U. en K.V.P.) heeft in de afgelopen 4 jaren aan in
tensiteit en onderling begrip gewonnen. Voor mij staat vast, dat dit in 

het belang van land en volk voort moet gaan. 

DE AARD VAN HET KABINET-DE QUAY. 

Het is bekend, dat ik het verstandig acht, dat een formateur reeds in 
zijn program de tegenstellingen, die hij tussen politieke partijen wéét 
te leven, duidelijk tracht te overbruggen. Slaagt hij daarin niet of méént 
hij daarin bepaald niet te zullen slagen, dan is de opvatting, dat het 
tijdens de rit nog kan meevallen, niel verwerpelijk. Immers, al werkende, 
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kan een regeringsformatie vertrouwen winnen en een weg uit de moei
lijkheden vinden. De formateur van het Kabinet-De Quay had geen keus 
en moest dus wel proberen onder weg de oplossingen te vinden. De vraag 
rijst echter: wat te verkiezen valt als er wel een keus is. Wat leert ons op 
dit stuk het Kabinet-De Quay? Ik meen, dat het Kabinet-De Quay ons op 
dit stuk heel wat heeft geleerd. Vooreerst is gebleken, dat het adagium 
"komt tijd, komt raad" ook in de politiek inderdaad passend kan zijn 
tot zelfs in zeer gewichtige zaken. Een voorbeeld daarvan biedt het com
promis bij de kinderbijslagwetten. Een niet te verwaarlozen les! Het Ka
binet-De Quay leert ons echter nog iets zeer belangrijks en wel, dat er bij 
zeer gewichtige verschillen, waarin geen compromis wordt gevonden, 
niets te bereiken valt tegen een Kamermeerderheid in. Voorbeelden daar
van leveren de Mammoetwet en de nota over de commerciële televisie. 
In het éne geval dreef de Regering haar wil door met behulp der oppositie. 
In het ándere geval blokkeerde een Kamermeerderheid het opgedreven 
verlangen van een Kamerminderheid en het inzicht der regering. In beide 
gevallen gaf de regering m.i. blijk van wijs beleid, bij de Mammoetwet 
met door te zetten, bij de commerciële televisie door te wijken. Bloemen 
van parlementair welbevinden zie ik er echter ook weer niet in. Eveneens 
een niet te verwaarlozen les! Als men zich al deze lessen tijdig realiseert, 
en de kunst der mogelijkheden, die politiek heet, vraagt daarom, dan lijkt 
mij het uitgangspunt: "poog te overbruggen bij de aanvang" iets beter 
dan het uitgangspunt "komt tijd, komt raad". 
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Nieuwe boeken 

EMIL LUDWIG, Hindenburg, 
Legende und Wirklichkeit, 
Hamburg 1962, Rütten & Loenig 
Verlag, 287 blz. 

Emil Ludwig heeft reeds enige 
veelgelezen biografieën op zijn 
n?am sta~m, o.a. over Napoleon, 
die ook 10 Nederlandse vertaling 
v~rscheen. Zijn laatste werk houdt 
zich bezig met de figuur van Hin
denburg (1847-1934), de man, die 
geroepen tot het hoogste ambt in 
zijn land, een coalitie met de Nazi's 
niet kon tegenhouden. Met de be
~oeming van Hitier tot rijkskanse
her op een ogenblik waarop deze 
alles ?f niets kon eisen, was zijn 
rol uitgespeeld. Hitier liet hem 
zijn. tijd ui~dienen. I}indenburgs 
rol 10 de DUitse geschiedenis was 
tragisch. Ludwig nam zich reeds 
voor deze rol te beschrijven toen 
Hitler .. het pleit reeds gewonne~ had. 
Het lijkt ons terecht, dat dit boek 
geroemd wordt als een van zijn 
beste .werken. Rondom de figuur 
van HlOdenburg tekent hij de ge
schiedenis van de periode rondom 
de eerste wereldoorlog en het ein
d~ van de republiek van Wei mar. 
HIndenburg zelf was er zich van 
bewust, dat hij zijn volk en zijn 
land niet heeft kunnen helpen. De 
tr.agiek .. van zijn persoonlijkheid 
vindt zijn volle weerslag in dit 
werk, dat boeit van de eerste tot 
de laatste bladzijde. Het telt ver
scheidene interessante foto's. 

JOSEPH NOVAK, Homo Sow
jeticus, Bern 1962, Alfred 
Schertz Verlag, 410 blz. 

Met de boeken van Mehnert en 
Milier, die ook de sowjetmens be
schreven, behoort "Homo Sowjeti
cus" van Joseph Novak tot de bes-

te die over dit onderwerp zijn ver
schenen. Het is natuurlijk interes
sant het boek van Mehnert (Der 
Sowjetmensch) en dat van de En
gelsman Wright Miller (De men
sen in Rusland) naast het werk 
van Novak te leggen en dan te 
gaan vergelijken. Laten we ons 
ertoe bepalen te zeggen, dat wie 
Milier of Mehnert (of beide) reeds 
gelezen heeft zich geen gras voor 
de voeten behoeft weggemaaid te 
weten. Dr. Ernst Kux, wiens arti
kelen in de Neue Zürcher Zeitung 
velen bekend zullen zijn, noemt het 
boek van Novak een eerste klas 
analyse van de menselijke ver
houdingen in de sowjetmaatschap
pij en hij wijst terecht op de grote 
indringendheid waarmede Novak 
zijn onderwerp heeft behandeld. 
Veel meer dan een reisverslag dus. 
Het is een boeiend menselijk doku
ment dat diep onder de oppervlak
te graaft. Van harte aanbevolen. 

THEORIE VAN DE ECONO
MISCHE POLITIEK; onder 
redactie van prof. dr. J. E. An
driessen en prof. dr. M. A. G. 
van Meerhaeghe. Uitgegeven 
door H. E. Stenfert Kroese N.V. 
Leiden, 1962, 491 blz. 

Dit kloeke boek is samengesteld 
uit bijdragen van Nederlandse en 
Belgische auteurs. Het beoogt een 
overzicht te geven van de stand 
van ~aken met betrekking tot de 
theOrie van de economische poli
tiek op in beginsel alle gebieden 
van d~ economische politiek. Deze 
verschillende gebieden zijn behan
deld door specialisten. Het onver
mijdelijke gevolg daarvan is een 
zekere ongelijkheid in de niveau's 
van de bijdragen en een tamelijk 
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gebrekkige systematiek. Dit neemt 
niet weg dat het boek een zeer 
waardevolle aanvulling geeft op 
de literatuur over deze onderwer
pen, niet in de zin van vernieu
wingen van de theorie - althans 
niet in alle bijdragen - maar eer
der in de zin van een kritische 
samenvatting van het bestaande. 
Zou men toch systematiek willen 
brengen in een overzicht van de 
inhoud, dan zou dit als volgt kun
nen gebeuren. Het boek wordt ge
opend met een principiële beschou
wing over de doeleinden en de cri
teria van de economische politiek 
(Hennipman), waarna als twee be
langrijkste doeleinden de econo
mische stabiliteit (Andriessen) en 
de evenwichtige groei (Tinbergen) 
worden besproken. De hoofd
stukken over monetaire aspecten 
(Devreker) en openbare financiën 
(De Ridder) zou men kunnen be
schouwen als te handelen over 
enige belangrijke groepen van in
strumenten van de economische 
politiek. De overige hoofdstukken 
zouden dan afzonderlijke gebieden 
van de economische politiek 
betreffen: de inkomensverdeling 
(Oort), de mededinging (Lambers) 
internationale aspecten (Van 
Meerhaeghe) en enkele sectoren 
als de landbouw, het vervoer, de 
energie, de woningbouw en de dis
tributie (Van Rompuy). Het slot
hoofdstuk behandelt hulpmiddelen 
van de economische politiek, met 
name de macro-economische be
schrijving van een economische 
struktuur en modellen en hun toe
passing (De Wolff). 
Het eerste hoofdstuk is bijna een 
boek op zich zelf. Het beslaat 100 
bladzijden en is zeer zorgvuldig 
geschreven en voorbereid met een 
grote kennis van de literatuur. 
Het is bovendien boeiend geschre
ven. Men leest het bijna als een 
speurdersroman. De auteur vraagt 
zich af wat de doeleinden van de 
economische politiek zijn. Hij on
derwerpt een hele reeks van stel
lingen te dien aanzien aan een kri
tisch onderzoek. Deze reeks is 
zodanig gekozen dat zij de lezer 
steeds dichter voert tot datgene 
wat de auteur als de waarheid 
beschouwt. Het is alsof alle moge-
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lijke daders een voor een de revue 
passeren, de een na de ander 
wordt weggestuurd en ten slotte 
degene overblijft die "het gedaan 
heeft". Het dan volgende gedeelte 
over de instrumenten van de eco
nomische politiek is in vergelijking 
met het voorgaande minder boei
end, maar niet minder waardevol. 
De kern van het betoog is naar 
het inzicht van Uw recensent te 
vinden op bladzijde 74, 75: 
"Het verdelen van de economische 
verschijnselen in doeleinden en 
middelen is derhalve slechts met 
veel voorzichtigheid en voorbehoud 
mogelijk, in hoofdzaak alleen in 
voorlopige zin bii het behandelen 
van beperkte problemen. Eigenlijk 
zijn, zoals in het begrip van de 
sociale welvaartsfunctie tot uit
drukking komt, alle economische 
grootheden, handelingen en instel
lingen in hun geheel een complex 
van middelen; het is het einddoel 
der economische politiek dit zo
danig te beïnvloeden, dat de wel
vaartsfunctie van de overheid 
wordt gemaximeerd en de econo
mie heeft het hiervoor benodigde 
inzicht in de economische ver
schijnselen en hun onderling ver
band te verschaffen. 
De op een zeker ogenblik bestaan
de preferentieschaal van de over
heid is door al deze oorzaken niet 
of nauwelijks grijpbaar, te minder 
omdat de welvaartsfunctie een 
bijna onoverzienbaar aantal vari
abelen kan bevatten." 
Met dit artikel heeft Hennipman 
een belangrijke en stimulerende 
bijdrage geleverd tot het denken 
over de beginselen van de econo
mische politiek in ons land. 
Andere bijdragen in de bundel 
worden minder goed gedekt door 
de titel van het boek. Verscheide
ne opstellen behandelen niet zo
zeer de theorie van de economi
sche politiek als wel bepaalde theo
retische gedachtengangen achter 
de economische politiek. Dit geldt 
ook voor het opstel over de econo
mische stabiliteit. Niettemin is ook 
dit zeer aanbevelenswaardig; het 
is bovendien goed en zelfs geestig 
beschreven. Het behandelt vooral 
de middelen tot voorkoming van 
de inflatie en geeft behalve theorie 
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ook enige vuistregels, die de lezer 
van nut zijn voor het volgen van 
het betoog. 
Het opstel over de evenwichtige 
groei zou men kunnen typeren als 
een verbale beschrijving van de 
opstelling van een ontwikkelings
programma, waarbij naast econo
mische ook sociale en bestuurlijke 
aspecten betrokken worden. Het 
is zeer eenvoudig van taal en struc
tuur en bevat onder meer een plei
dooi voor centrale besluitvorming 
inzake de financiering van de ont
wikkeling en de overheidsbegro
ting. 
In het hoofdstuk over de monetaire 
aspecten is de theorie slechts zeer 
globaal behandeld. Het geeft voor
namelijk een beschrijving van de 
instituties op dit gebied, in ruime 
zin genomen, en is als zodanig nut
tig. In elk geval is het gespeend 
van doctrinaire vooringenomen
heid. Dat geldt ook voor de voor
gaande opstellen, maar dit euvel 
wordt nu eenmaal in de monetaire 
en financiële wereld meer aange
troffen dan op veel andere gebie
den van de economie. 
De behandeling van de openbare 
financiën heeft enigszins het ka
rakter van een naslagwerk: het is 
meer geschikt als middel tot inci
dentele oriëntering dan als lees
stof. Een theoretische fundering 
geeft het alleen voor de conjunc
tuurpolitiek. De schrijver toont 
zich kritisch ten opzichte van de 
financiële politiek in België. 
Het is in het bestek van deze korte 
aankondiging niet doenlijk om alle 
hoofdstukken afzonderlijk te be
spreken. Een uitzondering zouden 
wij nog willen maken voor de bij
drage over de inkomensverdeling. 
Deze bevat een beheerste, bewon
derenswaardig objectieve uiteen
zetting van dit controversiële on
derdeel van de economische poli
tiek. Het is goed, maar ietwat ge
leerd geschreven. 
Voor alle bijdragen in dit boek 
geldt dat zij hun onderwerp pre
senteren bijgewerkt tot op de laat
ste ontwikkelingen. Deze actuali
teit van het werk, samen met zijn 
veelomvattendheid en de magi
strale inleiding van Hennipman 
maken het tot een boek dat niet 

alleen het lezen maar ook het aan
schaffen ten volle waard is voor 
iedereen die enige belangstelling 
heeft voor de economische politiek. 

M. v. A. 

JAN TINBERGEN, Shaping the 
World economy suggestions for 
an international economic poli
cy). 'Twentieth Century Fund 
New Vork 1962. 

Het recente boek van professor 
Tinbergen is een totaalvisie van de 
hoogleraar in "Development plan
ning" en de directeur van het Ne
derlands economisch instituut te 
Rotterdam. Publicaties en rede
voeringen uit het verleden worden 
door deze studie omvat. Aan het 
geheel werkte een team van het 
N.E.1. mee. 
De kern van het boek is een plei
dooi voor een geplande internatio
nale welvaarts-economie door mid
del van supra-nationale lichamen. 
Daarbij behandelt de schrijver de 
politieke en economisch-sociale we
reldverhoudingen, het probleem 
van de ontwikkelingslanden, het in
ternationale handelsverkeer en de 
handelspolitiek, de positie van de 
Verenigde Naties en de taak van 
het Westen. 
Het boek valt feitelijk in vier stuk
ken uiteen: een wereldpolitieke 
schets van de positie van het Wes
ten en het ontwikkelingsprobleem, 
voorstellen voor een toekomstige 
wereldeconomie, conclusies, en ten
slotte als aanhangsel een overzicht 
van goederenovereenkomsten, we
reldhandel, investeringen en een 
economische structuuranalyse van 
Afrika, het midden-Oosten, Zuid
Oost-Azië en Latijns Amerika. 
In het eerste deel schetst de schrij
ver hoe de koloniale landen wel in
vesteerden in infra-structuur en 
produktie-middelen, maar dat de 
ontwikkeling: het inkomen per 
hoofd van de bevolking, sterk ach
terbleef. Bovendien vergroot deze 
kloof zich nog omdat de welvaart 
in het Westen sneller stijgt dan die 
in de ontwikkelingslanden. 
De handelspolitiek en de industria
lisatie werden sterk gericht op het 
belang van het moederland maar 

71 



-

anderzijds waren de ~eografische 
integratie en de positieve econo
mische gerichtheid winstpunten 
van het koloniale tijdperk. 
In een zeer heldere en beknopte 
vorm worden de technologische, 
economische, psychologische, poli
tieke, historische en geografische 
oorzaken van de armoede in de 
ontwikkelingslanden beschreven. 
Vervolgens wordt de positie van de 
twee "doktoren" geschetst: het 
communistische blok en de weste
lijke landen, waarbij de eerste over 
meer instrumenten van economi
sche politiek beschikt, maar het 
Westen wel efficiënter werkt. 
Bovendien wordt de noodzaak van 
ontwikkelingsplannen algemeen 
door de Westerse deskundigen er
kend. Daarbij is de les van de der
tiger jaren duidelijk: het falen van 
het nationalisme in de economische 
politiek. 
In het gedeelte dat handelt over de 
wereld-economie van de toekomst 
wordt een aantal concrete voor
stellen gedaan. 
De internationale gezamenlijke 
verantwoordelijkheid moet leiden 
tot een internationaal budget voor 
ontwikkeling. 
Samenwerking in V.N.-organen en 
vooral coördinatie) betekent mèt 
de communistische regiems een 
stap in de richting van "peaceful 
coëxistence" zetten. 
De Ecosoc moet voorzien worden 
van een internationaal planbureau 
voor wenselijke ontwikkeling. 
Onevenredige inkomensongelijk
heid bederft de internationale sa
menleving en gestreefd moet wor
den naar evenwichtige internatio
nale groei en ontwikkeling. 
Investeringen moeten meer op ar
beid dan op kapitaal zijn gericht 
en een multi-Iaterale verzekering 
is nodig tegen niet-economische ri
sico's valuta-problemen, oorlogs
schade en onvoldoende vergoeding 
in geval van nationalisatie. 
Tenslotte stelt de schrijver dat het 
nodig is te komen tot een vrijma
king van de wereldhandel, coördi
natie op het gebied van de finan
ciële en monetaire hulp, en het af
sluiten van nieuwe en verbetering 
van de bestaande goederenover
eenkomsten. 
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De samenvatting en conclusies stel
len nog eens de drievoudige huidi
ge wereldbedreiging aan de orde: 
kernoorlog, armoede van de ont
wikkelingslanden en het politieke 
en economische communisme. 
Supra-nationale instellingen zullen 
het optimum van een mengvorm 
van "free enterprise" en "regimen
ted economy" moeten nastreven. 
Een centraal ontwikkelings- en 
een financieel- en monetair bureau 
moeten worden gevormd om effi
ciëncy en solidariteit te verwezen
li[ken in de internationale verhou
dingen. 
Binnen het kader van de Verenig
de Naties moet in samenwerking 
met de communistische landen, het 
oog worden gericht op een werke
lijke internationale gemeenschap. 
De Westerse landen moet niet po
gen hun visie aan de niet "gecom
mitteerde" landen op te leggen, 
deze landen moeten onafhankelijk 
van Oost en West blijven en als de
ze beide het oneens zijn, kunnen 
beslissen. 
Een wereldregering veronderstelt 
het aanvaarden van een rechtma
tig gekozen gezag door alle be
trokkenen. 
Het nieuwe boek van Tinbergen 
heeft als belangrijkste verdienste 
dat in kort bestek een totaalvisie 
wordt gegeven. Bovendien is de 
studie in een facinerende en zeer 
aantrekkelijke stijl geschreven. 
Diverse economische begrippen 
worden daarbij nauwkeurig en hel
der omschreven op een wijze die 
bijvoorbeeld ook aan Zijlstra en 
Pen eigen is. 
In beknopte vorm wordt zeer veel 
gezegd over "free enterprise", 
schaduwprijzen, ondeelbaarheden 
en bepaalde passages dient men 
enkele malen te herlezen. 
De compositie van het werk is eer
der artistiek dan logisch, meer die 
van de grootmeester dan van d 
docent. Wie de colleges van Tin
bergen kent, herkent hier voortdu
rend de uitsrpaken van de magister. 
Het bezwaar is dan ook dat diverse 
problemen steeds weer met andere 
nuanceringen opnieuw aan de orde 
komen. 
Misschien is ook de inbreng van de 
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leden van de staf van het N.E.1. 
de oorzaak van het ontbreken van 
de strakke lijn, hetgeen overigens 
niet tot onduidelijkheid leidt. 
Kenmerkend is, dat gematigdheid 
van de kritiek op het "kapitalisti
sche systeem" waarvan zonder 
meer de woorden worden erkend. 
Merkwaardig is ook de uitspraak 
over het internationale democrati
sche socialisme dat te weinig le
ring heeft getrokken uit zijn inter
nationale politieke programma's, 
omdat de vertegenwoordigers in 
nationale regeringen, belast met 
veelal nieuwe verantwoordelijk
heid, bevreesd waren zich te bIn
den. 
De kern van de suggesties van 
prof. Tinbergen maakt een beslis
sing noodzakelijk over de mate en 
de richting waarin men een inter
nationale plan politiek zal willen 
voeren. 
De principes en de praktijk van de 
hulpverlening, de begeleiding van 
de investeringen, de handelspolitie 
en de goederenovereenkomsten de 
industrialisatie en de internationa
le arbeidsverdeling en tenslotte de 
uitbouw van de Verenigde Naties, 
vormen vraagstukken waarover 
het Westen zich moet uitspreken. 
De aanhangers van de christelijke 
democratie hebben daarbij natio
naal en internationaal een grote 
verantwoordelijkheid. 

mr. H. A. Homan. 

KERKELIJKHEID EN KERKS
HElD IN NEDERLAND, com
mentaar op de gegevens van de 
kerkelijke registratie-1960 en de 
eerste uitslagen van de volkstel
ling-1960. (12 pag.), memoran
dum no 140 van het Katholiek 
Sociaal-Kerkelijk Instituut (Kas
kil, Den Haag (januari 1963). 

De conclusies waartoe dit voorlo
pig rapport (een aanvullend deel 
volgt binnen enkele maanden) 
komt, luiden kort samengevat: de 
toeneming van de onkerkelijkheid 
is slechts voor een klein gedeelte 
toe te schrijven aan de Katholieke 
bevolkingsgroep. Men moet deze 
conclusie echter enigszins anders 
lezen: Binnen de Katholieke bevol
kingsgroep is de "openlijke" afval 

nog niet gro'ot (bij andere kerkge
nootschappen wel, met name bij de 
Nederlands Hervormden), maar 
"latente" verschijnselen van ver
val zijn wel degelijk aanwezig. Ook 
dit laatste verschijnsel signaleert 
het Kaski-commentaar. 
Opmerkelijk is het verband, dat 
wordt gezocht tussen de "religieu
ze vitaliteit" en de "politieke or
thodoxie". Dit leidde tot de con
clusie, dat het aantal Katholieken 
dat niet op de Katholieke partij 
stemt, en dat ongeveer even groot 
is als het aantal non-paschanten, 
bij benadering dezelfde groep uit 
zou maken. 
Deze laatste conclusie is, hoe inte
ressant ook, zeer aanvechtbaar; 
wij zouden dit niet-noodzakelijke 
verband dan ook liever willen rang
schikken onder de vele vragen die 
ook voor het Kaski voorshands nog 
onbeantwoord zijn gebleven. 

J. v. d. H. 

PROF. DR. M. MULDER e.a. 
"Mensen, Groepen, Or!ilanisa
ties" Deel I 356 pag). uitgege
ven door Van Gorcum en Comp. 
N.V. - Dr. H. J. Prakke en H. 
M. G. Prakke, Assen, 1963 
(f 37,80 per 2 delen). 

Dit boek is het resultaat van een 
langdurig door velen ingesteld em
pirisch onderzoek naar de "socia
le" mens in zijn verhouding tot de 
ander en tot de groep en omge
keerd. Hoe gedraagt de mens zich 
in de hem omringende maatschap
pij, hoe reageert hij daarop, welke 
invloed heeft de groep, de organi
satie, de maatschappij op zijn ge
dragspatroon. 
Bij het onderzoek is niet uitgegaan 
van een louter wetenschappelijke 
"studeerkamer" -benadering, het 
onderzoek is empirisch op'gezet, 
uitgaande van de werkelijkheid: 
observatie - methode (veldstudie), 
survey (interview). 
Doel van de wetenschap is het vin
den en vastleggen van samenhan
gen en wetmatigheden, waaruit de 
theorie tevoorschijn komt. In de 
empirische gedragswetenschappen 
moeten deze wetmatigheden en sa
menhangen passen op de realiteit. 
Daarom wordt de mens bezien zo-
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veel mogelijk in zijn eigen milieu, 
zijn eigen situatie. 
In dit eerste deel worden een aan
tal verschillende onderzoekings
methoden nader verklaard en aan 
de hand van verrichte onderzoekin
gen toegelicht: de veldstudie, het 
survey, het laboratorium-experi
ment en mengvormen hiervan. 
Een van de treffendste stukken 
van dit boek kan men vinden in het 
begin van het derde hoofdstuk "De 
waarneming van de andere men
sen", het gedeelte dat handelt over 
de interpersoonlijke waarneming. 
In deze tijd, waarin steeds meer 
wordt geschreven en gesproken 
over "samenwerking" bestaat een 
reële behoefte aan een diepgaan
de studie naar de achtergronden 
van dit streven naar samenwer
king. Aan deze behoefte komt dit 
werk volkomen tegemoet en wij 
hopen dan ook, dat het niet alleen 
in handen zal blijven van de theo
retisch geïnteresseerde vakpsy
chologen en -sociologen, maar 
dat dit werk ook zijn weg zal vin
den naar allen, die op enigerlei wij
ze betrokken zijn met de opbouw 
en concretisering van die samen
werking. 
Met belangstelling zien wij het vol
gende deel van deze studie tege
moet. 

PROF. MR. A. MULDER en 
MR. M. R. MOK, Kartelrecht 
(360 pag.) uitgegeven door N. 
Samson N.V., Alphen aan de 
Rijn, 1962. 

Dit werk, dat zich bezig houdt met 
een nauwkeurige behandeling van 
de in Nederland geldende mede
dingingswetgeving, werd geschre
ven met een tweeledig doel: ener
zijds het voorzien in een behoefte 
aan een systematisch, allesomvat
tend overzicht van de mededin
gingswetgeving, ten behoeve van 
het bedrijfsleven, dat regelmatig 
wordt geconfronteerd met deze ma
terie, anderzijds moest het werk 
ook dienst kunnen doen voor stu
diedoeleinden. Deze laatste doel
stelling heeft tot gevolg gehad, dat 
het commentaar soms iets verder 
gaatdanvoor de eerste doelstelling 
nodig zou zijn geweest. Het strekt 
de schrijvers tot eer, dat zij on-
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danks het tweeledig karakter van 
het werk er in zijn geslaagd een 
voor de geïnteresseerden helder 
commentaar te geven, het eerste 
op dit nog steeds in belangrijkheid 
toenemende terrein. 

Het belangwekkende van dit 
boek is het feit, dat men zich niet 
heeft beperkt tot het becommenta
riëren van de wetgeving op het ge
bied van de mededinging (Wet op 
de economische mededinging van 
1956 en de verschillende besluiten), 
maar dat ook de historische ach
tergronden van de kartelwetgeving 
in Nederland worden beschreven. 
Hierdoor wordt dit werk tot een 
volledige documentatie over dit 
onderwerp. 

Als wij een aanmerking moesten 
hebben, dan zou dit zijn, omdat het 
Europese kartelrecht (K.S.G. en 
E.E.G.) een vrij beknopte behan
deling heeft gekregen. Gezien de 
toezegging, dat t.z.t. ook een af
zonderlijk deel aan dit Europese 
Kartelrecht zal worden gewijd, 
kunnen wij met de summiere be
handeling ervan in dit werk vrede 
hebben. 

Wets- en verdragsteksten en een 
uitvoerig register vervolledigen dit 
werk, dat wij van harte willen aan
bevelen. 

H. 
DR. J. F. LESCRAUWAET 

M.S.C., Compendium van het 
Oecumenisme, (187 blz.) J. J. 
Romen en Zonen, Roermond, 
1962. 

Van de zes wereldebewoners zijn er 
twee christen, en die twee zijn het 
onderling oneens. Er zijn momen
teel 2124 christelijke groeperingen 
met een eigen naam bekend. Reeds 
vanaf de eerste tijden van het 
Christendom zijn scheuringen voor
gekomen, maar ook steeds wer
den verzoenings- en herenigings
pogingen ondernomen. Zo volgde 
op het eerste grote verschil van 
mening, ontstaan door de leer van 
Arius, het eerste Oecumenisch con
cilie van Niceai na de breuk met 
de Reformatie in de zestiende eeuw 
volgde het Concilie van Trente. 
Het Oecumenisme van onze eeuw 
vertoont geheel nieuwe aspecten, 
hoewel deze voor een groot deel 



gebaseerd zijn op ervaringen van 
vroegere tijden. Zowel van Katho
lieke als van niet-katholieke zijde 
werden en worden initiatieven tot 
hereniging ondernomen, waarbij 
het iaar 1894 als beginpunt geldt 
van .het werkelijke katholieke oecu
menlsme. 
De auteur is er in geslaagd in dit 
Compendium een vrijwel compleet 
overzicht te geven van de toenade
ringspogingen tussen de geschei
den christelijke kerken. Op zeer 
overzichtelijke wijze schetst hij 
een beeld van het Oecumenisme 
door de eeuwen heen. Een karak
teristiek van de verschillende vor
men van christendom en een lite
ratuurlijst completeren dit prakti
sche boek. 

LEONARD SCHAPIRO, Die Ge
schichte der Kommunistische 
Partei der Sowjet-Union, Frank
furt 1962, S. Fischer Verlag, 711 
blz. 

Het gerenommeerde werk van Leo
nard Schapiro over de Russische 
revolutie verscheen oorspronkelijk 
in het Engels. Zoals te verwachten 
was, heeft Fischer Verlag dit boek 
nu ook opgenomen in zijn nieuwe 
serie paperbacks, waarmede de 
Duitse uitgever een uitstekend 
werk aan deze zo voortreffelijke 
serie toevoegde. Schapiro behoort 
tot de elite van de kenners van het 
kommunisme en geniet terecht 
grote faam. Deze geschiedenis van 
de Communistische Partij van de 
Sowjet-Unie voorzien van een uit
gebreide documentaire bijlage is 
neergeschreven vanuit een zorg
vuldige bestudering van omvang
rijk materiaal. Het is overigens 
geen gemakkelijk boek. Daarvoor 
is zijn geschiedenis te gedetail
leerd zonder, althans op het oog, 
vele nieuwe feiten te brengen. 
Maar wie zich aan een zorgvuldige 
lezing zet, ontdekt voor zich zelf 
vele mogelijkheden reeds verwor
ven kennis opnieuw te toetsen. 

RICHARD PIPES, Die Russi
sche I ntelligentsia, Stuttgart 
1962. W. Kohlhammer Verlag, 
230 blz. 

Deze onder redaktie van Richard 

Pipes oorspronkelijk in het Engels 
verschenen studie bevat elf opstel
len van deskundigen, onder wie 
Leonard Schapiro, Gustav Wetter, 
Leopold Labedz etc. Zij behande
len o.a. de historische ontwikke
ling van de Russische intelligent
sia, zijn struktuur, ideologie en we
tenschap in de Sowjet-Unie en de 
intelligentsia in communistisch 
China. Uit deze opstellen komt de 
persoonlijke kijk van de auteurs 
duidelijk naar voren en de vraag 
wie deze intelligentsia nu eigenlijk 
is wordt verschillende beantwoord. 
Maar het ging erom het licht te la
ten vallen op de voornaamste as
pekten van het hier behandelde 
onderwerp. Zo ontstond een boeiend 
boek, dat graag gelezen zal wor
den door iedereen, die in de ver
houdingen in de Sowjet-Unie ge
interesseerd is. 

V. 

MR. L. W. C. SCHOLTEN, Tijd 
voor verantwoording. 31 blz. 
Franeker 1962. 

De Tweede Kamerfractie der An
ti-Revolutionaire Partij heeft zich, 
naar de mening van de schrijver, 
te verantwoorden voor haar beleid 
t.a.v. een drietal belangrijke 
vraagstukken, die zich onder het 
kabinet-De Quay hebben voorge
daan, nl. de woningbouwcrisis van 
einde- 1960, de oplossing van de 
Nieuw-Guineakwestie en de hou
ding tijdens het mammoetdebat. 
De gemaakte fouten zijn: het uit 
het oog verliezen van de juiste on
derlinge verhouding tussen rege
ring en volksvertegenwoordiging, 
het handelen in strijd met het be
ginselprogram der partij, dat 
spreekt van de zedelijke roeping 
der overheid t.a.v. Nieuw-Guinea 
en het stemmen door een deel der 
fractie vóór de mammoetwet van 
mr. Cals zonder dit te motiveren, 
hetgeen de vertrouwensband tus
sen kiezers en gekozenen schendt. 
Prof. Scholten aarzelt niet dreigen
de geluiden te doen horen en 
spreekt zelfs over uittreden. Sar
castisch spreekt hij herhaaldelijk 
van "de dusgenaamde topleiding" 
der partij. Wie belang stelt in de 
diepgaande principiële discussies, 
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die in a.r.-kring reeds geruime tijd 
aan de gang zijn, late deze goed 
geschreven brochure niet ongele
zen. 

W.G. 

DR. J. A. H. J. S. BRUINS 
SLOT, Kleine partij in grote we
reld. 132 blz. Kampen 1963. 

Een goed geschrift van de leider 
der A.RAractie in de Tweede Ka
mer. Zijn these is: De christelijke 
politiek is als nationale politiek 
ontstaan. Maar object van christe
lijke politiek is niet alleen een volk, 
een staat, een blok van staten, een 
continent, het is de wereld. De 
groeiende betekenis van de interna
tionale politiek brengt een nieuwe 
probleemstelling, die om een nieu
we principiële benadering vraagt. 
Ook deze politiek zal een christe
lijke moeten zijn. "De politiek is 
wereldpolitiek geworden en men 
kan als Christen die niet benade
ren, er voor zich geen plaats in be
palen zonder daarin van de gebo
den en beloften van God uit te 
gaan."' Aan de bespreking van het 
eigenlijke onderwerp gaat een kort 
hoofdstuk vooraf over politieke be
langstelling. Kritische zin tegen
over eigen standpunten èn ver
trouwen in de toekomst der A.R.P. 
zijn gelijkelijk de kenmerken van 
deze pocket. 

W.G. 

TIBOR MENDE, China-wereld
macht van morgen, Baarn 1962, 
N.V. Het Wereldvenster, 299 
blz. 

Wij hebben in deze rubriek inder
tijd reeds de Franse uitgave be
sproken van dit boek van Tibor 
Mende en de hoop gekoesterd, dat 
van deze prachtige reportage een 
Nederlandse vertaling zou ver
schijnen. Dit is nu gebeurd. De 
uitgever heeft er een aantal inte
ressante foto's aan toegevoegd. 
De vertaling geschiedde door E. 
D. van der Vossen-Knegt. Mende, 
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die vooral als radiocommentator 
bekendheid geniet, is van afkomst 
Hongaar. Hij schreef reeds een be
langwekkend boek over Neroe. Dit 
boek ontstond naar aanleiding van 
een verblijf in de communistisch 
China en het geeft een beklem
mend beeld van de rode kolos, die 
thans een open breuk heeft be
werkt met zijn grootste wapen
broeder. Wat Mende heeft geschre
ven levert voor dit geschil een hel
dere achteq;Jrond. Het is boeiend 
geschreven In een aparte stijl. De 
Nederlandse vertaling verschijnt 
wel op een bijzonder actueel mo
ment. Wie de gebeurtenissen van 
thans met belangstelling volgt, mag 
zich deze reportage niet laten ont-
gaan. 

DR. B. NAAIJKENS, Gods Na
bijheid, (598 blz.), Nederland's 
Boekhuis, Tilburg (1962). 

In het eerste deel van dit boek, dat 
als ondertitel draagt "Begeleiding 
en beschouwingen op de weg naar 
een christelijke gebedspraktijk", 
beschrijft de auteur de belangrijk
ste christelijke geloofswaarheden. 
Het besef van deze waarheden zal 
er immers in hoge mate toe bijdra
gen het gebed vruchtbaarder te 
doen zijn, daar het gebedsleven 
een diep geloof als levenshouding 
veronderstelt. In een volgend deel 
worden de algemene voorwaarden, 
wenken en richtlijnen voor de be
oefening van het eigenlijke gebed 
behandeld. Vervolgens wordt die
per ingegaan op deze onmisbare 
voorwaarden voor een effectief en 
succesvol gebed. 
Voor een zich ontwikkelend geeste
lijk leven is het van groot belang 
een schema te volgen. Dit werk, 
dat zich richt tot Priesters, reli
gieuzen en ernstige leken biedt een 
dergelijk schema en zal een waar
devolle bijdrage en praktische 
richtlijn kunnen betekenen voor de 
beoefening en de verzorging van 
het dagelijks gebed. 
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De Bezitsvorming tijdens de 
tweede ambtsperiode van 

Staatssecretaris Schmelzer 
DOOR DR. J. A. M. CORNELISSENS 

NUMMER 3 

Ruim vijf jaar geleden wijdde de redactie van het Katholiek Staat-
kundig Maandschrift een speciaal nummer aan de bezitsvorming. 

Deze gebeurtenis legt op zich reeds getuigenis af van het feit, welke 
betekenis in K.V.P.-kringen wordt gehecht aan de vorming van persoonlijk 
bezit. 

In een voorwoord op een zevental artikelen vroeg Prof. Romme de 
aandacht voor een drietal punten, die ook thans nog voor de bezits
vorming hun actuele betekenis hebben behouden. 

Allereerst pleit de auteur voor een inkomensverbetering binnen het 
kader van een vrijere loonvorming, waar deze economisch op haar plaats 
is. Vervolgens brengt hij een tweetal andere aspecten naar voren, nl. 
de in de minderheidsnota van de Grondwets-Commissie Van Schaik voor
gestelde waardevastheid van het geld en de kwestie van de risicospreiding 
van het verworven bezit. 

In zijn nota van 6 november 1959 over de hoofdlijnen van het in de 
eerstkomende jaren te voeren beleid ter bevordering van de vorming 
van een duurzaam bezit in brede kring gaat de Staatssecretaris uitvoerig 
op de eerste twee punten in. Het derde punt vindt men nader uitgewerkt 
in de memorie van toelichting op het wetsontwerp fiscale faciliteiten 
met betrekking tot effecten. 

Het leek ons nuttig in deze inleidende beschouwing in het kort de 
gedachten weer te geven, waardoor de bewindsman zich heeft laten leiden. 

Om een zo hoog mogelijke spaarcapaciteit te bevorderen dient, volgens 
de Staatssecretaris, te worden gestreefd naar een hoog peil van werk
gelegenheid, een stijgend reëel nationaal inkomen per hoofd der bevol-
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king, een loonpolitiek, die de werknemers snel doet delen in dit stijgend 
nationaal inkomen en een zo gematigd mogelijke druk van fiscale en 
sociale lasten als verenigbaar is een deels met een redelijk peil van de 
overheidsuitgaven, mede bezien tegen de achtergrond van de financieel
economische situatie en anderdeels met bevredigende sociale voorzie
ningen. 

Uit het betoog blijkt, dat de Staatssecretaris zijn beleid in het bijzonder 
heeft willen afstemmen op de behoeften van de minder-draagkrachtigen, 
hetgeen - naar onze mening - o.a. tot uiting is gekomen bij de 
differeniiatie van de premies bij de ambtenaren-premiespaarregeling 
en de gestelde grenzen in de Wet, houdende voorzieningen met betrekking 
tot premiespaarregelingen en winstdelingsspaarregelingen voor werk
nemers, van welke regelingen wij hieronder in het kort de inhoud zullen 
weergeven. 

Wij tekenen hierbij aan, dat deze gedachten nauw aansluiten aan die, 
welke zijn neergelegd in de encycliek Mater et Magistra van Paus 
Joannes XXIII, waar een pleidooi wordt gehouden voor een dusdanige 
verdeling der goederen, dat voldoende ruimte wordt gelaten voor de 
arbeider om door overleg en spaarzaamheid zich een bescheiden ver
mogen te verwerven. 

Met betrekking tot de stijging van het reële inkomen der arbeidende 
bevoiking tijdens de regering De Quay heeft mi:lister Veldkamp op het 
K.V.P.-congres van 20 april j.1. te 's-Hertogenbosch enige belangwek
kende gegevens verstrekt. In de jaren 1959-1962 stegen de werkelijke 
lonen met 22%. In de jaren 1952 tot 1958 met 25%. Onder het kabinet 
De Quay dus een loonstijgng, die bijna even groot was als in het 
dubbele aantal jaren daarvoor. 

Aan de voorwaarde de waardevastheid van het geld na te streven 
kan, naar het oordeel van de Staatssecretaris, in Nederland met zijn 
open economie en met enkele ten laste van het nationale budget komende 
kunstmatigheden in de vorming van de prijzen niet onder alle omstandig
heden worden voldaan i wel kan deze worden bevorderd door het zoveel 
mogelijk handhaven van evenwicht tussen kosten en prijzen en tussen 
nationale middelen en bestedingen. 

Het zou buiten het bestek van dit artikel voeren hier diepgaande 
beschouwingen te wijden aan de vraag, in hoeverre het beleid van het 
kabinet De Quay ten deze als geslaagd kan worden beschouwd. Wij 
willen hier echter niet de belangrijke bijdrage onvermeld laten, die het 
door de Minister van Economische Zaken gevoerde prijsstabilisatiebeleid 
ten deze heeft geleverd als mede het overleg, dat de Staatssecretaris 
van genoemd departement heeft gevoerd in het kader van het informele 
kartelbeleid met de zgn. prijzen kartels. 

Wat de risicospreiding betreft is in de afgelopen jaren het overheids
ingrijpen beperkt gebleven tot het wegnemen van enige obstakels, die 
de totstandkoming van nieuwe speciaal op de behoeften van kleine spaar
ders gerichte beleggingsmaatschappijen en -depots belemmeren. Door 
middel van een aantal fiscale faciliteiten als de vrijstelling van registratie
recht en voorzoveel nodig van zegelrecht voor door deze maatschappijen 
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aan kleine spaarders uit te geven aandelen zal - aldus de Staatssecretaris -
voor bovengenoemde instituten een gunstiger klimaat ontstaan dan thans 
het geval is. 

Men zal hier op het eerste gezicht geneigd zijn te stellen, dat het 
overheidsoptreden hier wel een erg bescheiden opzet heeft gehad. Men 
verliest dan, naar onze mening, uit het oog, dat de verschillende vormen 
van sparen op zichzelf reeds een dermate grote ruimte laten voor een 
spreiding van het bezit, dat de stimulerende activiteiten van overheids
wt:ge tot een minimum kunnen beperkt blijven. Immers in de eerste 
fase, waarin hij tot sparen in staat is, zal de kleine spaarder hoofd
zakelijk kleine spaarbanksaldi aankweken. Naarmate zijn welvaartspositie 
stijgt zal hij andere spaarvormen gaan nastreven, zoals levensverzeke
ringen, eigen huis en effecten. 

Vooral wanneer de kleine bezitter overgaat tot laatstgenoemde vorm 
van bezitsvorming zal hij er behoefte aan krijgen zijn bezit zoveel 
mogelijk te spreiden. 

Het is dan ook begrijpelijk, dat de Staatssecretaris hier een terrein 
zag van overheidswege een stimulans te geven, waardoor voor de kleine 
spaarders mogelijkheden zouden ontstaan de door hen bespaarde gelden 
te beleggen in effecten. Het effectenbezit acht de bewindsman vooral van 
belang, omdat daardoor een vergroting van de belangstelling van de 
nieuwe effectenbezitters aan de dag treedt voor de gang van zaken in 
het bedrijfsleven, hetgeen ook een verdere toenadering tussen werkgevers 
en werknemers in de hand kan werken. 

Bij de steeds meer ingang vindende gedachte de werknemers een 
aandeel te geven in een gedeelte van de winst, indien daarvoor een 
gunstig klimaat bestaat, zal een regeling als door de Staatssecretaris 
bij het parlement aanhangig is gemaakt, onontbeerlijk zijn. 

In de Nederlandse Industrie van 1 april 1960 werd kritiek geleverd op 
het feit, dat de bezitsvorming werd gebaseerd op steunmaatregelen van 
de zijde van de overheid. Volgens de schrijver van het desbetreffende 
artikel zal men het individu de vrije keuze moeten laten zijn inkomen 
naar eigen inzicht te besteden. Slechts tegenover het jeugdsparen staat 
men sympathiek, dit vanwege de stimulerende werking, die daarvan 
uitgaat. 

Wanneer men de stimulerende maatregelen, die van overheidwege 
inmiddels zijn tot stand gekomen dan wel in het vooruitzicht zijn gesteld, 
nader analyseert, zal men, naar onze mening, moeilijk kunnen ontkennen, 
dat de overheid zich er bewust van heeft onthouden al te ver te penetreren 
op het terrein, waar de zelfwerkzaamheid van de individuen een primaire 
taak heeft. 

Het bovenstaande komt tot uiting in het betoog van Staatssecretaris 
Schmelzer in zijn memorie van toelichting op het wetsontwerp Algemene 
Premiespaarregeling, waar hij heeft gesteld, dat het er bij al de maat
regelen ter bevordering van de bezitsvorming om gaat de betrokkenen 
over de spaardrempel te helpen en tevens om de persoonlijke geneigdheid 
aan te moedigen om na overschrijding van die drempel op eigen kracht 
verder te gaan op de weg van vorming en van beheer van persoonlijk bezit. 

79 



Bij zijn verdediging in de Tweede Kamer onlangs van het wetsontwerp 
fiscale faciliteiten voor bezitsvorming met betrekking tot effecten heeft 
de Staatssecretaris opnieuw gesteld, dat de vrijwilligheid en de activiteit 
van het maatschappelijk leven in zijn beleid steeds primair zijn gesteld. 

Dit is geschied uit principiële overwegingen, omdat het kabinet van 
mening is, dat het maatschappelijke leven zelf het meest aangewezen is 
om een vruchtbare ontwikkeling op dit gebied tot stand te brengen 
primair, maar ook om doelmatigheidsredenen, omdat het maatschappelijk 
leven zelf het best is geëquipeerd om deze zaken zelf te voeren, en 
tenslotte om een meer algemene reden, nl. omdat het kabinet de over
tuiging heeft, dat het voor de zaak van de bezitsvorming goed is, deze 
zo weinig mogelijk in de sfeer van de zuivere politieke controverse 
te brengen. 

Op grond van het bovenstaande zijn wij dan ook van mening, dat 
de hierboven weergegeven kritiek tegen het door de Staatssecretaris ge
voerde beleid niet gerechtvaardigd is. 

Zou men deze opvattingen over de verhouding van de overheid tot 
de burgers ook op andere terreinen doorvoeren, dan zou men, naar 
onze mening, ook de basis kunnen ontnemen aan de door de overheid 
gevoerde subsidiepolitiek ten behoeve van de op maatschappelijk terrein 
werkzame organisaties. 

Het moment om een voldoende gefundeerd antwoord te geven op de 
vraag, in hoeverre de stimulerende maatregelen van de overheid blijvend 
toereikend zullen zijn om het persoonlijke verantwoordelijkheidsgevoel 
van de individuen te bevorderen, lijkt ons thans nog niet gekomen. 

Wel dient hier echter niet onvermeld te blijven, dat het aantal deel
nemers aan de jeugdspaarregeling van 239.000 per 30 juli 1959 steeg 
tot 500.000 per 24 januari 1963. Wat de premiespaarregeling Rijksambte
naren betreft zien wij een groei van het aantal deelnemers van plus 
minus 72.000 op 30 juni 1960 tot circa 110.000 op 30 juni 1962. 

AI met al geen onbevredigend resultaat. Zou de ontwikkeling dezelfde 
lijn vertonen als bij de Staatsmijnen, dan kan zeker, voor wat betreft 
de Premiespaarregeling Rijksambtenaren een toeneming van het aantal 
deelnemers worden verwacht. Hier steeg het percentage van het personeel, 
dat aan de spaarregelingen deelneemt van 45% in het eerste spaarjaar 
tot 72% in het achtste jaar. Ook het bedrag, dat gemiddeld wordt gespaard 
steeg sterk en wel van f 186. - per jaar tot f 410.-. Een grote stijging 
van het aantal deelnemers aan de Jeugdspaarregeling verwachten wij 
niet direct, aangezien jaarlijks door de gestelde leeftijdsgrens een aantal 
deelnemers moet uittreden. 

De kritiek van socialistische zijde tegen het gevoerde beleid met 
betrekking tot de bezitsvorming richt zich hoofdzakelijk tegen het feit, 
dat dit is voorbijgegaan aan de ongelijke verhouding tussen inkomens 
en vermogens. 

Zo werden een vermogensvermeerderingsbelasting voorgesteld, een 
afroming van de huurverhoging, meer successierechten, geen voortijdige 
belastingverlichting voor hogere inkomens en het optrekken van de 
gestelde grenzen. 
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Verder werden ten behoeve van de minder draagkrachtigen de volgende 
maatregelen in overweging gegeven: 

Het optrekken van de grens, waarbeneden geen loon- en inkomsten
belasting is verschuldigd, de gedachte een deel van de sociale verzekerings
premies door de Staat te laten dragen ten behoeve van de laagste inkomens, 
het stel:en van het onderneming~vermogen onder toezicht van de overheid 

Tegen deze gedachten heeft de Staatssecretaris, naar onze mening, 
terecht stelling genomen. 

in zijn memorie van toelichting op de Algemene Premiespaarwet 
betoogt hij hierover het volgende: 

Een verdergaande herverdeling zou zeker tot een tijdelijke vermindering 
van de bestaande verschillen kunnen leiden, maar desondanks zouden 
de wezenlijke doelstrevingen van het bezitsvormingsbeleid niet blijvend 
worden gerealiseerd. De vormende waarde, gelegen in de persoonlijke 
inspanning om persoonlijk bezit te vormen, zou dan worden gemist en 
de aldus opgelegde persoonlijke verantwoordelijkheid voor het beheer van 
het vermogen zou onvoldoende worden beleefd om het behoud van het 

Bovendien zal er - volgens de Staatssecretaris - mede dienen te 
vermogen zo goed mogelijk te verzekeren. Herverdeling zou, tenzij ge
paard gaande met de blokkering van overheidswege, in vele gevallen 
kunnen leiden tot een verdwijnen van het vermogen in de consumptieve 
sfeer. 
worden rekening gehouden, dat een dergelijke herverdeling het econo
mische evenwicht, de werkgelegenheid en de expansie van het economische 
leven in gevaar zal kunnen brengen. 

Bovenstaande gedachten worden ook onderschreven door prof. Romme 
in een artikel in de Volkskrant van 13 september 1960, waarin de auteur 
de vrees uitspreekt voor een ondersteboven gooien van onze gehele 
economie met alle gevolgen van dien. 

Ook Pater Hoefnagels, die over het algemeen de door de socialisten 
geuite kritiek tegen het bezitsvormingsbeleid wel kan delen, omdat dit 
niet zal leiden tot een wijde spreiding van het bezit, betoogt in een artikel 
in de linie van 5 maart 1960, dat bovenstaande plannen van de socialisten 
sociaal ongewenst en economisch funest zullen zijn. 

Na bovenstaande toelichting van het algemene beleid zullen wij hier
onder in het kort een overzicht geven van een tweetal regelingen, die 
reeds tot stand zijn gekomen, te weten de Wet houdende voorzieningen 
met betrekking tot premiespaarregelingen en winstdelingsspaarregelingen 
voor werknemers en de premiespaarregeling voor ambtenaren. Vervolgens 
zullen wij een korte weergave geven van het onlangs bij de Staten-'generaal 
ingediende wetsontwerp Algemene Premiespaarregeling met enige kriti
sche opmerkingen. Tenslotte zullen wij de aandacht vragen voor enkele 
punten, die voor het toekomstige bezitsvormingsbeleid, naar onze mening, 
van belang kunnen zijn. 

De Wet van 26 oktober 1961, Stb. 459, houdende voorzieningen met 
betrekking tot premiespaarregelingen en winstdelingsspaarregelingen voor 
werknemers. 
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Bij het bedrijfsleven trof men reeds voor de inwerkingtreding van de 
wet diverse gepremieerde bedrijfsspaarregelingen aan. 

De regeling maakt het mogelijk onder bepaalde voorwaarden spaar
premies en winstuitkeringen, door de werkgever aan zijn werknemers 
toegekend, vrij te stellen van fiscale en sociale lasten. 

Voorwaarde voor de vrijstelling is, dat de spaarpremies of winstuit
keringen worden verleend in het kader van een spaarregeling, die 
gericht is op het vormen van duurzaam bezit door de werknemers. 

Als duurzame vormen van bezit worden beschouwd: 
- het gedurende enkele jaren laten uitstaan van een spaartegoed op 

een bijzondere spaarrekening; 
- de aflossing van hypotheken, welke zijn aangegaan ter verwerving 

van een onroerende zaak; 
- de verwerving van onroerende zaken, b.v. een eigen huis; 
- verbetering van een eigen woning of van een ander gebouw, dat de 

spaarder toebehoort; 
- bepaalde verzekeringsvormen (Ievens- en studieverzekeringen, enz.); 
- aanschaffing van een huwelijksuitzet; 
- studiekosten van de spaarder en van diens gezinsleden. 

Het maximale bedrag per jaar, waarvoor vrijstelling wordt verleend 
van loon- en inkomstenbelastingen en van premies voor de sociale ver
zekeringen bedraagt f 390,-. 

Door bovengenoemde maatregelen wordt het totstandbrengen van be
zitsvormingsmaatregelen en het deelnemen daaraan in belangrijke mate 
aantrekkelijker gemaakt. 

De Premiespaarregeling Rijksambtenaren (Stb. 1960, 48). 
Deze regeling is op 1 maart 1960 in werking getreden. Zij biedt 

verscheidene mogelijkheden: 
- de ambtenaar kan periodiek, bij uitbetaling van het salaris een be

paald bedrag laten inhouden. Dat wordt door de administratie over
gemaakt op een bijzondere spaarrekening bij een door de betrokken 
ambtenaar te kiezen spaarinstelling. Over het spaartegoed, dat in 1 
jaar is gevormd, ontvangt men, nadat het minimaal 4 jaren heeft 
uitgestaan, een premie; 

- de ambtenaar kan van een dergelijke bijzondere spaarrekening tussen
tijds geld opnemen. Besteedt hij dat voor één of meer met name 
genoemde vormen van duurzaam bezit, dan ontvangt hij ook premie; 

- de ambtenaar kan periodieke betalingen, die hij rechtstreeks (normaal 
uit zijn inkomen) voor de zojuist bedoelde vormen van duurzaam 
bezit doet, aanmelden bij de administratie en daarvoor premie ont
vangen. 

Een combinatie van deze vormen is ook mogelijk. Bovenbedoelde doel
einden zijn: de verwerving van onroerende zaken, aflossing van hypothe
ken, aanschaffing van een huwelijksuitzet, woningverbetering, premies 
voor levensverzekering, aankoop van effecten, studiekosten, ook voor de 
gezinsleden van de ambtenaar. 

Het bedrag, waarvoor premie wordt toegekend, is beperkt tot een 
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jaarlijks maximum van 5% van de jaarwedde en tot absoluut maximum 
van f 600,-. Personen met een inkomen van f 7200,- ontvangen een 
premie van 25% van het spaarbedrag, voor de overigen geldt een premie 
van 15%. Door de binding van het spaarbedrag aan het maximum van 
f 600,- kan de premie niet meer bedragen dan f 90,- per spaarjaar. 

De Algemene Premiespaarwef. 
Kort weergegeven worden in het wetsontwerp' de volgende voorstellen 

gedaan. 
Aan ingezetenen van 25 jaar tot 60 jaar met een inkomen van f 12.000,

of minder wordt de gelegenheid gegeven aan de algemene premiespaar
regeling deel te nemen met een maximum-inleg van f250,- per persoon 
of f 500,- per echtpaar. 

Wanneer zij dit geld vier jaar bij een spaarinstelling laten staan, of 
het besteden voor de aankoop van effecten, betaling van levensverzeke
ringspremies of de aflossing van een hypotheek op een eigen onroerend 
goed, ontvangen zij van het Rijk een belastingvrije premie van 20%. 

Vóór de indiening van het ontwerp heeft de Staatssecretaris de Sociaal
Economische Raad over een tweetal punten om advies gevraagd, en 
wel over de vraag of de inkomensgrens f 15.000,- of lager zou moeten 
~;i,'i en over de vraag of cumulatie van premies uit hoofde van de alge
mene premiespaarregeling en de ondernemingsspaarregelingen gewenst 
zou zijn. 

In zijn vergadering van 6 juli 1962 besloot de Sociaal-Economische 
Raad nog geen advies over genoemde punten uit te brengen, teneinde 
eventueel na verloop van tijd een advies van bredere strekking te kun
nen geven. De Raad achtte een nadere studie van de meer algemene 
aspecten van de vraagstukken gewenst. Wel stond de Raad niet afwijzend 
tegenover een cumulatie van premies. 

De Staatssecretaris heeft het nadere advies van de Raad niet afge
wacht. Enerzijds, omdat over deze algemene aspecten doelbewust geen 
advies was gevraagd en aan het bepalen van het beleid reeds een brede 
studie was voorafgegaan, zowel door de Commissie Bezitsspreiding als 
in departementaal en interdepartementaal verband, anderzijds, omdat de 
brede lijnen van het bezitsvormingsprogramma, waarvan het wetsontwerp 
een wezenlijk bestanddeel vormt, bij de bespreking van de bezitsvor
mingsnota reeds onderwerp van beraadslaging waren geweest. 

Wij zullen hieronder niet nader op de kritiek van de Sociaal-Econo
mische Raad ingaan en ons slechts beperken tot de bespreking van een 
tweetal punten van het wetsontwerp, die wij gaarne zouden zien gewijzigd. 

Men zou, naar onze mening, alleszins gegronde motieven kunnen aan
voeren de inkomensgrens in zijn geheel te laten vervallen. Men zou zich 
dan kunnen beroepen op het feit, dat het stellen van een inkomensgrens 
ook bij de Algemene Ouderdomsvoorziening achterwege is gebleven. Het 
tegenargument, dat deze maatregelen moeilijk met elkaar zijn te verge
lijken spreekt ons slechts gedeeltelijk aan, aangezien - naar onze me
ning - de behoefte aan beide voorzieningen voor degenen, die een hoger 
inkomen genieten, ongeveer gelijk zullen zijn. 
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Wanneer aan bovenstaande suggestie gevolg zou worden gegeven, zou 
het bezitsvormingsbeleid in zijn algemeenheid minder het karakter krij
gen van een beleid, dat er alleen maar op is gericht de minder draag
krachtigen bepaalde faciliteiten van overheidswege te verlenen. 

De essentie van het door de Staatssecretaris gevoerde bezitsvormings
beleid de minder draagkrachtigen te stimuleren tot duurzame vorming 
van bezit zou hierdoor niet te behoeven worden aangetast. 

Zou de Staatssecretaris toch de inkomensgrens willen handhaven van
wege de daaruit voortvloeiende kosten, dan zouden wij het betreuren, 
wanneer deze uniform zou blijven. Hierdoor komen de grotere gezinnen, 
die een hoger inkomen genieten dan f 12.000,- per jaar niet meer in 
aanmerking voor een premie, alhoewel hun reële inkomen vaak lager is 
dan dat van een kinderloos echtpaar met een inkomen van f 12.000,- per 
jaar. Vooral wanneer deze gezinnen bestaan uit niet verdienende kinde
ren, zal er minder gelegenheid zijn om te sparen. 

Wij zouden daarom in overweging willen geven het bedrag van f 12.000,
per jaar voor ieder fiscaal kind met f 800,- per jaar te verhogen. Een 
andere mogelijkheid zou zijn bij de vaststelling van de inkomensgrens 
uit te gaan van een belastbaar bedrag van b.v. f 2737,- per jaar, tarief 
1963. In dit geval zou de inkomensgrens voor een gezin met 1 kind op 
f 15.000,- komen te liggen en voor een gezin met 10 kinderen op f 23.000,-. 
Bij de aanvaarding van één van deze voorstellen zal de dis,criminatie, 
welke, naar onze mening, in het huidige wetsontwerp is gelegen, worden 
vermeden. 

Duidden wij hierboven reeds een middel aan om het bezitsvormings
beleid een wijder perspectief te geven, een tweede middel zou - naar 
onze mening - kunnen zijn om ten behoeve van kleine zelfstandigen, die 
veelal gedwongen worden hun besparingen in hun eigen bedrijf te beleg
gen en die op grond van hun inkomen niet in staat zijn ook buiten het 
bedrijf te sparen, een spaarpremie te verlenen in de gevallen, waafin 
aflossingen op bedrijfsuitrustingskredieten, overname van kredieten en 
hiermede vergelijkbare kredietvormen plaatsvinden. Het komt ons voor, 
dat zeker de te treffen administratieve voorzieningen geen bezwaar zullen 
mogen zijn. Wel zal naar onze mening de verlening van de premie af
hankelijk moeten worden gesteld van de vorming van duurzaam bezit. 

VERDERE PERSPECTIEVEN VOOR DE BEZITSVORMING. 

In het programma van de Karholieke Volkspartij voor 1963 worden een 
aantal punten opgesomd, waarin belangrijke suggesties zijn neergelegd 
voor het in de komende jaren te voeren bezitsvormingsbeleid. Wij willen 
hier nog eens bijzonder de aandacht vragen voor de bepleite fiscale faci
liteiten bij de aankoop of bouw van een eigen woning en voor de invoering 
van vrijdom van inkomstenbelastingen tot een te bepalen maximum
bedrag aan inkomsten uit het bezit voor degenen, die niet worden aange
slagen voor de vermogensbelasting. Voorts verdient het, naar onze me
ning, aanbeveling, dat de maatregelen, die belemmerend kunnen werken 
met betrekking tot de bezitsvorming, nog eens diepgaand worden bestu
deerd. Uiteraard zal van geval tot geval moeten worden nagegaan, in 
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hoeverre een verzachting dan wel een opheffing daarvan, verenigbaar is 
met het algemeen belang. 

Met name denken wij bij het hierboven betoogde aan de vraag, in 
hoeverre de lage rentepolitiek, het huurbeleid, het pachtbeleid en het 
successierecht in hun huidige vorm moeten worden gehandhaafd. 

Voor de verdere uitbouw van het bezitsvormingsbeleid zal op het 
maatschappelijke leven een belangrijke taak komen te rusten. Wij denken 
hier dan in het bijzonder aan de winstdeling: Met belangstelling zien wij 
de resultaten tegemoet van het beraad, dat hierover thans in de kringen 
van de drie centrale vakorganisaties wordt gehouden. Onze belangstel
ling gaat vooral uit naar de vraag, of men zal komen tot de gebruikelijke 
winstdelingsvoorstellen, waarbij de arbeider de vrije beschikking behoudt 
over de uitkering, die hem wordt toegekend, dan wel tot het propageren 
van de gedachte van het investeringsloon, waarbij de winstuitkering ge
heel dan wel gedeeltelijk in de onderneming wordt geïnvesteerd. 

Een pleidooi voor het investeringsloon werd gehouden in de linie van 
5 maart 1960 door pater Hoefnagels. Het pleidooi sluit nauw aan op c1e 
theorieën van de Duitse Jezuiet Von Nell-Breuning. De methode waar
borgt, volgens pater Hoefnagels, dat de massa op vrij korte termijn tot 
een redelijk bezit komt in de vorm van waardepapieren. 

Van meer recente datum is een artikel over het investeringsloon van 
mr. dr. A. A. van Rhijn in Economisch-Statistische Berichten van 30 
januari 1963. 

Mr. dr. Van Rhijn concludeert in zijn lezenswaardige artikel, dat er 
zowel uit een oogpunt van rechtvaardigheid als ter voorkoming van een 
grotere consumptie en ter bevordering van een betere vermogensverdeling, 
belangrijke principiële voordelen aan het systeem van het investeringsloon 
verbonden zijn. Daartegenover staan allerlei sociale, economische en prak
tische bezwaren, welke doorvoering ernstig belemmeren. Hij wijst hier op 
het gevaar van ongelijke behandeling van de werknemers, b.v. doordat 
bepaalde bedrijfstakken veel meer kapitaalintensief zijn dan andere. Op 
grond van deze bezwaren heeft mr. dr. Van Rhijn voorshands geen grote 
verwachtingen van een eventuele invoering van het systeem van het in
vesteringsloon n.a. De Staatssecretaris heeft in de Tweede Kamer bij zijn 
beschouwingen over de perspectieven van het bezitsvormingsbeleid op 26 
februari jJ. geen voorkeur uitgesproken voor het ene dan wel voor het 
andere systeem van winstdeling. Dit standpunt lijkt ons geheel juist in 
het kader van het tot nog toe gevoerde bezitsvormingsbeleid, waarbij de 
verantwoordelijkheid van het maatschappelijk leven primair is gesteld. 

Wel heeft hij de aandacht gevraagd voor een viertal voorzieningen 
van overheidswege, die in de toekomst stimulerend kunnen werken ten 
aanzien van de winstdeling. 

Allereerst wees hij er op, dat het laten delen van het personeel in de 
uitgekeerde winst in het algemeen een aftrekpost voor de vennootschaps
belasting oplevert; vervolgens op het feit, dat kan worden geprofiteerd 
van de faciliteiten; die de wet premiespaarregelingen en winstdelings
spaarregelingen biedt, zodat over winstuitkeringen, die in de sfeer van 
duurzaam bezit blijven geen loonbelasting en geen premies voor sociale 
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wetten zijn verschuldigd; verder zullen de winstuitkeringen na de totstand
koming van het thans bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakte wets
ontwerp Algemene Premiespaarregeling zodanig kunnen worden opgezet, 
dat zij kunnen worden beschouwd als een besparing in het kader van de 
Algemene Premiespaarwet, waardoor boven de genoemde voordelen ook 
nog een belastingvrije premie wordt verkregen van 20%; tenslotte \Zullen 
de voorzieningen gelden, welke in het wetsontwerp fiscale faciliteiten 
voor bezitsvorming met betrekking tot effecten zijn neergelegd. 

Het lijkt ons van belang er in dit verband op te wijzen, dat de Staats
secretaris ten deze ook in de toekomst zijn beleid wil grondvesten op de 
basis van de vrijwilligheid. 

Op de vraag van Drs Bogaers of een meer direct ingrijpen van 
overheidwege gewenst zou zijn, wanneer men in het maatschappelijk 
leven geen of onvoldoende vooruitgang zou boeken met de winstdeling 
heeft hij het volgende geantwoord: 

Het gaat hier naar mijn vaste overtuiging om het behoud en de uit
bouw van ons in de westerse wereld èn om principiële èn om doelmatig
heidsredenen zo belangrijke, vrije, ondernemingsgewijze produktiestelsel, 
Wanneer de ontwikkeling in de richting van de mede-eigendom ook van 
werknemers niet voortging, zou naar mijn mening dat produktiestelsel 
op de duur in gevaar komen. Dat moet men wel bedenken. Ik zou het 
zo willen stellen: Mocht in de toekomst onverhoopt blijken, dat het 
winstdelingsproces bepaald zou stagneren, dan is er gezien dat grote 
goed naar mijn mening voor de overheid aanleiding te overwegen, in 
hoeverre en op welke wijze zij dat proces meer direct zou moeten 
beïnvloeden. Ik wil wel herhalen in dit verband, dat ik volledig ver
trouwen heb in een maatschappelijke ontwikkeling op basis van die 
vrijwillige krachten, in het "zelfdragende" proces dus, en dat ik ook 
meen, dat dit proces bepaald verre te verkiezen zou zijn boven enige 
vorm van meer direct ingrijpen van bovenaf. 
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Het nederlandse 
bevolkingsvraagstuk 

DOOR DRS. W. J. J. KUSTERS. 

I. UITGANGSPUNT. 

H et ligt in de lijn van de verwachtingen, dat de Nederlandse be
volking over 15 à 20 jaar 14.000.000 zielen zal tellen. De gemid

delde bevolkingsaanwas van ± 135.000 personen per jaar zal in de ko
mende jaren enigermate terugvallen, om rond 1970 weer te gaan stij
gen als gevolg van het "echo"-effect der naoorlogse geboortehausse. 
De toeneming van de bevolking zal zich procentueel het sterkst con
centreren in het zuiden van het land, waar in 1980 60% meer mensen 
zal wonen dan in 1950. In absolute cijfers benadert deze toeneming 
in het zuiden die van het westen van het land (1.5 miljoen tussen 1950 
en 1980), waar de bevolkingsaanwas ondanks een relatieve aanwas, die 
de helft is van die in het zuiden, in absolute cijfers die van de ande
re landsdelen zal overtreffen. In het licht van de Nederlandse bevol
kingspolitieke taakstelling mogen wij onze aandacht niet beperken tot 
het relatieve groeitempo van de bevolking: evenzeer vraagt de abso
lute omvang van deze bevolkingsaanwas alle aandacht. Waar een ge
bied als het westen van het land reeds zeer dicht bevolkt is, daar 
betekent iedere - relatief wellicht vrij geringe - bevolkingsaanwas een 
absoluut groot aantal personen en dus een zware last. Een analyse 
van de binnenlandse migratiebalans over de laatste decennia richt on
ze aandacht in het bijzonder op het noorden van ons: land. De con
stant hoge - zij het enigermate afnemende - vertrekoverschotten in 
de noordelijke provincies gaan gepaard met relatief lage geboortecij
fers. In niet weinig plaatsen in deze provincies stagneert de bevol
kingsgroei, neemt de bevolking zelfs af en veroudert zij. Vele bevol
kingskernen in deze provincies zijn bovendien veelal klein, een situatie 
die geen gunstig uitgangspunt biedt voor de doorbreking van een eco
nomische stagnatie. Wij komen daarop terug. 

In Europees licht blijft de bevolkingsontwikkeling van dit land uniek. 
Zij bedraagt - in relatieve cijfers - bijna het drievoudige van de 
demografische ontwikkeling van geheel West-Europa; tussen 1950 en 
1970 zal de bevolking van West-Europa met 10% zijn toegenomen; die 
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van Nederland met bijna 30. AI veroudert ook de Nederlandse bevol
king, zij is bepaald jong van leeftijdsopbouw vergeleken met alle an
dere westeuropese landen; zij zal dat ook in de komende decennia blij-

ven. 

11. ENKELE THEORETISCHE BEMERKINGEN. 

Wij plaatsen nu de bevolkingspolitieke taakstelling voor 
Nederland binnen het kader van enkele globale meer theoretische no
tities. In de studies over het bevolkingsvraagstuk speelt in het alge
meen de economische component de grootste ro\. Dit is begrijpelijk, om
dat andere aspecten ervan, zoals in het bijzonder het ruimtelijke en 
daarmee voor een deel samenhangend het sociologische aspect, zich 
eerst sinds betrekkelijk korte tijd en dan nog slechts in enkele delen 
van de westerse wereld, duidelijk manifesteren. 

Het' merendeel van de theorieën, die zich met de vraag bezighouden 
of een land in economische zin over- dan welonderbevolkt is, komen 
tot de .conclusie, dat de omvang van de optimale bevolking zowel niet 
te berekenen is, als aan voortdurende veranderingen onderhevig is. Het 
quotiënt van de demo-economische verhoudingen, uitgedrukt b.v. in ter
men van reële welvaart per hoofd van de bevolking en maatstaf voor 
de "meting" van de optimale bevolking, resp. over- en onderbevolking, 
kan veranderen door ieder der factoren die deze verhouding bepalen. 
Hierbij moet worden opgemerkt, dat de feitelijke bevolking betrekkelijk 
stabiel is, terwijl de optimale bevolking van een land door tal van 
factoren aan sterke wijzigingen onderhevig kan zijn, doch tevens tot op 
zekere hoogte voor bewuste verandering vatbaar is. Met opzet wordt 
hier de term "tot op zekere hoogte" gebezigd. De beïnvloeding der niet
demografische factoren is geen procedure die ad infinitum kan worden 
toegepast. De beïnvloedbaarheid van het economische bevolkingsopti
mum mag ons met andere woorden de ogen niet doen sluiten voor 
de waarschuwing, die is gelegen in de basisstelling van de optimum
theorie, zoals trouwens evenzeer in de uitgangspunten, waarop Malthus 
zijn pessimistische bevolkingstheorie baseerde. 

Dat de beïnvloedbaarheid der niet-demografische factoren zijn gren
zen kent, resp. tot bepaalde spanningen leidt, kunnen wij aan een twee
tal factoren, die in Nederland een grote rol spelen, illustreren. 

a) Het meest spectaculair is hier de grote spanning tussen de aan
wezige hoeveelheid grond en de steeds toenemende agrarische en niet
agrarische bevolking. De zeer intensieve benutting van de grond, de 
zeer hoge agrarische bevolkingsdichtheid, de zeer hoge produktie per 
hektare, gepaard aan een gemiddelde produktieopbrengst per agrarische 
beroepspersoon, de extreem hoge kosten die moeten worden gemaakt 
om additionele cultuurgronden te verkrijgen, manifesteren deze span
ning. De agrarische bevolking van Nederland tracht door intensivering, 
wijziging in teelten e.d. de verhouding tussen arbeid en grond te be
invloeden en het agrarisch bevolkingsoptimum te verschuiven. Deze 
struktuurveranderingen eisen behalve aanpassingen in de beroepsoplei-
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ding en -oriëntering van de agrarische bevolking, en behalve wlJzlgmgen 
in het ruimtelijk samenlevingsbeeld, grote kapitaalsinvesteringen, die 
door marginale bedrijven vaak niet kunnen worden opgebracht. De struc
tuurveranderingen naar intensieve culturen leiden tot een produktie 
van produkten met een vaak elastische vraag (fijne tuinbouwprodukten), 
met een conjunctureel gevoelige vraag, die een uitgebreide internationale 
markt eist; de inelastische vraag (naar voedingsmiddelen, veevoeder 
e.d.) richt zich naar het buitenland en vèrsterkt onze agrarische afhan
kelijkheidspositie. Een begeleidend verschijnsel van de hier globaal ge
schetste ontwikkeling is de verslechtering van Nederlands ruilvoet in de 
agrarische sector. Aldus verschijnt voor ons de agrarische sector als 
een zeer gecompliceerde, en de welvaart van de agrariërs als in be
langrijke mate van het buitenland afhangend. Gegeven de aard van de 
Nederlandse agrarische problematiek is een van de belangrijkste politie
ke taakstellingen gelegen in het scheppen van een stabiele internationa
le afzetmarkt voor de hoogwaardige Nederlandse produkten. 

b) De industrialisering van Nederland, enkele decennia geleden spon
taan ontstaan uit de technische, economische en internationaal commer
ciële mogelijkheden, is thans - nu de agrarische ontwikkelingsmoge
lijkheden nagenoeg zijn uitgeput - een levensvoorwaarde voor Neder
land geworden, en een belangrijke manipuleerbare factor in het demo
economisch krachtenveld geworden. Voortdurend vragen bij de realise
ring van deze bevolkings-politieke taakstelling onder meer het vraag
stuk van de kapitaalvorming en dat van de betalingsbalans de aan
dacht. Het vraagstuk der kapitaalvorming brengt ons in de sfeer van 
de fiscale politiek, van de rentepolitiek, wijst ons op de noodzaak van 
een consistente steun aan de spaarzin van ons volk op de noodzaak 
van productieve bezitsvorming, op de gevaren van consumptieve overbe
steding, op de noodzaak een evenwicht na te streven tussen buitenland
se investeringen, die het land politiek en/of economisch meer of min
der in een afhankelijkheidspositie drijven, en binnenlandse kapitaalvor
ming e.d. Met betrekking tot de betalingsbalans staan wij onder meer 
voor de opgave van de uitbouw van een industrie, die zijn grondstoffen 
betaalt met gerede produkten. Tekort aan grondstoffen en tevens aan 
kapitaal bij een overvloed aan de factor arbeid leidt tot de taakstelling 
van de opbouw van een hoogwaardige, arbeidsintensieve industrie. Het 
zojuist gestelde uitgangspunt vraagt, evenals bij de agrarische sektor, 
om een stabiele en ruime internationale markt. 

Expliciet zij hieraan toegevoegd, dat de economie in een dichtbe
volkt land als het onze met een relatief beperkte eigen markt, met 
beperkte eigen voorraden aan grondstoffen, in een wereld die allerwe
gen in ontwikkeling is, en wier internationale betrekkingenstructuur 
in voortdurende verandering is, op een labiele basis gaat steunen. 
Schept een hoge bevolkingsdichtheid in bepaalde opzichten gunstige voor
waarden in de industriële en dienstensector, in andere opzichten leidt 
de voortdurende uitbreiding van deze sectoren in een land als Neder
land tot een toenemende economische labiliteit. 

Zijn de niet-demografis,che factoren lil het demo-economisch krach-
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tenveld tot op zekere hoogte en op korte termijn beïnvloedbaar, ten aan 
zien van de demografische factor dient gesteld te worden, dat beïnvloed
baarheid ervan op korte termijn gering is. In de bevolkingspolitieke 
taakstelling van dit land is de feitelijke bevolking met andere woor
den als een gegeven te beschouwen. De betekenis van de emigratie is 
kwantitatief gezien gering; de factor van de neergang van het ge

boorteniveau werkt eerst op langere termijn. 
Plaatst, zoals wij globaal aanduidden, de grote bevolkingsgroei ons land 

voortdurend voor grote opgaven, en vraagt zij voorlopig blijvend grote 
offers; daarnaast dienen wij erop te wijzen, dat een groeiende bevol
king in beginsel het economisch leven positief beïnvloedt. Het zijn 
vooral demogrclfen uit landen waar de bevolkingsgroei stagneert, die 
hier met klem op wijzen. De Franse demograaf Sauvy benadrukt deze 
welvaartsstimulerende factor steeds zeer nadrukkelijk. In de recente lite
ratuur over Waals-België treft men eveneens herhaaldelijk deze stel
ling aan. Een groeiende bevolking biedt het grote voordeel van een 
markt in voortdurende uitbreiding. Een groeiende bevolking bevordert 
een optimale specialisatie en arbeidsverdeling; introduceert door zijn jon
ge beroepsbevolking gemakkelijk nieuwe technisch-economische verwor
venheden en voldoet gemakkelijker dan een stagnerende bevolking aan 
de eis van voortdurende economische structuuraanpassingen. De alge
mene onkosten van een volk kunnen over steeds meer mensen gespreid 

worden. 
Bijzondere betekenis hechten Sauvy e.a. ook aan de zgn. "morele" 

factoren. Een groeiende bevolking zal de ondernemingsgeest positief 
beïnvloeden; de ondernemer vindt er een gunstig klimaat om zijn pro
ductie uit te bouwen; zijn outillage te verperfectioneren, nieuwe tech
nische verworvenheden te introduceren. "Een toenemende bevolking 
wordt in zekere zin gesteund door haar jeugd, door het verlangen om 
te leven. Voortdurend tot vindingrijkheid verplicht en tot prestaties ge
dwongen die hij anders niet zou hebben volbracht, wordt de huisvader 
door zijn kinderen voortgestuwd ... Een stagnerende bevolking veroudert 
omdat de moraliteit daalt; door de jongeren door de ouderen te ver
vangen is het tenslotte minder geschikt voor de vooruitgang. De bevol
kingsdruk bevordert in zekere mate de wedijver en vindingrijkheid, 
(Sauvy. Het bevolkingsvraagstuk in de wereld. p. 113). 

Blijkt aldus een groeiende bevolking een gunstige factor in het pro
ces der economische ontplooiing, deze situatie kent zijn grenzen. Wan
neer de bevolking van een land snel groeit, dan worden er tegenkrach
ten opgeroepen die de doorwerking ervan afremmen. Wanneer de be
volking van een land blijft groeien, komt er een moment dat er bepaal
de sectoren van het economisch leven een grote en zelfs algemene inelas
ticiteit gaat vertonen. "Tot op zekere hoogte stimuleert de bevolkings
druk, maar als hij te sterk wordt doet zich het tegenovergesteld effect 
voor: de veer bezwijkt onder de spanning en breekt" (Sauvy, t.a.p. 

blz. 114). 
Wij zullen nu met een enkel woord spreken over het ruimte·lijk bevol-

kingsvraagstuk. Een grote, voor ieder duidelijk merkbare spanning, IS 
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voor Nederland ontstaan door het feit, dat op een intensief benut ter
ritoir steeds meer mensen werk moeten vinde!1, woongelegenheid, ruim
te om zich te ontspannen, ruimte om zich te verplaatsen: met andere 
woorden de bevolkingsdichtheid is voor Nederland een probleem gewor
den. 

De vraag of Nederland ruimtelijk overbevolkt is, is intussen - even
als zulks het geval was ten aanzien van het vraagstuk der econo
mische overbevolking - moeilijk te beantwoorden. Nemen wij als voor
beeld het westen van ons land, waar zich ongetwijfeld ernstige ruim
telijke knelpunten voordoen. De nationale overheid vindt hierin een van 
de belangrijkste uitgangspunten voor zijn taakstelling van een gedecen
traliseerde industriële ontwikkeling. Doch gesteund door de economische 
mogelijkheden van dit landsdeel is de geneigdheid van de gemeente
lijke en provinciale instanties, bij wie primair de verantwoordelijkheid 
der ruimtelijke vormgeving berust, om de ernst van deze problema
tiek te erkennen, gering. Ook de ondernemer ziet tegenover de nade
len die uit de ruimtelijke congestie voortspruiten, een aantal voorde
len, die hem doen besluiten het westen toch als vestigingsplaats te kie
zen. Naast velen voor wie het zonder meer duidelijk is, dat het westen van 
OlS lemd plonologisch overbevolkt is, zijn er vooral uit het gebied zelf 
velen voor wie deze stelling uiterst dubieus is. Hun argumenten steunen 
dan vaak op vergelijkingen met inderdaad veel ernstiger samenballings
verschijnselen in andere landen, of op het feit, dat men binnen de nog 
gegeven ruimte een ontwikkelingsplan kan opstellen, dat het mogelijk 
maakt dat alle planologische functies naar behoren kunnen worden uit
geoefend. Het komt ons voor, dat geen van beide stellingen exact te be
wijzen is, omdat zij ten dele op waardeoordelen berusten die moeilijk 
weegbaar zijn. In het bijzonder doen zich deze moeilijkheden voor bij 
de oordeelsvorming omtrent de sociologische en sociaal-geestelijke as
pecten van de urbanisatie en bij de realisering van de subjectieve be
hoeften aan recreatieruimte. 

Het is intussen duidelijk dat, wanneer men een gegeven ruimte als 
niet manipuleerbaar beschouwt, een zelfs vertraagde ontwikkeling op den 
duur tot onoplosbare knelpunten zal moeten leiden. 

In het bovenstaande hebben wij voldoende uitgangspunten om op en
kele aspekten van het sociaal bevolkingsvraagstuk, zonder ook in dit 
opzicht uitputtend te zijn, wat nader in te gaan. 

Het is duidelijk dat de variaties in bevolkingsomvang, bevolkingsont
wikkeling en bevolkingssamenstelling het groepsleven en de levensvoor
waarden van de afzonderlijke individuen sterk beïnvloeden. De (ruim
telijke) bevolkingsdichtheid bepaalt mede de wijze van het menselijk 
samenleven (zoals het menselijk samenleven in een grootstad totaal an
ders is dan in een gehucht, anders dan in een groot dorp of een middel
grote stad). Aldus wordt de levenss,tijl en levenswijze van de Nederland
se bevolking mede beïnvloed door de verhouding tot de beperkte om
vang van het territoir waarop zij in grote getale leeft. Bevolkingsom
vang en bevolkingsdichtheid geven ook mede richting aan de econo
mische structuur en ontwikkeling van dit land; zij bepalen daardoor 
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mede de werkverdeling, oefenen invloed uit op vraagstukken van eigen
dom en bezit; beïnvloeden woonstijl en woonzeden. De snelle bevolkings
aanwas van dit lond, zelf een resultante van sociaal-ethische en sociaal
historische factoren, heeft belangrijke consequenties voor de maat
schappelijke vormgeving. Denken wij slechts aan de sociale aspecten 
verbonden aan de economische taakstelling van Nederland; wij weten 
dat de dominont van cie economis,che structuur van dit land zich reeds 
heeft verlegd en nog m8er zal verleggen van de primaire agrarische 
productie naar de S(.,cu~(:Clire en tertiaire sector van het economische 
leven. In een gcdetai!Jeerde taakstelling voor de economisch productie
ve inschakeling van cle jonge bevolking ligt de bron voor een uitgebrei
de sociale problemati8k en taakstelling. Wij noemen als voorbeeld de 
veelheid van vraagstuk!:.~n die ontstaat doordat binnen het boerengezin 
personen van verschillend(~ professie leven. In een groter verband plant 
deze problematiek zich voort door de structuurwijziging van het agra
rische dorp, aon welk vraagstuk die van pendel en migratie nauw aan
sluiten. Wij denken aan de ontwikkelingsproblematiek van maatschap
pelijk werk, beroepskeuze- en beroepsvoorlichtingsdiensten, welke hier
mee samenhangen. Gewezen zij tenslotte op het vraagstuk van de vorm
geving van het onderwijsstelsel en wel in tweevoudige zin; de realise
ring van de economische taakstelling voor Nederland vooronderstelt een 
ruime deelneming van de jongeren uit alle sociale geledingen van de 
samenleving aO:l cle diverse vormen van voortgezet onderwijs. Doch om 
dit mogelijk te maken zal het voortgezet onderwijs naar de kinderen 
moeten worden gebrucH, zowel geografisch doordat een optimaal sprei
dingsbeeld van de scholen VOOr voortgezet onderwijs wordt 
bereikt, als maatschappelijk, doordat de sociale barrières die 
er nog bestaan tussen het voortgezet onderwijs en bepaalde 
sociale groepen, geslecht worden, en sociaal-pedagogisch door
dat het onderwijs zelf wordt afgestemd op de maatschappelijke 
background - in het bijzonder op de verschillen in sociaal-culturele eman

cipatie - van C:2 nederlC\:odse jeugd. 
Wij zullen nog gelegenheid vinden op de hier globaal genoemde 

sociale aspecten van het bevolkingsvraagstuk meer concreet in te gaan. 
Zij leiden intussen tot een noodzakelijke aanvulling op de economische 
taakstelling die wij boven formuleerden: het economisch ontwikkelings
plan van Nederland dient een integrerend geheel te vormen met het 
sociaal-cultureel ontwikkelingsplan. Daarmee geloven wij, is het wezen 
van het sociaal-cultureel ontwikkelingsplan gesteld: zoals de economische 
ontwikkeling zich zal afwenden van het agrarische en zich zal richten op 
het industriële en commerciële, zo zullen in de structuur van de samen
leving de kenmerken van de originaire plattelandssamenleving wegval
len, tegen die van haar urbanistische - in haar ruimtelijke, sociaal
culturele en geestelijk hygiënische aspecten. De hoop van het urbanisme 
is daarmee ook de hoop op de oplossing van het sociaal bevolkingsvraag-

stuk. 
111. ENKELE FEITELIJKE GEGEVENS. 

De laatste driekwart eeuw ontwikkelde Nederland zich van een land, 
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waar de landbouw de belangrijkste bestaansbron was tot een land waar 
industrie en in toenemende mate ook de tertiaire sector de belangrijkste 
bestaansbronnen vormen. De snelle bevolkingsontwikkeling op een inten
sief benut territoir, waar nagenoeg alle cultuurgrond in exploitatie is en 
vele gronden reeds. geconfronteerd zijn met alternatieve aanwendingsmo
gelijkheden, riep een halt toe aan een uitbreiding van de agrarische 
beroepsbevolking. De kansen, die het industriële tijdperk biedt, vele 
beroepspersonen buiten de agrarische sector werkgelegenheid te bieden, 
benutte Nederland ten volle. 

Na de laatste wereldoorlog zetten de veranderingen in de opbouw van 
de Nederlandse beroepsbevolking zich snel voort. Onverwacht groot was 
de teruggang van de agrarische beroepsbevolking. Iedereen was over
tuigd, dat het relatieve aandeel van de agrarische bevolkingsgroep in de 
totale beroepsbevolking zou afnemen. Doch velen hielden er rekening mee, 
dat de absolute omvang van de groep ten naaste bij zou gehandhaafd 
blijven. De agrarische beroepsbevolking nam echter tussen de volkstel
lingsdata van 1947 en 1960 met meer dan 250.000 personen af (van 
725.000 tot 445.000). Haar aandeel in de totale beroepsbevolking daalde 
van 19 tot nog geen 11 pct. Deze ontwikkeling heeft ongetwijfeld bijge
dragen tot een sanering van deze sector. Het aantal werkzamen in de 
Nijverheid en in de sectoren van de economische en maatschappelijke 
dienstverlening nam zowel absoluut als relatief sterk toe. Binnen deze 
sectoren nam het aandeel der bedrijfshoofden en medewerkende gezins
leden af en dat van de ondergeschikten toe. Binnen deze categorie van 
de ondergeschikten voltrok zich een sterke verschuiving van arbeiders 
naar employees: tegen 42 employees op 100 arbeiders in 1947 werden in 
1960 60 employees op 100 arbeiders geteld. 
- De sterke toeneming van het aantal werkplaatsen in de secundaire 

en tertiaire sector van het economisch leven - gepaard aan een continue 
stijging van de welvaart - behoedde ons land voor de structurele werk
loosheid, die in de eerste jaren na de oorlog allerwegen werd gevreesd. 
Een regionale analyse van deze ontwikkeling laat zien, dat wel de wen
selijk geoordeelde decentralisatie van de werkgelegenheidsontwikkeling in 
die zin werd bereikt, dat de niet westelijke landsdelen een relatief snelle 
industriële ontwikkeling te zien gaven, doch dat anderzijds in absolute 
aantallen de westelijke provincies een periode van bijzonder expansieve 
ontwikkeling doormaakten. Deze ontwikkeling accentueert in het bijzonder 
de ruimtelijke problematiek, welke in het westen van het land door een 
voortgaande economische ontplooiing werd geaggraveerd. 

Voor zover in het noorden van het land al van een zeker demo
economisch evenwicht sprake is - de structuurwerkloosheid nam in de 
noordelijke provincies zeker geen onrustbarende omv::mg aan - werd dit 
mede bereikt door het voortduren van de migratoire expulsie: deze kan 
leiden tot een ernstige verstoring van het demografisch evenwicht, tot 
verouderingsverschijnselen en zelfs absolute bevolkingsvermindering : door 
dit "mechanisme" kan het demo-economisch evenwicht van demografi
sche zijde zijn, resp. worden, aangetast. 

- De ontwikkeling van de Nederlandse economie kenmerkt zich door 
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een toenemende afhankelijkheid van het buitenland. Zeer duidelijk komt 
dit tot uitdrukking in het sterk gestegen invoer- en uitvoervolume. Het 
Nederlandse bedrijfsleven blijkt in staat geweest te zijn een redelijke 
concurrentiekracht op de buitenlandse markt te ontwikkelen, ander
zijds mogen wij niet vergeten dat, zoals wij boven reeds stelden, de 
Nederlandse economie door deze ontwikkeling op een steeds labieler basis 
is gaan steunen. 

- De veranderingen in de economische structuur van Nederland, 
zojuist beschreven, leidden tot een sterke concentratie van de bevolking: 
Nederland verstedelijkt snel. 60% van de Nederlandse bevolking woont 
in gemeenten met meer dan 20.000 inwoners; de gedecentraliseerde 
economische ontwikkeling leidde tot een spreiding van de stedelijke 
gemeenten over heel het land. Geïsoleerde plattelandsgebieden kent Ne
derland steeds minder. De afvloeiing uit de agrarische sector is door deze 
gedecentraliseerde ontwikkeling van werkgelegenheid en verstedelijking 
ongetwijfeld bevorderd. Forensisme en pendelverkeer konden mede daar
door zeer intensief worden. In totaal werkten in 1960 1.1 miljoen mannen 
en vrouwen - d.i. bijna 30% van de werkende bevolking - buiten hun 
woongemeente. Dit betekent een verdubbeling van het pendelverkeer ten 
opzichte van 1947. De snelle voortgang van de "fysieke" en "mentale" 
verstedelijking, die wij door deze gegevens wilden aanduiden, indiceren 
een belangrijke sociologische component van het Nederlandse bevolkings
vraagstuk. 

- Wij duidden er reeds enkele malen op, dat het bepaald dubieus is 
of het spreidingspatroon van werkgelegenheid en bevolking, zoals dit zich 
de laatste decennia aftekende, optimaal is te noemen. Met de constatering 
b.v. dat in relatieve cijfers bevolking en werkgelegenheid zich steeds 
minder in het westen van het landen concentreren, zijn wij er niet; de 
in absolute cijfers belangrijke expansie van het westen wordt een steeds 
grotere last. 

Het is bepaald dubieus of de relatief snelle toeneming van de industriële 
werkgelegenheid met name in het noorden van het land wijst op een 
sterke verbetering van het industriële klimaat van deze provincies. De 
industriële ontwikkeling concentreert zich op enkele plaatsen; de migra
toire expulsie blijft sterk; het werkloosheidsniveau blijft alle aandacht 
opeisen. Het groot aantal kleine kernen en het relatief gering aantal 
stedelijke centra dat deze provincies kennen, betekent een rem op een 
optimaal economisch en sociaal-cultureel verzorgingsniveau. Wij stemmen 
geheel in met wat prof. C. J. Kruyt op dit punt in zijn inaugurale rede 
stelt: "De regering erkent weliswaar - in zijn 7e Industrialisatienota -
dat in de probleemgebieden teveel industrialisatiekernen zijn aangewezen, 
doch de consequenties hieruit heeft men tot dusver niet getrokken". "Men 
moet daarom betwijfelen", aldus prof. Kruyt, "of men er op deze wijze 
voortgaande in zal slagen het doel te bereiken, dat men zich met betrek
king tot de ruimtelijke vormgeving van Nederland stelt, n.1. door het 
optrekken van een aantal steden buiten het westen van het land een 
milieu te scheppen, dat kwalitatief gelijkwaardig is aan dat van de rand
stad Holland. Hoezeer ook de spreidingspolitiek van de regering duidelijke 
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resultaten afwerpt, de veranderingen die deze politiek in het spreidings
patroon van de bevolking teweegbrengt, zijn tot dusver weinig spectaculair 
te noemen. 

Ook in de sterk geïndustrialiseerde en geürbaniseerde delen van het 
land is het planologisch beleid weinig duidelijk. Over de bestuursvorm 
van de grootstedelijke agglomeraten wordt eindeloos gediscussieerd; in
tussen komt de leefbaarheid van deze centra en de harmonische ontwik
keling van de planologische functies ernstig in het gedrang. Van een 
ruimtelijke vormgeving, die steunt op een regionale conceptie over de 
ontwikkeling van de planologische functies is nog onvoldoende sprake, 
mede omdat de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening het zwaartepunt 
legt bij de gemeentelijke uitbreidingsplannen. De roep van terzake des
kundigen om een doelgericht nationaal, provinciaal en regionaal beleid 
op het punt van de ruimtelijke ordening wordt niet krachtig genoeg 
beantwoordt" (Kruyt, p. 25). 

Het bevolkingspolitieke beleid in Nederland heeft zich in de na-oorlogse 
jaren zeker niet beperkt tot initiatieven op het economisch vlak tot een 
zorg voor full-employment bij een redelijk geleidelijk, d.w.z. parallel aan 
het productiviteitsniveau stijgend weivC1crrs:~iv8clu. De exp!iciei uitgesp:·o
ken doelstellingen der na-oorlogse bevolkingspolitiek reikten verder. Zij 
beoogden tevens de wezenlijke maatschappelijke en geestelijke waarden 
van ons volk te beschermen. 

- In dit kader moge worden genoemd het streven naar regionale 
decentralisatie der economisch-industriële ontwikkeling, welk streven 
evenzeer zijn motivering vond in planologische en sociaal-geestelijke 
waarden als in economische. Wij wijzen voorts op het systematisch streven 
naar een democratisering van het voortgezet onderwijs, gericht op het 
optimaal actualiseren van de intellectuele potentie van dit land. Door de 
sterke uitbouw van het scholenapparaat werden vele leerlingen gerecru
teerd uit gebieden en sociale groepen, die vroeger van een voortgezette 
opleiding verstoken bleven. Deze ontwikkeling wordt gesteund door de 
institutionalisering van beroepskeuze en beroepenvoorlichting, die ener
zijds nastreeft de potentiële werknemer in de richting te leiden die het 
beste overeel1komt met zijn aard e:l aanleg en anderziids vooral die 
professionele vorming stimuleert, die het meest in de lijn van nationale 
economische ontwikkeling en taakstelling ligt. Aandacht verkeeg de aan
passing van het onderwijsstelsel zelve, hetgeen zowel een aal1passing 
beoogt van de professionele vorming als een bezinning wil zijn op de doel
stellingen van de schoolse vorming, voorzover deze de strikt professionele 
vorming te boven gaat. 

- Wij wijzen nog op een reeks initiatieven die tegelijkertijd onder
nomen worden als maatregelen ter stimulering van de werkgelegenheid 
en die liggen op het maatschappelijk-culturele vlak; een reeks initiatieven 
die men aanduidt met de term community-organisation. Ook deze initia
tieven liggen in het vlak van de totaliteit der bevolkingspolitieke maat
regelen, omdat zij de consequenties van een sociaal-economisch s,tructuur
veranderingsproces van de samenleving - door de snelle bevolkingsaan
was verhaast noodzakelijk geworden - op maatschappelijk gebied kunnen 
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begeleiden en daarmee bovendien voorwaarden scheppen voor een opti
maal succes der economische maatregelen zelf. Ook deze maatschappelijke 
begeleiding verloopt via een proces van trial en errors, dat in zijn resul
taten nog weinig is bestudeerd. In het accommodatieve vlak worden voor
zieningen getroffen als bibliotheken, schouwburgen en bioscopen, vereni
gingslokaliteiten, kruisgebouwen, sportaccommodatie e.d. Bij de inhoud
geving van het werk wordt in de eerste plaats aandacht besteed aan de 
"kortsluitingen", die tengevolge van het sociaal-economisch ontwikkelings
proces op sociaal-cultul"eel en geestelijk terrein kunnen ontstaan tussen de 
verschillende sociale groepen van de samenleving en haar leeftijdsgroepen; 
hierbij krijgen vooral die groepen de aandacht, wier leefnormen en spel
regels van maatschappelijk gedrag niet meer in overeenstemming zijn 
met de nieuwe samenlevingsstructuur, doch die bovendien moeilijk nieuwe 
vormen, die zij in hun omgeving zien ontstaan, kunnen accepteren of 
waarderen; op tal van facetten van het maatschappelijk leven grijpt 
daarom dit werk in: het beweegt zich - voorlichtend - op huishoudelijk 
terrein, op sociaal medisch gebied; het stimuleert nieuwe vormen van 
vrijetijdsbesteding en nieuwe culturele uitingsvormen (sport, lectuur, 
muziek, handenarbeid etc.); het vormt nieuwe leiders en vormt de oude 
leiders om; het tracht waardering te vinden voor de veranderde gezags
structuur, die noodzakelijk voortvloeit uit een functionele differentiëring 
van de samenleving; het kenschetst en waardeert veranderingen in de 
verschillende leefmilieus van de mens in gezin, buurt, dorp, wijk en 
bedrijf; tussen de oude en nieuwe sociale en sociaal-economische geledin
gen, en tracht bij te dragen tot de integratie van allochtonen uit alle 
sociale geledingen. 

Wij attenderen erop, dat de hier genoemde initiatieven zich in het bijzon
der richten op plattelandsgebieden en plaatsen, die in een fase van in
dustriële ontwikkeling verkeren. Op de "blijvende" plattelandsgebieden 
worden nog te weinig initiatieven gericht: de leefbaarheid van deze 
gebieden, in het bijzonder van de kleine kernen, is hier in het geding. 
Ook ten aanzien van de stedelijke centra is op genoemde terreinen nog 
veel werk te verrichten: zowel op het vlak van de accommodatieve als 
op dat van de inhoudelijke en organisatorische vormgeving van het stede
lijk maatschappelijk en cultureel leven zal de aandacht van overheid en 
particulier initiatief gericht moeten blijven. Met een verwijzing naar de 
hiermee samenhangende stedebouwkundige opbouwen uitbouw van de 
stedelijke centra mogen wij dit punt besluiten. 

IV. PERSPECTI EF. 

Het bevolkingsvraagstuk, zoals zich dat in Nederland manifesteert, 
vraagt ook voor de toekomst de volle aandacht van de verantwoordelijke 
beleidsinstanties. De doelstelling van het bevolkingspolitieke beleid zal op 
hetzelfde stramien kunnen voortbouwen als in de voorbije jaren. Dit beleid 
had, zo illustreerden wij globaal, een drietal componenten, n.1. een econo
mische, een ruimtelijke en een sociaal-culturele. Het beleid concentreerde 
zich primair op de zorg voor een belangrijke uitbreiding van het aantal 
arbeidsplaatsen in de industriële sector. De mate van realisering van dit 
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hoofdelement in de algemene bevolkingspolitieke taakstelling zal primair 
afhangen van technisch-economische maatregelen (belastingen, monetaire 
politiek, loon- en prijspolitiek, betalingsbalanspolitiek, financiële premie
regelingen, etc.). Zij zal ondersteund moeten worden door sociaal-politieke 
maatregelen, door sociaal-culturele activiteiten (onderwijs, maatschappe
lijk werk, ruimtelijke vormgeving e.d.). De directe bevolkingspolitieke 
maatregelen zullen doorkruist, resp. ondersteund kunnen worden door 
maatregelen en gebeurtenissen buiten het' demo-economisch krachten
veld (internationale politieke gebeurtenissen en initiatieven, conjuncturele 
ontwikkelingen, sociale wetten, loon- en prijspolitiek e.d.), door maatrege
len met andere woorden die hun ratio vinden buiten de bevolkingspolitiek 
zelf, doch die wel de resultaten van de bevolkingspolitieke maatregelen 
mede bepalen. Ook andersom zullen bepaalde maatregelen, gericht op 
doelstellingen buiten de directe bevolkingspolitiek gelegen, hun invloed 
uitoefenen op de mate van realisering van de bevolkingspolitieke maat
regelen. Het evenwicht in dit veelzijdige krachtenveld, dat zijn oorsprong 
vindt in tal van waarden, is uiteraard het zwaartepunt van het sociaal
economisch structuurbeleid. 

Schetsen wij vanuit deze uitgangspunten enkele hoofdlijnen van het 
bevolkingspolitieke beleid voor de nabije toekomst, dat, zoals gezegd kan 
aansluiten bij het in het nabije verleden gevoerde beleid. De sociaal
culturele component behandelen wij in het komende overzicht binnen de 
economische en de ruimtelijke. 

Sprekend over de economische component ontmoeten wij de internatio
nale dimensie. De voortschrijdende Europese integratie leidt tot een toe
nemende wederzijdse economische afhankelijkheid der Europese naties. 
Nederland's "afhankelijkheid" van het buitenland groeit bovendien naar 
mate de bevolkingspolitieke taakstelling beter slaagt; de differentiële 
demografische ontwikkeling binnen het Europese continent leidt tot af
hankelijkheden, die in een vrije economie een versterkte migratoire mo
biliteit tengevolge kunnen hebben en kunnen leiden tot een veranderend 
spreidingspatroon der Europese nijverheid. 

De realisering van de integratiestrevingen zal enerzijds de bevolkings
politieke taakstelling zeer steunen, anderzijds vooronderstelt deze reali
sering de oplossing van een aantal moeilijkheden, die voor een belang
rijk deel voortspruiten uit het feit, dat gedeeltelijk besloten structuursyste
men in elkaar opgaan. Het is daarbij niet ondenkbaar, dat maatregelen 
die dit in elkaar opgaan moeten bewerkstelligen op kortere termijn de 
realisering van de bevolkingspolitieke taakstelling ten dele in de weg 
staan. De toenemende afhankelijkheid van Nederland ten opzichte van 
het buitenland, als consequentie van het te voeren bevolkingspolitieke 
beleid en op grond van buiten de bevolkingspolitiek gelegen na te streven 
waarden, zal van de Nederlandse economie "zowel een grote krachtsin
spanning als een grote mate van souplesse vragen". (Zesde Industrialisa
tienota). 

Primair met betrekking tot de economische component van het bevol
kingspolitieke beleid in de nationale dimensie is de zorg voor een ruime 
uitbreiding van het aantal nieuwe arbeidsplaatsen. Industrie- en 
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dienstensector zullen het vooral zijn, die een additionele jaarlijkse taak
stelling van gemiddeld 60.000 arbeidsplaatsen moeten kunnen realiseren. 
Ten aanzien van de landbouw moet op een voortgaande afneming van 
het aantal arbeidsplaatsen worden gerekend. Rationalisatie en mechani
satie van de landbouw, inclusief de realisering van agrarische sanerings
plannen en de opheffing van de vooral in de agrarische gezinsbedrijven 
latent aanwezige overbezetting, zullen hiertoe leiden. In de taakstelling 
van de industriële expansie van Nederland ontmoeten wij aldus indirect 
het agrarische vraagstuk. 

In het licht van het bovengestelde omtrent de plaats van Nederland 
in het Europese industriële bestel en in het licht van de concrete uitwer
king van de bevolkingspolitieke taakstelling zijn in dit verband de ont
wikkelingen van de industriële structuur (de bedrijfstaksgewijze ontwik
keling van het aantal arbeidsplaatsen) en het vraagstuk van mechanisatie 
en automatisering van groot belang. Dit laatste element heeft vooral 
daarom belangrijke bevolkingspolitieke aspecten, omdat het de kwantita
tieve en kwalitatieve behoeften aan arbeidskrachten beïnvloedt. De niveau
verhoging van de beroepsbevolking, zoals deze zich in de voorbije decen
nia aftekende, zal zich ook in de toekomst voortzetten. Dit impliceert 
de verdere uitbouw van het voortgezet onderwijs. Een gekwalificeerd ar
beidspotentieel zal bovendien de korte-termijn-gevolgen van de rationa
lisatie en mechanisatie van het economisch leven verzachten, omdat de 
flexibiliteit Vei!l het arbeidspotentieel toeneemt met de bredere scholing 

ervan. 
Met betrekking tot de regionale dimensie wijzen wij erop, dat de pri

maire vestigingsfactoren, zoals lonen en salarissen, transportkosten voor 
grondstoffen en eindprodukten, voor grond- en bouwkosten in een land als 
het onze, weinig bepalend zijn voor de lokalisering van nieuwe vestigingen 
en wellicht van minder betekenis zijn dan de secundaire vestigingsfactoren, 
zoals de aanwezigheid van een ruim gedifferentieerde arbeidsmarkt, het 
handel- en dienstenapparaat, de directe nabijheid van een grote afzet
markt, het sociaal-culturele klimaat e.d. Gebieden en plaatsen, waar deze 
secundaire vestigingsfactoren optimaal aanwezig zijn kenmerken zich door 
een intrinsieke groeikracht, die nauwelijks te stuiten schijnt; de voor
beelden hiervan treffen wij in het eigen land, in het bijzonder in het 
westen van het land, doch ook in de oude industriecentra in oost en zuid. 
De realisering van een aantal nieuwe arbeidsplaatsen in deze gebieden 
zal structureel dan ook weinig moeilijkheden met zich brengen. Het komt 
er voor deze gebieden op neer aan deze te verwachten ontwikkeling vorm 
te geven door in het bijzonder ten aanzien van de planologische en cul
turele component van de ontwikkeling knelpunten en moeilijkheden te ver
mijden of te beperken. In dit verband verwijzen wij met klem naar het
geen wij stelden over de leefbaarheid van de industriële en stedelijke 
centra, waarover wij nog zo weinig weten. In verband hiermede staat de 
stedebouwkundige vormgeving van de stedelijke gebieden, de verzorging 
van de woonfunctie in de oude en in de nieuwe stadsdelen, de zorg voor 
voldoende ruimte en accommodatie vooral voor recreatie en sport. 

Lag bij vorengenoemde gebieden het uitgangspunt van de economische 
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taakstelling op de intrinsieke economische mogelijkheden, in andere ge
bieden is de economische nood uitgangspunt voor de taakstelling. Deze 
nood uit zich in een stagnatie van de economische ontwikkeling, in een 
verborgen of open werkloosheid, in een relatief laag inkomensniveau van 
de bevolking, al of niet gepaard gaande met een snelle bevolkingsaanwas, 
resp. migratoire expulsie. In grote gedeelten van de noordelijke, oostelijke 
en zuidelijke periferie van ons land ontmoeten wij een of meer van de 
hier genoemde knelpunten. Ook al zijn de' primaire vestiginsfactoren in 
deze gebieden in het algemeen, zij het slechts in geringere mate, gunstiger 
dan in de oude industriële concentratiegebieden, een samenstel van factoren 
kan er oorzaak van zijn, dat de vertraging in de economische ontwikkeling 
eerder toe- dan afneemt; stagnatie in de ontwikkeling van een traditionele 
bestaansbron ; zwak sociaal-cultureel kiimaat; weinig gedifferentieerde 
arbeidsmarkt; geringe absolute omvang van de arbeidsmarkt; vele, te klei
ne woonkernen, stagnerende bevolkingsgroei en verouderende bevolking 
e.d. 

Wij ontmoeten hier vanuit de behandeling van de economische compo
nent van de bevolkingspolitieke taakstelling de ruimtelijke component. Het 
is bijzonder moeilijk de planologische component, die in ieder ontwikke
lingsplan van grote betekenis is, te analyseren. De ruimte als economische 
ruimte gezien wordt vaak als niet-manipuleerbaar beschouwd. Wij zullen 
dadelijk zien dat deze gedachte niet geheel juist is. Doch zelfs wanneer 
men niet "manipuleert" met de ruimte en dus de gegeven ruimte als 
uitgangspunt voor de lokalisering van de economische ontwikkeling accep
teert, variëren de oordelen over de ruimtelijke problematiek en de ruim
telijke mogelijkheden van ons land sterk, zoals wij reeds zagen. Doch 
het is duidelijk, dat bij dit uitgangspunt een zelfs vertraagde economische 
ontwikkeling op den duur in het bijzonder in het westen van het land tot 
onoplosbare knelpunten zal moeten leiden. Anders wordt de situatie wan
neer men de ruimte in de zin van economische ruimte wel als manipu
leerbaar beschouwt. Het is deze visie, die steeds meer veld wint. Spon
taan of na het treffen van de noodzakelijke voorzieningen is het in deze 
visie mogelijk dat een bepaald gebied aan dezelfde positieve vestigings
factoren gaat voldoen als een reeds hoog-ontwikkeld industriegebied. In 
dit kader past de stelling van veel moderne planologen dat het westelijk 
deltagebied van Nederland met zijn belangrijke economische functies zich 
geografisch zal kunnen uitbreiden, zelfs tot in de periferie van ons land. 
Deze gedachten steunen voor een goed deel op het resultaat van de 
wetenschappelijke analyses van de ontwikkeling der laatste decennia, 
waaruit blijkt dat de economische functies, die in eerste aanleg in het 
westen des lands geconcentreerd zijn, in feite reeds een belangrijker geo
grafische uitgebreidheid bezitten dan enkele decennia geleden. In deze ge
dachte passen ook de ontwikkelingsplannen van b.v. de provincies Zeeland 
en Noord-Brabant, die gedeelten van deze provincies na uitvoering van 
belangrijke werken willen zien opgenomen in de randstad Holland. Als 
men de ruimtelijke problematiek van Nederland aldus beschouwt, zijn 
belangrijke uitgangspunten voor de oplossing ervan gegeven: aanvaarden 
van de spontane geografische uitbreiding van de deltafuncties en het 
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nemen van maatregelen, die erop gericht zijn de barrières te doorbreken 
die thans deze uitbreiding nog verhinderen. Omschrijven wij deze taak
stelling in enkele hoofdtrekken als volgt: 

Doel van de ruimtelijke economische planning zal moeten zijn een rug 
van industrieplaatsen te creëren, die uitgaande van het economische 
zwaartepunt van Nederland, dit zwaartepunt, - d.i. het westen van het 
land - ontlast, daarmee tevens beogend de knelpunten die een economische 
ontwikkeling van een aantal gebieden buiten dit westen tot op heden in de 
weg stonden, op te heffen. Wij menen dat binnen het kader van deze 
taakstelling grote delen kunnen worden betrokken van de provincies 
Overijsel, Gelderland, Noord-Brabant, limburg en Noord-Holland boven 
het Noordzeekanaal. Overal in deze gebieden treft men naast krachtige 
ontwikkelingsaanzetten probleemsectoren op planologisch, economisch en
of sociaalcultureel terrein aan. Juist echter, omdat de tendentie der re
gionale spreiding van de economische ontwikkeling zich spontaan reeds 
op deze gebieden richt, dient deze tendentie tot uitgangspunt te worden 
genomen voor de regionale ontwikkelingsplannen van deze gebieden. Wij 
denken hierbij aan het feit, dat een aantal industrieën in de keuze van zijn 
vestigingsplaats bijzonder beperkt is, in het bijzonder omdat deze indus
trieën zich moeten concentreren in de directe omgeving van de delta. In 
het licht van het bovenstaande betekent dit, dat een ontlasting van het 
westen als taakstelling met zich brengt de noodzaak deze "directe delta" 
uit te breiden. 

Vervolgens zijn er industrieën die wel prijs stellen op het geografisch 
contact met het westen van het land, doch wat hun vestigingsplaats be
treft daaraan niet gebonden zijn. De industriële ontwikkeling in de laatste 
decennia laat zulks duidelijk zien. Ook de minister van Economische 
Zaken wijst er in zijn industrialisatienota's op, dat steeds meer indus
trieën zich niet meer in het westen van het land vestigen, maar aan de 
periferie hiervan. Het zijn deze industrieën, die hun plaats zullen kunnen 
vinden in de keten van industriegebieden waarover wij boven spraken. 
Het is onmogelijk in dit kader tot een nadere concretisering van het hier 
omschreven uitgangspunt over te gaan. Het komt ons bovendien voor, 
dat de inzichten in de regionale problematiek, ontwikkelingstendenties en 
ontwikkelingsmoeilijkheden, nog te gering zijn om zulks te kunnen doen. 
Dit geldt à fortiori wanneer men bedenkt, dat men door de hier beschre
ven grondslag van regionale ontwikkeling te accepteren, deze mede dient 
te plaatsen in de dimensie van de ruimtelijke economische integratie van 
West-Europa. 

In het hier gestelde zijn onvoldoende waarborgen geschapen voor de 
ontwikkeling van in het bijzonder het noorden van het land en voorlopig 
ook Zeeland. De accumulatie van ongunstige omstandigheden is er bij
zonder groot. Ernstig dient overwogen te worden ten behoeve van de 
ontwikkeling van het noorden van het land tot een aantal discriminerende 
maatregelen te komen; ten aanzien van de ontwikkeling van Zeeland 
dienen de mogelijkheden, die de deltawerken bieden, optimaal gebruikt 
te worden. Het is, zoals we in de vorige paragraaf reeds stelden, nood
zakelijk de vigerende ontwikkelingsplannen critisch te volgen. In het toe-
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komstig beleid zal uiteraard de stimulering van de industriële ontwikke
ling een belangrijke plaats blijven innemen. Tezamen met het industriële 
ontwikkelingsplan - op een kleiner aantal kernen gebaseerd dan thans 
- met de daarbij behorende sociaal-culturele initiatieven zal echter tege
lijkertijd ten behoeve van het blijvende platteland een economisch en 
sociaal-cultureel ontwikkelingsplan moeten worden opgesteld en in uit
voering gebracht. In het economisch vlak dient daarbij gedacht te worden 
aan het optimaal tot ontwikkeling brengen van de landbouw en de re
creatieve mogelijkheden die het gebied biedt. Op planologisch vlak dient 
alle aandacht te worden besteed aan de reconstructie van het platteland 
en aan de aantrekkelijkheid ervan als woongebied i en in samenhang 
daarmee aan de verbetering van de verkeersvoorzieningen, die de pendel 
naar de industriecentra kan stimuleren en de migratie erheen afremmen. 
Deze initiatieven beogen een rem op de voortgaande ontvolking van het 
noordelijk platteland. Op sociaal-cultureel vlak verdienen die initiatieven 
steun, die erop gericht zijn de plattelandsbevolking meer te doen partici
peren aan de verworvenheden der moderne stedelijk-industriële civilisatie, 
zonder dat het daarbij steeds mogelijk zal zijn de voorzieningen en ac
commodaties ten behoeve van deze ontwikkeling in alle plattelandskernen 
te lokaliseren. 

Maken wij nog een enkele opmerking over de demografische component 
zelve in het bevolkingspolitieke beleid. Het is aan geen twijfel onder
hevig, dat de bevolkingsomvang van Nederland zowel economisch, ruim
telijk als sociologisch ons land voor grote opgaven heeft geplaatst en nog 
zal plaatsen. De zorg voor welvaart en welzijn van onze snel groeiende 
bevolking i5 onmiskenbaar groot. Wij menen er niettemin goed aan te 
doen nogmaals te wijzen op de zorg, die ons land zou kennen wanneer 
haar bevolkingsaanwas gering zou zijn, wanneer de bevolking zou ver
ouderen of zelfs afnemen. Hoezeer, met andere woorden, ook het bevol
kingsvraagstuk van Nederland aan scherpte zou verliezen door een gerin
gere aanwas, met een extreme val van de nataliteit zou ons land evenmin 
gediend zijn. Het is dit uitgangspunt dat hen moet leiden, die - en dit 
is zeker niet primair de overheid - de verantwoordelijkheid op zich heb
ben genomen voor de voorlichting op het gebied van het bevolkingsvraag
stuk en de bevolkingsaanwas. In dit kader menen wij te mogen opmer
ken, dat men de zaak niet kan afdoen met de stelling, dat het geboorte
patroon steeds meer bepaald wordt door het moderne dynamische cultuur
patroon in de westerse wereld. Het is zeer de vraag of er wel werkelijk 
zo'n cultuurpatroon - zeer algemeen te omschrijven als een door normen 
geleid en door velen aanvaarde levensstijl en gedragspatroon - bestaat. 
Wat men op dit punt kan constateren is slechts een grote onzekerheid 
en zijn grote spanningen tussen een traditionele cultuur en een nieuwe, 
waarheen men op weg is. 
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Parlementaire l(roniel( 

Verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Stemmen Percentages Zetels 

1963 1959 1963 1959 1963 1959 
--

K.V.P. 1.996.862 1.895.914 31.92 31.60 50 49 . . . . . . . . . . . . . . . 
P.v.d.l\. 1.750.808 1.821.285 27.99 30.36 43 48 ............ 

V.Y.D. 643.236 732.658 10.28 12.21 16 19 ............... 
A.R.P. 545.441 563.091 8.72 9.40 13 14 ............... 

eH.U. 536.521 486.429 8.58 8.11 13 12 ............... 
C.P.N. 173.457 144.542 2.77 2.41 4 3 

o • • • • • • • • • • • • • • 

S.G.P. 143.533 129.678 2.29 2.16 3 3 

P.S.P. 189.020 11 0.499 3.02 1.84 4 2 ............... 

G.P.V. ............... 46.273 39.972 0.74 0.66 1 

Boeren ............ 133.094 39.423 2.13 0.65 3 

Overige ............ 97.408 36.040 1.56 0.60 

Totaal 6.255.653 5.999.531 100.- 100.- 150 150 ............... 

In het juni-nummer van het 
Maandschrift zal dr. L. A. H. AI
bering een gebruikelijke nabe
schouwing geven van de afgelopen 
verkiezingen voor de Tweede Ka
mer der Staten-Generaal. Voor
uitlopend op deze beschouwing 
willen wij in dit nummer toch al
vast een eerste indruk geven. 

Vrijwel algemeen is de opinie, 
dat de P.v.d.A. een stevige klap 
heeft moeten incasseren en dat 
bij de Kabinetsformatie de K.V.P. 
de voornaamste rol speelt. 

De oppositie heeft de P.v.dA 
dus niet de gewenste baat ge
bracht, ook al wilde men dit van 
socialistische zijde niet direct 
rond uit bekennen. Men probeer
de zich aanvankelijk aan deze be
kentenis te onttrekken door zich 
te verschuilen achter het excuus, 
dat ondermeer het Vrije Volk aan-
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voerde: dat namelijk de Neder
landse kiezer het belang nog niet 
inziet van een politiek op langere 
termijn, zoals neergelegd in de 
reeds verschenen en nog te ver
schijnen publicaties van de Wiar
di Beckman Stichting "Om de 
kwaliteit van het bestaan". 

De V.V.D. heeft zich na de gro
te teruggang bij de Statenverkie
zingen en de verkiezingen voor de 
Gemeenteraden van 1962 nu enigs
zins hervonden en zich ongeveer 
gehandhaafd op het niveau van de 
Statenverkiezingen. (1963: 10.28%, 
1962: 10.04%). Opmerkelijk hier
bij is, dat de verschillende libe
raal-georiënteerde splinterpartij
en nog geen 100.000 stemmen of 
slechts rond 1 V2 % van de stemmen 
op zich wisten te verenigen. 

De positie van de protestants-
christelijke partijen kende een 



kleine verbetering door de zetel, 
die bij deze verkiezingen werd be
haald door het Gereformeerd Po
litiek Verbond. Het verlies van 
een zetel door de A.R.P. werd ge
compenseerd door de gewonnen 
zetel van de eH.U. 

De P.S.P. schijnt thans wel het 
hoogtepunt van haar invloed te 
hebben bereikt, ondanks de winst 
van 2 zetels. In vergelijking tot de 
verkiezingen voor de Provinciale 
Staten van vorig jaar kende zij 
slechts een groei van 0.01 %. 

De ep.N. behaalde voor het 
eerst sinds 1946 zetelwinst. De ver
klaring ligt vooral in het feit, dat 
de Bruggroep, die in 1959 bijna 
een zetel haalde, ditmaal niet aan 
de verkiezingen heeft deelgeno
men. 

Wanneer wij de uitslagen over
zien dan is meer dan ooit wel ge
bleken, dat de confessionele par
tijen niet aan kracht hebben inge
boet en dat de kiezer duidelijk 
heeft gezegd, dat het een goed 
ding is op deze partijen te sJem
men, zoals minister Veldkamp het 
uitdrukte. 

De twee grote verrassingen van 
deze verkiezingen zijn wel ge-

weest het onverwacht grote ver
lies van de P.v.d.A. en anderzijds 
het vrijwel uitblijven van het wel 
verwachte verlies van de V.V.D. 
aan de vele splinterpartijen. Ver
heugend en van groot belang is in 
ieder geval het succes van de 
K.V.P. boven de Moerdijk met na
me in de grote steden. Hoewel de 
christen - democratische partijen 
als totaliteit een geringe winst 
hebben geboekt en men geneigd 
zou zijn te concluderen, dat de ver
schuivingen zich met name hebben 
afgespeeld binnen het blok van de 
linker-zijde van de Kamer, moet 
toch worden opgemerkt, dat het 
bepaald niet gelukkig succes, dat 
de Boeren-partij heeft geoogst, 
een verdere winst van K.V.P. en 
eH.U. mede heeft belemmerd, 
terwijl het tevens heeft bijgedra
gen aan het verlies van de 
P.v.d.A. 

AI met al kunnen we tevreden 
zijn met de uitslag van de verkie
zingen en zeker prof. De Quay, die 
in de uitspraak van de kiezers ze
ker een uitdrukking van vertrou
wen heeft mogen zien voor het 
door zijn regering gevoerde be
leid. 
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Nieuwe boeken 

PROF. DR. P. J. BOUMAN, In 
de ban der geschiedenis, (127 
pag.), Prismaboeken, Het Spec
trum, Utrecht (1962). 

De bijzondere dynamiek van het 
hedendaagse gebeuren geeft een 
uite!kander groeien te zien van de 
zich steeds verder specialiserende 
r~eschiedvorsing en onze op erva
ring afgestemde geschiedbeleving. 

De auteur richt zich tegen dit uit
eengroeien en pleit voor dwarsver
bindingen. Bij de verklaring van de 
historische gebeurtenissen dient de 
mens meer in het middelpunt te 
worden gesteld, waarbij uiteraard 
de tot nu toe beproefde methoden 
en de onmisbare feitenkennis niet 
verwaarloosd mogen worden. 

ISAAC DEUTSCHER, Trotzki I 
(Der bewaffnete Prophet 1879-
1921), 554 blz., T rotzki 11 (Der 
unbewaffnete Prophet), 501 blz. 
Stuttgart 1962, W. Kohlhammer 
Verlag. 

Trotzki, die in 1940 slachtoffer 
werd van een rechtstreeks vanuit 
Moskou opgezette moordaanslag, 
is het onderwerp van een van 
de bekendste levensbeschrijvin
gen van Isaac Deutscher, van wie 
o.a. zijn biografie over Stalin in 
Nederland verscheen. Deutscher 
werd in 1907 te Krakau geboren, 
werd reeds op jeugdige leeftijd lid 
van de Poolse communistische par
tij en speelde daarin al spoedig een 
vooraanstaande rol in de oppositie 
tegen Stalin. Hij stond een een
heidsfront van Communisten en 
Socialisten tegen Hitier en Pil
sudksi voor, werd in 1932 uit de 
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partij gestoten en moest tenslotte 
zijn land verlaten. Sindsdien is hij 
medewerker aan grote Europese 
dagbladen tijdschriften, pleegde 
een omvangrijke publicistische ar
beid. Hij heeft o.a. een trilogie over 
de Russische revolutie op zijn naam 
staan. Zijn biografie over Trotzki 
verscheen oorspronkelijk in het 
Engels. Zijn uitnemende kennis van 
de geschiedenis van de Russische 
revolutie komt in deze boeken vol
ledig tot zijn recht. Trotzki's th eo
riën moesten wel met die van Sta
lin in conflict komen. Deze zoon 
van een Oekrainische boer was een 
geniaal organisator, een man met 
een onuitblusbare energie. Het 
kernpunt uit zijn theorie was de 
"permanente revolutie". De bur
gerlijke revolutie in Rusland zou 
zich meteen ontwikkelen in de rich
ting van de dictatuur van het pro
letariaat, dat ook de boeren, die 
Lenin eveneens een meer een ac
tieve en zelfstandige rol had toege
dacht, zou leiden en bevrijden. Van
uit Rusland zou zich de socialisti
sche revolutie tot overal in Europa 
uitbreiden. Daarom ook stelde 
Trotzki zich op het standpunt van 
de internationaliteit van de socia
listische revolutie, lijnrecht in te
genstelling met Stalin, die de ver
werkelijking van het socialisme in 
één land voorstond. Ook de schrij
ver van deze biografie was vroe
ger in Polen voorstander van de 
gedachtengang van Trotzki. Deut
scher heeft rijkelijk kunnen putten 
uit zijn eigen ervaringen. Hij heeft 
daarnaast zeer omvangrijk mate
riaal uit de Amerikaanse T rotzki
archieven in deze delen verwerkt. 
Men treft er dan ook een grote 
hoeveelheid interessante détails in 



aan. Met deze paperbackuitgave is 
Deutschers biografie in het bereik 
van velen gebracht. Men mag 
daarom hopen, dat zij vele aan
dachtige lezers zal vinden. De Rus
sische revolulie herleeft hierin de 
personen van Trotzki in zijn dra
matische en schokkende vorm. 

RICHARD HOUGH, Die Meute
rei auf Panzerkreuzer Potem
kin, 1961, Frankfurt/M, Ber
nard & Graefe Verlag für Wehr
wesen, 187 blz. 

Dit oorspronkelijk in het Engels 
verschenen boek is een spannende 
en nauwgezette reportage van de 
muiterij op de Potemkin in 1905, 
waarvan de aanstichters hoopten, 
dat zij de revolutie over geheel 
Zuid-Rusland zou kunnen doen uit
breiden. Toen de Potemkin in de 
haven van Odessa verschèen, brak 
daar een opstand uit, die door de 
Kozakken in bloed werd gesmoord. 
Daarna volgde een reeks van ont
wikkelingen, die stuk voor stuk de 
hoop op het slagen van de revo!u
tie aanwakkerde en weer verme
ti~de. Richard Hough heeft voor 
zijn boek gebruik kunnen maken 
van vele ooggetuige verslagen en 
hij heeft zijn materiaal zorgvuldig 
op het waarheidsgehalte beproefd. 
Verscheidene interessante foto's 
verluchten dit nuchtere maar 
spannende verslag. 

WIlLlAM R. KINTNER EN 
JOSEPH K. KORNFEDER, The 
New Frontier of War, Chicago 
1962, Henry Regnery Company, 
362 blz. 

Dit is een boek over de politieke 
oorlogsvoering, zoals zij van de 
kant van het communisme wordt 
bedreven en het bevat een aantal 
suggesties voor de wijze waarop 
aan deze oorlog het hoofd kan wor 
den gebogen. Zonder twijfel heb
ben beide auteurs een indringende 
analyse van de politieke oorlogs
voering van het communisme tot 
stand gebracht en helaas is het ook 
zo, dat men daarvoor in het Wes
ten te weinig oog heeft. Het is in 
West-Europa vooral Suzanna la-

bin geweest, die gedetailleerde 
plannen voor de tegenaanval heeft 
uitgewerkt. En ook de beide Ame
rikanen komen wat dit betreft met 
een aantal interessante gedachten. 
Het is echter zeer de vraag of het 
aan westelijke kant ooit tot een 
werkelijk tegen-offensief zal kun
nen -komen. We willen ons niet ver
diepen in de oorzaken daarvan. Het 
bovengenoemde boek heeft echter 
de verdienste dat het nog eens 
nauwkeurig de methode van poli
tieke oorlogvoering door het com
munisme uiteenzet. Op basis hier
van tot op zijn minst tot enkele 
tegenacties te komen, zou op zich
zelf al winst zijn. 

DR. G. P. HOEFNAGElS, 
Recht en Maatschappelijk werk 
(150 pag.) uitgegeven in de 
reeks Mens en Medemens 
door uitgeverij Het Spectrum, 
Utrecht/Antwerpen, 1963. 

Het punt waarom het in deze stu
die gaat zijn de problemen, welke 
kunnen ontstaan door het dooreen
lopen en het zich tot een zelfde in
dividu richten van enerzijds het 
recht, de justitie en anderzijds het 
maatschappelijk werk (reclasse
ring, kinderbescherming). In een 
aantal opstellen wordt dit pro
bleem op interessante wijze in zijn 
verschillende aspecten benaderd. 
schrijver eens te zijn, integendeel 
er zal zo hier en daar nog veel stof 
tot verdere discussie blijven. Het 
is niettemin belangrijk genoeg zich 
eens te bezinnen op de consequen
ties van deze veranderingen in de 
maatschappelijke structuur. 

RA YMUND KRISAM, Die Be
teiligung der Arbeitnehmer an 
der öffentlichen Gewalt (344 
blz.) uitgegeven door A. W. 
Sijthoff-leiden, 1963. 

Dit werk verscheen in de reeks 
Europaïsche Aspekte, Reihe D: 
Sozialstudien No 3. Toen onlangs 
de positie, taak en doelstellingen 
aan de vakbeweging door de te
gen en voorstanders weer eens dui
delijk naar voren zijn gehaald, ver
scheen ongeveer gelijktijdig deze 
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studie van Raymund Krisam. In 
deze studie gaat de schrijver de 
ontwikkeling na van de verschil
lende organisaties van werkne
mers in de landen van de E.E.G. 
en Oostenrijk. Schrijver stelt zich 
daarbij de vraag, hoe organisatie
vormen als vakbewegingen, pres
sure-groups zijnde (bedoeld wordt 
hier een organisatie die macht 
heeft, maar die deze macht niet in 
negatieve zin moet gebruiken) in 
onze politieke orde geïntegreerd 
kunnen worden. Uitgaande van de 
situatie in de verschillende landen 
wordt door de schrijver bezien op 
welke wijze deze integratie ook in 
supra-nationaal verband verwezen
lijkt kan worden. 
In een duidelijk opgezette tabel 
vindt men een overzicht van de be
langrijkste kenmerken van de over
koepelende organen in de verschil
lende landen en de Europese ge
meenschappen. Wanneer men deze 
tabel beziet, komt onwillekeurig de 
vraag op of het - juist met het oog 
op de Europese integratie - niet 
nodig is, dat in deze landelijke ver
schillen enige uniformiteit wordt 
gebracht. 
Wij mogen dit werk van Krisam 
aanbevelen. 

JOHANNES GAlTANIDES, Die 
Zukunft des Kommunismus, 
München 1963, Paul List Ver
lag, 189 blz. 

De uitgever heeft in dit boek een 
aantal deskundigen het toekomst
perspektief van het kommunisme 
(en daarmede van onze eigen toe
komst) laten onderzoeken. Dat is 
uiteraard een hachelijke opgave, 
maar de onderzoekers hebben 
zichzelf de wijze beperking opge
legd deze toekomst te zien, zoals 
Gaitanides in zijn voorwoord op
merkt, als "embrionaal heden", 
een onderzoek naar de "trend". 
Dat leverde een aantal belangwek
kende bijdragen op van Walter 
Dirks, Richard Löwenthal, Hel
mut Gollwitzer, Wanda Bronska
Pampuch, Laurenz Stucki, E. J. 
Solich, Fritz Sternberg, Eugen 
Gerstenmaier, M. Freund, J. Gai
tanides en Fr. Heer, een groep 
van uitermate deskundige politici, 
hoogleraren en journalisten dus. 
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HELLMUT KALBITZER, 
wicklungsländer und 
mächte, Frankfurt am 
1961, 142 blz. 

Ent
Welt
Main 

Kalbitzer is een van de bekende 
Duitse ontwikkelingsspecialisten. 
Dit boekje bevat een onderzoek 
naar de ekonomische en sociale 
problemen in de ontwikkelingslan
den, alsmede en historische te
rugblik. Vervolgns analiseert het 
de verschillende mogelijkheden 
van hulpverlening, de daarbij op
tredende moeilijkheden en de 
vraag hoe deze kunnen worden 
overwonnen. Dez studie bevat 
een gevarieerd feitenmatriaal, is 
goed gekomponeerd en hoewel de 
geïnteresseerde lezer er verschil
lende bekende uitspraken in te
genkomt zeer goed leesbaar. 

HUGH SEATON-WAîSON, Het 
nieuwe imperialisme, 's Gra
venhage, Uitg. Nijgh en Dit
mar, 157 blz. (prijs f 6,90). 

In deze rubriek is reeds de Engel
se uitgave besproken, die begroet 
is als een scherpzinnige en objek
tieve analise van het Sowjetimpe
ria!isme. Het is een goede ge
dachte geweest dit boekje van de 
bekende Engelse auteur nu ook in 
het Nederlands te doen verschij
nen. Men mag hopen, dat het zijn 
weg naar vele lezers vindt. Het be
vat enkele kaarten en een korte, 
maar instruktieve literatuurlijst. 

J. R. HICKS: Einführung in 
die Volkswirtschaftslehre (317 
pag.) uitgegeven door Rowohlt 
Taschenbuch Verlag GmbH, 
Reinbek bei Hamburg (1962). 

Het betreft een Duitse vertaling 
van het reeds in 1942 in het En
gels verschenen werk van de En
gelse Hoogleraar in de Economie, 
onder de titel "The Social Frame
work". 
Het probleem van de verhouding 
tussen economische theorie en eco
nomische politiek heeft met name 
sinds de laatste wereldoorlog me
nig econoom bezig gehouden, met 
name wat betreft de taak en posi
tie van de staat in deze. Wanneer 
men de Staat op dit terrein een 



eigen taak toekent, betekent dit te
vens, dat het aan de Staat is zich 
de nodige inzichten te verschaffen 
in de economische ontwikkelingen. 
Men spreekt thans van Nationale 
rekeningen waarin enerzijds de 
ontwikkelingen van de afgelopen 
periode kunnen worden afgelezen, 
en waarop anderzijds de ver
wachtingen voor komende perio
den kunnen worden gebaseerd. 
Toch bestaat er nog veel misver
stand over deze zaken. 
De economische student kreeg zijn 
eerste kennismaking met deze 
problemen via dit werk van Hicks, 
dat om deze reden ook aan te be
velen is aan degenen, die beroeps
halve of omdat zij in deze mate
rie geïnteresseerd zijn, met de 
nationale economische politiek in 
aanraking komen. 

HANS PETER, Probleme der 
Volkswirtschaft (284 blz.) uit
gegeven door de Europäische 
Verlagsanstalt in de reeks 
"Res novae" band 20. 

De enige jaren geleden overleden 
prof. dr. Hans Peter hield gedu
rende enige jaren op regelmatige 
tijden voordrachten via de Süd
deutschen Rundfunk" over aller
lei onderwerpen uit de economi
sche theorie. Na zijn dood zijn de
ze meer dan 1 00 voordrachten ge
bundeld verschenen. Bij een eerste 
kennisname met dit boek is men 
geneigd het een Duitse tegenhan
ger te noemen van de in Ne
derland door prof. Pen gepubli
ceerde werkjes op het terrein van 
de economie. Toch is er een dui
delijk verschil. Waar prof. Pen 
probeert om via een enigszins po
pulaire voorstelling de economie 
dichter bij de "niet-economen" te 
brengen, is het uitgangspunt bij 
prof. Peter men zou haast zeg
gen) juist omgekeerd. Hij preten
deerde geenszins een volledige be
handeling van de economische 
theorie gegeven te hebben, maar 
ook niet alleen maar een inleiding 
tot de economie. Zijn doel was, 
zoals hij zelf ergens zegt: aan die 
lezer een economische oriëntatie 
te geven, die het te doen is om 
een principieel inzicht. Wel gaat 

een vergelijking op met de publi
caties van prof. Pen, in zoverre 
ook voor prof. Peter in vele geval
len de actuele problemen het uit
gangspunt waren. Het belangrijke 
van dit werk is, dat hierdoor dui
delijk wordt, dat de economische 
problematiek ook voor "niet-eco
nomen" op een interessante en be
grijpelijke wijze naar voren kan 
worden gebracht zonder dat men 
deze problematiek enigermate 
moet simplificeren. 

J. v. d. H. 

PROF. MR. B. V. A. ROllNG, 
De Oorlog in het licht der we
tenschappen (eerste serie Po
lemologische Studiën), Assen 
1963, Van Gorcum en Comp. 
158 blz. 

Deze eerste serie van Polemologi
sche Studiën bestaat uit de voor
drachten, die vorig jaar tijdens 
een te Groningen gehouden Stu
dium Generale werden gehouden. 
Zij beogen een bijdrage te leveren 
aan de kennis van de oorlog, zijn 
verschijningsvorm, zijn funktie, 
zijn oorzaken en vervangings,mid
delen, zoals prof. Röling in zijn 
voorwoord uiteenzet. Van zijn 
hand is de bijdrage over oorlog en 
rechtswetenschap; de andere bij
dragen zijn die van prof. Mön
nich (christendom en oorlog), 
prof. Fortmann (de bestudering 
van het verschijnsel oorlog door 
de menswetenschappen), prof. 
Van Heek (sociologische aspek
ten van het oorlogsverschiinsel), 
prof. Pen (de ekonomie van de 
koude oorlog), kol. Spits (de oor
log in het licht der historie), prof. 
Berg (taal, mythe en het pro
bleem van de vrede) en prof. 
Fahrenfort (oorlog en vrede bij 
natuurvolken en halfnatuurvol
ken). Een op zich interessante 
reeks met bijdragen van verschil
lend gehalte. Deze uitgave kan de 
diskussie ook in bredere kring op 
gang brengen. 

GABRIElE WOLKER, Soziale 
und soziologische Wandlungen 
in Asiën und Afrika, Stuttgart 
1962. Kreuz Verlag 117 blz. 

Mevrouw dr. Gabriele Wülker 
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geldt als vooraanstaand Duitse 
deskundige op de sociologische as
pekten van de ontwikkelingshulp. 
In dit boekje vindt men de neer
slag van haar ervaringen opge
daan in verschillende ontwikke
lingslanden. Zij stelt een aantal 
behartenswaardige zaken aan de 
orde en wij mogen haar studie be
groeten als een van die bijdragen, 
die de ontwikkelingshulp van het 
zuiver ekonomische naar het men
selijke vlak verleggen. Daarom 
graag aanbevolen lektuur. 

HELLMUTH GONTHER DAHMS, 
Der Spanisch Bürgerkrieg, Tü
bingen 1962, Rainier Wunderlich 
Verlag, 355 blz. 

Hellmuth Günter Dahms, wiens 
naam in deze rubriek al verschei
dene keren is vermeld schreef 
met dit boek een nauwgezet ver
slag van de Spaanse burberoorlog, 
een thema, dat nog steeds onder
werp is van een kontroversiële dis
kussie. De Duitse auteur stelde 
zich als doel zonder een voorafge
kozen standpunt de Spaanse bur
geroorlog kritisch te doorlichten, 
waarbij hij vooral het woord laat 
aan de feiten. Zo kon, ondanks de 
gedetailleerdheid van het boek, 
een boeiend stuk geschiedschrij
ving ontstaan, waarbij geput kon 
worden uit ter plaatse verzameld 
materiaal. Kaarten en foto's geven 
aan dit boek nog een extra aksent 
van verzorging. 

GUNTER NOLLAU, HANS JUR
GEN WIEHE, Rote Spuren im 
orient, Keulen 1963, Verlag für 
Wissen schaft und Politik, 188 
blz. 

Van de hand van twee bekende 
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Duitse auteurs is deze studie over 
Turkije, Perzië en Afganistan, drie 
aan de zuidgrens van de Sowjet
Unie gelegen landen. De schrijvers 
zijn nagegaan welke invloeden de
ze direkte verhouding tot de S.U. 
op deze drie landen hebben gehad, 
waarvoor zij zich behalve op uit
voerig historisch materiaal kunnen 
beroepen op in deze landen zelf 
opgedane ervaringen. Die invloeden 
zijn niet overal dezelfde. Daarvoor 
loopt politieke sociale en ekono
mische geschiedenis van deze drie 
landen teveel uiteen. Het is een in
teressante, met belangwekkende 
details toegeruste studie geworden. 

ALEXANDER KASNATSCHE
JEW, Wegweiser nach Westen, 
1963 Keulen, Verlag für Wissens
caft und Politik, 287 blz. 

Voor hij uitweek naar het Westen 
was de schrijver werkzaam op de 
Sowjetambassade in Rangoon. In 
dit boek heeft hij zijn ervaringen 
neergeschreven, die hij als sowjet
diplomaat opdeed en de lezer daar 
mede een inzicht gegund in de me
thoden van de sowjetdiplomatie. 
Daaruit blijkt enerzijds tot schep
pen van welke gevaarlijke situaties 
men aan de sowjetkant in staat is, 
anderzijds aan welke enge begren
zingen de sowjetdiplomatie gebon
den is. Het boek is daarom zo inte
ressant, omdat het diplomatieke ter
rein tot nu toe nog zo weinig ver
kenningen heeft opgeleverd en men 
nu aan de hand van een aantal 
persoonlijke ervaringen de wegen 
van de Sowjetdiplomatie kan na
speuren. 
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De I(amerverkiezing 1963 
DOOR DR. L. A. H. ALBERING 

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1956 behaalde de KV.P. 31.7% 
der geldig uitgebrachte stemmen, het mooiste resultaat, dat tot dusverre 

ooit door de Katholieke partij werd behaald. Dit succes werd in feite 
overvleugeld door de uitslag van de Pv.d.A., die toen als grootste partij 
uit de bus kwam met 32,7% der stemmen. Ik herinner me nog levendig 
de stemming in Amsterdam, waar de leidende figuren der KV.P. als 
naar gevvoonte op de avond van de verkiezingsdag bijeen waren en waar 
men zich - achteraf bezien - te zeer blind staarde op de resultaten 
van de P.v.d.A. en het eigen fraai resultaat ten dele uil hel oog verloor. 

Een dergelijke situatie heeft zich sedertdien niet meer voorgedaan. Bij 
de Statenverkiezingen van 1958 kreeg de Partij van de Arbeid een fikse 
nederlaag te incasseren: haar percentage zakte tot 28,7, terwijl de V.V.D. 
toen haar grote succes boekte, een succes dat in 1959 bij de Kamerver
kiezingen op ongeveer hetzelfde peil lag en haar 19 zetels in de Tweede 
Kamer verschafte. 

Bij diezelfde Statenverkiezingen van 1958 bereikte de K.V.P. - in aan
sluiting op haar onvoldoende gewaardeerde uitslag van 1956 - opnieuw 
een top-resultaat, zij verkreeg 32,9% der stemmen. In deze uitslag was 
vooral de vooruitgang in het zuiden opvallend, een vooruitgang ten koste 
van de P.v.d.A., die in limburg zakte van 17,5 naar 12% en in Brabant 
van 16,4 naar 13,1 %. De doorbraakkreten verzwakten. 

De Kamerverkiezingen van 1959 -. Deze verkiezingen zijn voor de 
levensbeschouwelijke partijen altijd ongunstiger dan regionale verkiezin
gen, zowel die voor de Staten als voor de Gemeenteraden. De Kamerver
kiezingen van 1959 verschaften de K.V.P. opnieuw een hoog percentage 
bijna even hoog als die van 1956. Tegenover 31,7 in het genoemde topjaar 
werd nu een percentage van 31,6 bereikt. De P.v.d.A. herstelde zich ten 
dele en kwam op 30,3%. Zij werd weer de tweede Partij. 

Toen kwamen de verkiezingen voor de Staten in 1962, toen de P.v.d.A. 
al drie jaar in de oppositie was en mee op grond daarvan aan deze ver-
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kiezingen een landelijk karakter beoogde te geven: zij propageerde de 
Statenverkiezingen als een landelijke politieke krachtmeting. Zij verwacht
te van deze Statenverkiezingen een oordeel over het beleid van de rege
ring en de "regeringspartijen". Een oordeel, dat een veroordeling zou in
houden. Dit oordeel is voor de grootste regeringspartij zeer bevredigend 
geweest. De situatie der K.V.P., waarop uiteraard gedoeld wordt - hoe 
gunstig in het algemeen dan ook - bleek echter niet overal even hoop
vol. Ik wees in mijn artikel in dit maandschrift over de uitslag van de 
Statenverkiezingen in 1962 op enkele stedelijke resultaten, die van Rotter
dam, Schiedam en Utrecht, waar de stemmen percentages bij de laatste 
drie verkiezingen telkens iets waren teruggelopen. Dit deed echter niet 
af aan het feit, dat de K.V.P. hèt grote stabiele bolwerk in Nederland 
was. In de laatste afgelopen jaren bleek in het algemeen een lichte 
neiging tot stijging van het percentage der stemmen, maar ook het per
centage van de katholieken was van 1947 tot 1960 met vermoedelijk 2% 
toegenomen. Hoe groot is echter het aantal naam-katholieken, dat zich 
bij de volksteliingen liet registreren? En van welke invloed zijn de 
zich wijzigende omstandigheden in overwegend katholieke industrialiseren
de gemeenten? Hoe dan ook: de K.V.P. behaalde weer een hoog percen
tage bij deze Statenverkiezingen, slechts enkele decimalen lager dan de 
topprestatie van 1958. 

En dan de P.v.d.A. In tegenstelling tot de levensbeschouwelijke par
tijen is haar resultaat steeds ongunstiger bij de Statenverkiezingen dan 
bij Kamerverkiezingen. In 1962 bereikte zij een percentage van 29,9. Dit 
lag onder dat van de Kamerverkiezingen van 1959. In de grote steden, 
in het Westen vooral, boekte zij echter winst vergeleken bij de Kamer
verkiezingen. Maar het verlies over het hele land gezien demonstreerde 
toch geenszins een instemming met het beleid der oppositie. Waren deze 
verkiezingen Kamerverkiezingen geweest, dan zou de P.v.d.A. twee zetels 
verloren hebben. 

De protestants-christelijke partijen bleven gezamenlijk ongeveer gelijk 
met de Kamerverkiezingen, daarbij dus ongunstig afstekend bij de K.V.P. 

En de V.V.D. kreeg een gevoelig verlies te incasseren. Zij verloor onge
veer 2% van het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen. Dit verlies 
werd vooral veroorzaakt door de randkiezers, die haar in 1958 en ook in 
1959 hadden gesteund, de kiezers voor wie de stijging op de maatschap
pelijke ladder, de vrijheid en de beloofde belastingverlaging even zovele 
aantrekkelijkheden bleken te zijn geweest. Zelfs vroegere P.v.d.A.-kiezers 
behoorden er toe. Deze randkiezers worden sterk beïnvloed door de ge
beurtenissen van de dag en de aktuele omstandigheden. Wie waren het, 
die de V.V.D. weer verlieten? Ik denk in het bijzonder aan ontevreden 
ambtenaren, wier positie sedertdien alsook hun pensioenaanspraken aan
zienlijk verbeterd zijn. Ik denk ook aan de zeer talrijke Telegraaf-lezers, 
die door dit blad wel zeer sterk tegen de V.V.D. waren opgezet. 

Desondanks had de V.V.D. nog 10 pct. van het aantal uitgebrachte 
stemmen, een percentage dat een behoorlijk eind uitsteekt boven de 8,8% 
van de vroegere jaren. 
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Zo was de situatie in 1962 bij de Statenverkiezingen voor de grootste 
partijen, waarbij ik niet onvermeld mag laten de sterke winst van de 
links-socialistische pacifistische partij, de P.S.P., die een percentage van 
bijna 3 bereikte. Met de C.PN., die ook iets steeg en wel tot 2,9%, had 
zij een gezamenlijk percentage van 5,9, wat niet verwaarloosd mag worden. 

In het vorig jaar concludeerde ik met betrekking tot deze verkiezingen 
als volgt: "Voor de christelijke partijen is de uitslag in totaal niet on
gunstig, voor de KV.P.-sec gunstig, voor de oppositiepartij - als zodanig 
in de beste positie - ongunstig. Het oppositiebeleid onder leiding van mr. 
Burger heeft terecht de Nederlandse bevolking niet aangesproken. De 
floating-group van de V.V.D.-kiezers heeft deze keer voor een groot deel 
niet V.V.D., maar P.v.d.A. gekozen, is dus naar links gegaan. Ontevreden 
P.v.d.A.-kiezers kozen dezelfde koers en wendden zich op hun beurt naar 
p.s.P. en C.P.N." 

Ervaren deskundigen op het terrein van verkiezingsuitslagen voorspel
den direct na de verkiezingen van 1962 voor dit jaar ondanks een mogelijke 
groei van de PS.P. een kop aan kop-race tussen KV.P. en P.v.d.A. 
En vooral degenen onder hen, die de K.V.P. aanhingen, voorzegden dat 
de katholieke partij toch als de grootste uit de bus zou komen. 

Het resultaat van de Kamerverkiezingen 1963 was voor vrijwel iedereen 
een grote verrassing. Terwijl in 1962 de P.v.d.A. gedeeltelijk in herstel 
was, kreeg zij een zeer gevoelige klap, gevoeliger nog dan de nederlaag 
in 1958 bij de Statenverkiezingen. 

Het is niet zo eenvoudig alle oorzaken te vermelden, die tot deze voor 
de P.v.d.A. zo ongunstige uitslag hebben bijgedragen. Enkele er van wil 
ik echter wel aangeven. Ook om het verschil in situatie der oppositiepartij 
in 1963 vergeleken bij 1962 te benadrukken. 

In 1962 bij de Statenverkiezingen was het Nieuw Guinea-vraagstuk nog 
niet opgelost; integendeel men vreesde dat de grootste moeilijkheden nog 
zouden komen. Echte oorlogsdreiging lag naar het oordeel van zeer velen 
dicht in het verschiet. Het leven van enige duizenden Nederlandse jonge
mannen was in gevaar. In Nederland was er een nadrukkelijk onder
scheid tussen het regeringsbeleid en de opvattingen der oppositie; ook in 
de kringen der Nederlandse burgers was dit verschil duidelijk merkbaar. 
Men was vóór of tegen Luns, om het eenvoudig te zeggen. 

De oplossing van het vraagstuk heeft de goodwill van de regering in de 
ogen van hen, die dachten als de oppositie, zeer versterkt. Vrijwel zonder 
bloedverlies kwam zij tot stand. De reputatie van ministers Luns werd in 
het algemeen gunstig, waaraan zijn optreden in de Europese politiek in 
bijzondere mate bijdroeg. Bij een opinie-onderzoek bleek zijn populariteit. 
Het optreden der oppositie had daardoor weinig vat op de Nederlandse 
bevolking, daardoor maar ook door het algemene beleid der regering, die 
na een aarzelend begin steeds meer vertrouwen verkreeg op grond van 
haar sociaal en economisch beleid. De welvaart groeide snel, de werk
nemer was tevreden. De positie van de P.v.d.A. in 1962 werd nog gunstig 
beïnvloed door het aarzelende begin van het Kabinet-De Quay, waarover 
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ik zojuist schreef; de positie in 1963 confronteerde de Nederlandse bevol
king met een steeds meer succesvol Kabinet, al waren er enkele schaduw
zijden met name het bouwbeleid en de agrarische problematiek. 

En dan waren deze verkiezingen de eerste, waarin de televisie een 
grote rol heeft gespeeld. Ik ben van mening, dat de oppositie ook daaraan 
verlies heeft te wijten. De Quay 8n De Kort, Luns, Rooivink en Toxopeus 
bereikten succes tegenover Vondeling en Suurhof. Het optreden'-met name 
van Suurhof voor de televisie heeft de P.v.d.A. geen profijt gebracht. 
Daarbij kwam de wijze van debatteren, die niet aansloeg bij de kijkende 
Nederlanders. Terwijl de voortdurende kritiek op de regering - vooral 
in het begin van de televisiestrijd - weinig indruk maakte op de Neder
landers, wier financieel-economische positie tijdens het bewind van dit 
Kabinet in het algemeen zeer was verbeterd. 

Tenslotte - ik moet mij beperken - was er de publikatie van het 
befaamde rapport der Wiardi-Beckmanstichting fIOm de kwaliteit van het 
bestaan", een rapport dat de tegenstanders gemakkelijk konden aangrij
pen om de collectivistische neigingen van de P.v.d.A. te demonstreren 
en dat bovendien blijkbaar gebreken vertoonde als gevolg van onjuiste 
berekeningen. Minister Veldkamp kon daarop uitvoerig de aandacht ves-

tigen. 
De beperking van de loonsverhogingen die dit rapport als nodig aangaf 

met het oog op te realiseren collectieve regelingen, kwam uiteraard ook 
in discussie en had blijkbaar een ongunstige invloed op de grote massa 
der werknemers. De fractievoorzitter van de P.v.d.A. was zelfs genood
zaakt over deze zaak voor de televisie te spreken en ging in zijn ver
dediging van het standpunt van de partij zelfs rechtstreeks tegen het 

rapport in. 
Dit alles was ons bekend op de verkiezingsdag en toch voorspelde nie-

mand een verlies van betekenis voor de P.v.d.A. vergeleken bij 1962. 
En ook na de uitslag werd door velen dat grote verlies onvoldoende 

aangevoeld. Want herhaaldelijk las ik: de P.v.d.A. verliest door de groei 
van de P.S .. P en de vooruitgang van de CP.N. Vergeleken bij 1959 was 
dit standpunt wel juist, vergeleken bij 1962 echter niet. Want het percen
tage der stemmen, uitgebracht op P.S.P. en CP.N. samen, was in 1962 
niet kleiner dan in 1963. En desondanks was het percentage van de P.v.d.A. 
bij de Kamerverkiezingen vergeleken bij 1962 gezakt van 29,9 tot 28, dus 
bijna 2% van het totale aantal der geldig uitgebrachte stemmen, d.w.z. 
een honderd en twintig duizend stemmen. 

Aan welke groeperingen heeft de P.v.d.A. dan na 1962 stemmen ver
loren? Naar mijn mening zeker aan de Boerenpartij en de K.V.P. Aan 
de laatste vooral in de grote steden in het westen en de andere grotere 
gemeenten, waar de K.v.P. onverwacht gunstige resultaten boekte. Wel
licht ook aan de vooruitgegane CH.U. en aan de V.V.D., die vooral in 
vele steden een beter resultaat boekte dan in 1962. Mogelijk was hier weer 
sprake van een ruk naar rechts bij werknemers, vooral in de nieuwe wij
ken, zoals ook in 1958 het geval was. 

Het gaat hier dus om de rand kiezers, om de floating vote, die in 
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belangrijke mate de uitslag der verkiezingen beïnvloedt. De floating vote, 
is het sterkst bij de niet-levensbeschouwelijke partijen, hoewel ze ook 
bij de levensbeschouwelijke partijen toeneemt. 

Ds P.v.d.A. komt in de Tweede Kamer van 48 op 43 zetels. Een ver
lies, dat na de oorlog door geen politieke partij in één slag werd ervaren. 
Het was het lot van een oppositie, die onjuist werd gevoerd, in wezen 
op dezelfde wijze als onder Burger, een oppositie die een sterk en succes
vol regeringsbeleid tegenover zich vond. De· winst van de KV.P. - de 
partij die als grootste ook de grootste verantwoordelijkheid heeft gedra
gen - die gepaard ging met een foppreslotie op electoraal terrein stond 
daar scherp tegenover, een winst die zeker niet geflatteerd was, eerder 
beknot door de successen van de Boerenpartij. Een winst, die vrijwel 
zeker in zeer belangrijke mate voortkomt uit de kringen van de arbeiders 
- men zie de uitstekende resultaten in de steden, in de industriegebieden 
- arbeiders die tijdelijk P.v.d.A. stemden, maar terugkeerden naar de 
K.V.P., gelet op het beleid der laatste jaren. Het welvaartsbeleid heeft 
de K.V.P. geen windeieren gelegd; de economische moeilijkheden, met 
name op de zandgronden in de gemengde boerenbedrijven, brachten haar 
dáár verlies. 

De K.V.P. bleek voor de zoveelste maal het meest hechte politieke 
bolwerk in Nederland te zijn. In de grote steden was haar winst duidelijk, 
trouwens in de hele randstad Holland. De provincie Utrecht steeg van 
haar percentage van 25,5 in 1959 tot 25,8. In N.-Holland van 23A tot 24,2, 
in Z.-Holland van 18,5 tot 19,5. In het Noorden bereikte de K.V.P. overal 
toppercentages (hoe sterk was hier de invloed van de in het Noorden 
woonachtige kandidaat voor het eerst in de geschiedenis der katholieke 
partij ?). In Groningen bereikte de K.V.P. 6r5% der stemmen tegen 5,8% 
in 1959, in Friesland 7,3% tegen 6,9%, in Drente 7,6% tegen 6,9%. 

Als overal de res.ultaten zo waren geweest, dan zouden in plaats van 
50 ongetwijfeld 51 zetels bereikt zijn. Dat dit niet het geval was, is te 
wijten aan het succes der boerenpartij in de agrarische streken. Met name 
bleek dit duidelijk in het vrijwel geheel katholieke zuiden. Reeds de eerste 
uitslagen van kleine zuidelijke gemeenten gaven die winst der Boeren
partij aan. Een vrij groot aantal katholieke boeren stemde de partij van 
Koekoek. Een teleurstellende ervaring, die niet gecompenseerd werd door 
het verlies, dat de P.v.d.Ä. in die gemeenten leed. Toch kon men daaruit 
al opmaken, dat de doorbraakpartij in het zuiden vergeleken bij 1959 niet 
onbelangrijk zou zakken. Het eindresultaat bevestigde die opvatting. In 
Brabant bereikte de P.v.d.A. 13,5% der stemmen vergeleken bij 15,2% 
in 1959, in Limburg 12,9 tegen 15%. Een grotere achteruitgang dan het 
gemiddelde in het hele land, dat daalde van 30A% tot 28%. Deze achter
uitgang van de doorbraakpartij in het katholieke zuiden valt nog meer 
op als men het topjaar der P.v.dA, 1956, vergelijkt met 1963. In 1956 
kreeg zij in Brabant 16,5% en nu - zoals gezegd - 13,5%, in limburg 
17,5% en nu 12,9%. Dat de verhouding in limburg wat minder slecht is 
dan in Brabant is ongetwijfeld mee een gevolg van de import uit het 
Noorden, die vooral in Brabant plaatsvond. 
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In Vrij Nederland werd in een drietal artikelen met nadruk op het 
mislukken van de doorbraak in de zuidelijke provincies gewezen. Fons 
Hermans schreef o.a. "In het katholieke zuiden, waar men humoristisch 
spottend de Partij van de Arbeid het "vreemdelingenlegioen" noemt, 
wijst naar mijn overtuiging niets op een klimaatverandering die aan de 
doorbraak op afzienbare termijn een reële kans belooft". Ik zou daaraan 
toe willen voegen: En degenen, die in het zuiden P.v.d.A. stemmen, die 
doen dat uit andere dan "doorbraak" motieven. Het zullen voornamelijk 
werknemers zijn, die de P.v.d.A. - overigens ten onrechte - zien als 
de politieke partij, die het best voor de arbeiders is, dus als een belangen
partij. 

Om nu terug te keren tot de Boerenpartij : De gebeurtenissen in Hol
landse Veld hebben in belangrijke mate tot hun succes bijgedragen -
wellicht ook in de grote steden - maar sterker was o.a. in de randge
bieden in het zuiden de ontevredenheid over de slechte economische positie 
van veel boeren aanleiding om Koekoek te stemmen. 
De Telegraaf met haar hetze tegen de P.B.O. heeft zeker in de 
stad de Boerenpartij stemmen verschaft, misschien ook de vrij hoge 
melkprijs die Koekoek naar beneden wilde, of het medelijden met de 
kleine boeren. Of zoals Suurhoff niet tactisch direct na de verkiezingen 
in Amsterdam verklaarde: de neiging om "op een niet helemaal serieuse 
partij te stemmen" met name in de hoofdstad. 

Ik geloof dat onze katholieke boeren, zoals gezegd vooral om economi
sche redenen op Koekoek hebben gestemd. "Boer en Tuinder" het orgaan 
van de K.N.B.T.B. stelt deze boeren de vraag, wat zij verwachten van 
de "vrije" economie" die Koekoek propageerde. Waar zou de melkprijs 
bij die vrijheid terecht komen? Niet hoger dan de wereld marktprijs, dat 
is rond acht cent lager dan de prijs van vandaag, schrijft het katholieke 
Boerenorgaan. Dit zouden de boeren dan met recht aan Koekoek te wijten 
hebben. Boer en Tuinder wijst nadrukkelijk op de verklaring van dr. De 
Kort, die enige malen voor de verkiezingen het toekomstig beleid der 
KV.P. uiteenzette. Een beleid, waarin de K.N.B.T.B. terecht vertrouwen 
heeft. Het blad besluit ongeveer als volgt: "de komende regeringsperiode 
zal de boeren die op Koekoek stemden aantonen dat zij zich vergist 
hebben. Daarvan zijn wij van overtuigd". 
In die gedachtengang, mijns inziens een juiste, ligt er in het stemmental 
door katholieke boeren uitgebracht op de Boerenpartij een reserve voor 
de volgende verkiezingen, die niet onbelangrijk is. 

Evenals de reserve, die gelegen is in de jaargangen van jonge kiezers, 
die de volgende keer bij een verlaagde leeftijdsgrens bij de stemming 
aan bod komen. De K.V.P. zal nadrukkelijk aandacht aan deze jonge 
kiezers moeten schenken in de komende jaren, teneinde haar positie -
nu zo gunstig - te handhaven en te versterken. 

Rest mij nu nog de taak in het kort aandacht te schenken aan de andere 
politieke partijen. Allereerst dan de protestants-christelijke partijen. Een 
eenvoudig staatje van cijfers over hun ontwikkeling sedert de bevrijding 
spreekt een duidelijke taal. Het moge hier volgen: 
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Aantal zetels Kamerverkiezingen. 

1946 
1948 
1952 
1956 
1959 
1963 

AR. 
13 
13 
12 
10 (bij uitbr. Kamer 15) 

14 
13 

C.H.U. 
8 
9 
9 
$ (bij uitbr. Kamer 13) 

12 
13 

De AR. heeft nu in de Kamer van 150 evenveel zetels als in 1946 in 
de Kamer van 100. Zij is sedert 1948 bij voortduring achteruitgegaan en 
bereikte dit jaar maar 8.72 pct. van het totale aantal stemmen. Het aan· 
tal hervormden zal in deze partij wel steeds kleiner zijn geworden. Daar
door kon de CH.U. ongeveer op peil blijven en als gevolg daarvan in 
zetelaantal gelijk worden aan de AR. Dat de grotere rechtse partijen 
desondanks weer de kleinst mogelijke meerderheid in de Kamer hebben 
verkregen is te danken aan het succes van de K.V.P. Een lichtpuntje 
bij het vrij sombere beeld der protestantse partijen. Overigens zij nog 
vermeld, dat het slechte resultaat van de AR. met name het gevolg is 
van onderlinge strijd, een strijd tussen - om historische termen te ge
bruiken - rekkelijken en preciezen. Ook heeft het G.P.v. door zijn be
scheiden succes - het bereikte voor het eerst één zetel - de AR. ge
schaad. 

Het op peil blijven van de CH.U. heeft maar een betrekkelijke waarde. 
De eH.U. is een Unie, geen partij, zij heeft weinig politieke kracht of 
macht, omdat haar "vrijheid" zelden tot eenstemmigheid leidt als het 
in de volksvertegenwoordiging op stemmen aankomt. Dit in tegenstelling 
tot met name de AR. 

De V.V.D. heeft - ook intern - een bijzonder moeilijke periode door
gemaakt. Deze situatie is iedere belangstellende bekend. Ik behoef daar
over in dit artikel niet uit te wijden. Niet zozeer in de verkiezingsperiode 
als wel daarvoor heeft zij zich als de grote verdedigster van het open
baar onderwijs opgeworpen en als de kampioene voor de commerciële 
televisie. Dit heeft haar bij de verkiezingen de steun van bepaalde zijde 
verstrekt. Maar voor deze partij is vooral de televisie van belang ge
weest: mr. Toxopeus vooral was een populaire figuur op het scherm. 
Het gevolg is geweest, dat de V.V.D. zich wist te consolideren. Zij kwam 
even boven haar verlaagd niveau van 1962; met 10.28 pct. der stemmen 
werd zij onbedreigd weer de derde partij en vergeleken bij de jaren vóór 
haar grote winst, dus de jaren vóór 1958, mag zij niet ontevreden zijn. 
Voor 1958 had zij slechts 8.8. pct. der stemmen. Haar verlies vergeleken 
bij 1959 is van een andere aard dan dat van de P.v.d.A De laatste had 
dit, zoals al gezegd, te danken aan haar onjuist oppositiebeleid. De V.V.D. 
had last van haar conservatieve aanhang (zoals ridder Van Rappard) 
en van interne spanningen, door de Telegraaf aangewakkerd. 

Het V.V.D.-resultaat was minder ongunstig dan velen enkele maanden 
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geleden nog verwachtten. De leiding der partij bleek bij haar uitspraken 
over dat resultaat niet ontevreden. Ze kon echter bezwaarlijk tevreden 
zijn; daarvoor waren haar juichkreten in 1958 en 1959 te krachtig en 
daarvoor was haar verlies van 3 zetels te groot en in verhouding niet 

kleiner dan dat van de P.v.d.A. 
De Staatkundig Gereformeerde Partij, een der kleine partijen, toonde 

weer een bijzondere standvastigheid. Misschien zijn daarbij stemmen af
komstig uit de A.R.-hoek, want het is haast ondenkbaar, dat de groepe
ring van ir. Van Dis in deze tijd van dynamische ontwikkeling der 
maatschappelijke en geestelijke verhoudingen geen aangang zou verlie
zen. De instelling van de partij en haar leiders is immers haast anachro
nistisch te noemen. Maar hoe dan ook, haar stemmenpercentage bleef 
op hetzelfde peil als in de afgelopen jaren. 

En nu naar links. De C.P.N. betaalde een iets hoger percentage dan 
in 1959, maar een even hoog als in 1962. Waarschijnlijk een gevolg van het 
ontbreken van de tweede communistische groepering ook bij deze verkie
zingen. De P.S.P. wint twee zetels in de Kamer, maar kwam bij deze 
verkiezingen niet hoger in percentage dan in 1962. Dat zij haar winst 
reeds bij de Statenverkiezingen van dat jaar behaalde en nu niet vooruit
ging, bewijst dat haar aanhang in feite teruggelopen is, want haar aan
trekkingskracht als pacifistische partij moet bij landsverkiezingen toch 
groter zijn dan bij Statenverkiezingen, waar het pacifisme maar indirect 
en rol speelt. Namelijk alleen voorzover bij de Statenverkiezingen de 
kiezers voor de Eerste Kamer worden aangewezen. Vermeld moet hierbij 
nog worden, dat in 1962 het N. Guinea-vraagstuk en de uitzending van 
troepen een rol van betekenis speelde. 

En hierbij heb ik dan - voor een groot deel globaal - het resultaat 
van de Kamerverkiezingen van dit jaar besproken. Teneinde de lezer 
een beeld in het kort te geven wil ik aan het slot een overzichtje doen 
afdrukken van de resultaten der verschillende partijen bij de Kamerver
kiezingen in de jaren 1956, 1959 en 1963 in procenten van het totale 
aantal stemmen. Daaruit blijkt o.m. heel duidelijk de kracht van de 
KV.P. in haar ontwikkeling in die jaren, de geleidelijke achteruitgang 
van de A.R.P., de gunstige positie van de C.H.U., de achteruitgang van 
de P.v.d.A. sedert haar topjaar en de merkwaardige ontwikkeling van 

de V.V.D. 
St. 

KVP PvdA VVD ARP CHU CPN PSP Ger. 

1956 31.7 32.7 8.8 9.9 8A 4.8 2.3 

1959 31.6 30.3 12.2 9.4 8.1 2.4 1.8 2.2 

1963 31.9 28.0 10.3 8.7 8.6 2.8 3.0 2.3 
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Het ontwerp Ziekenfondswet In het 

licht van de 

maatschappelijke ontwikkeling 

DOOR P. J. J. VAN HOUT 

G een van de tot nu toe door minister Veldkamp ingediende voorstellen 
heeft zoveel kritiek opgeleverd als zijn ontwerp Ziekenfondswet. 

Het mag weer eens een aanwijzing vormen van de stelling: 
Als een moeilijke zaak blijft slepen, dan wordt het oplossen ervan 

steeds zwaarder. Toch is de keuze, die de bewindsman gedaan heeft, 
niet revolutionair. 

Het huidige ziekenfondswezen wordt beheerst door het uit de bezettings
tijd stammende ziekenfondsenbesluit en de daarop gebaseerde uitvoerings
besluiten. 

Het wetsontwerp beoogt allereerst, dit bezettingsrecht te vervangen door 
Nederlands recht. Het doet dit met zoveel mogelijk handhaven van het 
historisch gegroeide en het feitelijk bestaande. Een codificatie dus. De 
drie vormen van ziekenfondsverzekering - de verplichte, de vrijwillige 
en de bejaardenverzekering - blijven bestaan. Zij worden gevat in één 
Ziekenfondswet, in één publiekrechtelijke regeling. 

De uitvoering van deze publiekrechtelijke regeling blijft toevertrouwd 
aan privaatrechtelijke organen - de ziekenfondsen. De minister kon ech
ter niet zonder meer met codificatie volstaan. Hij moest rekening houden 
met de maatschappelijke ontwikkeling die plaatsvond sinds het inwerking
treden van het Ziekenfondsenbesluit in 1941. Het valt moeilijk te ontken
nen, dat die ontwikkeling nogal groot is geweest! 

Voorts moest het ontwerp zoveel mogelijk rekening houden met het
geen in de nabije toekomst te verwachten is. 

Het zou met name geen belemmeringen mogen inhouden voor een ver 
dergaande ontwikkeling, hoe die overigens ook zou zijn. 

De vervanging van het bezettingsrecht en het feit, dat er een maat
schappelijke ontwikkeling is, welke voortduurt, noodzaken tot regeling 
van enkele zaken, naast een codificatie van hetgeen al bestaat. Vooral 
deze enkele nieuwe elementen brachten de pennen in beweging. Met 
name in de kringen van de diverse ziekenfondsorganisaties en in die van 
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hun medewerkers (artsen, specialisten, tandartsen, apothekers en vroed
vrouwen) was men niet zuinig met kritiek. 

Het is goed als een ingediend wetsontwerp - niet in het minst in de 
kringen van de belanghebbenden - grondig bezien wordt. Dat geldt ook 
als het - zoals in dit geval - gaat om nu eindelijk, na een serie mislukte 
pogingen, een restant bezettingsrecht in Nederlands recht om te zetten. 
Maar in veel publikaties is de be:ladering nogal eenzijdig. Het is daarom 
gewenst eens de aandacht te vestigen op enkele aspecten die in de tot 
nu toe geleverde beschouwingen naar onze mening weinig of niet naar 
voren kwamen. 

Dit temeer omdat uit heel wat geleverde kritiek bleek: een te stevig 
vastzitten aan gegroeide zaken; een verontachtzamen van de maatschap
pelijke ontwikkeling zoals die heeft plaatsgevonden; en tenslotte - in 
verband met de toekomst en wat daarin te verwachten is aan zaken, 
waarbij ook het ziekenfondswezen betrokken zal zijn - een te weinig 
dynamisch denken. 

PLAATS VAN HET ZIEKENFONDSWEZEN. 

Bij diverse beschouwingen speelt de plaats van het ziekenfondswezen 
in het geheel van de sociale activiteiten een rol. Dat is onder andere het 
Dr. Festen stelt daarin vast, dat als gevolg van de voorstellen van de 
geval in het artikel dat dr. H. Festen onder de titel: "De ziektekostenvoor
ziening in het licht van het ontwerp Ziekenfondswet" schreef in het Ka
tholiek Staatkundig Maandschrift nr. 10111 van decemberljanuari j.1. 
minister met betrekking tot de samenstelling van de Ziekenfondsraad 
"de oude vraag, of het ziekenfondswezen een sociale verzekering danwel 
een instituut van gezondheidszorg is, opnieuw aan de orde werd gesteld." 
Inderdaad een oude vraag. Zo oud, dat zij, naar men zou hopen, niet 
meer gesteld zou worden. 

Maar de vraag - en daarmee de oneigenlijke tegenstelling waarvan 
zij uitgaat - blijft opduiken. 

Ik heb er geen moeite mee om te erkennen dat het ziekenfondswezen 
een instituut is ten dienste van de volksgezondheid. Een instituut: dat wil 
zeggen, dat er naast het ziekenfondswezen nog een serie instanties en 
instellingen is, die de volksgezondheid dienen, onder top-verantwoordelijk
k'id von de oV0rheici. 

Ik denk in dit verband onder meer aan: 
- de vele verenigingen op het gebied van geneeskunde en volksgezond-

heid; 
- bevolkingsonderzoeken en consultatie-bureaus; 
- gemeentelijke geneeskundige diensten; 
- bedrijfsgeneeskunde; 
- wetenschappelijk research-werk aan universiteiten en hogescholen; 
- een instituut voor preventieve geneeskunde; 
- arbeid in ziekenhuizen en laboratoria; 
- het voortreffelijk werk van artsen en specialisten, die kennis en er-

118 



varingen opgedaan in hun praktijk, publiceren en verder onderzoeken. 
Zij doen dit niet uitsluitend in hun kwaliteit van medewerkers aan 
ziekenfondsen, maar als beoefenaren van een beroep dat ten dienste 
van de volksgezondheid staat, enzovoorts, enzovoorts. 

Het is van belang die activiteiten te volgen, te stimuleren en te 
coördineren. Daarbij dient óók het ziekenfondswezen ingeschakeld te wor
den. Maar in het geheel van activiteiten gericht op de volksgezondheid is 
het ziekenfondswezen een onderdeel. Dit mag men niet vergeten bij het 
beoordelen van een wetsontwerp dat beoogt - zoals de naam zegt - een 
regeling van de ziekenfondsverzekering. 

Vervolgens moet men oppassen doel en middel niet te verwarren. Het 
doel is het meedienen vail de volksgezondheid. Het middel om deze 
doelstelling te bereiken is de ziekenfondsverzekering. 

Een verzekering met een rechtstreeks sociaal doel. 
In die zin een duidelijke sociale verzekering. 
Het is, gelet op dit alles, consequent om bij het nastreven van hetgeen 

men door de ziekenfondsverzekering bereiken wil, de techniek van de 
sociale verzekering te gebruiken. 

Daar zijn meer redenen die dit wenselijk maken: 
De sociale verzekeringen - in-de-geëigende-zin - zijn door de komst 

van de volksverzekeringen niet meer louter arbeidersverzekeringen. Er 
is in de ontwikkeling voorts duidelijk een tendens te constateren in de 
richting waarbij die sociale verzekeringen meer omvatten dan compen
saties voor gederfd loon of geldelijke uitkeringen. 

De revalidatie in de "ongeschiktheidsverzekering" krijgt een stijgende 
aandacht. 

De sociale verzekeringen in-de-geëigende-zin komen in steeds sterkere 
mate op het terrein dat ook door het ziekenfondswezen bestreken wordt. 
Dat zal zich in de toekomst nog duidelijker demonstreren. Ik denk daarbij 
aan de komende arbeidsor.geschiktheid~wet met de daarin op te nemen 
bijzondere geneeskundige behandeling, enzovoorts. Ik denk vervolgens ook 
aan adviesaanvrage betreffende een volksverzekering tegen zware genees
kundige risico's, waarbij ik ervan overtuigd ben dat ook deze verzekering 
er komt. 

Terecht stelt minister Veldkamp in zijn Memorie van Toelichting op het 
ontwerp Ziekenfondswet dan ook (blz. 4 linker kolom): 

"Wanneer men erkent, dat rle verplichte ziekenfondsverzekering, zoals 
deze zich in Nederland heeft ontwikkeld, het karakter draagt van een 
verplichte sociale verzekering ter realisering van een belangrijk stuk 
volksgezondheidszorg - het wil ondergetekende voorkomen, dat de strijd
vraag of de ziekenfondsverzekering tot de sociale verzekering of tot de 
volksgezondheidszorg behoort, van een oneigenlijke tegenstelling uitgaat 
- dan betekent dit, dat die verplichte verzekering zich in belangrijke mate 
dient aan te sluiten bij de rechtsvorming der sociale verzekering, welke 
publiekrechtelijk geaard is." 

Hetgeen hier staat, houdt dus een aanpassen in aan de maatschappelijke 
ontwikkeling die plaatsvond i het wetsontwerp legt tevens de basis voor 
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inbouw van zaken die verwacht mogen worden. Het een en ander is 
duidelijk van belang voor het ziekenfondswezen en zijn verdere ontwikke-' 
ling. 

CONSEQUENTIES 

Het kiezen van deze positie levert een aantal in de logische lijn liggende 

consequenties op. 
Daaronder valt het zwaar or;lstrcden r'.Jnt van de samenstelling van 

de ziekenfondsraad. 
De huidige ziekenfondsraad bestaat uit 35 leden en de voorzitter. De 

organisaties van ziekenfondsen bezetten daarvan 9 en de organisaties 
van de medewerkers 12 zetels. Tezamen dus 21 van de 36 zetels. De 15 
overige plaatsen worden ingenomen door ambtenaren (9) en het bedrijfs

leven (6). 
Uit deze samenstelling blijkt een onjuiste vermenging van verantwoor-

delijkheden. 
Die onjuiste vermenging van toezicht, beleid en uitvoering is naar 

Nederlands recht moeilijk te aanvaarden. Het gaat hier immers om een 
publiekrechtelijke regeling (wet), welke op deze basis toezicht eist, ter
wijl de uitvoering van de verzekering gebeurt door privaatrechtelijke or
ganen, de ziekenfondsen. Voor de zuiverheid van het beleid mogen de 
uitvoeringsbelangen niet vertegenwoordigd zijn in het toezicht. Bovendien 
wenst de minister een juistere taakafbakening tussen overheid en zieken
fondsraad. Dit heeft tot gevolg een verwijdering van de overheidsambte
naren uit de raad. 

Zo komt de bewindsman tot het voorstel de toekomstige raad te doen 
bestaan uit leden: 
- voor 1/3 aangewezen door de minister (de zogenaamde kroonleden); 
- voor 1/3 aangewezen door de centrale werkgeversorganisaties; 
- voor 1/3 aangewezen door de centrale werknemersorganisaties. 

Voor de kroonleden wordt daarbij gedacht aan onafhankelijke personen 
met een bijzondere deskundigheid op het terrein, waarop het ziekenfonds· 
wezen zich beweegt. 

In deze samenstelling voor het toporgaan van de ziekenfondsverzekering 
vindt men een duidelijke overeenkomst met het toporgaan van het sociale 
verzekeringswezen, de sociale verzekeringsraad. 

Let wel: de ziekenfondsraad als toporgaan van de ziekenfonds-verzeke
ring. Het ziekenfondswezen als instituut ten dienste van de volksgezond
heid moet zijn inbreng hebben daar waar alle instellingen en instanties, 
die de volksgezondheid willen bevorderen, elkaar treffen. De Memorie van 
Toelichting laat er geen twijfel over bestaan, dat de minister het één en 
het ander inderdaad bedoelt. 

Men leze er blz. 33 de linkerkolom op na. Daar staat: 
"De ondergetekende hecht er aan bij deze gelegenheid nog eens nadruk

kelijk te verklaren, dat met name de volksgezondheidsaspecten van het 
ziekenfondswezen naar zijn wijze van zien niet primair thuishoren bij de 

120 



ziekenfondsraad, die zich heeft bezig te houden met alle aangelegenheden, 
de ziekenfondsverzekering betreffende, doch dat de advisering over de 
volksgezondheidsaspecten ingevolge de bepalingen van de gezondheidswet 
primair toekomt aan de Centrale Raad voor de Volksgezondheid." 

Een tripartite samenstelling voor het toporgaan van de sociale verzeke
ring die ziekenfondswezen heet, is een figuur die in de Nederlandse maat
schappelijke verhoudingen niet alleen is ingeburgerd, maar ook van grote 
waarde bleek. 

De representanten van de centrale werkgevers- en werknemersorgani
saties vertegenwoordigen bepaald meer dan de optelsom van georganiseer
de werkgevers en werknemers (of het bedrijfsleven). Zij gaven er, vooral 
in de na-oorlogse periode, voortdurend blijk van zeer wel het algemeen 
belang in het oog te houden. Zij bleken de nodige deskundigheid en objec
tiviteit te kunnen opleveren. Zij toonden vooral in samenspraak en samen
werking met kroonleden het maatschappelijk leven te kunnen representeren. 

THEORIE EN PRAKTIJK. 

Een aantal van degenen, die bereid zijn in het voorgaande een zekere 
logica te onderkennen, zullen wellicht opmerken: De theorie is schoon. 
Maar nu de praktijk! Er klinken zoveel en zo luid bezwaren dat de zaak 
niet haalbaar is. 

Ik wil vooropstellen het onjuist te vinden om het wetsontwerp op dit 
onderdeel te laten vallen. 

Dat behoeft overigens een poging om de voornaamste bezwaren die 
aangevoerd worden, op hun houdbaarheid te toetsen, niet in de weg te 
staan. 

De kritiek zegt: 
a. De ziekenfondsraad in zijn huidige samenstelling heeft zijn grote nut 
bewezen. Hij leverde een belangrijke bijdrage tot een ontmoeting en 
wederzijds begrip van vertegenwoordigers van fondsen en medewer
kers. Dit contact is van grote betekenis geweest voor een gezond zie
kenfondsbestel in ons land. Waarom dan deze samenstelling wijzigen? 

De constatering is juist, maar men moet zich hoeden voor ideali
seren. Er waren bij deze ontmoetingen ook spanningen, waarbij de ver
menging van taken duidelijk een bezwaar bleek te zijn. 

De waarde van een permanent contact en samenwerking tussen ver
tegenwoordigers van fondsen en medewerkers erkennend, moet de 
vraag gesteld worden, of dit moet gebeuren binnen het publiekrechte
lijk orgaan, dat ziekenfondsraad heet. Er is veel meer voor te zeggen, 
dat de betrokkenen een privaatrechtelijk orgaan scheppen. Dan vindt 
een ontmoeting op het juiste vlak plaats; zij kan bovendien zeker zo 
intensief zijn. Een paar vergelijkingen ter ondersteuning hiervan: 

Wie zal in Nederland de grote waarde en betekenis kunnen ontken
nen van de Federatie van Bedrijfsverenigingen en van de Vereniging 
van Raden van Arbeid, ondan'<s het bestaan van de Sociale Verzeke
ringsraad? De beide privaatrechtelijke organen zijn van dusdanig grote 
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betekenis, dat ze in de ontwikkeling van de sociale verzekering niet 
weg te denken zijn. Maar dat niet alleen, als punten van ontmoeting 
en overleg hebben ze enorm veel bijgedragen om te komen tot juiste 
maatschappelijke verhoudingen. 

b. Het ziekenfondswezen doet verstrekkingen in natura. Daardoor onder
scheidt het zich van het sociale verzekeringswezen, dat onder de Sociale 
Verzekeringsraad ressorteert. Bij die verstrekkingen in natura dienen 
de representanten van de medewerkers (personen die een vrij beroep 
uitoefenen) ingeschakeld te worden De beoefenaren van een vrij beroep 
kunnen, evenmin als de ziekenfondsen, die zich van hun diensten be
dienen, uitgeschakeld worden op het niveau waar uiteindelijk de beslis
singen vallen. 

Dit bezwaar gaat uit van een overtrokken tegenstelling. Men doet 
alsof er tussen de sociale verzekering en de ziekenfondsverzekering 
een volkomen scheiding zou bestaan zonder vergelijkbare punten en 
zo noodzakelijke raakvlakken. Hierop is in het voorafgaande al in het 
algemeen ingegaan. 

Ik wil daar op deze plaats nog het volgende aan toevoegen. 
In de huidige wettelijke ongevallenverzekeringen - de ongevallen

wetten - is evenzeer een aanspraak opgenomen op heel- en genees
kundige behandeling in de ruimste zin van het woord (met inbegrip 
van revalidatie, prothesenvoorziening en dergelijke). De aanspraak 
betreft wettelijk niet een geldelijke vergoeding voor deze verstrekkin
gen, maar deze verstrekkingen in natura zelf, met de verantwoordelijk
heid van de uitvoeringsorganen voor de juistheid van deze verstrekkin
gen. De uitvoeringsorganen van de ongevallenwetten hebben terzake 
een veel grotere bevoegdheid dan de ziekenfondsen. Zij kunnen de me
dische inrichting zonodig zelf tot stand brengen en benutten (denk 
aan het revalidatiecentrum, de prothesenvervaardiging en het instituut 
vOOr longfunctie-onderzoek van de Sociale Verzekeringsbank). Dat de 
uitvoering van de ongevallenwetten zich in ons land op deze wijze heeft 
voltrokken getuigt alleen maar van wijs beleid. Daarbij valt niet weg 
te cijferen, dat de naturaverstrekkingen hier eveneens geschieden met 
inschakeling van de beoefenaren van de vrije beroepen en van de zie
kenhuizen en andere medische inrichtingen. 

Maar ook de uitvoerders van andere wetten op het terrein van de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering bedienen zich niet alleen van ambte
lijke medische functionarissen, doch tevens van de beoefenaren van 
het vrije beroep. 

Wie verder wil kijken dan het beperkte straatje van de sociale ver
zekering of de ziekenfondsverzekering en zich wil plaatsen op het 
niveau van de sociale zekerheid, die kan - het zij nogmaals vastge
steld - een samenhang tussen de sociale verzekering en de ziekenfonds
verzekering niet ontgaan, juist op het punt van de medische aspecten. 
Dat bij dit alles de vertegenwoordigers van ziekenfondsen en mede
werkers uitgeschakeld zouden Vlorden, is onjuist. Meer nog dan in he. 
verleden zullen zij betrokken zijn op het bredere vlak van de sociale 
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zekerheid. Maar daarom stelt zich des te scherper het probleem van 
taakafbakening tussen beleid, uitvoering en advies. Overigens ook in 
het ziekenfondswezen kunnen zij hun rol blijven meespelen. Niet in het 
minst door de mogelijkheid vertegenwoordigers van medewerkers en 
ziekenfondsen een volwaardige plaats te geven in speciale commissies 
van de ziekenfondsraad. Commissies, die geen tweede rangsorgaan zijn. 
Blijkens het wetsontwerp en de Memorie. van Toelichting kunnen zij, 
naar analogie van de bijzondere commissies van de S.E.R., adviseren 
als waren ze de ziekenfondsraad zelf. 

Minister Veldkamp heeft dat nog eens benadrukt in een rede die hij 
uitsprak te Scheveningen op 9 maart 1963 ter gelegenheid van het 
75-iarig jubileum van de Katholieke Arbeidersbeweging in de Bisdom
men Haarlem en Rotterdam. 

Sprekende over de hier bovengenoemde commissies zei de bewinds
man toen: 

"Het schijnt, dat hier en daar de mening heeft pos'tgevat, dat ik 
daarbij uitsluitend dacht aan commissies ad hoc. Het wil mij voorko
men dat juist wijzend op de analogie met de S.E.R. het voor iedereen 
duideliik kon wezen dat hier inderdaad gedacht moest worden aan 
permanente commissies, zoals de S.E.R ook tal van die permanente 
commissies telt". 

c. Door de verwijdering uit de ziekenfondsraad van de vertegenwoordigers 
van ziekenfonds- en meclewerkersorganisaties boet dit orgaan in aan 
deskundigheid. De eigenlijke deskundigheid komt aan de raod te ont
vallen. 

Hoewel het wel niet zo bedoeld zal zijn, wordt bij het opperen van dit 
bezwaar enigszins de indruk gewekt, dat de deskundigheid alleen aanwezig 
zou zijn bij de bedoelde representanten. Hun deskundigheid overigens vol
ledig erkennend, durf ik aan te nemen, dat de vertegenwoordigers van 
de organisaties van ziekenfondsen en medewerkers niet zullen beweren, 
dat de representanten van de centrale werkgevers- en werknemersorga
nisaties geen deskundigheid bezitten op het terrein van het ziekenfonds
wezen. Deze centra I", orpanisaties nebbE'n zich in de na-oorlogse periode 
dusdanig geëquipeerd, dat zij in staat bleken in hun representatie de no
dige deskundigheid te kunnen opleveren. En dit op allerlei terreinen, 
waarop zij werkzaam zijn. 

Voorts is het juist de bedoeling, dat in de nieuwe ziekenfondsraad door 
de afzonderlijke kroongroep een speciale deskundigheid aan de raad wordt 
toegevoegd. 

Wie kennis heeft van de samenstelling van de verschillende tri-partite 
organen (zoals Sociaal-Economische Raad, Sociale Verzekeringsraad, So
ciale Verzekeringsb::1Ilk en dergelijke) weet, dat de samenstelling van de 
kroongroepen gepaard gaat met een selectie naar specifieke deskundig
heid. In de S.E.R. zitten in de kroongroep geen professoren in de oude 
talen, geen geologen of geestelijken. Wel professoren in de economie, 
arbeidsrechtsgeleerden en mannen van naam op het gebied van het geld
wezen en de statistiek. De deskundigheid is afgestemd op het gebied dat 
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de S.E.R. bestrijkt. Dit geldt ook voor de kroongroep van de S.V.R., 
waarin men aantreft deskundigen op het sociaal-politieke terrein en het 
gebied van het arbeids- en sociale verzekeringsrecht naast medici van 
naam op het sociaal-geneeskundige terrein. In de kroongroep van de 
S.V.B. treft men naast de actuariële en verzekeringsdeskundigen even
eens medici aan. 

Zo zal men voor de sector van de kroongroep van de nieuwe zieken
fondsraad deskundigen gaan zoeken op het gebied van de gezondheids
zorg, dus onder andere medische deskundigen en specialisten. Maar dan 
niet in hun kwaliteit als representant van medewerkers- of ziekenfondsen
organisatie. Dat hierbij de Koninklijke Maatschappij tot bevordering van 
de Geneeskunst zal worden ingeschakeld, ligt bepaald voor de hand. 

Overigens zij ook hier gewezen op het deelnemen aan het werk van de 
speciale commissies door vertegenwoordigers van de organisaties van me
dewerkers en fondsen. Samenvattend moet gezegd worden, dat de bezwa
ren die tegen de conceptie-Veldkamp van de samenstelling van de zieken
fondsraad worden aangevoerd, bepaald niet onoverkomelijk zijn. Of an
ders gezegd: In de nieuwe samenstelling zal de ziekenfondsraad zeker de 
deskundigheid kunnen krijgen, die hij als toporgaan van de ziekenfonds
verzekering behoeft. De specifieke deskundigheid van de fondsen en hun 
medewerkers op het gebied van de volksgezondheid kan in de specifieke 
organen van de raad en in colleges ten dienste van de volksgezondheid 
volledig tot haar recht komen. Gelet op de door de minister gedane toe
zeggingen ten aanzien van het bezien van de equipage van de Centrale 
Raad voor de Volksgezondheid zal die deskundigheid in de toekomst wel
licht nog beter dan thans aan haar trek kunnen komen. Bovendien wordt 
in de ziekenfondsraad - in nieuwe samenstelling - de onjuiste vermen
ging van verantwoordelijkheden, die de huidige raad in zich houdt, ver
meden. AI met al een aantal duidelijke voordelen. 

Gelet op de tegenstand bestaat niettemin de mogelijkheid dat het plan 
niet kan doorgaan. We leven nu eenmaal in een demokratisch geregeerd 
land. 

Dat zal dan echter niet zozeer een gevolg zijn van een verkeerd voorstel 
van de minister, maar meer van een gebrek aan visie en durf met het 
oog op de toekomst van een aantal nauw bij het ziekenfondswezen be
trokken personen. 
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Buitenlands Panorama 

LATIJNS-AMERIKA 

De ontwikkelingen, die zich in 
Latijns-Amrika voordoen, zijn niet 
geruststellend. Dit werelddeel ziet 
zich gesteld voor enorme proble
men. Worden zij niet in de richting 
van een oplossing gebracht, dan 
dreigt Latijns-Amerika af te glijden 
naar een vrij hopeloze situatie. 
Wat dat voor vrede en veiligheid 
in de wereld betekent, behoeft 
geen uiteenzetting. Nu is - ge
lukkig - het besef van de bijzon
dere problematiek van Latijns
Ameri ka groeiende, evenals het 
gevoel, dat een maximale inspan
ning van krachten nodig zal zijn 
om het getij ten goede te doen 
keren. Ook in de Internationale 
Unie van Christendemokraten, de 
N.E.L, - die zo langzamerhand 
een mondiale organisatie wordt -
poogt men nu al geruime tijd tot 
bijzondere vormen van kontakt 
met Latijns-Amerika te komen. Een 
van de resultaten van dit pogen is 
geweest de opzet van een jaarlijks 
stClgeprogram voor groepen d·onge 
Lalijnsamerikaanse christen emo
kraten. Vorig jaar kwam de eer
ste groep naar Europa, dit jaar 
komt de tweede. Evenals in 1962, 
zal ook deze keer de Nederlandse 
Equipe van de N.E.I., waarin K.V.P., 
A.R.P. en CH.U. samenwerken, in 
oktober deze groep gedurende een 
week ontvangen. Inmiddels heeft 
het Studie en Dokumentatiecen
trum van de N.E.1. te Rome, onder 
de bezielende leiding van dr. 
Hahn, een onderzoek ingesteld 
naar de resultaten van het laatste 
bezoek. Het ging hier om een ana-

Iyse van indrukken en gedachten 
bij de jonge Latijns-Amerikanen, 
nadat zij gedurende twee maanden 
in Europa waren geweest. Dat on
derzoek heeft weer eens overdui
delijk aangetoond, dat de Euro
pese christelijke demokratie bij
zonder inspirerend kan werken op 
sociaal-ekonomische evolutie in La
tijns-Amerika. Met name de indruk
ken in Nederland opgedaan heb
ben de bezoekers ervan overtuigd 
welke mogelijkheden er schuilen 
in de samenwerking tussen gelijk
gezinde groeperingen. De sociale 
politiek hier gevoerd bevat vele 
elementen die een sleutel kunnen 
zijn op problemen ginds. Uiteraard 
vormt dit bezoekprogramma slechts 
een bescheiden aandeel tot de op
lossing van de Latijns-Amerikaanse 
problematiek. Anderzijds moet de 
uitstraling van de hier opgedane 
ervaringen in Latijns-Amerika zeer 
groot worden geacht, omdat de 
groepen zeer zorgvuldig zijn ge
selekteerd en de deelnemers een 
be!Clngrijke plaats innemen of gaan 
innemen in het maatschappelijke 
leven van hun land. Voor de N.E.1. 
ligt er dus een dwingende reden 
dit program voort te zetten en uit 
te breiden tot bijv. Afrika. Dit zal 
echte sterke samenbundeling van 
krachten nodig maken, vooral op 
het gebied van de financieel-tech
nische voorbereidingen. 

OTTAWA 

Yan 22 tot 24 mei kwam de At
lantische Raad in zijn voorjaars
vergadering te Ottawa bijeen. 
Voornaamste punt van bespreking 
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was de bundeling van atoom strijd
krachten onder een NA VO-com
mando. Aangezien de Fransen 
deze bundeling met de reeds on
der SACEUR staande Franse jacht
bommenwerpereenheid niet willen 
beschouwen als een souvereine 
NATO-macht, zag men ervan af 
een naam aan de nieuwe opzet te 
geven. Niettemin gaat het hier om 
de vorming van een intergeallieer
de atoommacht. De nieuwe opzet 
werd door de Raad aanvaard op 
basis van een rapport van sekre
taris-generaal Stikker. De nieuwe 
atoommacht zal bestaan uit: 3 
Amerikaanse Polaris-onderzee
boten, 180 stategische bommenwer
pers en 72 lichte bommenwerpers 
en jagers van de Britse luchtmacht, 
twee eskaders Franse jagerbom-
menwerpers met Amerikaanse 
atoomwapens, vliegtuigen met 
Amerikaanse atoomwapens van 
Canada, Griekenland, de Bonds
republiek, België, Italië, Turkije en 
Nederland. Dit geheel komt dus 
onder bevel van SACEUR, die een 
speciaal commando zal instellen. 
Niet onmogelijk is, dat een Neder
lander als plaatsvervanger van 
SACEUR met dit bevel zal worden 
belast. Alhoewel men nog ver ver
wijderd is van een multilaterale 
atoommacht en het probleem van 
de medezegenschap over het ge
bruik van atoomwapens niet is op
gelost, is er toch wel enige voor
uitgang. Zowel Dean Rusk als 
McNamara wezen erop, dIJt de 
bondgenoten nu veel meer dan 
voorheen in de atoomstrategie 
worden betrokken. Zo wordt de 
vaststelling van aanvalsdoelen nu 
een gemeenschappelijke aangele
genheid. Tot nu toe was dit uit
sluitend in handen van de Ameri
kaanse strategische luchtmacht 
(SAC) in Omaha en Engeland. Ook 
andere oHicieren zullen dus nu bij 
dit kontakt worden betro!<ken en 
dat zal de bekendheid met de pro
blemen van de kernwapenstrategie 
verhogen. De ministers spraken 
voorts af dat oe verhouding en het 
evenwicht tusse:l de nucleaire en 
de konventionele bewapening op
nieuw zal worden bekeken. De 
Atlantische raad in permanenle sa
menstelling te Parijs gaat dit pro-
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bleem nu bestuderen. Dean Rusk 
onderstreepte voorts nog eens de 
onderlinge afhankelijkheid tussen 
Amerika en Europa. Men kan zich 
voorstellen, dat de Amerikanen 
het begint te irriteren steeds weer 
op dit punt terug te moeten komen. 
Rusk zei nog een keer, dar de Ver. 
Staten hun Europese bondgenoten 
absoluut trouw blijven. Hij achtte 
het tenslotte voorbarig aan te ne
men, dat de Russen hun huidige 
gematigde politiek tegenover het 
Westen zullen handhaven. De 
kommunistische landen kampen op 
het ogenblik met teveel inj"erne 
moeilijkheden om zich een scher
pere koers te kunnen veroorloven. 
Maar die zal ongetwijfeld terug
komen als de verhoudingen op
nieuw zijn bepaald. De gevaarlijke 
periode blijft bestaan, men moet 
zich niet door illussies laten leiden. 

PACEM IN TERRIS 

De encycliek van Paus Joannes 
XXIII "Pacem in Terris" heeft 
overal in de wereld grote indruk 
gemaakt. Allerwegen wordt zij be
schouwd als een groot geestelijk 
dokument met wijde perspektieve:1. 
De encycliek heeft echter ook aan
leiding gegeven tot verwarring. De 
onverwachte winst van de kornrnu
nisten bij de Italiaanse verkiezin
gen ziet men als een gevolg van 
deze verwarring. Nu is het inder
daad zo, dat de kommunistische 
propaganda het zo voorstelt als 
zou de vrede, die Paus joonnes 
bepleit op één lijn zou staan met 
de vreedzame I:o-exis"ientie. bn 
propagandamotief, dat overigens 
door andere feiten leek krachi bij
gezet te worden: de gelukwensen 
van Chroestjof aan dc Paus bij 
diens 80ste verjaardag, waarop de 
Paus voor het eerst sinds de S.U. 
bestaat zijn dank tot uiting bracht; 
de uitwisseling van gelukwenson bij 
de jaarwisseling 1962, de GClIl

wezigheid van twee gedelegeer
den van de Russisch Orfo:Jdokse 
kerk op hel Concilie, de ToeS7ern
ming aan bisschoppen uit Oosl
Europese landen verleend even
eens naar Rome te gaan, cle vrii
lating van Mgr. Slipyi, de missie 
van Kardinaal Koenig naar Boe-



dopest, de uitreiking van de 
Balzon vredesprijs aan de Paus, de 
ontvangst van Chroestjofs schoon
zoon Azoebkei en aiens vrouw 
door de Paus. Dit alles deed de 
vraag ontstaan of de Kerk niet een 
te vriendelijke houding tegenover 
het kommunisme aannam. Voor de 
goede verstaander en lezer is het 
kommunistische spel doorzichtig 
genoeg. Alleen al het pauselijk 
vredesverlangen op één lijn te 
stellen met de vreedzame ko-exis
tentie is een te brutale manoeuvre. 
Van de andere kant mag men niet 
onderschatten de indruk, die dit 

alles op zeer velen heeft gemaakt. 
Het gevoel kan ontstaan - en is 
in feite hier en daar reeds ont
staan - dat de Kerk nu min of 
meer het kommunisme gaat aksep
teren als een door een oprechte 
vredeswil gedreven partner. Niets 
is minder waar. Het vredesstreven 
van de thans overleden Paus lag 
op een geheel ander vlak. Men 
moet zich echter de vraag stellen 
of het niet ontbroken heeft aan de 
juiste voorlichting. Wij moeten de 
politieke realiteit niet uit het oog 
verliezen en is juist in het belang 
van de vrede waakzaam te blijven. 
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Nieuwe boeken 

WILFRIED GUTH: Capital ex
ports tot less developed coun
tri es (162 pag.) uitgegeven door 
D. Reidel Publishing Company, 
Dordrecht-Holland / Stuttgart
Germany, 1963. 

In dit uit het Duits vertaalde boek 
(Der Kapitalexport in unterent
wickelte Länder) wordt de weg 
aangegeven naar een nieuw sy
steem van wereldeconomie. Zonder 
geheel voorbij te gaan aan de 
sociale en politieke aspecten van 
het probleem, krijgt toch juist het 
financiële aspect de meeste aan
dacht, zoals de titel reeds aangeeft. 
Wat zit er allemaal niet vast aan 
kapitaal export naar de onderont
wikkelde landen, zowel wat betreft 
het verschaffende als het ont
vangende land, de betalingsbalans 
enz. Zo komt de schrijver tot het 
opzetten van een nieuw systeem 
voor de wereldeconomie. Als men 
spreekt van een "nieuw" systeem 
denkt men al gauw aan een over 
hoop halen van bestaande theo
riën, hetgeen kort gezegd zou be
tekenen, een interessante theore
tische verhandeling met een ge
ringe praktische bruikbaarheid. Het 
nieuwe in het systeem, dat Guth 
ons voorstelt moet men echter an
ders interpreteren. Het is een 
nieuwe benaderin9swijze van het 
probleem, waarbil de bestaande 
theoriën niet zonder meer over 
boord worden gezet, maar zij 
krijgen daarin een aan de situatie 
aangepaste plaats. Een aan te 
bevelen studie. 
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ERNST HASS: Die Chance (254 
pag.) uitgegeven door Günter 
Olzog Verlag, München-Wien 
(1962). 

Onze beschaving, onze ontwikke
ling kent een groot aantal neven
verschijnselen, van ernstige aard 
vaak (zoals de dreiging van over
bevolking) welke men geneigd is 
als onvermijdelijk te aanvaarden. 
Hass neemt dit niet zo maar aan. 
Wij leggen verkeerde maatstaven 
aan, verouderde maatstaven, zo 
luidt zijn conclusie. De huidige toe
stand bezien wij vanuit een stand
punt van waaruit wij in vroegere 
dagen de toen heersende situatie 
bezagen. Met de problemen die de 
hedendaagse ontwikkeling mee
brengt gaan wij op een analoge 
wijze te werk. De grote kans voor 
de Europese landen ligt uiteindelijk 
in het vinden van de juiste be:1o
dering van de problemen van de 
wereldgemeenschap. Overwinnaar 
in het Oost-West-conflict is de
gene, die het eerst kan aantonen, 
dat hij de ware oplossing heeft 
gevonden. 

ALEC NOVE: Die Sowjetische 
Wirtschaft (378 blz.), uitgegeven 
door Rheinische Verlags-Anstalt, 
Wiesbaden. 

Wie dit boek ter hand neemt om 
er een duidelijke stellingname te 
vinden vóór of tégen het Sowjet
systeem, komt bedrogen uit. Doel 
van dit boek van Alec Nove is 
geweest het geven van een be-



schrijving van de structuur en de 
problemen van de Sowjet-econo
mie. Schrijver heeft dan ook het 
eerste deel gewijd aan de struc
tuur van de Sowjet-economie: de 
soorten ondernemingen, het bestuur 
en de planning; de openbare fi-
nanciën; de staatshuishouding; het 
loon- en prijssysteem. Een tweede 
deel behandelt de problemen welke 
aan een dergelijk systeem vast
zitten en de oplossingen die men 
daarvoor heeft gevonden. Bij het 
lezen van de eerste twee delen zal 
zo nu en dan wel eens een vraag 
opkomen bij de lezer. Het ant
woord op deze vragen vindt men 
in een derde deel, waar een uit
voerige uiteenzetting wordt ge
geven van de grondbegrippen en 
wetmatigheden eigen aan het Sow
jet-systeem. Interessante en goede 
lectuur voor allen die wat meer 
willen weten van een ons misschien 
enigszins vreemd aandoend eco
nomisch systeem. 

DE CHRISTELIJK-SOCIALE DOC
TRINE IN WEST-EUROPA. 
CEPESS-documenten, 1 e jaar
gang 1962 nr. 6. Centrum voor 
Politiek, Économische en Sociale 
Studies te Brussel.l34 bI. 

In dit document zijn de "beginsel
proqrams" van de christen-demo
kratlsche partijen in West-Europa 
samengebracht. Men kan hieruit, 
mede dank zij een goed verzorg
de index, verschil en overeenkomst 
in politieke opvattingen en opzet 
der programs leren kennen. A!s een 
rode draad loopt door alle pro
grams, resoluties en documenten 
de erkenning van de christelijke 
godsdienst en zedenleer als ge
meenschappelijke grondslag voor 
het politieke handelen. Dit CEPESS
document kan zeker helpen om in 
een Europees-christelijke bezinning 
deze grondslag te verdiepen en 
scherper te omlijnen. In opzet ver
schillen de beginselverklaringen 
der partijen sterk. Door de partijen 
vastgestelde beginsel programs, zo
als wij die in ons land kennen, 
vinden wij elders niet terug, be
houdens in Zwitserland. Voor de 
Duitse CD.U. bv. is opgenomen 
een vertaling van "Die politische 

Grundsätze der Christlich-Demo
kratische Union Deutschlands" van 
Dr. Peter Molt. Ook in andere op
zichten nemen de drie Nederiand
se partijen een speciale positie in. 
Men neme bv. eens het trefwoord 
"God" en bestudere wat de par
tijen hierover zeggen. Ook het 
trefwoord "demokratie", waar de 
K.V.P., A.R.P. en CH.U. overigens 
niet vertegenwoordigd zijn. Wij 
merken tenslotte nog op, dat het 
beginsel program van de K.V.P. niet 
is vastgesteld op 15 december. Op 
die dag werden de diskussies er
over verdaagd tot de partijraads
vergadering van 29 februari en 1 
maart 1952. 

DE CV.P. BEGINSEL EN PRO
GRAMMA. Centrum voor poli
tieke, Economische en Sociale 
Studies te Brussel, 1963, 155 bI. 

Deze uitgave bevat de tekst van 
het kerstprogram 1945, resoluties 
van congressen en enkele manifes
ten van de Belgische CV.P. Het is 
de nadruk op het persoonbegrip, 
als grondslag der C.V.P.-doctrine, 
die hierin het meest opvalt. In stijl 
en opzet verschillend van de pro
grams der K.V.P. vinden wij in de 
documenten onze opvattingen over 
mens en politiek terug. Belang
wekkend zij de fundamentele stel
lingen van het congres te Oostende 
van 1961 over de grondslagen van 
een christelijke politiek. Deze uit
gave van CEPESS is evenals de 
bovenstaande overzichtelijk samen
gesteld. 

FRITZ SäNGER: Grundsatzpro
gramm der SPD. Kommentar. 
Verlag J. H. W. Dietz, Berlijn
Hannover 1960, 140 bI. 

Sänger, die lid was van de re
daktiecommissie voor de vaststel
ling van een nieuw program der 
S.P.O., geeft hierop in dit boei< een 
uitgebreid commentaar, die hij 
uitdrukkelijk niet als bindend wenst 
te beschouwen. Wij horen gelui
den, die ons uit socialistische door
braakkring in Nederland bekend 
zijn: de S.P.O. is geen levensbe
schouwlijke partij, geen "Religions
ersatz", maar biedt plaats aan 
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mensen van verschillende levens
overtuigingen. Zij erkent de bij
zondere opdracht en zelfstandig
heid der kerken en aanvaardt de 
publiekrechtelijke bescherming, die 
zij genieten. Op het gebied van 
het onderwijs is er verschil met 
onze P.v.d.A. De S.P.O. wil één 
school voor alle kinderen; vrijheid 
van onderwijs en subsidie voor het 
vrije onderwijs vermeldt het pro
gram niet. Als grondwaarden van 
het socialisme worden genoemd 
vrijheid, gerechtigheid en solidari
teit. Op sociaal-economisch terrein 
wordt het aan banden leggen van 
de industriële grootmachten als 
centrale opgave aangewezen. 
Sänger's commentaar bevat een 
kort historisch overzicht der voor
afgaande programs, een goed ver
zorgde index en een uitgebreide 
literatuuropgave, die de waarde 
van zijn werk verhogen. 

Perspektieven vanuit een anti
revolutionaire visie, door dr. 
W. Albeda en dr. J. P. I. van 
der Wilde. Arjos studiekonfe
rentie 1962. 's-Gravenhage 1962, 
62 bladzijden. 

De beschouwingen van beide eco
nomen over vrijheid in deze eeuw, 
belangenorganisatie en -vertegen
woordiging, subsidiëring door de 
overheid, de toekomst van de on
derneming en het onderwijs, ken
merken zich door frisheid en open
heid. Geven zij echter een a.r.
perspektief? Op dit punt is bro
chure zwak. Wat er aan het slot 
over gezegd wordt is niet over
tuigend. 

Sociale Atlas Noord-Holland, 
deel 11: Kerkelijke en politieke 
verhoudingen. Een uitgave van 
het Provinciaal Opbouworgaan, 
Haarlem. 

Zoals in het voorwoord wordt ge
zegd betreft het hier niet alleen 
een aanvulling, maar vooral een 
verdieping van het in Deel I ge
brachte onderwerp "Bevolking". 
D~el 11 van de ~?clale atlas is ge
wIJd aan de politieke verhoudingen 
in de provincie Noord-Holland. De 
samenstellers kozen als uitgangs
punt het jaar 1959 (de kamerver
kiezingen). Op deze wijze kon 
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worden aangesloten bij de gege
vens uit de volkstelling van 1960. 
Deze volkstelling vormt op zijn 
beurt het uitgangspunt voor de 
kerkelijke verhoudingen. De con
clusies waartoe men komt zijn een 
zekere bevestiging van een samen
hang die men al veronderstelde 
tussen kerkelijke en politieke onên
tatie. Zo zou dan blijken, dat 
Rooms-Katholieken in het algemeen 
op de K.V.P. zouden stemmen, ter
wijl slechts 33% van alle Protes
tanten hun stem uitbrengen op een 
protestantse partij. 

OSWALD von NELL-BREUNING 
- HEINZ MüLLER: Vom Geld 
und vom Kapital (158 pa~.) 
Herder Bücherei, Band 134; Uit
gegeven bij Verlag Herder, 
Freiburg 1962. 

De kapitaalmarkt kent in onze 
dagen een grote belangstelling. 
Iedereen is in meer of mindere 
mate betrokken bij de ontwikkelin
gen op deze markt. Problemen 
welke hierbij naar voren komen: 
Hoe houdt men de koopkracht van 
het geld stabiel? Wat zijn de oor
zaken van veranderingen in de 
koopkracht van het geld enz. In 
dit pocketbook wordt een duidelij
ke en goed leesbare inleiding ge
geven op de prol:ilematiek van 
geld en kapitaal. 

PROF. DR. M. J. H. SMEETS: 
Grondbeginselen van de belas
tingheffing (44 pag.) N.V. 
Uitgeversmaatschappij Kluwer, 
Deventer-Antwerpen, 1962. 

Het betreft een in boekvorm uit
gegeven studie van Prof. Smeets 
welke reeds eerder is verschenen 
in het lustrum- en nieuwbouw-num
mer van het Maandschrift Econo
mie. Dat op deze wijze aan de 
studie van Prof. Smeets een grotere 
verspreiding wordt gegeven kun
nen wij alleen maar toejuichen. 

J. FISHMAN, J. BERNARD 
HUTTON, Stalins geheime le
ven, Forumboekerij, Ad. C. M. 
Stok, Den Haag 1963, 263 blz. 

Beide schrijvers hebben op grond 
van omvangrijk feitenmateriaal een 
portret getekend van Stalin, dat de 
diktator weergeeft in zijn hele 



brutale streven naar de macht, 
Stalins persoonlijke leven wordt 
hier ontleed op een wijze, die veel 
verklaart van zijn ziekelijk wan
trouwen. Het is geen prettig boek 
in die zin, dat het aantoont hoe 
meedogenloze mensen de weg 
naar de top kunnen vinden. Niet 
alle feiten in dit boek zijn nieuw. 
Maar het bevat vele details die de 
lezer telkens weer schokken. Het 
is geïllustreerd met een aantal 
unieke foto's. 

HUGH THOMAS, Der Spanische 
Bürgerkrieg, Verlag Ullstein, 
Darmstadt, 1963, 592 blz. 

Dit is een Duitse vertaling van het 
bekende boek van Hugh Thomas, 
dat wel de meest indringende ge
schiedenis is van de Spaanse bur
geroorlog, die ons onder ogen 
kwam. Het is goed deze geschie
denis te lezen op een ogenblik, dat 
Spanje aansluiting zoekt bii Euro
pa. Thomas' boek is bijzonder ob
jektief. Het is zeldzaam goed ge
dokumenteerd en terecht werd dit 
boek van de nog jonge schrijver 
bij zijn verschijnen in Engeland 
sterk geprezen. De auteur geeft 
in de eerste hoofdstukken een om
schrijving van de historische en 
politieke omstandigheden, die uit
eindelijk leidden tot de Spaanse 
burgeroorlog, die hij vervolgens in 
zijn verloop uitvoerig schetst. Voor 
een beoordeling van het Spanje 
van vandaag is dit boek een wel
haast onmisbare gids. Het is een 
standaardwerk geworden. Talrijke 
foto's en kaarten, een zeer uit
gebreide bibliografie, personen- en 
zaakregister verhogen nog zijn 
waarde voor ieder, die de ont
wikkeling van Spanje volgt. 

HARRY GRAF KESSLER, Walther 
Rathenau, sein Leben und sein 
Werk, Rheinische Verlags-An
stalt Wiesbaden 1963, 455 blz. 

Een hernieuwde uitgave van een 
reeds voor de tweede wereld
oorlog verschenen bibliografie 
over Walther Rathenau, de in 1922 
vermoorde Duitse staatsman. Ra
thenau was van Joodse afkomst en 
voorstander van de uitvoering van 

het verdrag van Versailles, twee 
feiten waarmede hij zich de haat 
van de nationalisten op de hals 
haalde. Deze tragische mens was 
niet alleen staatsman. Hij was te
vens industrieel, filosoof en een 
vooraanstaand ekonoom. Het boek 
wordt voorafgegaan door een uit
voerig kommentaar van Hans Fürs
tenberg "Erinnerung an Walther 
Rathenau." Een boeiend boek over 
een hoogstaand man. 

HANS-GEORG BELZ, Marxis
mus-Leninismus, Bremen 1962 
Carl Schünemann Verlag, 347 
blz. 

Het gaat hier om een zorgvuldig 
samengestelde handleiding ter be
studering van het marxisme-leninis
me. Zij valt in twee delen uiteen. 
In het eerste wordt een objektieve 
beschrijving gegeven van de 
marxistisch-leninistische filosofie, 
sociologie en ekonomie, waarbij de 
ontwikkeling tot in de laatste ja
ren wordt gevolgd. Het tweede, 
veruit grootste gedeelte is doku
mentair. Het bevat een groot aan
tal oorspronkelijke teksten, die 
aansluiten op de in het eerste ge
deelte besproken onderdelen. Een 
uitgebreid zakenregister verge
makkelijkt het gebruik van dit 
boek. Het is echter wel bestemd 
voor die lezers, die reeds met de 
materie vertrouwd zijn. Voor hen 
laat het boek zich ook goed ge
bruiken als naslagwerk. 

Z. A. JORDAN, Philosophy and 
Ideology, The development of 
philosophy and marxism-Ieni
nism since the second world 
war, Dordrecht 1963, D. Reidel 
Publishing Company, 600 blz. 

Een uitvoerige studie over Polens 
geestesgeschiedenis vanaf het be
gin van deze eeuw, zijn ontmoe
ting met het marxisme-leninisme en 
een kritische beschouwing over 
enkele gevolgen van dit treffen. 
Het telt zes boeken: philosophy 
between the two wars (I), the 
period of reconstruction and the 
ri se of marxism-Ieninism (11), the 
years of militancy (lil), formal logic 
and dialectics (IV), the materialis-
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tic theory of knowiedge, theories 
of truth and of universals (V) en 
tenslotte boek VI: Marxist-leninist 
historicism and the concept of 
ideology. Het verscheen in de 
reeks Sovietica van de Universiteit 
van Fribourg, uitgegeven door J. 
M. Bochenski. De bedoeling van 
deze reeks is een onderzoek te 
plegen naar de kommunistische 
ideologie in de verschillende sate
lietlanden. In deze rubriek is reeds 
aandacht geschonken aan de stu
die over Tsjechoslowakije van 
prof. Lobkowicz. Deze reeks is op 
de eerste plaats voor de specia
list bestemd. Ook de hiervoor 
liggende studie is daar een bewijs 
van, al bevat het, evenals het boek 
van prof. Lobkowicz een aantal 
meer algemene hoofdstukken. Voor 
de kennis van het huidige Polen 
en zijn aparte plaats onder de 
kommunistische landen bevat dit 
boek onschatbaar materiaal. Het 
marxisme-leninisme doorloopt in 
Polen een ontwikkeling, die van 
invloed is op geheel Oost-Europa 
en deze studie bevat een nauw
keurig onderzoek van de veelheid 
van faktoren, die voor de uitkomst 
van deze ontwikkeling bepalend 
zijn. 
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J. M. MACKINTOSH, Strategy 
and tactics of Soviet Foreign 
Policy, Oxford University Press, 
Londen 1962, 331 blz. 

De buitenlandse politiek van de 
Sowjet-Unie wordt beheerst door 
een aantal motieven, waarvan er 
enkele tot de normale drijfkracht 
in het interstatelijk verkeer zijn Ie 
rekenen, anderen echter ontleend 
zijn aan de kommunistische doctri
ne en aan de Russische traditie en 
historie. De auteur tracht in zijn 
onderzoek, dat begint in 1944 (het 
ontstaan van het zgn. sowjelblok) 
die verschillende motieven van 
elkaar te onderscheiden. Veel 
aandacht besteedt hij aan de ont
wikkeling sinds 1957, die vooral 
wordt bepaald door de atoom
wapens. Voorts beschrijft hij uit
voerig de positie van Chroestjof. 
Hij komt tot de konklusie, dat de 
Sowjet-Unie voor het bereiken van 
zijn doeleinden geen atoomoorlog 
zal riskeren, wat niet uitsluit dat 
wij in een zeer gevaarlijke periode 
in de naoorlogse geschiedenis zijn 
aangeland. Van het Westen wordt 
een maximum aan geduld, waak
zaamheid en sterke zenuwen ge
vraagd. Een interessant en actueel 
boek. 
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Aalberse als raadslid 

(1899 1918) 
DOOR DR. J. P. DUYVERMAN 

Mr. P. J. M. Aalberse, geboren te Leiden (27-3-71), na Leidse 
studie (ingeschreven 21-9-'91) en Leidse promotie (18-1-'97), 

advocaat en procureur, eerst op no. 58 van het Leidse Rapenburg 
(beëdiging 26-11-'97), gehuwd met een Leidse (21-7-'98), lid van 
leidens raad (gekozen 30-8-'99, geïnstalleerd 21-9-'99), bleef die 
raad negentien jaar trouw (tot september 1918), de functie combinerende 
dertien jaar met het lidmaatschap van de tweede kamer (1903-1916) 
en twee jaar met het professoraat in Delft (25-9-'18), tot zijn benoe· 
ming tot Minister van Arbeid (25-9-'18) hem wegriep (vertrek 
23--10--'18), waarna hem nog dertig Haagse jaren restten (tot 5-7-'48). 

Ter vervulling van een tweetal vacatures in de raad werden in augus· 
tus 1899 door de R.K. kiesvereniging aanbevolen mr. P. J. M. Aalberse 
en de heer J. de Lange (A.R.), en door de A.R. kiesvereniging "Neder· 
land en Oranje" dezelfden! De vrijzinnige kiesvereniging beval twee 
anderen aan. De 1074 kiezers brachten 813 geldige stemmen uit (vol· 
strekte meerderheid: 407), waarvan 441 op de heer De Lange en 419 
op mr. Aalberse. Deze nam zitting in een raad van 27 leden: 17 liberalen, 
6 A.R. en 4 R.K. 

In de eerste jaren, in 1899 en 1900, zien wij Aalberse reeds op menig 
terrein belangstelling tonen, op het pol i tie k e vlak, voor een s o· 
c i a a I . e con 0 mis c h e zaak, op j u r i d is c h gebied, in het 0 n
der wij s en el der s. In de loop van zijn lidmaatschap blijkt van 
een veelzijdige belangstelling, met een accent op de sociale aangelegen· 
heden. 

Die eerste jaren, voor zijn - kortstondig wethouderschap bieden 
voor een kijk op zijn allengs zich ontplooiende raadswerk een goed uit· 
gangspunt. 
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Pol i tie k - In de vergadering volgend op die zijner installatie 
komt een motie van rechts ter tafel, door Aalberse mede-ondertekend, 
die uitspreekt dat het niet billijk is, dat schier zonder uitzondering per
sonen van één bepaalde richting worden gekozen om toezicht uit te 
oefenen op allerlei gemeentelijke instellingen. B. en W. worden uitgeno
digd hun invloed aan te wenden om die voordrachten of aanbevelingen 
minder eenzijdig te doen opstellen. De eis van recht en billijkheid is op 
dat stuk al te vaak uit het oog verloren, zegt de toelichting. 

De motie wordt met 17-9 stemmen verworpen, maar Aalberse had -
bij de mondelinge verdediging op 12 oktober zich niet onbetuigd latende 
- deze gegevens verstrekt: 
de Katholieken vormen een kwart van de Leidse bevolking en de com
missies en besturen zijn als volgt samengesteld: 

Plaatselijke Schoolcommissie 
Commissie voor het M.O. 
Curatoren van het Gymnasium 
Commissie voor de Openbare Bewaarschool . 
Bestuur Stedelijke Werkinrichting 
Bestuur Gemeentelijke Bank van Leening. . 

Leden R.K. 
12 1 
6 1 
7 0 
5 0 
7 1 
3 0 

Op 26 oktober, bij het in Leiden befaamde sc hou w b u r g sub s i
die ad f 1500,-, zien wij de ju ris t tegen burgemeester mr. F. Was 
de degen trekken. Aalberses bestrijding van de post "Toelage aan de 
eigenaars van den schouwburg" luidde: 

Het indertijd genomen raadsbesluit is onwettig -
1. omdat tien achtereenvolgende jaren subsidiëren in strijd is met de 
gemeentewet, die een éénjarige begroting eist. Een meerderheid die 
vreest minderheid te worden zou dan voor tien of twintig jaren een groot 
gedeelte van de begroting feiteli;k kunnen vaststellen. 
2. Met dit subsidie gaf de gemeente schadevergoeding aan een particu
liere vereniging voor het doen van verbouwingen, bevolen door het publiek 
gezag (de gemeente). En, omdat het subsidie werd verleend om te 
"waarborgen de renten en aflossingen van geldleningen, door anderen 
aan te gaan", zou op dit raadsbesluit ex art. 194 der gemeentewet goed
keuring van G.S. moeten worden gevraagd, wat niet is geschied. 

De burgemeester gaf ;uridisch tegenspel, maar de post werd politiek 
duidelijk aangenomen met nl. als tegenstemmers 6 A.R. en 3 R.K. leden! 

In 1900 is Aalberse door ziekte twaalf achtereenvolgende vergaderingen 
afwezig; die van 4 september brengt zijn benoeming tot lid van de 
Commissie van Toezicht op het M.O.; eerste stemming 7 stemmen, 
tweede stemming 10 (J op anderen en 1 van onwaarde). Hier kon zijn 
belangstelling voor onderwi;s zich uiten. 

Van de oprichting van een openbaar slachthuis, langdurig twistpunt, is 
hij, na afweging van voor en tegen, voorstander. De grote regel van 
Thomas van Aquino, "dat het particulier belang aan het algemeen belang 
ondergeschikt is en daarvoor moet wijken" wil hij niet vergeten. 
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De begrotingsbehandeling doet hem - 25 oktober - aanmerking maken 
op een vijftal mutoscopen of bioscopen op het stations perron, waar ieder 
voor 2Y2 ct. rare kiekjes kan zien. "Wat voorgesteld wordt zijn schier 
uitsluitend badkamer- en slaapkamerscènes ; dames die aan een rekstok 
werken, in een raam klimmen en dergelijke scènes meer." De burge
meester zal er morgen reeds werk van maken. 

Op 15 november 1900 komt een zaak van sociaal-economische betekenis 
aan de orde, t.w. het opnemen van minimum lonen en maximum arbeids
dlJur in de bestekken van gemeentewerken. De zaak was al slepende 
sinds 1892 en had onverdroten de aandacht gehad van Drucker. 1) Aal
berse beleeft slechts het laatste bedrijf; hij pleit met zeer veel warmte 
vóór: het gaat hier om de bescherming van de economisch zwakkere. 
Met 15 tegen 8 wordt nu het voorstel van B. en W. aangenomen. 

Na deze twee jaren blijven er nog zeventien. De Handelingen van de 
raad geven wel een getrouw beeld van alle activiteit, maar contour 
verkrijgt dit eerst door beperking en ordening. Die orde kan, aansluitend 
bij de eerste jaren, luiden: politiek - sociale zaken - onderwijs - diversen. 

Pol i tie k - Nadat het voorstel van B. en W., een vierde wethouder 
te benoemen, in de vergadering van 26 september 1901 met 27-2 is 
aangenomen, gaat men voor de vervulling van deze plaats stemmen. 
Reeds bij de eerste stemming verwerft Aalberse - tot zijn verwondering 
- 15 stemmen en daarmee de zetel. De nestor der A.R. brengt het tot 
10. Aldus stemde een raad, tellende sinds 3 september 1901 31 leden, 
17 vrijzinnigen, 8 A.R. en 6 R.K. 2) Vele vrijzinnige stemmen - tot deze 
groepering behoorden ook twee vrijzinnig-democraten - bleken op Aal
berse te zijn uitgebracht, die het etmaal bedenktijd begeerde alvorens 
te aanvaarden. 

Het A.R. lid - had deze mogelijk op een benoeming gerekend? -
kwam op de kwestie bij de begroting terug. "Ik meende toch recht te 
hebben om de mogelijkheid te stellen, dat de zeventien liberale leden 3) 
van dezen Raad het zich ten plicht zouden rekenen met hun veertien 
anti-liberale medeleden ten opzichte der verkiezing van Wethouders in 
enig overleg te treden"; "Bij genoemde verkiezing hebben de liberalen 
door daden gesproken en gezegd: Wij zullen zonder u, over u beschikken." 

Het leidde Aalberse tot dit wederwoord. "Slechts een zeer enkel woord, 
om, laat ik het op zijn zachtst uitdrukken, mijne verwondering uit te 
spreken over hetgeen de heer Pera gemeend heeft in den aanvang van 
zijne rede te moeten zeggen. Ik meen dat dezelfde reden van kieschheid, 
die mij belet om daarop te antwoorden, ook hem had kunnen en moeten 
beletten, om op die wijze hier deze zaak ter sprake te brengen." 

September 1901 brengt hem ook de functie van "ambtenaar van den 
burgerlijken stand" en het voorzitterschap van de commissie voor het 
Oud-Archief, de eerste tot 1905, het tweede tot juni 1903, terwijl het lid
maatschap van de Commissie van Toezicht voor het M.O. wordt opgezegd 
in 1901. 

Het kortstondige wethouderschap - waarover aanstonds - dat in sep
tember 1902 was gecontinueerd met 27 stemmen en 1 blanco, vindt zijn 
einde op 4 juni 1903. "Door zijne verkiezing tot lid van de Tweede 
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Kamer der Staten-Generaal in het district Almeloo, gevoegd bij zijn 
andere werkzaamheden als Advocaat en Redacteur van het Katholiek 
Sociaal Weekblad, is ondergeteekende zóózeer met werk overladen, dat 
hij meent aan de Gemeente en zichzelf verplicht te zijn, thans zijn ont
slag als Wethouder te moeten nemen." 

Hoewel het lidmaatschap van de Tweede Kamer veel tijd vroeg en 
hem ook menigmaal een raadsvergadering deed verzuimen - die des
tijds niet op maandag- doch op donderdagmiddag werd gehouden -
liet Aalberse zich nog voor commissiewerk vinden, in 1903 voor de com
missie voor het stedelijk museum "De lakenhal" en in 1904 als Com
missaris der Stedelijke Gasfabriek. 

De strijd om het beginsel niet schuwende wist hij toch de scherpe 
die wondt, te vermijden. Een enkel maal verraadt ook de meestentijds 
zakelijke raadsdiscussie iets van de gezindheid van de spreker. In 1910 
heet het: "De ware verdraagzaamheid acht ik in deze principiële zaak 
deze te zijn, dat men ook de meening, die men niet deelt, heeft te respec
teeren en dat men alle burgers als gelijk tegenover de Overheid be
schouwt." 4) 

In 1912 verneemt de raad: "Ik ben in den regel niet afkeerig van 
democratische instellingen, maar de democratie heeft evenals iedere 
andere Regeeringsvorm zeer eigenaardige schaduwzijden. Een dier scha
duwzijden is juist de keuze van technisch personeel." (Het ging over 
de lichtfabrieken). 5) 

Er waren geen voortekenen voor de verrassende gebeurtenis van het 
volgend jaar. Die gebeurtenis was het kortweg politiek passeren van 
Aalberse als Commissaris van de lichtfabrieken, functie die hij toen 
negen jaar vervulde, beter: waaraan hij zijn volle aandacht had gegeven. 
Op 2 september 1913 traden twee herkiesbare leden af; de één verwierf 
23 stemmen, Aalberse bracht het slechts tot 8, in een raad met 18 vrij
zinnigen, 8 Protestant-Christelijken en 5 R.K. De gekozen vrijzinnig-de
mocraat aanvaardde de benoeming. Het was voor de gepasseerde moge
lijk het grievendste ogenblik van zijn raadstijd. De reactie was duidelijk; 
10 september schreef hij aan de raad: 

"Ondergeteekende heeft de eer, den Raad mede te deel en, dat hij 
niet bereid is de herbenoeming tot lid van de Commissie voor het 
Stedelijk Museum "De lakenhal" aan te nemen. 

Hij wenscht er zich voorshands niet aan bloot te stellen, om na 
jaren lang het lidmaatschap eener zuiver technische Commissie, welke 
met politiek zelfs in de verte niets te maken heeft, naar beste weten 
en krachten in het belang der Gemeente te hebben vervuld, zonder dat 
ooit ook maar van eenig conflict met den Raad sprake was, ter zijde 
te worden geschoven op een wijze, als dit ten zijnen aanzien met be
trekking tot een andere commissie In de jongste Raadszitting is 
geschied." 
Nadien neemt hij nog slechts zitting als curator van het Gymnasium, 

waartoe hij in januari 1914 met 23 van 30 stemmen werd gekozen en 
waaraan eerst zijn ministerschap in 1918 een einde maakte. 

S 0 c i a I e zak e n - "Er zijn mensen, die de geschiedenis ingaan 
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met een epitheton ornans, dat zij niet of slechts ten dele verdiend heb
ben." "Zo vindt men in vele leerboeken, dat Aalberse de man is geweest, 
die zoveel voor de arbeiders deed." "Wij zouden hem echter onrecht 
aandoen door te vergeten, wat hij voor de andere bevolkingsgroepen en 
vooral voor de middenstand deed." Dit stelt dr. Gribling terecht in zijn 
reeds genoemd omvangrijk proefschrift. 6) Aalberse had ook in zijn 
leidse tijd oog voor vele zaken, al richtte zijn aandacht zich reeds del;
tijds vooràl op sociale aangelegenheden; die zijn daarom nu het eerst 
aun de orde. 

De benoeming tot wethouder in september 1901 was opmerkelijk om 
zeker tweëerlei: voor het eerst na 1851 nam een niet-vrijzinnige in het 
College zitting en voorts was er aldus Drucker 7) "dit gedenkwaardige 
feit, dat onder de takken van dienst, die tusschen de Wethouders zijn 
verdeeld geworden, nu voor het eerst is opgenomen een tak van dienst: 
sociale aangelegenheden." Aalberse kreeg daarnaast de burgerlijke stand 
en de openbare hygiëne opgedragen. Na zijn heengaan als wethouder 
kwam - na een vrijzinnig intermezzo van drie maanden - zijn politieke 
geestverwant mr. L. M. J. H. Kerstens in zijn plaats (tot 1911). Ook 
deze was met sociale aangelegenheden belast, maar men blijft toch aan 
de eerste man op deze plaats denken, zo lijkt het. Aalberse spreekt het 
in 1903 uit 8): men mist nog "een commissie, speciaal met het oog op 
de sociale belangen van de gemeente in het algemeen", een sociale 
commis,sie, aanvankelijk uitsluitend een gewone commissie van bijstand. 

De overweging daarvan in het College, door de burgemeester toege
zegd, heeft niet tot verwezenlijking van het denkbeeld geleid. Zo kon in 
1912 de voorsteller wederom vragen om een wethouder voor sociale 
aangelegenheden, èn om een speciale dienst, èn om een speciale raads
commissie met de wethouder als voorzitter. "Acht of negen jaar geleden, 
toen het nog iets nieuws was, heb ik ook er voor gepleit; nu gevoelen 
ook Amsterdam en Rotterdam de behoefte." 9). Wederom: B. en W. zullen 
de zaak overleggen. 

Na deze algemene opmerkingen eisen twee vragen beantwoording 
1. welke plaats denkt Aalberse aan de overheid toei 2. welke materie 
brengt hem in het geweer? 

ad 1 - De plaats van de overheid blijkt naar zijn opvatting meer dan 
eens een tweede plaats te zijn en niet alleen in het sociale vlak. 

Subsidie aan het Weeshuis? Akkoord, maar de gemeente moet niet 
alles betalen, moet aanvullen als het particulier initiatief te kort schiet. 10) 

Moet de brandassurantie een gemeentelijk bedrijf worden? "Het komt 
mij voor, dat het invoeren van een nieuw gemeentelijk bedrijf alleen 
dan geoorloofd is, wanneer in het bedrijf zelve is gebleken, dat de nood
zakelijkheid daartoe bestaat, dat het in het algemeen belang wenschelijk 
is dat zulk een particulier bedrijf door de Overheid tot zich wordt ge
trokken." 11) 

Gaan wij beheer en onderhoud van de gemeentelijke zweminrichting 
enige tijd in handen geven van de leidsche Zwemclub ? "In het algemeen 
geloof ik, dat het beter is om een zaak als deze niet op directe maar 
op indirecte wijze te exploiteeren door de gemeente . . .", men 
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ziet hoe de zaak zich zal ontwikkelen, doordat men op eenvoudige wijze 
door eene vereeniging deze inrichting laat exploiteeren, mits met deze 
restrictie, dat ten allen tijde B. en W. de bevoegdheid toekomt in te 
grijpen, wanneer deze exploitatie mocht geschieden op eene wijze, die 
zij niet wenschelijk zouden achten." 12) 

Is het niet te betreuren dat een Burgerli;k Armbestuur moet worden 
ingesteld? "Zooals het vroeger was, dat de kerkelijke en de particuliere 
armenzorg deze geheele zaak in handen had, leek het mij ideaal toe-

stand." 13) 
Telkens zien wij aan de overheid een aanvullende, een subsidiaire taak 

toegewezen. 
ad 2 - Heeft het vraagstuk van de lonen en de rechtspositie Aalberse in 

zijn Leidse tijd ooit losgelaten? Het is nauwelijks denkbaar. De lonen, 
de salarissen, vormden z.i. een onderdeel van de rechtspositie. Het valt 
op zo hij deze zaken eens een jaar laat rusten. 

Hoe zag hij het loon? In de loop der jaren groeit zijn visie. Gaat 
het over de salarissen van leiders van bedrijven, dan noemt hij het 
een fout deze te laag te stellen. 14) Betreft het de gewone lonen en 
salarissen, dan is zijn eenvoudig oordeel: in een goed geregelde maat
!chappij moeten de lonen zo zijn, dat iemand die geregeld werkt, voldoen
de moet ontvangen om geregeld te leven (ook wanneer hij op buiten
gewone zondagen niet kan werken!) 15) Enige jaren later 16) komt 
de term: het rechtvaardige loon; dàt zou het minimum, het normale 
loon moeten zijn. Stijgt het prijspeil, dan moet men de lonen aanpassen. 
Komt in 1914 de bezoldiging van de politie aan de orde, dan oppert hij 
het denkbeeld van een kindertoeslag bijv. aan gezinnen met meer dan 
twee kinderen. 17) In 1915 heet het dat de loonbetaling meer rekening 
moet houden met het individu en de behoefte van de persoon. 18) Het 
stelsel van B. en W., de duurtetoeslag regelende naar de grootte van 
het gezin, juicht hij uiteraard van harte toe. 19) 

In 1916 - op 6 april - wordt de salariscommissie 20) ingesteld, waarvan 
Aalberse voorzitter is en welke 25 oktober 1917 haar doorwrocht rapport 
aanbiedt. Hier dan vinden wij uitgewerkt het gerijpte oordeel. 

Alle personen in gemeentedienst moeten van hun loon behoorlijk 
volgens hun stand kunnen leven. Hadden wij in ons land betrouwbare 
indexcijfers, het grondsalaris zou daarmee automatisch kunnen stijgen 
of dalen. De maatstaf is: de levensbenodigdheid van een gemiddeld 
gezin. De ongehuwde ware een spaarplicht op te leggen; het bespaarde 
kon Ifèm worden uitbetaald bij huwelijk of bij het bereiken van de 
dertigjarige leeftijd, vermeerderd met de rente. 

(De raad verwerpt dit onderdeel op 31 jan. 1918 met 19 tegen 6). 
Grote gezinnen, ten aanzien waarvan de algemene maatstaf niet past, 
moeten worden geholpen met een kindertoeslag van 4% voor het vierde, 
3% voor het vijfde, 2% voor het zesde en 1 % voor elk volgend kind. i 

(Dit denkbeeld .verwerft in de commissie geen meerderheid; het Q 

wordt in een minderheidsnota - van Aalberse en mr. P. E. Briët ' 
(A.R.) - bepleit. De raad verwerpt het 31 jan. 1918 met 15 tegen 10). 

Zo was zijn mening in het jaar van afscheid van de raad; lang voor· 

138 

t 



· ., 
I. ii-,t 
~t '" 
). 
r-

dien sprak hij over het onderwerp; wij zagen het reeds op 15 nov. 1900. 
In 1905, bij de behandeling van het Werkliedenreglement wijst hij op 
leemten: niets over nachtarbeid, niets over zondagsrust, niets over lonen 
en dan volgt zijn met 11 ten 8 verworpen motie om een regeling van 
de rusttijden uit te lokken. In 1906 hoort men hem de vaste weeklonen 
bepleiten 21) en tussen 1910 en 1918 is er geen jaar aan te wijzen waarin 
niet voor enig aspect van het loonvraagstuk aandacht wordt gevraagd. 

Niet anders ging het bij de strijd, bij de twaalf jaren durende strijd, 
voor de rechtspositie. 

Wanneer in oktober 1906 bij de begroting een motie ter tafel komt, 
vragende regeling van de salarissen van ambtenaren ter secretarie en 
ten kantore van de gemeente-ontvanger, is Aalberse wel akkoord, maar 
liever zag hij de rechtspositie geregeld. Zijn motie van 31 oktober luidt 
in die geest: zij vraagt regeling bij verordening van de rechtspositie, de 
salarissen daaronder begrepen. 

Ruim een jaar later, op 6 november 1907, blijkt het College in zijn 
pre-advies van mening: wij hebben er geen behoefte aan. Aalberse opent 
dan op 21 november de heftige discussie met een bestrijding van de elf 
argumenten contra, op een wijze die prof. dr. S. J. Fockema Andreae 
(lib.) doet opmerken: hier sprak een advocaat van de oude stempel en 
daarmee bedoel ik geen compliment, maar die anderzijds "alle hulde" 
ontlokt aan mr. A. J. Fokker (v.-d.) "voor de wijze waarop hij dat pre
advies heeft afgemaakt." 

Eén citaat uit het uitvoerige pleidooi: 
"De derde opmerking van B. en W. is, dat wij het voorstellen, alsof de 
Gemeente "een poel van ongerechtigheid" zou bevatten, alsof daar 
heerschte "onbillijkheid en willekeur tegenover de ambtenaren", alsof 
er "zooveel "grieven" zijn, alsof er een "noodtoestand" zou zijn. 

Mijnheer de Voorzitter, dat is een prachtige collectie groote woorden, 
maar ik vind het zeer onrechtvaardig van B. en W., om die woorden 
in den mond te leggen van degene, dien zij willen gaan bestrijden. Dat 
is al zeer gemakkelijk. Wanneer een ambtenaar van het O.M., om indruk 
op de jury te maken, van iemand die een dubbeltje gestolen heeft, 
zegt: "Verbeeld je, dat hij zijn vader en zijn moeder vermoord had! 
Wat zou het dan een gemeene kerel zijn!" Hij heeft echter maar een 
dubbeltje gestolen en die woorden maken dan misschien indruk op de 
jury. Datzelfde procédé hebben B. en W. ook op mij toegepast. Zij 
leggen mij beschuldigingen en groote woorden in den mond, die nooit 
door mij gesproken zijn. Wanneer is hier door mij gezegd, dat het in 
leiden "een poel van ongerechtigheid" zou zijn? Wanneer is door mij 
beweerd, dat B. en W. of de hoofdambtenaren zich aan "grove wille
keur" schuldig maken? Ik heb er nooit over gedacht, dat te zeggen. 
Ik meen dus, dat B. en W. het ook niet hadden behoeven te bestrijden." 
Aalberse verruimt zijn motie tot "ambtenaren in dienst van de Gemeen-

te", waarover de stemmen staken (14 tegen 14), maar die, 5 december 
opnieuw in stemming gebracht, met 15 tegen 13 wordt aangenomen. Dan 
zal echter blijken: het aannemen van een motie is één ding, die doen 
uitvoeren een tweede. 
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Bij de "verjaardag" van de motie wordt gevraagd hoe het ermee staat. 
In 1910 luidt het antwoord: een concept is al meer dan een jaar bij de 
commissie huishoudelijke verordeningen. In 1912 wordt het College be
dankt voor de toezegging dat de motie zal worden uitgevoerd en in 1917 
is het eindelijk zover. Op 31 mei worden in de raad zoveel amendementen 
ingediend, dat die weer om pre-advies in handen van B. en W. worden 
gesteld. Dan volgt de 20e september de behandeling en aanneming (met 
23 tegen 5). Het 12-jarig "bestand" is ten einde. Nu weet dan de ambtenaar: 

• "tijdelijk" blijven kan ik niet langer dan twee jaar; 
• bij bevordering wordt in de eerste plaats rekening gehouden met 

capaciteit; 
• krijg ik op medische gronden verlof, dan loopt gedurende twaalf 

maanden mijn bezoldiging ten volle door; 
• ik ontvang een instructie met o.a. een aantal gegarandeerde vakan

tiedagen; 
• er zijn 26 vrije zondagen en ten minste 6 vrije dagen en vast komt te 

staan wie die vakantiedagen aanwijst; 
• behalve in buitengewone omstandigheden worden mij niet meer dan 

10 uur per etmaal opgedragen; 
• word ik ontslagen of teruggesteld wegens tekort aan geschiktheid of 

bekwaamheid, dan word ik gehoord; 
• behoor ik tot de ambtenaren, door de raad benoemd, dan horen mij 

zelfs burgemeester en wethouders. 22) 

Uit het zo wijde sociale veld zijn nog enige vraagstukken te noemen die 
Aalberse in actie brachten. 
a. In 1904 verzoekt de Chr. Bestuurdersbond om subsidie als bijdrage in de 
kosten van een op te richten Arbeidsbeurs. Als B. en W. afwijzend pre
adviseren wijst Aalberse op het grote belang. Wil men misschien van 
gemeentewege iets doen? Zijn motie om de zaak aan te houden en nog 
eens nader te overwegen wordt aangenomen (17 tegen 12; onder de tegen
stemmers zijn negen liberalen). 23) Reeds het volgend jaar kan hij het 
College danken voor de arbeid ter voorbereiding van de oprichting van 
een gemeentelijke arbeidsbeurs. Die beurs - zo meent hij - leidt wel 
tot werkloosheidsstatistiek; eerst dan kan worden gedacht aan verzeke
ring tegen werkloosheid. 24) 

Als dan 1908 aan de orde stelt het voorstel om van gemeentewege steun 
te verlenen ter bevordering van de verzekering tegen de geldelijke gevol
gen van werkloosheid, hult Aalberse zich niet in stilzwijgen. Hij wil 
"gaarne medewerken, om voor onze gemeente, met het oog op onze 
kleine vakorganisaties, een proef te nemen met een ander hulpmiddel, 
n.1. het steunen van vereenigingen, die zich speciaal de verzekering tegen 
werkloosheid ten doel stellen, of van algemeene vereenigingen, die, even
als de vakvereenigingen, een speciaal fonds voor deze verzekering willen 
inrichten. Toch zal ook hier wel blijken, dat zood ra dit mogelijk is, de 
verzekering uitsluitend aan de vakvereenigingen moet worden opgedragen." 
In zijn suggestie om samenwerking van de Arbeidsbeurs met de Stedelijke 
Werkinrichting te bevorderen zien B. en W. niet veel. 25) 
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b. De vraag van de winkelsluiting leidt tot aandacht voor de midden
stand. Het bestuur van "Leidens Belang" heeft in 1907 verzocht om de 
sluitingstijd van winkels bij verordening te regelen. 26) B. en W. gevoe
len er niet voor: de persoonlijke vrijheid is in het gedingj het particulier 
initiatief moet men eerst laten werkenj de vraag is of de grote meerder
heid van de winkeliers het wenst. 

Daartegen meent Aalberse: 1. voor vrijheid in de oud-liberale zin gevoel 
ik nietj vrijheid is een groot goed, dat echter zijn grenzen heeft in het 
algemeen welzijnj 2. de vrijheid is meer gebaat bij een verordening dan 
door het particulier initiatiefj 3. het verlangen gaat wèl uit van de midden
stand, niet uitsluitend van de winkelbedienden, maar deze laatsten kan 
men niet helpen als niet eerst tot een winkelsluiting is besloten. 

Fraaier nog komt zijn visie uit bij de replieken. "Voor mij is het 
groote argument voor het algemeen belang de gezonde ontwikkeling van 
de middenstandsbeweging in ons land. Blijven winkels tot 10, 11, 12 uur 
open, dan zal het zeer lang duren, eer die mensen behoorlijk georganiseerd 
zijn." De middenstand moet evenals vrouwen, kinderen en volwassenen 
worden beschermd tegen een te lange arbeidsduur. 

"Ik wil er gaarne bij voegen, dat ik het in principe eens ben ... dat het 
beter zou zijn, wanneer de middenstand ware georganiseerd als een 
publiekrechtelijk lichaam, dat krachtens de wet zelve dergelijke dwingen
de regelingen kan maken, maar die toestand, dien wij naar ik hoop nog 
wel eens zullen beleven, die toestand bestaat op het ogenblik nog niet." 27) 

Het mag niet baten. Blijkbaar is het nog te vroeg. Het verzoek van 
"leidens Belang" wordt met 15 tegen 13 afgewezen. 

Als vijf jaar later, in december 1912, de confectiebedienden vragen om 
een sluitingsuur bij verordening, zijn B. en W. weer tegen. Nu echter 
gaat de raad om. Het pre-advies van het College wordt met 16 tegen 13 
verworpen; dit zal thans de commissie voor de strafverordeningen noden 
een verordening op de winkelsluiting te ontwerpen. 

Bij welke stemmers Aalberse had behoord, behoeft niet te worden ge
zegd. Wel zij gereleveerd, dat hij wederom zei: middenstandsorganisaties 
en arbeidersorganisaties moesten dwingende regelen kunnen maken. De 
(publiekrechtelijke) bedrijfsorganisatie bepleitte hij aldus in 1907 en in 
1912. 28) 
c. Wil men het bestaan van huizen van ontucht ook als een maatschappe
lijk vraagstuk zien, dan past het te dezer plaatse van Aalberses strijd tegen 
die huizen melding te maken. 

In 1879 had men zich, zij het aarzelend, gehouden bij het stelsel van 
reglementering. Maar toen in 1904 de vacature van geneesheer, tevens 
belast met het onderzoek der publieke vrouwen, viel te vervullen, gaf dat 
het College aanleiding - evenals in 1901 - de keuring wederom aan de 
orde te stellen: moest nu een nieuwe keuringsarts worden benoemd, of, 
zo niet, moesten dan de betreffende artikelen van de Algemene Politie
verordening niet worden ingetrokken? 

De minderheid in B. en W., twee man sterk, keurde iedere reglemen
tering uit beginsel afj het meerderheidsvoorstel van de drie overigen, 
stelde voor in de vacature te voorzien. In de raad van 14 april komt dan 
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een motie van vijf leden van rechts, w.o. Aalberse, ter tafel, luidende: 
"De Raad, 
Overwegende, dat de reglementering van de prostitutie niet behoort tot 
de taak van de Overheid, 
noodigt Burgemeester en Wethouders uit, een voordracht bij den Raad 
in te dienen tot intrekking van de artikelen 170-188 van de Algemeene 
Politieverordening van 6 november 1879 

en besluit voorals nog niet over te gaan tot benoeming van een 
Geneeskundige, belast met het onderzoeken van publieke vrouwen." 
Nadat bij de discussie Aalberse heeft meegedeeld, dat de motie ook 

bedoelt te leiden tot iets in plaats van de bestaande regeling, en nadat 
van andere zijde is verklaard, dat het houden van huizen van ontucht 
strafbaar behoort te worden gesteld, wordt de motie met 22 tegen 9 stem
men aangenomen. 

"Strafverordeningen" maakt dan een concept, beter: schrijft de Utrecht
se verordening over. Op 8 juli in de raad gekomen wordt het ontwerp 
door Aalberse met een reeks amendementen van tafel geveegd. Daarvoor 
behoefde ook hij geen scheppende arbeid te verrichten, alles ontlenende 
aan de verordening van de hoofdstad. In de aldus sterk gewijzigde vorm 
keurt de raad de verordening goed (17-6) en daarmee is leiden overge
gaan van het reglementeren op het verbieden van de openlijke ontucht. 
Het landelijke verbod (Wetboek van Strafrecht art. 250 bis) dateert van 
1911 /12. 29) 

o n der wij s. - Wie verwondert het dat Aalberse, anders dan door 
zijn kortstondig lidmaatschap van de commissie van toezicht op het mid
delbaar onderwijs en zijn vierjarige deelneming in de arbeid van het 
curatorium voor het gymnasium, voor onderwijszaken belangstelling toon
de en op menig punt van schoolorganisatie zijn standpunt verdedigde? 

In 1901 denkt hij aan een school-schoonmaakdienst en toont zich progres
sief door het denkbeeld van schoolartsen te ontwikkelen. 30) Zijn afgebro
ken wethouderschap traineert de invoering tot 1906. Dan komt de invoering 
van het geneeskundig toezicht op lagere scholen voor on- en minvermogen
den in de raad. Van oordeel dat daarmee niet wordt getreden in de rech
ten der ouders, wil Aalberse dit toezicht niet beperken tot de besmettelijk
heid, maar het uitbreiden tot alles wat met het onderwijs in verband staat. 
Enige malen staken de stemmen, 31) maar op 15 februari gaat men akkoord 
met de aanstelling van twee schoolartsen (met 21 tegen 5). 

In 1902 zullen de salarissen bij het openbaar lager onderwijs worden 
gewijzigd. Een motie van A.R. zijde spreekt zich uit tegen verbetering 
omdat dan het openbaar onderwijs nog meer zal worden begunstigd boven 
het bijzonder. Aalberse doet dan een opmerkelijk geluid horen. Hij acht 
de raad verplicht aan openbare onderwijzers een salaris te geven naar 
recht en billijkheid, ook al zou het ten nadele strekken van het bijzonder 
onderwijs, "gelijk dat ook in waarheid het geval is." Als voorstander van 
het bijzonder onderwijs kan hij het niet van zich verkrijgen die verbete
ring af te stemmen. 32) In hetzelfde jaar 1902 verdedigt hij als wethouder 
het voorstel tot subsidiëring van "Schoolkindervoeding". 30) 

Een vraagteken blijft staan bij 1909. Het voorstel tot verhoging van de 
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schoolgelden voor HB.S. en Gymnasium leidt tot een voorstel van A.R, 
zijde om de H.B.S. voor Meisjes om te zetten in een M.U.L.O.-school. 
Aalberse is van de wenselijkheid overtuigd, zonder dat zijn motivering 
duidelijk wordt. Zuiver links-rechts wordt deze omzetting afgewezen: 19 
tegen 12, t.w. 6 A.R. en 6 R.K. 33) "Gelukkig", zegt de schrijver in 
"leiden ,1860-1960". 34) 

In 1910 doet de verordening, regelende de voorwaarden, waaronder aan 
bijzondere bewaarscholen subsidie uit de gemeentekas kan worden ver
leend, hem aan het College hulde brengen. Waarom? B. en W. waren 
liberaal in de goede zin; zij hadden rekening gehouden met bepaalde 
richtingen op het gebied van het onderwijs. 35) 

Enige maanden later horen wij Aalberse en passant zeggen: "Ik meen 
dat men wel degelijk op school den kinderen op godsdienstig, nationaal 
en staatkundig gebied, goede beginselen moet bijbrengen." 36) 

In 1913 ten slotte, bij een voorstel van B. en W. om een vervolgklasse 
van één jaar in te stellen, constateert hij: wat het College voorstelt is 
overeenkomstig de Arbeidswet, die geen arbeid gedoogt van kinderen 
jonger dan dertien jaar, de hoop uitsprekende dat het bijzonder onderwijs 
het openbaar ten deze zal volgen. 37) 

D i ver sen. - Wie Aalberses activiteit op de politieke en sociaal
economische velden en op het terrein van het onderwijs de revue liet 
passeren, heeft veruit het meeste gezien. Van zijn nog ruimere belang
stelling worde gewaagd door vermelding van enkele punten, voorbeelden, 
zeker geen uitputtende inhoudsopgave van negentien jaren Handelingen. 

Nadat hij in 1904 gelegenheid vond te poneren dat de gemeente z.i. wel 
degelijk een taak had in de strijd tegen de alcohol 38), oogstte hij het volgend 
jaar, bij het belasten van openbare vermakelijkheden, succes met een 
amendement ten gunste van kleine inrichtingen met automatische mu
ziek. 39) 

Een subsidie-verhoging voor de Vereeniging tot bestrijding van de tu
berculose als volksziekte vindt in hem een pleitbezorger: dit is geen zuiver 
philantropische instelling, de Vereniging heeft een algemeen sociaal ka
rakter. 40) 

Wanneer in 1907 de Gemeente-commissie van het Ned.-Hervormd kerk
genootschap om toekenning van een subsidie in de kosten van de restau
ratie der Pieterskerk verzocht, konden B. en W. dit niet geheel inwilligen. 
Twee leden van het College waren geheel tegen en toen een hunner zijn 
argumenten had genoemd, zei Aalberse, neen, dat is bekrompen; het 
gaat hier niet om een subsidie aan een bepaald kerkgenootschap. "Wat 
wij hebben te beslissen is alleen dit, of de Gemeente iets zal bijdragen in 
de restauratie van een oud monumentaal gebouw; een gebouw dat kunst
waarde heeft, een gebouw, dat in het algemeen en speciaal voor deze 
Gemeente historische waarde heeft; een oud kerkgebouw, dat indertijd 
was de hoofd- en titel-kerk dezer stad". 41) 

Komt echter in 1912, als de gemeente niet langer contractueel is ge
bonden, het befaamde schouwburgsubsidie weer aan de orde, dan verne
men wij: hij en zijn naaste geestverwanten zijn geen principiële tegen
standers van het toneel, maar hier subsidieert men niet bepaalde toneel-
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voorstellingen, doch de schouwburg, de exploitatie van een gebouw waar 
alles wordt vertoond. Het subsidie wordt verleend, evenwel met tien stem
men, alle van rechts, tegen. 42) 

Prof. mr. P. J. M. Aalberse, 25 september 1918 tot Minister van Arbeid 
benoemd, benoeming waarvan hij de volgende dag vernam, 43) dateerde 
zijn afscheidsbrief aan de raad 26 september, brief, die dezelfde dag in 
de raadsvergadering ter tafel komende, de voorzitter, jhr. mr. N. C. de 
Gijselaar o.m. deed zeggen: 

"De heer Aalberse was iemand, die in dezen Raad gezag had, die, wan
neer hij sprak, kon rekenen op een luisterend oor. Niet, dat hij zoo 
menigmaal het woord nam, maar wanneer hij het woord voerde, was 
het steeds een woord met inhoud, zood at iedereen steeds met de grootste 
aandacht luisterde naar hetgeen de heer Aalberse hier in het midden te 
brengen had." "Verder heeft hij zich hier steeds gedragen als een zeer 
welwillend man, prettig in den omgang en in het debat altijd hoffelijk: 
ofschoon hij soms een scherpe degen had, kwetste hij daarmede nie
mand." 
Die dag nam ook het leidsch Dagblad op de voorpagina afscheid, 

waarderende zijn betoogtrant: "kalm", zijn argumenten: "zakelijk en 
waardig", zijn idealen op sociaal gebied: "vèr-strekkend", zijn laatste 
grote werk: het salaris-rapport. 44) 

Zeker voor de leidenaar, die hem van zijn 28e tot zijn 47e levensjaar 
had werkzaam gezien, kon de Minister van Arbeid in het eerste Ministerie 
Ruijs de Beerenbrouck geen vraagteken zijn. 

1) Zie "Het raadslid Prof. Mr. H. L. Drucker (1891-1903", Tijdschrift 
voor Geschiedenis 1962, p. 57 V.v. 

2) In de voor een niet-leidenaar zeer moeilijke telling heeft dr. J. 
Gribling, lIP. J. M. Aalberse", diss. Nijmegen 1961, p. 79, zich vergist. 

3) Op de veronderstelling van 15 liberale leden (de niet-volstrekte 
meerderheid van dr. Gribling) kan geen betoog rusten. 

4) Handelingen, p. 8. 
5) Handelingen, p. 29. 
6) Zie p. 207. 
7) t.a.p. p. 63. 
8) Handelingen p. 131. 
9) Handelingen p. 166. 

10) Handelingen, 7 febr. 1907. 
11) Handelingen, 31 okt. 1912. 
12) Handelingen, 15 juli 1915. 
13) Handelingen, 2 mei 1918. 
14J Handelingen, 21 dec. 1911; 22 febr. 1912. 
15 Handelingen, 26 jan. 1911. 
16) Handelingen, 5 juni 1913. 
17) Handelingen, 5 en 26 febr. 1914. 
18) Handelingen, 28 okt. 1915. 
19) Handelingen, 25 nov. 1915. 
20) Commissie tot onderzoek van de salarissen en loonen der ver

schillende ambtenaren, beambten en werklieden in dienst der gemeente 
leiden, met uitzondering van de leeraren en onderwijzers bij de ver
schillende instellingen van onderwijs. 

21) Handelingen, 1 maart 1906. 
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22) Was leiden in 1917 laat? Voorgegaan waren Maastricht (1906l' 
Middelburg (1910). Delft (1912), Den Haag (1914) en Haarlem (1915. 
Nog ik 1919 zijn o.a. Amsterdam, Rotterdam en Utrecht aan het voorberei
den. Zie mr. J. A. van der Stok. De rechtstoestand der gemeente
ambtenaren, leiden 1919, p. XX/XXXI. 

23) Handelingen, 27 oktober 1904. 
24) Handelingen, 9 nov. 1905, p. 167-170. 
25 Handelingen, 16 april 1908, p. 94-96. 
26) Handelingen, 21 maart 1907. 
27 Handelingen, 21 maart 1907, p. 87-88 en p. 98-100. 
28) Handelingen, 19 december 1912, p. 261. 
29 Zie De gemeente en de "lichte wiven", Tijdschrift voor Over-

heidsadministratie, 1960, 16e jrg. p. 362-366. 
30) Zie dr. J. P. Gribling t.a.p. p. 81. 
31) Op 11 en 25 januari. 
32 Handelingen, 1902, p. 27-28. 
33) Handelingen, 1909, p. 137-138. 
34) Jubileum-boek van de N.V. v.h. J. J. Groen en Zoon, leiden, 

1962, p. 413. 
35) Handelingen, 1910, p. 8i zie ook p. 24. 
36! Handelingen, 1910, p. 57-58. 
37 Handelingen, 1913, p. 110 en 133. 
38) Handelingen, 1904, p. 16-17. 
39) Handelingen, 1905, p. 149. 

42 Handelingen, 1912, p. 184-185. 

40) Handelingen, 1904, p. 165. 
411 Handelingen, 1907, p. 49. 

43 Zie dr. J. P. Gribling, t.a.p. p. 307. 
44 Het onderzoek had niet minder dan 41 vergaderingen gevergd. 
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I(anttekeningen bij de 

kernenergiewet 
DOOR MR. E. P. M. W. DOMSDORF 

Hots off to the past! 
Coats off to the future! 

INTERNATIONALE WETGEVING EN VERDRAGEN 

D
at ons land - om het eufemistisch uit te drukken - nu bepaald de 
rij der volkeren niet is voorgegaan althans heeft gestaan in het 

voorste lid op het terrein van de kernenergie-wetgeving blijkt wel uit het 
grote aantal landen, dat reeds een "atoomwet" kent, wetgeving in formele 
zin dus dan wel overheidsregeling bij wege van wetgeving in inateriële 
zin, kwam de eerste kernenergiewet reeds in december 1945 tot stand 
en wel _ merkwaardigerwijze - in Nieuw-Zeeland, later volgden de 
Verenigde Staten van Amerika (1946 en 1954), Groot-Brittannië (1946) en 
Canada (1946 en 1954). Als landen, die eveneens reeds atoomwetgeving 
in materiële zin kennen mogen worden genoemd India, Australië, Zuid
Afrika, Frankrijk, Italië, Portugal, België, Noorwegen, Denemarken en 
Zweden. Tot de laatste in West-Europa tot stand gekomen kernenergie
wetten behoren die van de Bondsrepubliek Duitsland (1959) en die van 

Zwitserland (1959; referendum 1960). 1) 
Ik moge voorts opmerken, dat de ontwikkeling en de toepassing van de 

kernenergie niet slechts een zaak is, welke het eigen land aangaat, doch 
een aangelegenheid betreft, welke duidelijk internationaal is geïndiceerd. 
Om te voorkomen, dat ik de redactioneel vastgestelde grenzen van deze 
bijdrage overschrijd, moge ik mij ten deze beperken tot het geven van een 
chronologische opsomming van de verdragen, waarbij of bij de voorbe
reiding waarvan ons land is betrokken geweest, te weten: 

a. het verdrag tot oprichting van een Europese Organisatie voor Kern
fysisch Onderzoek (CE.R.N.), gesloten te Parijs op 1 juli 1953; 

b. het verdrag tussen de Nato-landen, betreffende uitwisseling van ge
gevens op het gebied van de kernenergie, gesloten te Parijs op 22 juni 

1955; 
c. de overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Ver-

enigde Staten van Amerika betreffende het niet militair gebruik van 
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atoomenergie, gesloten te Washington op 18 juli 1955 ("eerste overeen
komst"); 

d. de overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Ver
enigde Staten van Amerika betreffende het niet militair gebruik van 
atoomenergie, gesloten te Washington op 22 juni 1956 ("tweede over
eenkomst") ; 

e. de overeenkomst, houdende de statuten van het Studie-syndicaat voor 
de bouw van een Europese fabriek voor de afscheiding van uranium
isotopen, gesloten te Brussel op 7 september 1956; 

f. het Statuut van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie 
(Internationaal Atoomagentschap), getekend te New Vork op 26 oktober 
1956; 

g. het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoom
energie (Euratom), gesloten te Rome op 25 maart 1957; 

h. de conventie van de O.E.E.S. (thans O.E.S.O.) met betrekking tot de 
wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, geslo
ten te Parijs op 29 juli 1960; 

I. de overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Euro
pese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) betreffende de ves
tiging te Petten van een inrichting van het Gemeenschappelijk Cen
trum voor Onderzoek op het Gebied van de Kernenergie, gesloten te 
Brussel op 25 juli 1961; 

j. het verdrag betreffende de aansprakelijkheid van de exploitanten van 
reactorschepen, gesloten te Brussel op 25 mei 1962; en 

k. de conventie ter aanvulling van het Verdrag van Parijs van 29 juli 
1960 inzake de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kern
energie, gesloten te Brussel op 31 januari 1963. 

GROTE VERDIENSTE VAN HET KABINET DE QUAY. 

Mij nu afwendend van deze summiere aanduiding van wat men zou 
kunnen noemen internationaal atoomrecht en mij thans wederom in 
hoofdzaak bepalende tot de Nederlandse kernenergiewet, moge ik de 
prealabele opmerking maken, dat niet slechts deze kernenergiewet object 
van parlementaire behandeling is geweest, maar daarnaast ook de reeds 
op 3 juli 1957 aan de Tweede Kamer aangeboden Nota inzake de Kern
energie (opwekking van elektriciteit door middel van kernenergie) 2), de 
op deze materie betrekking hebbende Aanvullende Nota d.d. 4 juli 1960 
3) en de Nota inzake de opleiding op het gebied van de atoomenergie, 
uitgekomen bij Hoofdstuk VI van de Rijksbegroting voor het dienstjaar 
19594). 

Het ontwerp van wet nu, houdende regelen met betrekking tot de vrij
making van kernenergie en de aanwending van radioactieve stoffen en 
ioniserende stralen uitzendende toestellen (Kernenergiewet) werd op 30 
januari 1960 lIter overweging" aangeboden. En wanneer ik dan thans, 
mede uit reverentie voor de lezer, voorbijga aan al die stukken en met 
name aan de reeks van nota's van wijzigingen en verbeteringen, welke 
tezamen de inhoud vormen van het begrip "schriftelijke voorbereiding", 
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dan doe ik dat des te gereder, omdat sommige van deze stukken hetzij 
betrekking hebben op één der genoemde nota's hetzij op de ontwerp
Kernenergiewet hetzij op dit ontwerp èn deze nota's, al hetgeen uiteraard 
aan de duidelijkheid en overzichtelijkheid bepaald niet ten goede is geko

men 5). 
Zowel de Nota inzake de kernenergie, welke zoals gemeld reeds dateert 

van 4 juli 1957 als de Opleidingsnota en de ontwerp-Kernenergiewet zijn 
eerst op 6 en 7 november 1962 onderwerp van openbare beraadslaging in 
de Tweede Kamer geweest. 

En het is derhalve duidelijk enerzijds dat deze gang van zaken aller
minst bevredigend moet worden genoemd en anderzijds, dat het toch 
bepaaldelijk als een grote verdienste van het kabinet De Quay moet wor
den beschouwd, dat dit kabinet er in is geslaagd de in ieder geval sedert 
3 juli 1957 onmiskenbaar althans kennelijk aanwezige impasse te door
breken om tenslotte de openbare behandeling door de Eerste Kamer te 
zien bekroond met de totstandkoming in ons land van een stuk wetgeving, 
dat - om van vele slechts één argument te noemen- deel dient uit te maken 
van het legislatief arsenaal van ieder land, dat pretendeert tot de hoog 
industrieel ontwikkelde te behoren. 6) 

DE INHOUD VAN DE KERNENERGIEWET. 

Met betrekking tot de inhoud van de Kernenergiewet moge - summier 
- het volgende worden medegedeeld. 

De wet heeft 11 hoofdstukken. 
In het eerste hoofdstuk zijn een aantal begripsbepalingen te vinden, 

waaronder een omschrijving van de begrippen kernenergie en van splijt

stoffen. 
Het tweede hoofdstuk handelt over de advisering en bevat met name 

de instelling van een Centrale Raad voor de Kernenergie alsmede van de 
Industriële Raad voor de Kernenergie en de Wetenschappelijke Raad voor 
de Kernenergie, terwijl tenslotte - in art. 12 - ook de Gezondheidsraad 
ten deze een taak is toebedeeld. 

In het derde hoofdstuk zijn de bepalingen neergelegd, die beperkingen 
en voorwaarden stellen aan het vervoeren, voorhanden hebben of het 
llebruik van splijtstoffen en ertsen, waaruit deze splijtstoffen kunne! 
worden verkregen. Blijkens de artt. 13 en 14 moeten gegevens, splijtstof
fen en ertsen betreffende, in een register worden ingeschreven. Uit de 
tweede afdeling van dit hoofdstuk blijkt, dat het verboden is zonder ver
gunning, te verlenen door de Ministers van Economische Zaken en van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid tezamen: 

a. splijtstoffen of ertsen te vervoeren, voorhanden te hebben, binnen of 
buiten Nederlands grondgebied te brengen of te doen brengen, dan 
wel zich daarvan te ontdoen; 

b. een inrichting, waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt, splijt
stoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel 
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splijtstoffen worden opgeslagen, op te richten, in werking te brengen, 
in werking te houden of te wijzigen; alsmede 

c. om een uitrusting, geschikt om een vaartuig of ander vervoermiddel 
door middel van kernenergie voort te bewegen, daarin aan te brengen 
of aangebracht te houden, dan wel zodanige daarin aangebrachte 
uitrusting in werking te brengen, in werking te houden of te wijzigen. 

Het vierde hoofdstuk bevat min of meer analoge bepalingen met be
trekking tot het gebruik van radio-actieve stoffen en ioniserende stralen 
uitzendende toestellen. 

Hoofdstuk V bevat een aantal maatregelen met betrekking tot werk
zaamheden of verblijf in ruimten door of van personen, die zich met het 
oog op radioactieve besmetting aan aanmerkelijk gevaar blootstellen. 

In het zesde hoofdstuk zijn een aantal specifieke maatregelen opgeno
men, welke de besrherming van de bevolking tegen het stralingsgevaar 
ten doel hebben. 

Hoofdstuk VII bevat de regeling van het beroep tegen de onderscheiden 
beschikkingen en besluiten. 

Hoofdstuk VIII handelt over de bevoegdheden van de ambtenaren, die 
zijn belast met het toezicht op de naleving van hetgeen bij en krachtens 
de Kernenergiewet is bepaald en bevolen. 

In hoofdstuk IX zijn een aantal algemene bepalingen neergelegd, welke 
o.m. betrekking hebben op de uitvoering van internationale overeenkom
sten en van door volkenrechtelijke organisatie's genomen besluiten als
mede op de geheimhouding van bepaalde gegevens, hulpmiddelen en ma
terialen met betrekking tot de vrijmaking van kernenergie en de vervaar
diging, verwerking of bewerking van splijtstoffen. 

Hoofdstuk X bevat een aantal strafbepalingen, zowel overtredingen als 
misdrijven; opgemerkt zij in dit verband nog, dat strafvervolging kan 
worden ingesteld en straf kan worden uitgesproken hetzij tegen personen 
hetzij tegen een rechtspersoon hetzij tegen hen, die tot het strafbaar feit 
opdracht hebben gegeven of die feitelijk leiding hebben gehad bij het bij 
of krachtens de wet verboden handelen of nalaten hetzij tegen deze laat
sten en de rechtspersoon tezamen. 

Hoofdstuk XI tenslotte vermeldt een aantal wijzigingen van het Wetboek 
van Strafrecht, van de Hinderwet en van de Destructiewet, terwijl in art. 
87 is bepaald, dat de Rèntgenstralenwet wordt ingetrokken. 

PRINCIPIËLE WIJZIGINGEN VAN HET OORSPRONKELIJK ONTWERP 

Reeds eerder mocht ik blijk geven van mijn veronderstelling, dat de 
ontwerp-Kernenergiewet niet dan na ingrijpende amendering het Staats
blad zou bereiken. 7) 

Niet echter kon worden vermoed, dat de regering zelve - bestudering 
van met name de Memorie van Antwoord, de Tweede Nota van Wijzigin
gen en het Nader Gewijzigd Ontwerp van Wet leert het - zovele, dikwijls 
principiële wijzigingen in het oorspronkelijk wetsontwerp zou aanbrengen, 
dat ik mij in het kader van deze bijdrage moet beperken tot de bespreking 
van slechts twee dezer wijzigingen, en wel die met betrekking tot de 
advisering en de verlening van vergunningen. 
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DE CENTRALE RAAD VOOR DE KERNENERGIE. 

Was blijkens de artt. 2 e.v. van het oorspronkelijk ontwerp van wet een 
Kernenergieraad voorgesteld van zuiver ambtelijke signatuur en beteken
de zulks derhalve o.m. slechts de instelling van een interdepartementale 
commissie naast of in de plaats van de reeds bestaande - ambtelijke -
Commissie voor Atoomenergie, in de Kernenergiewet is thans voorzien in 
de instelling van de Centrale Raad voor de Kernenergie, zijnde een niet
ambtelijk adviesorgaan. 

De instelling van deze Centrale Raad nu betekent een wezenlijke ver
betering, immers het creëren van een onafhankelijk lichaam, dat aldus 
niet alleen op zinvolle wijze beleidsadviezen zal kunnen uitbrengen, maar 
waarin tevens plaats is ingeruimd voor vertegenwoordigers van weten
schap en bedrijfsleven. In de Centrale Raad immers hebben zitting: 

a. twee vertegenwoordigers van de Industriële Raad voor de Kernenergie 
als bedoeld in art. 7 van de Kernenergiewet; 

b. twee vertegenwoordigers van de Wetenschappelijke Raad voor de 
Kernenergie als vermeld in art. 10 der wet; 

c. twee vertegenwoordigers van de Gezondheidsraad; 
d. een vertegenwoordiger van de Stichting Reactor Centrum Nederland; 
e. een vertegenwoordiger van de Nederlandse Centrale Organisatie 

voor toegepast-natuur-wetenschappelijk onderzoek; en 
f. een vertegenwoordiger van de Nederlandse organisatie voor zuiver

wetenschappelijk onderzoek. 

AI deze vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers worden benoemd 
op voordracht van de Ministers van Economische Zaken, van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen en van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
In art. 3 van het oorspronkelijk ontwerp echter waren tot de aanwijzing 
van een lid van de Kernenergieraad geroepen de Minister-President, Mi
nister van Algemene Zaken en de Ministers van Economische Zaken, 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van Sociale Zaken en Volks
gezondheid, van Buitenlandse Zaken, van Financiën, van Defensie, van 
Verkeer en Waterstaat en van landbouw en Visserij. 

In de op 21 februari 1963 totstandgekomen Kernenergiewet ontmoet men 
derhalve een verdere concentratie van bevoegdheden, welke men - ik 
kom daar nog nader op terug - overigens ook elders in de wet kan aan

treffen. 
Blijkens art. 2 lid 2 van de wet dient de Centrale Raad, "onverminderd 

de hem overigens bij of krachtens de wet opgedragen taken, onze Minis
ters van advies op het gebied van de kernenergie en ioniserende stra
len". Het oorspronkelijk wetsontwerp daarentegen zag als taak van de in 
dit wetsontwerp geplande Kernenergieraad tevens het bevorderen van de 
"eenheid van het beleid". 

Betekent nu het ontbreken in art. 2 lid 2 van de wet van deze doeIsteI
dat de Centrale Raad niet betrokken zal zijn bij de - zo noodzakelijke -
coördinatie van de beleidsvoorbereiding? Ik meen bepaaldelijk van niet. 
Om een uitdijen van deze bijdrage buiten de redactioneel vastgestelde 
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grenzen te voorkomen moet ik het bij deze constatering laten. Wellicht 
vind ik elders nog eens gelegenheid om dit standpunt te motiveren. 

Uit de toelichting bij art. 2 lid 2 blijkt voorts, dat de regering voornemens 
is de Centrale Raad voor de Kernenergie te horen ten aanzien van al die 
"wettelijke regelingen, op grondslag van de Kernenergiewet te treffen, 
die voor de ontwikkeling op kernenergetisch gebied van rechtstreeks be
lang kunnen zijn", hetgeen in het bijzonder het geval zal zijn "bij een 
aantal krachtens de Kernenergiewet uit te vaardigen algemene maatre
gelen van bestuur". 8) 

DE DEELRADEN 

Naast de Centrale Raad voorziet de wet in de oprichting van een 
Industriële Raad voor de Kernenergie. Deze Raad dient, onverminderd 
de hem overigens bij of krachtens de wet opgedragen taken de hierboven 
genoemde ministers van advies "over aangelegenheden, de industriële 
toepassing van de kernenergie en de ioniserende stralen betreffende, voor
zover niet bij of krachtens enige andere wet bevoegdheden op dit gebied 
aan andere organen zijn toegekend". De Industriële Raad voor de Kern
energie bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden, welke op 
voordracht van de Minister van Economische Zaken worden benoemd. 
Eveneens op voordracht van deze Minister worden uit de leden van de 
Raad de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter benoemd. 

Blijkens het Eindverslag ligt het in het voornemen de Raad te doen 
bestaan uit een neutrale voorzitter, drie leden, afkomstig uit de industrie 
en drie leden, afkomstig uit de elektriciteitswereld. 9) 

Naast deze Industriële Raad staat de Wetenschappelijke Raad voor de 
Kernenergie, welke, onverminderd de hem overigens bij of krachtens de 
wet opgedragen taken de betrokken ministers alsmede daarvoor in aan
merking komende instellingen en instanties, van advies dient "over aan
gelegenheden van wetenschappelijke en wetenschappelijk-technische aard, 
welke met het onderzoek inzake en de toepassing van de kernenergie en 
ioniserende stralen verband houden". De Raad moet bij een en ander "de 
verhouding tot en de ontplooiing van andere gebieden van wëtenschap" in 
acht nemen. Blijkens art. 10 lid 3 behoort mede tot de taak van de Raad 
"de advisering over de samenwerking tussen instellingen, werkzaam op 
het voormelde gebied, alsmede over de coördinatie van nationale en inter
nationale activiteiten en over de opleiding op dat gebied". 

De Wetenschappelijke Raad voor de Kernenergie bestaat uit tenminste 
vijf en ten hoogste negen leden, al welke leden op voordracht van de 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen worden benoemd, ter
wijl op voordracht van dezelfde Minister uit de leden van de Raad de 
voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden benoemd. 

De Gezondheidsraad tenslotte brengt blijkens art. 12 der wet zowel de 
bij hem ingekomen aanvragen om advies als de door hem uitgebrachte 
adviezen over aangelegenheden, de gezondheidsaspecten van de kern
energie en de ioniserende stralen betreffende, ter kennis van de Centrale 
Raad. 
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HET VERLENEN VAN VERGUNNINGEN 

Een tweede essentiële wijziging van het oorspronkelijk wetsontwerp 
betreft de verlening van vergunningen. 

Werd in ort. 13 van het eerste ontwerp de vergunning, betrekking heb
bende op het vervoeren, voorhanden hebben, importeren en exporteren 
van splijtstoffen of ertsen, verleend door de Minister van Economische 
Zaken - zulks met de motivering, dot deze bewindsman het grondstoffen
beleid voert - en werd voorts de vergunning, vereist ingevolge ort. 14 
(oud), betrekking hebbende op o.m. het oprichten en instandhouden van 
een inrichting, waarin kernenergie kon worden vrijgemaakt, verleend door 
"Onze Minister van Economische Zaken, van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, van Defensie, van Verkeer en Waterstaat, of van Lans
bouwen Visserij, wie het rechtstreeks aangaof', terwijl don tenslotte, om 
de verwarring en de onzekerheid zo mogelijk nog groter te maken, de 
aanvraag om zulk een vergunning "bij Onze betrokken Minister" schrif
telijk zou moeten worden ingediend, thans is blijkens de artt. 15 e.v. van 
de wet sproke van een zodanige concentratie, dot de vergunningen voor 
alle inrichtingen alsmede voor de splijtstoffen en de ertsen zullen worden 
verleend door de Ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid tezamen. Illustratief voor deze verdere concentratie 
moet ook worden genoemd de omstandigheid, dot de Memorie van Ant
woord en de daarna verschenen stukken niet meer worden gecontrasig
neerd door liefst tien ministers, doch slechts door de Ministers van 
Economische Zaken, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, terwijl de Minister van Justitie mede 
ondertekende in verbond met de in art. 84 van de wet voorgestelde wijzi
ging van het Wetboek van Strafrecht. 

ENIGE BEZWAREN 

Zowel de advisering van de Regering door onafhankelijke roden als de 
concentratie met betrekking tot de vergunningverlening en tenslotte de -
laat ik het noemen - "gematigder decentralisatie" van het kernenerge
tisch beleid betekenen even zovele - belangrijke en zelfs principiële -
wijzigingen èn verbeteringen van het op 30 januari 1960 gediende wets
ontwerp. En deze verbeteringen staan bepaald niet alleen. 

Bezworen tegen de wet zijn echter evenzeer aan te voeren. Loot ik vol
staan met het noemen van de navolgende. 

De considerans van het oorspronkelijk wetsontwerp is ongewijzigd ge
bleven. Reeds eerder heb ik gesteld, dot het ten deze bepaald niet alleen 
goot om de ontwikkeling op het gebied van de vrijmaking van kernenergie, 
maar dot ook de toepassing van de kernenergie - met name door de 
industrie - in het geding is, en daarnaast evenzeer: de institutionalisering 
van het beraad omtrent het te voeren beleid, het vergunningstelsel en de 
binding aan internationale overeenkomsten en besluiten van volkenrech
telijke organisaties. Merkwaardig is met name, dot in dit verbond werd 
verzuimd aan te knopen aan de doelstellingen van het Euratom-verdrag. 
10) Voorts komt het mij voor, dot de mogelijkheid van beroep tegen 
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beschikkingen en tegen aan een vergunning verbonden voorschriften een 
te beperkte is. 

Te weinig ook is aangeknoopt aan begripsomschrijvingen, zoals die zijn 
te vinden in het Euratom-verdrag en het Statuut van de Internationale 
Organisatie voor Atoomenergie (Internationaal Atoomagentschap te We
nen). Zo is - in tegenstelling met b.v. de Westduitse Atoomwet - de 
omschrijving van splijtstoffen in de Nederlandse wet niet gelijk aan die, 
welke is neergelegd in art. 197 van het Euratom-verdrag en in artikel XX 
van het Statuut van het Weense Atoomagentschap, terwijl men in art. 
70 van de wet - uit de Memorie van Toelichting valt op te maken dat 
vergunningen behalve aan personen ook aan rechtspersonen kunnen wor
den verleend - beter had gedaan aansluiting te zoeken bij art. 196 van 
het Euratom-verdrag, met name door vergunningen slechts te verlenen 
aan hetzij natuurlijke personen hetzij ondernemingen 11). 

Een vraagteken moet tenslotte worden geplaatst bij de in de wet neer
gelegde taakverdeling binnen de Regering. Had het in dit verband, ge
geven het feit, dat de zaak van het kernenergetisch beleid zo vele en 
duidelijke internationaal-politieke aspecten - Euratom, Weens Atoom
agentschap, O.E.S.O. - vertoont, niet de voorkeur verdiend om in art. 4 
van de wet ook de Minister van Buitenlandse Zaken uitdrukkelijk de 
bevoegdheid te verlenen vergaderingen van de Centrale Raad te doen 
bijwonen door ambtenaren, door deze minister aangewezen? 

SLOTOPMERKINGEN 

Hoe dit alles ook zij, tegenover deze bezwaren staan - ook dát is genoeg
zaam aangetoond - belangrijke, zelfs essentiële verbeteringen. En men 
dient voorts bij de beoordeling van de kernenergiewet ook bepaald niet 
over het hoofd te zien, dat het hier heeft betroffen een uitermate inge
wikkelde en moeilijk "splijtbare" materie, en tevens een complex van 
problemen, aan de oplossing waarvan het precedent - zo dikwijls de 
bestuursrechtelijke deus ex machina - weinig vermocht bij te dragen. 

En zo past dan ook grote waardering voor de arbeid zowel van de bij 
de Kernenergiewet betrokken ministers en hun ambtenaren, maar ook 
van de leden der Vaste Commissie voor de Kernenergie. 12) 

Nederland heeft zijn "atoomwet" . En daarmede het wettelijk kader voor 
een dynamisch, efficiënt en - mogen wij vertrouwen - samenhangend 
overheidsbeleid, terwijl tevens waarborgen werden gecreërd voor de ver
zekering van veiligheid en bescherming zowel van de werkers in kern
energiecentrales en in wetenschappelijke en technische instituten als van 
de bevolking in haar totaliteit. 

Deze kernenergiewet betekent tenslotte - indien o.m. ook de belang
rijke problemen van de civiele aansprakelijkheid op het gebied van de 
kernenergie alsmede de opleiding van deskundigen een redelijke oplossing 
hebben gevonden - het onontbeerlijke fundament zowel voor nieuwe en 
wellicht onvermoede industriële ontwikkelingen als voor de toepassing 
van de kernenergie - aardgasvondsten ten spijt - in het eigen land. 

Ik moge mijn beschouwingen over deze belangrijke wet beëindigen met 
twee opmerkingen. 
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In de eerste plaats schijnt duidelijk, dat de kernenergie sneller dan 
aanvankelijk werd verwacht concurrerend wordt, zodat reeds in de naaste 
toekomst rekening zal moeten worden gehouden met het naast elkaar 
bestaan van verschillende energiebronnen, die hun bijdrage kunnen leve
ren in de energievoorziening. Maar daaruit volgt dan onomstotelijk -
en dat is dan mijn tweede opmerking - de noodzaak van een gecoör
dineerd energiebeleid, niet slechts op Europees niveau maar ook in het 
eigen land. 

En in dit licht bezin kan de vraag worden gesteld of zal kunnen worden 
volstaan met de "gematigder decentralisatie", welke thans de kernener
giewet kenmerkt dan wel of niet alsnog zal moeten worden gestreefd 
naar een zodanige centralisatie van beleid op het gebied van de kern
energie, dat gestalte kan worden gegeven aan een, in een Europees 
geheel ingepast, eigen nationaal energiebeleid hetwelk derhalve naast de 
kernenergie ook de klassieke energiebronnen omvat. 

De noodzaak en de urgentie van zulk een nationaal beleid zal in ons 
land - anders dan in menig Westeuropees land - wellicht nog niet leiden 
tot de benoeming van een bewindsman, speciaal belast met het nemen 
van beleidsbeslissingen op het gebied van de energie, derhalve tot het 
fungeren van een minister of staatssecretaris voor energie. 

Nu echter door de instelling van de Centrale Raad en de andere in de 
kernenergiewet genoemde raden de advisering ook op het gebied van de 
kernenergie is verzekerd, schijnt in ieder geval het creëren van een natio
nale energieraad met afdelingen voor de energiesoorten kolen, olie, aard
gas en kernenergie bijzonder zinvol. 

Oldenzaal, mei 1963. 

1) Met betrekking tot de vindplaatsen van de hier ~enoemde wetten 
en overheidsregelingen moge ik verwijzen naar mijn artikel "Kernenergie 
en Wetgever", Nederlands Juristenblad, 29 oktober 1960, pag. 793. 

2) Zitting 1956-1957-4727. 
3) Zitting 1959-1960-4727, no. 5. 
4) Rijksbegroting voor 1958, 5300, Hoofdstuk VI, no. 16. 
5) De voetnoot, die de commissie van rapporteurs voor de ontwerp

kernenergiewet van de Eerste Kamer - overigens terecht - op de 
eerste pagina van het Voorlopig Verslag d.d. 2 januari 1963 (5861) 
plaatste, mag ten deze wel illustratief worden genoemd. 

6) Zie in dit verband minister De Pous, Handelingen Tweede Kamer, 
Deel I, Zitting 1961-1962, pag. 1051. (Goedkeuring vestiging Petten 
inrichting kernenergie). 

7) "Kernenergie en Wetgever", t.a.p. pag. 834. 
8) Memorie van Antwoord, zitting 1961-1962-4727, 5300, 5861, pag. 

18 linker kolom. 
9) Verslag van het Mondeling Overleg tevens Eindverslag, Zitting 

1961-1962-4727, 5300, 5861, pag. 7 sub 7. 
10) Vergelijk "Kernenergie en Wetgever", t.a.p. pag. 796. Het doel 

van de wet werd aldaar geformuleerd: 
a. het scheppen van de voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor het 
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de kernenergie, voor de 
snelle ontwikkeling en de totstandkoming van de industrie op dit gebied 
en in het algemeen voor de toepassing van kernenergie voor vreedzame 
doeleinden; 
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b. het beschermen van leven, gezondheid en goederen tegen de gevaren 
van de kernenergie en tegen de schadelijke werking van ioniserende 
stralen en 
c. het geven van waarborgen voor de naleving van internationale over
eenkomsten en besluiten van volkenrechtelijke organisaties. 

11) Zie ook Nederlands Juristenblad 1960, pag. 828. 
In mijn artikel "Gemeenschappelijke Ondernemingen in de zin van het 
Euratom-verdrag", Nederlands Juristenblad 1963, pag. 201 e.v. werden 
aan het juridische begrip onderneming beschouwingen gewijd, zulks op 
basis van gegevens, ontleend aan de Nederlandse wetgevng, aan de 
Europese verdragen - met name aan het E.E.G.-verdrag - en aan 
de rechtspraak van het Hof van Justitie te Luxemburg. 

12) Bestaande uit de heren Posthumus, Ruygers, Nederhorst, Janssen, 
Van Thiel, Blaisse, Hazenbosch (Aantjes), Van Dijk, Lamberts, Schuyt en 
Mellema. 
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Feitelijke en verwachte 

functionaliteit 

van de werkgroepen 
DOOR l. P. J. DE BRUYN 

De schrijver studeert sociologie aan de Katholieke Universiteit, met 
als specialisatie: politieke sociologie. Ter voltooiing van zijn docto
raal-studie heeft hij een stage gelopen op het KVP-partijbureau, waar 
hij zich verdiept heeft in het werk van de werkgroepen. 

O nder de titel "kaarten op tafel" heeft mr. P. J. M. Aalberse onlangs 
voor de radio een sterke kaart getrokken: de partijvoorzitter gaf 

aan, dat de K.V.P. na de inspanningen van de verkiezingscampagne haar 
volledige aandacht gaat schenken aan de structuur van de partij en aan 
de werkgroepen. In een politieke beweging, zoals de K.V.P. wil zijn, 
nemen de werkgroepen een uiterst belangrijke positie in. Dit artikel wil 
de betekenis van deze werkgroepen aan een nadere analyse onderwerpen. 

POLITIEKE PARTIJ 

Een politieke partij is een organisatie die zich ten doel stelt het 
algemeen belang te behartigen overeenkomstig de opvattingen van haar 
leden en (potentiële) kiezers door deelname aan de besluitvormings
processen der overheid onder meer door middel van een afvaardiging 
In het parlement. Zij heeft daarbij drie belangrijke taken te vervullen: 

1. Een politieke partij organiseert de chaotische massa; zij beperkt de 
oneindige variatie van beslissingsmogelijkheden tot hanteerbare alter
natieven; zij is een instrument van politieke wilsvorming, door een 
politieke meningsvorming uit te kristalliseren, zodat genoemde wils
vorming zich rond een beperkt aantal "genera I issues" concentreert. 

2. Een politieke partij integreert een aantal persoonlijke belangen in 
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de gemeenschappelijke belangen; zij integreert de geïsoleerde kiezer 
in de groep en maakt hem aldus tot staatsburger. 

3. Een politieke partij alloceert representanten in de vertegenwoordi
gende lichamen, zoals Gemeenteraad, Provinciale Staten en de Eerste 
en Tweede Kamer der Staten-Generaal, ten behoeve van het ad 1 
genoemde. 

Deze definiëring gaat op voor elke politieke partij in een democratische 
staat, zowel voor de K.V.P. als voor b.v. de Boerenpartij. Deze laatste 
immers streeft eveneens naar de behartiging van het algemeen belang, 
zoals zij dat ziet, n.1. door een nadere accentuering van de belangen 
van bepaalde groepen. 

POLITIEKE BEWEGING 

Naast deze algemene kenmerken wil de leiding van de K.V.P. haar 
partij een eigen gezicht geven, een eigen wijze van functioneren; zij wil 
de K.V.P. maken tot een "politieke beweging", hetgeen inhoudt, dat de 
K.V.P. streeft "naar de realisering van een bepaald eigen beleid, dat 
steunt op de ideeën en wensen van zoveel mogelijk leden, die daardoor 
ook tot politieke bewustwording opgewekt moeten worden. De partijleden 
moeten meedenken en meespreken. 

De verwachtingen van het K.V.P.-lidmaatschap sec zijn beperkt. Van 
iemand, die alleen maar lid is van de partij verwacht men slechts 
dat hij de contributie betaalt en op K.V.P.-kandidaten stemt. 

Het streven van de partijleiding om de leden meer invloed te laten 
uitoefenen op het beleid kan men sociologisch interpreteren als primair 
een poging om meer inhoud te geven aan het K.V.P.-lidmaatschap. 

De rol van een K.V.P.-lid oftewel - sociologisch geformulerrd - de 
rechten en plichten behorende bij het lidmaatschap van de K.V.P. worden 
in het streven naar het ombouwen tot een politieke beweging uitgebreid. 
De diverse rollen, die men in het dagelijks leven te spelen heeft, d.w.z. 
de verwachtingen die onze medemensen van ons hebben, zijn voor een 
groot deel onafhankelijk van onze strikt persoonlijke eigenschappen. Dit 
geldt ook voor het gedrag dat men als K.V.P.-er kan of mag vertonen. 
De voor een K.V.P.-er "geschikte" en toegelaten activiteiten zijn in 
zekere zin onafhankelijk van hem zelf. Wanneer nu de partij het lid
maatschap van de K.V.P. inhoudsvoller maakt, d.w.z. andere verwach
tingen gaat koesteren omtrent het gedrag van de leden, zullen deze leden 
ook inderdaad hun gedrag voor een groot deel gaan wijzigen. 

De uitbreiding van de rol van K.V.P.-lid kan in deze zin strategisch 
van belang zijn, dat de leden een gedrag gaan realiseren, dat door de 
partijleiding gunstig wordt geacht. 

In het algemeen kan men stellen, dat de identificatie met de partij 
stijgt, naarmate het lid aan meerdere verwachtingen moet voldoen. Een 
hogere mate van involvering in de partij brengt een grotere manipuleer
baarheid met zich mee. Door een omvangrijker rolinhoud van de leden 
heeft de partijleiding meer controle-mogelijkheden en daardoor een gro
tere beheersing van het gedrag der partijleden. 
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In het kort samengevat: de partijleiding kan beter de door haar 
gestelde doeleinden realiseren als ze (een aantal van) haar leden bewust 
kan maken van hun uitgebreide rechten en plichten en hen kan bewegen 
deze rechten en plichten uit te oefenen. 

Uiteraard kunnen deze verwachtingen niet ad absurdum opgeschroefd 
worden. Enerzijds zullen zij moeten appelleren aan - al dan niet bewuste 
reeds bestaande waarde-orientaties van de leden en anderzijds moeten 
de leden "geloven" in de realisering van hun nieuwe rol. Anders gezegd: 
de opvulling der partijrol moet passen bij de heersende opvattingen om

trent wat men voor de partij kan doen. 

DE WERKGROEPEN 

Het systeem van de werkgroepen nu verschaft een mogelijkheid om 
de rol van KV.P.-lid inhoudsvoller te maken. 

De werkgroepen zijn discussiegroepen van gemiddeld zeven leden binnen 
één afdeling, die elke maand één vergadering wijden aan een door de 
Centrale Werkgroep samengesteld werkstuk. In dit werkstuk wordt een 
actueel of principieel politiek onderwerp ingeleid en een aantal vragen 
over dit thema geformuleerd. In de bijeenkomst van de werkgroep moet 
dit onderwerp besproken en de in verband daarmee gestelde vragen 
beantwoord worden in een rapport, dat naar het Partijbureau gaat. 
Van alle rapporten stelt de Centrale Werkgroep een verzamel rapport 
samen, dat ter kennisname gezonden wordt aan het Partijbestuur, de 
Eerste en Tweede Kamerfracties en de KV.P.-bewindslieden. 

Aan het systeem van de werkgroepen zijn een aantal doeleinden toe 
te kennen, die voor een deel door de partijleieing worden onderkend. 

Waarschijnlijk kan men ook neven-gevolgen aanwijzen, die bedoeld 
noch erkend zijn door de partijleiding. 

Voor de leden hebben de werkgroepen bewust of onbewust mogelijk 
de betekenis van socialisatie, (indruk van) participatie aan de besluit
vorming in de partij en verticale mobiliteit. 

Voor de parti; kunnen we de volgende belangrijke punten van het werk
groepensysteem onderscheiden: partij-identificatie, informatie vanuit 
leden en eventueel daardoor een beleidsoriëntering, kadervorming en 
recrutering voor leidende functies in of namens de partij, beïnvloeding 

van derden. 
Hierboven zijn de doelstellingen, die aan het werkgroepenwerk toe

geschreven kunnen worden, zonder meer naast elkaar geplaatst. Een 
juiste indeling naar belangrijkheid te maken is nauwelijks mogelijk en 

ligt ook niet in onze bedoeling. 
Een nadere nuancering van de betekenis der genoemde taken lijkt 

echter wel gewenst. 

BETEKENIS VOOR DE LEDEN 

1. Socialisatie 
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Hieronder verstaan we alle processen die bijdragen aan het verwerven 
van kennis en vaardigheden, die voor een goed spelen van de rol ver· 

2. 

3. 



eist zijn. Het is juist dit element, dat de werkgroepleden tot staats
burgers (of politiek-geïnformeerde en -geïntegreerde burgers) kan 
maken. De politieke en staatkundige vorming van de burgers is een 
zeer belangrijke taak van de politieke partij, zoals boven is aange
geven. Waar de K.V.P. deze vorming van de kiezers nastreeft in b.v. 
De Opmars, haar radiopraatjes en T.V.-uitzendingen is het systeem 
van de werkgroepen wel het vormingsinstituut bij uitstek van de partij. 
De werkgroepen ontlenen hun belang gedeeltelijk aan hun betekenis 
voor een verdere realisering van de democratie. De democratie func
tioneert immers slechts volledig door o.m. een goede staatkundige 
vorming van de burgers. Het zal duidelijk zijn, dat dit ideaal zeer 
moeilijk te verwezenlijken is. Een instituut als dat van de K.V.P.
werkgroepen kan echter een goede aanzet zijn om een (beperkt) aan
tal burgers die kennis te verschaffen, die zij nodig hebben om in een 
democratische samenleving van hun rechten gebruik te maken en hun 
plichten uit te oefenen. 

2. (Indruk van) participatie aan besluitvorming in de partij 
Eerder benadrukten wij reeds, dat een nieuwe rol pas dan goed ge
speeld zal worden, indien de actor "gelooft" in de realisering van de 
aan zijn rol toegedachte functie. 
Anders geformuleerd: het is niet voldoende de werkgroep leden te vra
gen hun meningen aan de partijleiding bekend te maken; op zijn 
minst is vereist, dat de werkgroepleden menen, dat zij inderdaad 
meespreken met het beleid. Opgemerkt dient minstens te worden, dat 
een naar de besluitvorming der partij geziene zuiver fictieve mede
werking - in de long run - kwalijk lijkt te zijn. 
Een ander argument, dat pleit voor het vestigen van tenminste deze 
indruk is de manipuleerbaarheid van de werkgroepleden. 
Het mag als algemeen bekend worden verondersteld, dat men beslis
singen eerder accepteert, indien men betrokken wordt bij het nemen 
van het besluit. Er is een tendens, dat een feitelijke inbreng in de 
beslissing of de suggestie van zo'n inbreng, hetzelfde resultaat boekt: 
na de juiste voorbereiding zullen werkgroepleden veelal duidelijker 
controversiële K.V.P.-programmapunten steunen. 
Het feit, dat de werkgroepleden het idee van politieke invloed krijgen, 
veroorzaakt waarschijnlijk dat zij in grotere mate aan het politieke 
leven gaan participeren. Voor de recrutering en involvering biedt dit 
grote kansen. 

3. Verticale mobiliteit of stijging op de maatschappelijke ladder 
Amerikaanse sociologen hebben benadrukt, dat de politieke partij in 
de Verenigde Staten middelen geeft om doeleinden te verwezenlijken, 
die langs andere wegen onbereikbaar of onoirbaar zijn. 
De "political machine" verschaft bijvoorbeeld mogelijkheden om een 
hogere sport van de maatschappelijke ladder te beklimmen. Wij zijn 
ons bewust van het grote onderscheid tussen de Amerikaanse en Ne
derlandse partijstructuur en samenleving. In ons land hebben - voor
zover ons bekend - tot nu toe geen onderzoekingen plaats gevonden, 
die wijzen op een gelijkenis tussen beide staten in deze. 
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Desondanks achten wij het verantwoord als hypothese te stellen, dat 
de werkgroepen de kans bieden tot verticale mobiliteit en dat van deze 
gelegenheid gebruik gemaakt wordt (o.a. door werkgroepleden). Zo
wel voor de leden zelf van de discussiegroepen als voor de partij 
biedt dit interessante perspectieven. 
Het is niet uitgesloten, dat deze stijgingskansen juist benut worden 
voor bestuursfuncties in de partij en dat van daaruit de sociale lad
der verder beklommen wordt. In dat geval gaan de doeleinden van het 
individuele lid en de partij samen. Partij-positionele strevingen worden 
bevorderd door het uit hoofde van andere posities bestaande aspiratie
niveau. 
Het behoeft geen betoog, dat een instelling van de werkgroepleden 
om het werkgroepensysteem voor hun eigen wagen te spannen, dis
functioneel voor de partij kan werken. Een dergelijke tegenstelling 
tussen het doel van het individuele lid en het doel van de partij zal 
echter niet snel ongunstige gevolgen hebben voor de partij. 
Uit welken hoofde het lid dan ook actief is, zijn belangstelling bevor
dert nagenoeg steeds mede partijbelangen. 

BETEKENIS VOOR DE PARTIJ 

1. Parfi;-idenfificafie 
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Een der belangrijkste gevolgen van de deelname aan een werkgroep 
is de (handhaving van de) binding aan de partij. Waarschijnlijk zal 
een hoge mate van zich betrokken voelen bij de K.V.P. voortvloeien 
uit een zo intensieve activiteit als het lidmaatschap van een werkgroep. 
In aanzienlijke mate wordt dit proces versterkt door het feit, dat een 
werkgroep een kleine groep is van gemiddeld 7 leden, die aldus vrij 
persoonlijke relaties mogelijk maakt en dus naast de politieke ook 
een zekere gezeligheidsfunctie vervult of kan vervullen. Diverse 
electorale studies hebben aangetoond, dat de politieke beïnvloeding en 
uitdrukking van belangstelling loopt via kanalen van "face-to-face"
relaties, zoals bijvoorbeeld onder huisgenoten, vrienden en kennissen, 
collega's op het werk, buren etc. Het beperkte aantal leden per werk
groep, de informele wijze van vergaderen en de opzet dit systeem 
niet aan reglementen te binden, geven enige garantie voor het verder 
losslaan van politieke interesse en daarmee van participatie aan hel 
politiek gebeuren. 
Het werkstuk verschaft de mogelijkheid op indringende wijze aan een 
aantal partijleden de zienswijze van de K.V.P. voor te leggen. Zo 
men er in slaagt aldus twijfels over controversiële punten bij de werk
groepleden weg te werken, wordt in hoge mate de partij-identificatie 
verhoogd. De mate van partijbinding is medebepalend voor alle andere 
doeleinden van de werkgroepen. De participatie aan partijorganisato
rische activiteiten, de kadervorming, de toewijzing van bestuursfunc
ties aan werkgroepleden en de beïnvloeding van derden hangen ten 
nauwste samen met de identificatie van de werkgroepleden met de 
K.V.P. 



2. Informatie vanuit de partijleden en eventueel daardoor be/eids
oriëntering. 
In de publicaties van de partij over de werkgroepen wordt "het mee
denken en meespreken door de leden" sterk benadrukt. Het contact 
tussen partijleiding, fracties en ministers enerzijds en partijleden 
anderzijds, dat d.m.v. werkgroepen tot stand wordt gebracht, wordt 
van zeer grote betekenis geacht. Dit contact kan inderdaad bijzonder 
functioneel zijn. 
Het blijkt moeilijk te zijn concrete punten aan te wijzen, die duiden 
op een feitelijke beleidsinvloed door de werkgroepen. Enig scepticisme 
t.a.v. de beleidsoriëntering op basis van de verzamel rapporten lijkt 
ons zeer gerechtvaardigd. De keuze van onderwerpen, de formulering 
van de vragen in de werkstukken zijn slechts zelden expliciet afge
stemd op een informatie voor een beleidsinstantie. Mede als gevolg 
van deze keuze en formulering zijn de meeste antwoorden conform 
de gedachten die op dat stuk bij de leiding der partij leven. 
De graad van complexiteit der beleidsproblemen en de deskundigheid 
van de leden hieromtrent zijn vaak omgekeerd evenredig. Het is wei
nig reëel te verwachten, dat aan werkelijk principiële punten iets 
veranderd zou kunnen worden door werkgroeprapporten. 
De mogelijkheid van een inbreng in het beleid door de werkgroepen 
blijft open; voor een overschatting van hun taak in deze moet echter 
gewaarschuwd worden. 

3. Kadervorming en recrutering voor leidende functies in of namens de 
partij. 
Boven hebben wij het aspect van de staatkundige vorming geken
schetst als een van de primaire taken der werkgroepen. Wil de K.V.P. 
een politieke beweging zijn, dan zal haar kader niet kunnen volstaan 
met kennis omtrent de partijorganisatie. De kaderleden moeten in 
bepaalde mate actuele politieke kennis bezitten en enig inzicht hebben 
in het politieke gebeuren. 
De werkgroepen verschaffen daartoe een ideale gelegenheid. 
Inzoverre men er in slaagt door de werkgroepen goed gevormde kader
leden te kweken, die zich sterk betrokken voelen bij het werk van de 
partij, zullèn de werkgroepen een recruteringsveld vormen voor de 
propagandisten, afdelingsbestuurders en andere bestuursfuncties in de 
partij en voor gemeenteraadsleden of representanten in meer centrale 
vertegenwoordigende lichamen. Temeer daar een algemene tendens 
van apathie tegenover het verenigingsleven schijnt door te zetten, 
nemen de werkgroepen ten dezent een strategische positie in. 

4. Beïnvloeding van derden 
In het begin van dit artikel hebben wij de organisatie van de chao
tische massa genoemd als een belangrijke taak van de politieke partij. 
De steeds verder ontwikkelde "mass-media" verzorgen - juist op het 
vlak van de politieke propaganda - een aanzienlijk deel van de taak 
van het kader van een politieke partij. Hoewel de massacommunicatie-
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middelen steeds meer doordringen in de huiskamers van een toene
mend aantal kiezers, blijft de beïnvloeding door persoonlijke contacten 
van het allergrootste belang. Eerder wezen we reeds op de "face-to
face-relations" als de belangrijkste contactpunten voor de politieke 
meningsvorming. Het plan van de "Actie U" duidt erop, dat de partij
leiding de behoefte gevoelt aan een gerichte benadering via deze per
soonlijke kanalen. De betekenis van de werkgroepen t.a.v. de uit
straling van de K.V.P.-ideeën is dan ook groter voor de z.g. ongeor
ganiseerde dan vOOr de georganiseerde propaganda. De ongeorgani
seerde beïnvloeding van derden geschiedt min of meer onbedoeld door 
hooggeïdentificeerde werkgroepleden, die met een boven het gemiddel
de liggende dosis politiek bewustzijn hun omgeving met de K.V.P.
idee infiltreren. 
Vooral belangrijk lijkt het ons, dat in dit geval het "slachtoffer" de 
beïnvloeding niet als partij propaganda onderkent. 
Enerzijds ontlenen de werkgroepen hun betekenis aan het feit, dat de 
politieke propaganda voor een deel door middel van persoonlijke ont
moetingen plaatsvindt, anderzijds ligt daarin ook hun beperktheid be
sloten. Het aantal kiezers, dat door de werkgroepleden op deze wijze 
bereikt kan worden, is immers relatief klein. 
Niettemin kunnen de werkgroepen als propagandamiddel uiterst effec
tief zijn. Andere methodieken zullen echter daarnaast aangewend 
moeten worden om het grote potentieel van de K.V.P.-kiezers te kun
nen bestrijken. 
In kort bestek zijn enkele aspecten van het werkgroepensysteem aan
gestipt. Wij menen, dat sommige elementen van dit instituut over
trokken worden, terwijl de waarde van andere punten te laag ge
taxeerd wordt. Afweging van de strekking der onderscheiden doel
stellingen aan de hand van boven weergegeven argumenten kan lei
den tot een balans, die reëler het gewicht van de werkgroepen aan
geeft. Dat de werkgroepen niet te licht bevonden behoeven te worden 
blijkt uit de resultaten van een eerste meting, waarop in een volgend 
artikel nader zal worden ingegaan. 
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Parlementaire kToniek 

DE ALGEMENE BIJSTANDSWET 

Enige weken geleden werèl door 
de Eerste Kamer der Staten-Gene
raal een ontwerp van wet aangeno
men, dat kan worden aangehaald 
onder bovenstaande titel. De aan
vaarding van het ontwerp, dat bij 
Koninklijke Boodschap van 8 augus
tus 1962 aan de Tweede Kamer 
werd aangeboden en is onder
tekend door de Ministers van 
Maatschappelijk Werk en van So
ciale Zaken en Volksgezondheid, 
betekent in het bijzonder bij het 
einde van haar tweede ambts
periode voor de Minister van Maat
schappelijk Werk de bekroning van 
haar werk, waarvoor zij zich de 
afgelopen jaren met zoveel toe
wijding heeft ingezet. 

Bij de inwerkingtreding van de 
Bijstandswet zal de Armenwet gro
tendeels komen te vervallen. De 
gehandhaafde artikelen van de 
Armenwet, die in de toekomst de 
Rompwet Instellingen van Welda
digheid zullen vormen, hebben be
trekking op de positie van genoem
de instellingen. 

Het wetsontwerp gaat er van uit, 
dat het verlenen van bijstand een 
overheidstaak is. Het beperkt zich 
echter uitsluitend tot de verlening 
van financiële bijstand. Dit laatste 
betekent, dat de vormen van dienst
verlening van het maatschap'pelijk 
werk buiten beschouwing zIjn ge
bleven. Een en ander houdt ver
band met het feit dat de overheids
verantwoordelijkheid ten aanzien 
van het maatschappelijk werk een 
andere is dan ten aanzien van de 
verlening van financiële bijstand. 
Het ligt in de bedoeling in de toe
komst de totstandkoming te bevor-

deren van een afzonderlijke wet 
op het maatschappelijk werk. 

De thans geldende regeling met 
betrekking tot het verlenen van 
onderstand, die is neergelegd in de 
Armenwet, kent niet de plicht van 
de overheid tot het verlenen van 
financiële bijstand. Men achtte dit 
- bij de totstandkoming van de wet
in strijd met het subsidiaire karak
ter van de overheidstaak, waarbij 
er van wordt uitgegaan, dat de 
verzorging der armen in de eerste 
plaats aan de kerkelijke of bijzon
dere instellingen van weldadigheid 
dient te worden overgelaten. Hier
mede is uiteraard - in tegenstelling 
tot de in het wetsontwerp neerge
legde regeling - de mogelijkheid 
van beroep onverenigbaar. 

De absolute prioriteit van de 
particuliere organisaties ten op
zichte van de hulpverlening achtten 
de ondertekenaren van het wets
ontwerp niet in overeenstemming 
met de eigen verantwoordelijkheid 
van de overheid op dit terrein. 
Hieruit zal echter niet de conclusie 
mogen worden getrokken, dat de 
aanvaarding van de eigen plicht 
van de overheid gepaard zal mo
gen gaan met het niet verder 
voortbestaan van de zedelijke 
plicht tot bijstandverlening van de 
zijde van kerkelijke instellingen en 
verwanten. Om te vermijden, dat 
de taak, die de kerk ter zake van 
de bijstandverlening vervult, geen 
reële betekenis heeft, bepaalt ar
tikel 7, tweede lid van het ontwerp, 
dat charitatieve uitkeringen ten 
principale buiten beschouwing blij
ven bij de bepaling van bijstand 
van de zijde van de overheid. In 
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dezelfde richting gaat artikel 7, 
derde lid, ten aanzien van "vrij
willige" uitkeringen van verwanten, 
die tot onderhoud verplicht zijn. 
Deze worden slechts in zoverre bij 
de verlening van bijstand van de 
zijde van de overheid in aanmer
king genomen als na voorafgaand 
overleg met betrokkenen wordt 
bepaald. 

De bijstand zal zowel kunnen 
worden verleend in de vorm van 
individueel bepaalde uitkeringen 
als in de vorm van voor bepaalde 
groepen gefixeerde uitkeringen. 
De groepsregelingen zullen worden 
vastgesteld bij algemene maatregel 
van bestuur of bij gemeentelijke 
verordening. Laastgenoemde rege
lingen openen de mogelijkheid de 
bijstand te objectiveren ten aan
zien van bepaalde categorieën van 
personen, die in gelijke omstandig
heden verkeren. In de memorie van 
toelichting wordt gedacht aan be
paalde categorieën werkloze werk
nemers, oorlogsslachtofffers, gere
patrieerden, blinden, gedemobili
seerden, Ambonezen, gehandicap
ten en mindervaliden. 

Op de vraag, of dergelijke 
groepsregelingen ook tot stand 
zullen komen voor minderjarigen, 
verpleegd in inrichtingen of voor 
meerderjarige invaliden, die niet 
bij hun ouders inwonen, hebben de 
ministers geantwoord, dat de rege
ring ten deze de voorkeur geeft 
aan de totstandkoming van een 
volksverzekering tegen zware ge
neeskundige risico's. Dit zelfde 
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geldt ook met betrekking tot gel
delijke uitkeringen aan degenen, 
die hun arbeidsleven niet in loon
dienst hebben doorgebracht. 

De beslissingen op aanvragen 
om bijstand zijn opgedragen aan 
Burgemeester en Wethouders. Zij 
worden van advies gediend door 
een adviescommissie, welke op zo
danige wijze wordt samengesteld, 
dat een zo goed mogelijke aan
sluiting van het bijstandbeleid op 
de veranderde maatschappelijke 
behoeften, omstandigheden en mo
gelijkheden wordt verwezenlijkt. 

Het ligt in de bedoeling de wet 
eerst op 1 januari 1965 in werking 
te laten treden, dit in verband met 
de vele voerzieningen, die nog 
moeten worden getroffen. 

Wij deden hierboven slechts een 
greep uit de vele belangrijke be
palingen, die het wetsontwerp, dat 
met zoveel sympathie door de bei
de Kamers werd ontvangen, bevat. 
Verwacht moge worden, dat de 
warme belangstelling van de over
heid, die uit het wetsontwerp 
spreekt, voor het lot van hen, die 
in moeilijke financiële omstandig
heden verkeren, een gelukkige aan
kondiging zal zijn van de in het 
vooruitzicht gestelde wetelijke re
geling van het maatschappelijk 
werk, waarbij de verantwoordelijk
heid van de overheid weliswaar 
anders is gelegen, doch dienten
gevolge echter niet als minder be
langrijk dient te worden be
schouwd. J. C. 
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Nieuwe boeken 

PROF. DR. B. W. SCHAPER: Tus
sen machtsstaat en welvaarts
staat. Van Gorcum & Comp. N.V. 
Assen 1963, 174 bI. 

De Leidse hoogleraar in de alge
mene geschiedenis behandelt in dit 
boek, dat de uitwerking is van een 
serie colleges, die als studium ge
nerale in 1961 zijn gegeven, achter
eenvolgens de machtsstaat, de 
rechtsstaat, de volksstaat, de klas
~estaat, de liberale staat, de tota
litaire staat en de welvaartsstaat. 
De eerste vijf staatstypen verbindt 
hij met de figuren van Machiavelli, 
Locke, Rousseau, Marx en Stuart 
Mill. Niet in bespreking komen dus 
de christelijke staat, de conserva
tieve staat, het anarchisme, wat, 
zoals de schrijver erkent, een erns
tige om missie is. "In deze gevallen 
ontbrak echter een uitgewerkt pro
totype". Het boek verraadt natuur
lijk gemakkelijk, dat de auteur een 
historicus is, maar dat beperkt de 
waarde van het boek niet. Als in
leiding op de leer der staatsideeën 
is het voortreffelijk geslaagd. Men 
vindt er boeiende bladzijden in, 
zoals bv. Schapers typering van de 
figuur van Locke. Zijn beknopte 
schets van de opkomst van het 
totalitarisme verdient alle lof. Veel 
aandacht wordt ook besteed aan 
de Engelse staatsopvatting als on
derscheiden van de kontinentale. 
De man van de politieke praktijk 
zal onmiddellijk grijpen naar het 
laatste hoofdstuk over de wel
vaartsstaat en dit met veel vrucht 
kunnen bestuderen. Persoonlijk zou
den wij graag gezien hebben, dat 
ook aan de nationale staat een 
apart hoofdstuk was gewijd. Wij 

bevelen het boek echter zonder 
reserve aan. Aan het slot worden 
enige boeken voor verdere studie 
vermeld, een goede keus uit de, 
voornamelijk buitenlandse, litera
tuur. 

"VERDEDIGING DER VRIJHEID", 
bijzonder nummer van Antirevo
lutionaire Staatkunde, nr. 5, mei 
1963. 

In het conferentieoord Woudscho
ten bij Zeist werd op 8 en 9 febru
ari van dit jaar door de Neder
landse Equipe van de Internationale 
Unie van Christendemocraten, de 
Nouvelles Equipes Internationales, 
een studieweekend georganiseerd 
onder het thema "Verdediging der 
Vrijheid". In de Nederlandse Equi
pe van deze Unie werken de Chris
telijk Historische Unie, de Antire
volutionaire Partij en de Katholieke 
Volkspartij samen. Het was de eer
ste keer dat in deze opzet een 
dergelijke studiebijeenkomst werd 
gehouden. Weliswaar hebben de 
drie partijen in het verleden eerder 
ten aanzien van bepaalde manifes
taties samengewerkt, zo bijv. in 
1958, toen zij de organisatie van 
het jaarlijkse Internationale congres 
van de N.E.I. voor hun rekening 
namen. Maar de opzet van dit 
studieweekend was toch dermate, 
dat men toch wel van een première 
kan spreken. Het behoeft nauwe
lijks toelichting, dat de huidige 
bewapeningswedloop ook in pro
tenstantse en katholieke kring on
derwerp van zeer ernstige gedach
tenwisseling is. Daarbij centraal 
staande problemen als de gerecht-
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vaardigheid van het gebruik van 
atoomwapens hebben meer dan 
eens de gemoederen gealarmeerd. 
In protestantse kring had in de 
periode voorafgaande aan het 
studieweekend het schrijven van de 
generale synode van de Ned. Her
vormde Kerk en de reactie daarop 
van Staatssecretaris Calmeyer op
nieuw een wijdverbreide discussie 
wakker geroepen. Ook het rapport 
van de P.v.d.A. uln dienst van de 
vrede" gaf aan deze discussie 
nieuw voedsel. In katholieke kring 
wordt dit probleem eveneens op
nieuw bestudeerd en wel door een 
studiekommissie van de Pax Christi. 
Het Bestuur van de Nederlandse 
Equipe van de N.E.1. nam dan ook 
met het studieweekend over de 
verdediging der vrijheid een actu
eel en bijzonder belangrijk initia
tief. Terecht sprak de voorzitter 
van het bestuur, dr. W. P. Berg
huis, dan ook van een "historisch 
moment". Aan dit studieweekend 
was een zorgvuldige voorbereiding 
voorafgegaan. Een uitgebreide 
werkgroep had zich reeds enige 
maanden tevoren belast met docu
mentaire en informatieve werk
zaamheden en het vaststellen van 
het sprekersprogram. Vier eminente 
inleiders werden bereid gevonden 
het onderwerp voor een select ge
zelschap, waarin de politieke en 
maatschappelijke groeperingen in 
al hun schakeringen waren verte
genwoordigd te behandelen. Prof. 
dr. R. C. Kwant sprak over "Het 
christelijk geweten en de bewape
ningswedloop", prof. dr. G. C. van 
Niftrik over "praktisch - principiële 
overwegingen met het oog op de 
verdediging der vrijheid", staats
raad M. Ruppert over "het commu
nisme een uitdaging?" en lt. gen. 
b.d. Th. E. E. H. Mathon, tevens 
voorzitter van de werkgroep be
lichtte de politiek-militaire aspec
ten van het thema. Na twee inlei
dingen volgde een discussie in sec
ties, op hun beurt weer afgesloten 
met een plenaire discussie. Anti
revolutionaire Staatkunde heeft het 
openingswoord van dr. Berghuis en 
de teksten van de inleidingen nu 
integraal doen verschijnen in het 
meinummer, ongetwijfeld een ge
lukkig initiatief omdat de centrale 
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gedachten van dit studieweekend 
nu ook voor een brede kring van 
belangstellenden beschikbaar zijn. 

Prof. dr. L. J. ROGIER, Katho
lieke Herleving, Academia 
reeks, N. V. Uitgeversmij PAX, 
's-Gravenhage, 646 pag. 

Dit boek is een versoberde en iets 
omgewerkte uitgave van het ge
denkboek "In vrijheid herboren", 
waarin de geschiedenis van de 
katholieke Nederlandse volksgroep 
in de eeuw 1853-1953 is neerge
legd. Op de van hem bekende zeer 
boeiende en openhartige wijze, met 
scherpe karaktertekeningen van 
personen en toestand, beschrijft 
Prof. Rogier een eeuw Rooms
Katholiek leven in Nederland. 
Het is een verheugend feit, dat dit 
standaardwerk door deze goed
kopere uitgave, waarvan reeds de 
tweede druk is verschenen, binnen 
ieders bereik is gekomen. 

ANTON ZISCHKA, Smeulende 
wereld, voortgaande opbouw. 
Nederlands Boekhuis N.V., Til· 
burg, 277 pag. 

Reportage en commentaar over de 
grote ontwikkelingswerken en ge
varenzones in Oost en West. Als 
nooit tevoren arbeidt de mensheid 
voor meer welvaart en grotere 
rechtvaardigheid. Geweldige pres· 
taties worden verricht in vele Ion· 
den. In dit belangwekkende boek 
wordt duidelijk belicht dat er op 
aarde meer tot stand wordt ge· 
bracht dan alleen oorlogsvoorbe· 
reidingen, maar dat anderzijds 
veel ontwikkelingsarbeid ongedaan 
moet blijven, mede door de bewa
peningswedloop. Een groot aantal 
landen passeren de revue, zoals 
Laos, India, Pakistan, Mexico, 
Egypte, Turkije, Perzië, Korea, Peru 
en Zuid Afrika met het rassenpro· 
bleem. Van al deze landen worden 
de specifieke moeilijkheden en mo· 
gelijkheden op een suggestieve 
wijze beschreven. 

Dr. A. C. J. de VRANKRIJKER, 
Volksontwikkeling, Van Gorcum 
en Comp. N.V. Assen, 240 pag. 

Dit boek, dat als ondertitel draagt 
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"geschiedenis en problemen van 
het sociaal-culturele werk in Ne
derland" is verschenen als nr. 45 in 
de serie "Bouwstenen voor de ken
nis der maatschappij". 
Beginnend bij het tijdperk van de 
verlichting geeft de auteur een 
beeld van de geschiedenis van de 
volksontwikkeling. Op de eerste 
plaats geeft hij daarbij een over
zicht van de onderliggende ge
dachten en motieven van elke pe
riode. 

Zo komt in de 18e eeuw een 
nieuw mensbeeld tot ontwikkeling; 
allen zijn vrij en gelijk, ook de ge
ringste heeft recht op ontwikkeling. 
Daarnaast geeft de auteur een 
overzicht van de ontwikkeling in de 
praktijk, in het buitenland zowel 
als in Nederland. 
Omstreeks 1890 komt er een ken
tering in de opvattingen en een 
verandering in de sociale verhou
dingen, uitmondend in de eis van 
gerechtigheid. Tenslotte wordt aan
dacht besteed aan de praktijk van 
het meer recente sociaal-culturele 
werk (buurt- en dorpshuiswerk, het 
vraagstuk van de vrijetijdsbeste
ding). Dit deskundig en uitvoerig 
geschreven overzicht van de ge
schiedenis van de volksontwikke
ling biedt een goed uitgangspunt 
bij het zoeken naar richtlijnen voor 
de toekomst, speciaal voor hen die 
zich op enigerlei wijze bewegen op 
het terrein van de ontwikkeling van 
het Nederlandse volk. 

ARNOLD BUCHOL TZ, Neue 
Wege sowjetischer Bildung und 
Wissenschaft. Methodische und 
organisatorische Probleme. 
Verlag Wissenschaft und Politik, 
Köln 1963. 

ANTON S. MAKARENKO, Aus
gewählte pädagogische Schrif
ten. Ferdinand Schöningh Pader
born 1961. 

lOTTE ADOLPHS, A. S. Maka
renko, Erzieher im Dienste der 
Revolution. Bad Godesberg 
Köllen-Verlag. Bonn 1962. " 

Er is een 9.r rcoeiende belangstelling, 
vooral in West-Duitsland, voor de 

communistische opvoeding in Sow
jet-Rusland. Wij achten dat geluk
kig, want wat dáár gebeurt is niet 
alleen interessant, maar ook be
langrijk. De voorkeur voor het 
technisch en de wijze waarop deze 
voorkeur wordt gerealiseerd, de 
deelname van de hele jeugd aan 
de mogelijkheden voor voortgezet 
onderwijs, de "aanpassing aan de 
behoeften van de maatschappij", en 
in concreto: de manier waarop een 
Makarenko het probleem van een 
"verwilderde jeugd" heeft helpen 
oplossen: dat alles verdient meer 
studie dan er totnogtoe aan gege
ven is. Men kan daar niet van af 
met de opmerking, dat wij geen 
communist zijn en het niet willen 
worden. Dezelfde opmerking moe
ten wij immers voor een groot aan
tal pedagogen in het westen ma
ken (Rousseau, Ellen Key, Spencer, 
Dürkheim e.a.) en toch bestuderen 
wij hun werk en doen er ons voor
deel mee. 

Uit deze overwegingen bevelen wij 
dus gaarne de bovengenoemde 
werken aan. 
Het eerste is beknopt en een be
schouwing over specifieke, maar 
belangrijke problemen. In zijn 90 
pp. geeft het nochtans een objek
tief overzicht, dat ter inleiding van 
belang is. 

Het tweede en derde zijn resp. 
werk van en studie over de hoofd
figuur van de Sowjetrussische pe
dagogiek: Makarenko, die als zo
vele andere pedagogen (Pestalozzi, 
Ai!hhorn) uit de aktuele nood van 
de jeugd tot praktische arbeid en 
theoretische (in ieder geval: re
flexieve) aandacht kwamen. Beide 
werken horen bijeen, naar de in
houd althans. De belangrijke stu
die van prof. Dr. Lotte Adolphs 
en de teksten van Makarenko s.lui
ten wetenschappelijk (ofschoon 
zonder enige opzet van samenwer
king) goed bij elkaar aan. 
Dat deze drie werken (naast vele 
andere) in West-Duitsland tot stand 
kwamen en Schöningh een speci
fiek r.k. uitgever is, moge bewijzen 
hoe "open" men daar staat tegen
over wat in de Sowjet-Unie in op
voeding en pedagogiek gebeurt. 
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HERBERT LUDAT e.a. "Jugosla
wien zwischen Ost und West", 
173 blz. idem, "Liegt Polen noch 
in Europa", 176 blz., Giessen 
1961, Wilhelm Schmitz Verlag. 

Beide boekjes beogen in een aan
tal korte opstellen een inzicht te 
geven in de geschiedenis, politiek, 
literatuur, landbouw, economie en 
godsdienst van Polen en Joego-
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slavië. Beiden zijn voorzien van 
instructieve literatuurlijsten en kaar
ten. De medewerkers zijn gekozen 
uit een aantal bekende deskundi
gen, waaraan men in Duitsland zo 
rijk is. Goede, vele gegevens be
vattende inleidingen over twee 
landen, die nog steeds hun eigen 
plaats in het huidige Oost-Europa 
innemen. 
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Reflectie op de kabinets-

formatie 1963 
DOOR DRS. J. M. AARDEN 

1:_]" et is moeiliik weerstand te bieden aan de menselijke ne1gmg "de" 
~~ schuldige op te sporen en deze, belast met onze verwijten, de 

woestijn in te jagen. Nu de kabinetsformatie 1963 een geschiedkundig ge
beuren geworden is en het mogelijk is geworden de commentaren tijdens 
en kort na de formatie te overzien, valt een algemeen onbehagen op 
over de wijze, waarop het kabinet tot stand is gekomen. En dit onbehagen 
blijft nawerken, ook al vindt het resultaat van de formatie instemming in 
brede kring. . . ·' , 

Critiek werd geoefend op het streven tot een vijf-partijenkabinet te 
komen, op het optreden van Romme als informateur, op de wijze waarop 
formateur De Kort te werk ging en met name op de wijze waarop hij zich 
van Vondeling ontdeed na hem bij het overleg te hebben betrokken, op het 
gebrek aan standvastigheid van formateur De Quay, en - de ruime kring 
van betrokkenen bij de formatie in ogenschouw nemend - op de verdeeld
heid van de K.V.P.-fractie in de Tweede Kamer, het partijstelsel en het kies
stelsel in ons land. Dat de critiek zich vooral ontlaadde op het hoofd van 
formateur De Kort en zijn partij is niet zo verwonderlijk, als men er acht 
op slaat dat op K.V.P.-politici de zwaarste last bij de formatie heeft gedrukt. 

EEN VIJF-PARTIJENKABINET? 

Was een vijf-partijenkabinet, althans het verlangen daarnaar, zo irreëel 
als vele critici ons willen doen geloven? Daar zijn vooreerst de ervaringen 
van het Kabinet-De Quay met de partijen, uit welker geestverwanten het 
was samengesteld. Het was extra-parlementair. Bij zijn optreden werd 
het door de fractievoorzitters van K.V.P., V.V.D., A.R. en C.H.U. met 
instemming begroet. De feiten wijzen uit, dat het Kabinet-De Quay bij 
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herhaling niet op de onverdeelde steun van de genoemde fracties heeft 
kunnen rekenen. En er waren dan bepaald geen onderwerpen van geringe 
importantie in het geding. De houding van de fractie van de Partij van de 
Arbeid ten opzichte van het Kabinet-De Quay verdient in dit verband boven
dien de aandacht. Dank zij haar steun, heeft het kabinet het gemeen over
leg over enkele belangrijke wetsontwerpen tot een goed einde kunnen 
brengen. De houding van de fractie van de Partij van de Arbeid kan welis
waar als oppositioneel worden aangemerkt, zij was naast negatief ook 
positief in een mate, die de verwachting van een kabinet op basis van vijf 
partijen niet geheel ongegrond deed schijnen. Dat deze verwachting niet 
geheel ongegrond was, werd bevestigd tijdens de formatie, althans als men 
zich tot het programmatische aspect beperkt. De programmatische tegen
stellingen bleken niet van dien aard te zijn, dat een uitsluiting van de 
Partij van de Arbeid van het overleg als het ware vanzelfsprekend was. 

Naast de verhouding tussen het Kabinet-De Quayen de fracties van 
diverse partijen dient men echter bij de beoordeling van de mogelijkheid 
van een vijf-partijenkabinet anno 1963 een belangrijk recent feit in zijn 
overwegingen te betrekken: de aanwijzing van Romme als informateur. 
Naar mijn mening vindt deze aanwijzing slechts een adequate verklaring 
in het niet-irreële verlangen in de politieke verhoudingen van 1963 tot een 
vijf-partijenkabinet te geraken. De veronderstelling lijkt gewettigd, dat ge
zaghebbende adviseurs de Koningin de aanwijzing van Romme tot infor
mateur hebben geraden. Daar komt bij, dat Romme de informatie-opdracht 
heeft aanvaard. En men zal hem bepaald niet gevoel voor politieke verhou
dingen willen ontzeggen. Er is echter nog een recenter feit, dat een vijf
partijen kabinet in de huidige verhoudingen niet naar het rijk der illusies 
doet verwijzen. De voorzitters van de fracties in kwestie gaven allen bij 
herhaling gevolg aan de uitnodiging van Romme tot overleg. Het is mij 
niet bekend of een of meer fractievoorzitters tijdens het overleg met infor
mateur Romme hebben doen blijken, dat zij niet geporteerd waren voor een 
vijf-partijenkabinet. Wel lijkt het mij redelijk te veronderstellen, dat tijdens 
het bedoelde overleg geen van de fractievoorzitters heeft doen blijken de 
mogelijkheid van de vorming van een dergelijk kabinet uit te sluiten. De 
juistheid van deze veronderstelling wordt niet ongedaan gemaakt door 
een verklaring achteraf, dat men nimmer een vijf-partijen kabinet heeft ge
wenst. 

EEN VIER-PARTIJEN KABINET ZONDER DE P.v.d.A. 

Welaan dan, men heeft geen vijf-partijen kabinet gewenst. Dan rijst de 
vraag, waarom formateur De Kort, toen voor hem eenmaal vaststond dat 
een dergelijk kabinet niet tot de mogelijkheden behoorde, zijn opdracht 
niet heeft teruggegeven. Was deze formateur, met informateur Romme 
uitgegaan van een reële mogelijkheid van een vijf-partijenkabinet, de aan· 
gewezen man om een vier-partijenkabinet te formeren? 

Het moet voor formateur De Kort wel teleurstellend zijn geweest dat 
hij bij de fractievoorzitters van de grote christelijke partijen niet dat begrip 
voor zijn opvatting heeft aangetroffen, als hij had verhoopt. Hij zag 
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immers als kern van de politieke samenwerking die tussen de grotere 
christelijke partijen. Herinner ik het mij wel, dan is in Vrij Neder
land gewezen op de realiteit van de derde macht, de vorm van politieke 
samenwerking nog niet zo lang geleden beleden en nagestreefd door Oud. 
Voor de verklaring van het formatiegebeuren schuilt naar mijn mening hierin 
een aannemelijk element. Het gaat echter tè ver bij de CH.U. en de A.R. 
tot een uitgesproken voorkeur voor de derde macht boven christelijk-demo
cratische samenwerking te besluiten. Wel lijkt mij bezinning geboden op 
de kwantitatieve verhouding tussen K.V.P., CH.U. en A.R., waar het geldt 
samenwerking in breder verband. 

De bereidheid bij de Partij van de Arbeid om bij de kabinetsformatie 
haar medewerking te verlenen, een bereidheid die in de latere jaren on
dubbelzinnig bleek, ging in kringen van de Katholieke Volkspartij gepaard 
met de wens de Partij van de Arbeid weer bij de regering te betrekken. 
De Volkskrant heeft deze wens op niet mis te verstane wijze vertolkt. Mijns 
inziens was de enige reële mogelijkheid de Partij van de Arbeid weer bij 
de samenwerking te betrekken een vijf-partijenformatie met als resultaat 
een extra-parlementair kabinet. Toen deze onmogelijk bleek en naar een 
vier-partijenformatie moest worden uitgezien, lag het naar mijn mening 
voor de hand dat werd beproefd de politieke constellatie van het Kabinet
De Quay te continueren. Tegenover de programmatische overeenstemming 
:net de Partij van de Arbeid stond de ervaring met het beleid van het 
Kabinet-De Quay. De minder bevredigende punten in dit beleid - en 
welk kabinet zal op alle punten een bevredigend beleid kunnen voeren? 
- rechtvaardigden naar mijn mening echter niet, dat de Partij van de Arbeid 
de V.V.D. zou aflossen. 

Om enkele punten te noemen: leverden de door de Partij van de Arbeid 
aanbevolen maatregelen op het gebied van het woningbeleid voldoende 
grond op voor een dergelijke aflossing? En datzelfde kan worden gezegd 
van het door de Partij van de Arbeid gepropageerde landbouwbeleid. 
Rechtvaardigheidshalve dient hierbij te worden aangetekend, dat, voor
zover het beleid van het Kabinet-De Quay op deze punten niet de gewenste 
bevrediging heeft geschonken, dit niet zonder meer aan het kabinet moet 
worden toegeschreven. Men kan betwijfelen, of de mogelijkheden op deze 
gebieden politiek wel optimaal zijn benut. Ook dan zou evenwel van een 
alleszins bevredigende situatie bij de woningvoorziening en in de landbouw 
niet hebben kunnen worden gesproken. 

Maar zelfs als men van de zijde van de K.v.P. de voorkeur had willen 
geven aan de Partij van de Arbeid boven de V.v.D., dan zou men op de 
onwil zijn gestuit bij de andere grotere christelijke partijen. In dat geval 
stond men voor de keus: een formatie op twee-partijen basis, of hand
having van de basis waarop het Kabinet-De Quay rustte. Het is begrijpelijk 
dat de keuze uitviel in de richting van de laatstgenoemde basis. 

KABINET-DE QUA Y-KABINET-MARIJNEN 

Ik waag me niet aan voorspellingen over de politieke ontwikkeling, nu 
het Kabinet-Marijnen de plaats van het Kabinet-De Quay heeft ingenomen. 
Wel lijken mij het vermelden waard de woorden, waarmede het Kabinet-

171 



Marijnen de erfenis van zijn voorganger heeft overgenomen. In de rege
ringsverklaring van 31 juli zei de minister-president woordelijk: 

"Ter aanduiding van de beginselen van dit Kabinet wil ik allereerst over
nemen dat, wat ook in de regeringsverklaring van 26 mei 1959 als be
ginsel van het Kabinet-De Quay werd vermeld, nl. de christelijke grond
slag onzer beschaving, die van zoveel betekenis is voor de ontwikkeling 
der menselijke persoonlijkheid. 

Eerbiediging van de persoonlijkheid van de mens en van zijn maat
schappelijke verantwoordelijkheid staat ook dit Kabinet bij zijn beleid 
voor ogen. Het zal streven naar verbreding en verdieping van de moge
lijkheden voor de enkeling tot het dragen van eigen verantwoordelijkheid 
en tot het tot ontplooiing brengen van zijn talenten. 

Het Kabinet wil zich richten naar de koers van het Kabinet-De Quay. 
Wel heeft het tot verwezenlijking van zijn doelstellingen op verschillende 
onderdelen aanpassingen aangebracht. De Regering is voornemens het 
beleid te continueren, gericht op verhoging van de sociale, culturele en 
materiële welstand van ons volk, en dit op een wijze, die past bij de 
persoonlijke en sociale bestemming van de mens naar christelijke op
vattingen". 

In zijn beginselverklaring conformeert het Kabinet-Marijnen zich aan die 
van zijn voorganger. Het valt wel op, dat, waar de minister-president kwam 
te spreken over het beleid van het kabinet, hij niet gewaagde van een 
voortzetting van de koers van het Kabinet-De Quay, doch van een zich 
richten naar deze koers. De minister-president liet dan volgen, dat op ver· 
schillende onderdelen aanpassingen werden aangebracht. 

Heeft het Kabinet-Marijnen in het vooruitzicht gesteld dat het beleid van 
het Kabinet-De Quay niet zonder meer zal worden voortgezet, zijn samen
stelling doet vergeleken met die van het voorgaande ook wijzigingen in het 
beleid verwachten, ondanks de handhaving van de politieke formule bij 
de samenstelling. Men denke aan de personele bezetting van Financiën, 
Economische Zaken, Sociale Zaken en Volksgezondheid, landbouw en 
Visserij en Volkshuisvesting en Bouwnijverheid. Met uitzondering van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, zijn op al deze departementen nieuwe bewinds
lieden aangetreden. De krachtsverhoudingen zijn in de sociaal-economische 
sector van het kabinet belangrijk gewijzigd. De politieke oriëntatie en het 
temperament van deze bewindslieden zullen bij de beraadslagingen van 
het kabinet over het sociaal-economische beleid hoge eisen stellen aan de 
leiding. Tegenstellingen zullen zich, naar het zich laat aanzien, in al hun 
scherpte openbaren. Zijn ervaringen op sociaal-economisch gebied zullen 
de minister-president daarbij zeer te stade komen. Slaagt het Kabinet er in 
tot overeenstemming te komen over het sociaal-economisch beleid, dan 
kunnen de tegenstellingen waaruit deze overeenstemming is geboren de 
positie van het kabinet in het parlement verstevigen. Het komt mij voor 
dat, voor wat het sociaal-economische beleid betreft, het kabinet met zelf· 
vertrouwen de parlementaire oppositie tegemoet kan treden. De basis van 
het Kabinet-Marijnen is wel dezelfde als die van het Kabinet-De Quay, het 
lijkt niettemin gerechtvaardigd kenmerkende verschillen vast te stellen. 
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PROGRAMMA EN POLITIEK GEZAG 

De gedachtenwisseling met Vondeling bij de beraadslagingen over de 
regeringsverklaring heeft de minister-president aanleiding gegeven tot 
een nadere verklaring over de verhouding tot het regeringsprogramma van 
het "convenant van Wassenaar" en "bouwstenen-Romme". Hij maakte, zoals 
hij zich uitdrukte "op scherpe wijze", een distinctie tussen bouwstenen en 
convenant enerzijds en het regeringsprogramma anderzijds. Wat hij verder 
zei, loont de moeite van het letterlijk citeren: 

"De regeringsverklaring, die door mij namens de Regering is afge
legd, houdt het regeringsprogramma is. Dat is een regeringsprogramma 
in totaliteit, waarvoor deze Regering de verantwoordelijkheid draagt. 
Nu zijn er afspraken gemaakt - en ik behoef daar verder niet op in te 
gaan, dat is in de discussies voldoende duidelijk geworden - en die 
liggen in dat convenant met die bouwstenen. Maar het zou een heel 
verkeerde gedachte zijn en ook in strijd zijn met de juiste positie van een 
regering tegenover het parlement, indien men deze twee te veel gaat 
vereenzelvigen". 

Als het waar is, dat - wat ik zou willen noemen - een formeel parle
mentair kabinet alleen tot stand gekomen "in" overleg met fractievoorzitters, 
dan dreigt als het ware natuurlijkerwijze een vereenzelviging van kamer
meerderheid met regering. Naar Nederlands staatsrecht zijn parlement en 
regering een dualiteit. Vereenzelviging van parlement en regering zou noch 
de een, noch de ander ten goede komen. Ik acht het van groot belang, dat 
het nieuwe kabinet, zich parlementair betitelend, uitdrukkelijk heeft gesteld 
zich niet met het parlement te willen vereenzelvigen. 

Het moge dan vaststaan dat het Kabinet-Marijnen een duidelijk onder
scheid wenst te maken tussen zijn programma en het bekende convenant 
en de evenzeer bekende bouwstenen, intrigerend blijft de vraag naar wat 
de verhouding is tussen programmatische vruchten van parlementair politieke 
samenwerking en het regeringsprogramma. Hoe vruchtbaar parlementair 
politieke samenwerking ook moge zijn en hoe belangrijk de programma
tische vruchten van deze samenwerking, parlementaire overeenstemming 
over richtlijnen voor het regeringsbeleid kunnen deze richtlijnen n.m.m. als 
zodanig nimmer constitueren. De figuur van de fractievoorzitter, met andere 
bij de kabinetsformatie tot overleg geroepen, is en blijft een onderhande
lingsfiguur, die wordt geleid door de wens naar verwezenlijking van het 
eigen programma. Het is bij de laatste informatie voor eenieder, die 
luisteren en kijken wilde, duidelijk gebleken. Een fractievoorzitter, die tot 
formateur wordt benoemd, wordt als het ware het parlementaire onderhan
delingskarakter ontnomen. Hij is niet de door de Koningin aangewezen 
voorzitter, zelf fractievoorzitter blijvend, van de vergadering van fractie
voorzitters. Zijn plaats als fractievoorzitter wordt door zijn plaatsvervanger 
in de fractie ingenomen. De verantwoordelijkheid van de tot formateur be
noemde fractievoorzitter is een hogere dan hij reeds als fractievoorzitter 
te torsen had. De programmatische taak van een formateur bestaat in wezen 
in het ordenen tot een evenwichtig geheel van politieke verlangens. Tot 
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deze ordening zijn onderhandelende fractievoorzitters niet bij machte. En 
overigens dient te worden bedacht, dat met erkenning van de betekenis 
van parlementaire overeenstemming bij de kabinetsformatie, van niet minder 
betekenis moet worden geacht de bijdragen van de candidaat-ministers tot 
de bedoelde ordening. 

In De Nieuwe Linie is als oorzaak van de moeilijkheden bij de laatste 
formatie de machtsstrijd in de K.V.P. genoemd. Machtsstrijd is een wat 
zwaar woord in dit verband. Het terugtreden van Romme heeft een gezags
vacuum geschapen, dat tijdens de formatie nog niet geheel bleek te zijn op
gevuld. Maar ook bij andere partijen deden de moeilijkheden als gevolg 
van het opvolgen van gezagsfiguren zich gelden. Het verwerven van gezag 
vergt tijd. De moeilijkheden, die daarvan het gevolg zijn, moeten worden 
geaccepteerd. Zij zijn niet opgelost met de benoeming van een nieuwe 
partijvoorzitter, of een nieuwe fractievoorzitter. Wel heeft de laatste kabi
netsformatie nog eens duidelijk in het licht gesteld, dat het formeren van 
een kabinet niet alleen een zaak is van het samenstellen van een pro
gramma. Voor de nauwst betrokkenen is politiek gezag in eigen kring en 
daarbuiten onontbeerlijk. 
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Politiek~ zonder ideologie 
DOOR DR. K. J. HAHN 

De redactie van het Katholiek Staatkundig Maandschrift stelt 
het bijzonder op prijs een artikel van Dr. K. J. Hahn, directeur 
van het Internationale Studie- en Documentatiecentrum van de 
Internationale Unie van Christen-democraten te Rome, te kunnen 
plaatsen over een vraagstuk dat ook in Nederland onderwerp 
van discussie is, het vraagstuk namelijk van de politieke be
weging op levensbeschouwelijke grondslag. 

Gezien het belang en de .actualiteit van het onderwerp heeft 
de redactie gemeend haar kolommen open te moeten stellen 
voor een verdere discussie. 

I n de laatste jaren en maanden is in een aantal Europese landen op-
nieuw de vraag aan de orde gesteld of het in de gegeven historische 

situatie nog zin heeft, een politieke beweging op grondslag van een 
bepaalde wereldbeschouwing op te bouwen. Deze vraag vindt haar oor
zaak niet alleen in overwegingen van zuiver politieke aard; de redenen 
liggen veel dieper. Uitgangspunt is dat in de moderne, industriële maat
schappij, in de moderne welvaartsstaat met zijn ver gevorderde sociale 
zekerheid en het hoge consumptie-niveau de ideologische vraagstukken aan 
betekenis gaan verliezen. En hier sluiten zich dan ook recente en overigens 
serieuze analyses van de westelijke en de communistische maatschappij 
aan, waaruit door sommigen geconcludeerd wordt, dat op den duur de 
beide sterk geïndustrialiseerde maatschappijen structureel veel dichter bij 
elkaar komen te staan en de ideologische verschillen op den duur veel 
minder zwaar zullen wegen. In ieder geval werd kort geleden in een 
vooraanstaand Duits weekblad nog de vraag gesteld of de christen
democratische partijen niet een afstervende tak aan de boom van de 
Europese politieke partijen vormen en tenslotte met de communisten als 
enige en laatste wereldbeschouwlijk gerichte partij in Europa over zullen 
blijven - in een verder niet veelbelovende positie! 

Ook als men deze speculaties, in het licht van de feitelijke situatie in de 
verschillende Europese landen, wel wat te gewaagd moet vinden, kan niet 
worden ontkend dat het probleem van de ideologische grondslag van de 
politieke partijen heden opnieuw een bijzondere betekenis gekregen heeft. 
Wij weten dat de Europese socialistische partijen overal daar waar zij de 
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doctrinair marxistische basis verzwakt, gereduceerd en gemitigeerd hebben, 
zoals b.v. de Duitse socialisten in het Godesberger program, en zich als 
een meer open volkspartij voor alle mogelijke wereldbeschouwelijke rich
tingen hebben gepresenteerd, een duidelijke winst konden boeken. Er zijn 
echter verschijnselen die dit proces nog veel sterker onderstrepen. Het is 
een feit dat een van de jongste politieke partijen van Europa, de Franse 
"Union pour la nouvelle République" (UNR), die door de traditionele 
partijen wegens het totale gebrek aan program en ideologische grondslag 
altijd bijzonder laag werd aangeslagen, haar groot succes niet alleen aan 
de figuur van De Gaulle te danken heeft, maar ook en juist aan het vol
ledige gebrek aan een ideologische grondslag, zoals ze zelf beweert. De 
secretaris-generaal van de UNR, de heer Jacques Baumel, heeft kort ge
leden in een uitvoerig interview dat hij aan de Duitse publicist prins 
Konstantin van Beieren had toegestaan, uitdrukkelijk verklaard ("Deutsche 
Zeitung",8 juni 1963): "Wij zijn een partij volkomen zonder ideologie ("ei ne 
völlig entideologisierte Partei"). Juist daarom is de UNR in Frankrijk de 
partij van de toekomst". Baumel en zijn medewerkers willen bewust een 
nieuw type van politieke beweging opbouwen. Ze hebben een team van 
moderne organisatoren, public opinion managers en in Amerikaanse stijl 
geschoolde technocraten opgebouwd dat de maatschappij politiek volgens 
de meest effectieve moderne methodes wil "manipuleren". Deze nieuwe 
politieke managers - die dus de achtergrond vormen van het roman
tische geschiedenisbeeld dat De Gaulle van Frankrijks verleden en toekomst 
ontwerpt - zijn ervan overtuigd, en vermoedelijk door nauwkeurige 
opinie-peiling tot deze conclusie gekomen, dat het gros van de Fransen 
nu weinig voelt voor ideologische vraagstukken, discussies, finesses, con· 
flicten. De moderne Fransman is ingesteld op prestaties, feiten, op een 
rustig en veilig leven, dat hem een onbedreigde welstand verzekert. Het 
is niet meer beslissend, zegt Baumel, "wat wij denken, maar hoe veel wij, 
en hoe vlug, presteren". Volgens de secretaris-generaal van de UNR hebben 
dan ook de traditionele partijen in Frankrijk zoveel stemmen en zoveel 
prestige verloren, omdat zij nog altijd de oude ballast van politieke 
ideologieën met zich mee slepen. De UNR, oorspronkelijk wegens haar 
gebrek aan een ideologische oriëntering sterk gecritiseerd, en zelfs be
lachelijk gemaakt, heeft uit deze nood een deugd gemaakt. Baumel geeft 
de andere oppositionele partijen de raad dezelfde weg te kiezen: de 
ideologiën over boord werpen, het over een praktisch programma eens te 
worden en een leider te kiezen die deze groepering in de autoritaire en 
publicistisch zeer nuttige wijze zo vertegenwoordigt, als De Gaulle de 
UNR representeert. Op het bezwaar van de prins van Beieren, dat op 
deze wijze tenslotte alleen de communistische partij als werkelijke politieke 
tegenstander van de UNR overblijft, i!> Baumel niet ingegaan. Wij komen 
hierop nog terug. 

HERORIËNTERING M.R.P. 

Wat dus door alle politieke deskundigen tot kort geleden en vaak 
ook nu nog als een anomalie beschouwd werd, als een partij die slechts 
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van de naam van De GaulIe leeft en verder geen bestaansrecht en geen 
bestaansmogelijkheid heeft, zou in de gedachtengang van Baumel nu de 
eigenlijke politieke partij van de toekomst zijn, een groepering die volgens 
hem volkomen aansluit bij de hedendaagse geestelijke en politieke be
hoefte van onze maatschappij. Zo overdreven, ja provocerend optimistisch 
dit ook moge klinken, het kan niet worden ontkend dat deze gedachten 
ook bij de overige partijen leven. Op het congres van het MRP dat eind 
mei in La Baule in Normandië gehouden werd, verkondigden de nieuwe 
secretaris-generaal, oud-minister Fontanet, en de nieuwe voorzitter, senator 
Lecanuet, stellingen die de heer Baumel nauwelijks hebben kunnen verrassen. 
De MRP, hoewel formeel geen christen-democratische partij, werd opgericht 
door de leiders van de katholieke organisaties en het verzet van de 
katholieken in Frankrijk, de leiders van het MRP bekenden zich bijna 
allen tot de christelijke democratie en speelden in de internationale 
organisatie van christen-democraten een vooraanstaande rol. Bij de ver
kiezingen van november j.1. verloor de MRP zoveel stemmen, dat een 
heroriëntering van de partij noodzakelijk bleek: de oud-secretaris Simonnet 
en de oud-president Colin - beiden mede-oprichters van de partij -
legden hun functie neer en tijdens het congres van La Baule werd een 
nauwkeurig onderzoek gepleegd naar de verdere mogelijkheden van de 
MRP in de Vijfde Republiek. Welnu, Fontanet gaf op het congres de lijnen 
duidelijk aan: het Franse publiek vraagt geen ideologisch gerichte politieke 
partij meer, de Franse kiezer vraagt naar een program, naar prestaties, naar 
concrete politieke doelstellingen. Er is dus geen sprake van oprichting 
van een christen-democratische partij, wat sommigen gehoopt en gewenst 
hadden, integendeel, de basis van de MRP moet breder worden, men is 
bereid met alle goedwillenden en constructief denkende democraten tussen 
het gaullisme en het communisme samen te werken, dus met de conser
vatieve Onafhankelijken, de gematigde groep van Pleven, met de linkse 
Radicalen en ook met de sociaal-democraten. Hoewel deze laatsten een 
week daarna deze uitnodiging van de MRP nadrukkelijk en op een niet 
zeer vriendelijke wijze hebben verworpen, is nu de weg open voor een 
nieuwe politieke groepering, voor de vorming van een middenpartij die 
liberalen, christen-democraten en gematigde socialisten omvat en die, 
zoals Fontanet uitdrukkelijk verklaarde, zich op een concreet, maar be
knopt politiek programma baseert. 

IDEOLOGISCHE PRODUKTIE 

Daarmee zou dan niet alleen aan de rechter kant van de Assemblée, bij 
de gaullisten, maar ook in het midden de politieke "ont-ideologisering" 
een feit geworden zijn. De christelijke democratie als zichtbare politieke 
stroming en beweging zou slechts aan de rand van het politieke gebeuren 
in enkele leidende politieke figuren als Pflimlin, Maurice Schumann, Alain 
Poher etc. haar uitdrukking vinden. Zou het dan inderdaad waar worden, 
wat André Malraux in een van zijn gewone pathetische uitroepen heeft 
verklaard: "Tussen het gaullisme en het communisme is alleen plaats voor 
het niets". De ernst van deze ontwikkeling wordt nog onderstreept door 
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hetgeen zich bij een andere grote organisatie afspeeld, de christelijke vak
beweging. De CF_T_C ("Confédération française de travailleurs chrétiens") 
vormt vandaag het enige tegenwicht tegen de communistische geleide 
CG.T. Het zijn ook de christelijke vakorganisaties die niet zelden de veel 
kleinere sociaal-democratische vakbeweging "Force Ouvrières" moeten 
steunen_ De CFTC nu, ook qua ledental niet ver van de communistische vak
beweging verwijderd kent al enkele jaren het probleem van de "christelijke" 
oriëntering van de CFTC Een linkse minderheid, die geleidelijk tot de 
meerderheid schijnt uit te groeien, vraagt zich af of het juist is op den 
duur bij de christelijke internationale, het Internationaal Christelijk Vak
verbond, aangesloten te zijn_ 

Deze groep wil de tweede "C" in de naam, dus het predikaat "chrétien", 
doen schrappen en een ideologisch open of neutraal vakverbond zijn_ De 
leiding van de CFTC heeft dit probleem tesamen met anderen in een 
questionnaire aan de leden voorgelegd en aan de hand van de antwoorden 
zal op een later congres over de tweede "C" beslist worden_ Hoe de 
beslissing hierover ook moge uitvallen, het is duidelijk dat het proces van 
de ideologische reductie, van het loslaten van wereldbeschouwelijke bin
dingen ook binnen de christelijke vakbeweging van Frankrijk - die tot 
nu toe ook een grote invloed op de MRP had - een sterker accent 
gekregen heeft. 

Zoals reeds aangeduid, heeft het vooraanstaande Duitse weekblad "Die 
Zeit" begin mei in een hoofdartikel de vraag gesteld, of de verliezen 
van de christen-democraten in Duitsland, in Frankrijk en in Italië hun 
oorzaak vinden in het feit dat deze partijen te lang en te krampachtig 
aan de wereldbeschouwelijke fundamenten blijven vasthouden_ Volgens de 
auteur, Rolf Zundel, zouden de christen-democraten daardoor in het defen
sief gedrongen worden en feitelijk tot voortdurende achteruitgang ver
oordeeld zijn_ Dergelijke dramatische voorspellingen zijn vaak sterk over
dreven, zelden echter missen zij een concreet uitgangspunt. Wat de CDU 
betreft, is dit uitgangspunt inderdaad aanwezig: de partij bevindt zich 
sinds de laatste verkiezingen van 1961 in een moeilijke positie_ Ze ging 
achteruit bij de verkiezingen voor de bondsdag in september 1962, waar 
zij de absolute meerderheid verloor, ze ging achteruit bij de verkiezingen 
voor de landdagen in Noordrijn-Westfalen, Hessen Rijnland-Paltz, ze ver
loor aanzienlijk bij de verkiezingen voor het Berlijnse stadparlement, en 
kon zich slechts goed houden in Beieren, Sleeswijk-Holstein en nu in 
Nedersaksen, waarbij echter steeds de verdere groei van de socialistische 
partij zichtbaar werd. De oorzaken voor deze verschuivingen zijn van zeer 
verschillende aard: de persoon van Adenauer, de fouten van Strauss, de 
affaire van Der Spiegel, het slijtage-proces waaraan een grote partij die 
onafgebroken aan het bewind is, onvermijdelijk is onderworpen, de nazi
processen, die steeds ten nadele van de regering werkten die voor de 
trage behandeling van dergelijke gevallen verantwoordelijk gemaakt wordt, 
de handige politiek van de SPD die vele stellingen van de CDU heeft 
overgenomen etc. 
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DE POSITIE VAN DE CDU 

Onder deze elementen die zich ten nadele van de CDU hebben uitge
werkt behoort zeker ook het wereldbeschouwelijke probleem. Is de CDU 
nog een christelijke partij, moet zij dat nog zijn? Moet de ,,(" heel groot 
geschreven - zo werd in de partij gediscussieerd - of moet de "C" ver
dwijnen? Ook in West-Duitsland is zeker een soortgelijk proces van ideolo
gische onverschilligheid zoals in Frankrijk vast te stellen. Dit wordt be
vorderd door de ongewone, verrassende en psychisch moeilijk te ver
werken economische vooruitgang, het hoge sociale peil, de voortdurend 
stijgende produktie aan verbruiksgoederen, de op hoge toeren draaiende 
ontspanningsindustrie, het koortsachtige dynamisme van het sociale toe
risme dat hele gezinnen voortdurend op reis en uit het traditionele milieu 
wegjaagt etc. De innerlijke bewogenheid van de eerste naoorlogse jaren is 
weggeëbd, de welvaart doet veel leed en veel schuld vergeten. De be
hoefte aan een diepere wereldbeschouwelijke fundering van het leven is 
zeker daardoor geringer geworden. Teneinde in de brede massa van de 
Duitse kiezers die steun te behouden die de CDU aan de macht bracht, 
zagen zich de christen-democraten in de afgelopen jaren gedwongen zich 
ook tot die kringen te richten die niet bereid waren bewust en met over
tuiging een christelijke politiek te kiezen. De "C" werd dus iets kleiner 
'Jeschreven in de propaganda en in de formulering van de politiek. "Keine 
Experimente" is een leuze die degenen moet aanspreken die hun zeker 
sociaal en economisch bestaan niet aan politieke avonturen willen bloot 
stellen. Deze taktiek is op zich zelf reeds een reactie op de geringere en 
nog dalende belangstelling van het Duitse publiek voor wereldbeschouwelijke 
problemen in de politiek. 

Hieruit ontstond, vooral na de duidelijke verliezen in enkele "Länder" 
ook binnen de CDU een discussie over de betekenis en de kracht van de 
'IC" in de CDU. Een van de vooraanstaande protestanten, de voorzitter 
van de bondsdag, dr. Gerstenmaier, wilde de deuren van de CDU wijd 
openzetten, om allen, christenen en niet-christenen, de CDU politiek onder
dak aan te bieden. Aangezien het merendeel van de Duitse protestanten 
buiten de CDU blijft - vele protestanten kiezen SPD of liberalen - en 
aangezien in sommige kringen van de protestantse theologie bezwaar be
staat tegen de "pretenties" die in het predikaat "christelijk" van de CDU 
voor velen kunnen liggen - alsof christenen alleen deze partij zouden 
mogen kiezen - is deze houding van Gerstenmaier begrijpelijk. Aan 
katholieke zijde werd echter een tegenovergestelde conclusie uit de jongste 
ontwikkeling getrokken. De tegenwoordige bondsminister dr. Barzei heeft 
verleden jaar in een rapport dat hij op verzoek van kanselier Adenauer 
had opgesteld, nadrukkelijk voor de sterkere beklemtoning van het christe
lijke element in de CDU-politiek gepleit, terwijl andere katholieken eerder 
geneigd zijn, zich in de wereldbeschouwelijke kwesties wat reserves op te 
leggen, teneinde een zo groot mogelijk gedeelte van de kiezers te be
reiken. De discussie is nog niet beëindigd, voor een gedeelte is de zaak 
blijven rusten. Aan de ene kant zal op het culturele en sociale vlak ge
tracht worden christelijke beginselen duidelijk naar voren te brengen, aan 
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de andere kant heeft ook de CDU weinIg neIging de pricipiële vraag
stukken zo op de voorgrond te brengen dat niet-christelijke kiezers zich 
in het kader van de CDU niet thuis zouden voelen. Het is zeer waar
schijnlijk dat deze afwachtende houding voor een tijd inderdaad de meest 
juiste is. Het is echter mogelijk, ja zeer waarschijnlijk dat ook de CDU 
na verloop van tijd voor het alternatief geplaatst wordt zoals de partijen 
in Frankrijk. 

DE DEMOCRAZIA CRISTIANA 

Ook de Democrazia Cristiana in Italië ontloopt deze problematiek niet. 
De verkiezingen van eind april jJ. waren voor de partijleiding een duide
lijke waarschuwing. De eigen verliezen evenals de onverwachte winst van 
de communisten dwingen tot een zorgvuldig gewetensonderzoek. Het kan 
nu niet meer over het hoofd worden gezien dat ook in Italië het proces 
van secularisering binnen de katholieke bevolking duidelijker voelbaar 
wordt. Het is geen toeval dat juist in de tijd van een sterke economische 
en sociale vooruitgang deze secularisering vorderingen maakt. T oynbee 
zegt terecht dat de onderontwikkelde volkeren een versnelde geschiedenis 
doormaken. Iets soortgelijks gebeurt met Italië: na een betrekkelijk lange 
tijd van stabiliteit en stagnatie - de christelijke en de niet-christelijke 
krachten stonden als het ware onbewogen tegenover elkaar - dringen 
nu de structurele veranderingen door in de Italiaanse maatschappij, zoals 
economische opbloei, interne migratie, emancipatie van de vrouw, trek 
naar de steden, aanraking met de buitenwereld door het toerisme, televisie, 
werk in het buitenland etc. Onkerkelijkheid, die zeer goed naast de 
traditionele volksvroomheid kan bestaan, gebrek aan religieuze of wereld
beschouwelijke vorming of zelfs belangstelling - dit werkt nadelig ook 
voor de grote christelijke partij uit. De leiding van de Democrazia Cristiana 
heeft deze structurele veranderingen evenmin voorzien als de kerkelijke 
autoriteiten van Italië die pas zeer langzaam beginnen de werkelijke 
religieuze situatie onder de oppervlakte van een officieel, traditioneel en 
vaak folkloristisch getint religieus leven te onderzoeken. Ook hier dreigt 
dus een ontwikkeling die tot een verzwakking van de geestelijke fundamen
ten van het maatschappelijke en daardoor ook van het politieke leven en 
denken kan leiden. 

ONVERMIJDELIJKE ONTWIKKELING 

De moderne sociologen en sociaal psychologen hebben deze ontwikkeling 
reeds langere tijd zien aankomen en in de laatste tijd werden in Europa 
en Amerika vanuit deze kringen meningen verkondigd die ook de politici 
niet onverschillig kunnen laten, meningen die in dit proces van ont-ideologi. 
sering een onvermijdelijke ontwikkeling van onze moderne industriële 
maatschappij zien. George Kennan, Walter Rostow, in Amerika, Raymond 
Aron in Frankrijk, Klaus Mehnert in Duitsland gaan ervan uit dat in de 
moderne industriële massa-maatschappij, die een bepaald economisch en 
technisch niveau bereikt heeft, onvermijdelijk de technische, organisatorische 
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structuurproblemen een sterkere rol gaan spelen dan de ideologische 
grondprincipes. 

De politieke ideologen worden daardoor langzaam, maar zeker ver
drongen door de practici, de technocraten, de experts. De leidende groepen 
in deze maatschappij zijn pragmatici, zij beoordelen de behoeften van de 
maatschappij naar andere criteria als de politieke leiders. Zij zijn bezig 
een maatschappij van deskundigen op te bouwen, die veel onafhankelijker 
van de politieke leiding zijn dan vroeger. Dit geldt in het bijzonder van 
de communistische staten, waar in de laatste jaren een bepaald economisch 
peil bereikt werd, die het de staat en de partij mogelijk maakte, de 
economie iets elastischer, iets vrijer dan vroeger te dirigeren. Deze ge
dachten werden allereerst door de Poolse econoom Oskar lange ont
wikkeld, en na veel kritiek van de overige communistische landen werden 
zijn gedachten officieel aanvaard. Ook ontdekte men in Moskou, op het 
juiste ogenblik, een stenografische aantekening van lenin, waarin gezegd 
werd, dat men de economen niet lastig moet vallen met politieke dogma's, 
maar volgens hun economische inzichten moest laten werken. Hoewel de 
verschillen tussen het Westen en het Oosten nog altijd zeer groot zijn, 
menen de genoemde westerse sociologen te kunnen voorspellen, dat deze 
pragmatisering van de politiek zowel in het Westen als in het Oosten 
plaats zal grijpen en dat tenslotte daardoor de beide industriële maat
schappijen veel dichter bij elkaar komen te liggen, sterker op elkaar zullen 
lijken. Ook het communisme, dat wil zeggen de communistische maat
schappij zal het proces van ideologische onverschilligheid en het opkomen 
van de technocraten ondergaan. 

Het is natuurlijk niet doenlijk deze voorspellingen te aanvaarden of te 
verwerpen. Ze openen een perspectief dat nieuw en verrassend is, dat echter 
niet in alle delen overtuigt. Op de conferentie van de Oosteuropese econo
mische experts die in juli 1962 in Warschau gehouden werd, werd de lang 
bestreden economische theorie van Oskar lange eindelijk goedgekeurd. 
Zijn pleidooi voor de vorming van technische kaders, die de economische 
leiding meer zelfstandig in handen moeten nemen, voor decentralisatie, 
moderne wiskundige balans- en programma-studies, voor variaties op het 
eenmaal vastgestelde plan, teneinde meer kanten uit te kunnen gaan etc., 
heeft een diepe indruk gemaakt op zijn collega's in de andere satelliet
landen, waar men deze moderne economische theoriën nog niet had toe
gepast. Het is echter nog veel te vroeg om te zeggen dat door soortgelijke 
veranderingen het gehele stelsel van de maatschappij veranderd wordt. 
Wij kunnen alleen vaststellen dat inderdaad een sterker pragmatisme in 
sommige aspecten van de communistische politiek naar voren kwam, dat 
bepaalde dogma's ten gunste van een meer nuchtere, praktische en tech
nische aanpak op de achtergrond raken. Hiertoe heeft Chroesjtsjow zeker 
zijn deel bijgedragen: hij was het die in de landbouwpolitiek een zekere 
decentralisatie wilde invoeren, die zich gemakkelijker kon losmaken van 
oude traditionele, dogmatische voorstellingen. Vooral op het gebied van 
de buitenlandse politiek kwam dit pragmatisme veel sterker te voorschijn 
als vroeger, en vormt het een totale tegenstelling tegenover het stalinistische 
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politieke patroon: de vreedzame coëxistentie, de Oost-West-contacten, de 
regeling van de Cuba-crisis, de houding in het conflict tussen China en 
India, zijn steun aan niet-communistische stromingen in Azië en Afrika, de 
verzoening met Tito en tenslotte het verwerpen van de leer van de on
vermijdelijkheid van de oorlog, wat tot een open conflict met de dog
matische Chinezen voerde. Dit alles kan inderdaad aangevoerd worden 
als een bewijs van een zekere pragmatische houding van de tegenwoordige 
communistische leiding. Dit komt overeen met een zekere politieke en 
ideologische onverschilligheid bij de jongeren, bij de studenten, bij de 
kunstenaars, de intellectuelen, de schrijvers - een onverschilligheid die in 
dezelfde mate te groeien schijnt als de economische en sociale welstand. 

NOG TE VROEG VOOR CONCLUSIES 

Het lijkt ons echter nog lang niet mogelijk uit deze verschijnselen reeds 
te concluderen dat het maatschappelijke stelsel en de ideologische gericht
heid, zowel van de westelijke als de oostelijke staten op den duur sterk 
op elkaar zullen lijken en in wezen gelijk worden. Wij zijn nog zeer ver 
verwijderd van een communistische maatschappij zonder ideologie, ook 
als in Oost-Europa de kracht van en de belangstelling voor de beginselen 
en de dogma's van de marxistisch-leninistische wereldbeschouwing afnemen. 
Wij hebben hier met sociologische en sociaal-psychologische fenomenen te 
maken die in sterke mate in de westelijke wereld, in mindere, maar toch 
duidelijke mate ook in de communistische landen een rol spelen, die 
echter geenszins overheersend zijn. Wat het communisme betreft, zo geven 
zich de communistische leiders in Oost-Europa nu wel volkomen rekenschap 
van de interne gevaren die met een dergelijke ideologische verslapping 
van de bevolking samenhangen. Het is daarom dat in bijna alle communis
tische landen tot verbazing van de buitenwereld juist nu een sterke 
ideologische controle afgekondigd werd, een soort re-stalinisatie op het 
terrein van de zuivere marxistisch-leninistische leer, in het culturele en 
artistieke leven. En het is daarom dat zich de "Istvestija" kort geleden met 
een opvallende heftigheid tegen de genoemde westelijke sociologen en 
Rusland-kenners wendde die beweerden dat ook de Sowjetunie onderworpen 
is aan het proces van ideologische slijtage die de moderne industriële 
maatschappij overal kenmerkt. Natuurlijk is dit een stelling die voor de 
communisten onaanvaardbaar is. De grotere elasticiteit op bepaalde ge
bieden van de politiek en de economie, de erkenning van de waarde van 
de technici en de experts, het grotere pragmatisme in de aanpak van een 
aantal actuele problemen betekent geenszins dat de vaste, soliede en 
onwrikbare basis van het marxisme-leninisme vezwakt zullen worden. 

De leiders in Moskou zijn kennelijk gewaarschuwd. Het gevaar van een 
verzwakking van de communistische geloofsovertuiging, van een praktisch
technisch communisme zonder ideologie, zonder geloof staat hun duidelijk 
voor ogen, als een verschijnsel dat voor een gedeelte door de economische 
vooruitgang, voor een andere gedeelte door het contact met de buiten· 
wereld in het kader van de vreedzame coëxistentie veroorzaakt is. De re· 
stalinisatie, of beter de sterkere wereldbeschouwelijke controle op het ge-
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bied van kunst en cultuur is een tegenmaatregel tegen deze dreigende 
lIont-ideologisering". 

LEVENSBESCHOUWELIJKE PARTIJ INADEQUAAT? 

Er zijn dus ons inziens te vroeg uit een Westeuropese situatie gevolg
trekkingen getrokken ten aanzien van de Oosteuropese situatie. In de com
munistische, totalitair geleide staten worden spontane reacties van beneden 
nog steeds en vaak met succes van boven af "gemanipuleerd", geleid, 
geremd, uitgeschakeld of omgebogen. Het is een geheel andere vraag 
welke richting deze ontwikkeling in een vrije maatschappij zal nemen. Deze 
vraag zullen zich zeker deze culturele en politieke stromingen en bewegin
gen moeten stellen die op een wereldbeschouwelijke grondslag zijn op
gebouwd, dus vooral de christelijke groeperingen, en de christen-democra
tische partijen. Het zuiver religieuze aspect van de koude secularisering in 
onze moderne consumptie-, massa-, industrie- en ontspanningsmaatschappij 
laten wij ter zijde. Hier interesseert ons allereerst de vraag: zijn de wereld
beschouwelijk gefundeerde partijen in deze hedendaagse maatschappij in
derdaad inadequaat, niet conform aan de behoefte, dus onaantrekkelijk 
voor de moderne staatsburger, die pragmatisch denkt, daden wil zien, een 
partij niet naar haar ideeën, maar naar haar concrete voorstellen beoor
deelt? Is de UNR werkelijk de partij van de toekomst, niet alleen in 
Frankrijk? 

Als wij de afzonderlijke landen van Westeuropa voor een gedeelte de 
revue laten passeren, dan moeten wij inderdaad wat Frankrijk betreft 
toegeven, dat zowel de UNR en de gehele middengroep van de Onafhan
kelijken tot de radicalen, MRP incluis, bezig zijn, zich van de ideologische 
hypotheek te ontdoen. Maar de linker kant gaat een andere richting uit: de 
SFIO heeft reeds begin maart van dit jaar op haar congres in Puteaux het 
besluit genomen, de doktrinaire grondslag van de partij te versterken, de 
wereldbeschouwelijke fundamenten scherper aan te geven, de ideologische 
grondslagen van de partij sterker te beklemtonen. Kennelijk hebben de 
socialisten uit het feit geleerd, dat alleen de communisten bij de verkiezingen 
in 1962 gewonnen hebben - als enige niet-gaullistische partij die met een 
duidelijke ideologie ten tonele verscheen. 

Het is dus niet in alle opzichten juist dat de maatschappelijke ontwikkeling 
noodzakelijkerwijs de wereldbeschouwelijke belangstelling verzwakt. Dit 
wordt ook duidelijk aan het voorbeeld van Italië. Het is juist dat de 
Democrazia Cristiana van een verzwakking van het religieuze, culturele, 
wereldbeschouwelijke interesse te lijden had. Aan de andere kant wordt 
uit de uitslag van de verkiezingen door de deskundigen geconcludeerd dat 
de communisten zo sterk gewonnen hebben, juist omdat de christen
democraten in de verkiezingscampagne om verschillende redenen de ideolo
gische verschillen tussen christendom en communisme niet scherp, pakkend 
en duidelijk genoeg naar voren gebracht hebben. (Bekend en veel becriti
seerd is b.v. het feit dat de Italiaanse radio- en televisie-uitzendingen ge
durende de verkiezingscampagne een merkwaardige objectiviteit aan de 
dag gelegd hebben.) De leiding van de Democrazia Cristiana heeft hieruit 
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meteen de conclusie en een lering getrokken: voor de regionale verkiezin
gen in Sicilië op 9 juni j.1. werd de gehele campagne met een sterk ideolo
gisch accent gevoerd, dat ook het wezen en het gevaar van het communisme 
duidelijk aan de kaak stelde. Het resultaat was verbluffend: sterke voor
uitgang van de christendemocraten, kleine vooruitgang van de communisten. 

Dezelfde conclusie trokken de Nenni-socialisten uit de verkiezingen: ze 
hadden zich in het algemeen bij de verkiezingen kunnen handhaven, maar 
in enkele belangrijke gebieden van het Noorden (Piemont, Lombardije, 
Emilia), dus juist in de industrie-gebieden, hebben zij stemmen aan de 
communisten verloren. Het socialistische weekblad "Espresso" - een van de 
beste politieke weekbladen van Italië - onderwerpt deze uitslag in een 
artikel "Het socialisme en de ideologische keuze" (4 juni 1963) aan een 
nauwkeurige analyse en verklaart dan: "De belangrijkste gevolgtrekking 
die de meerderheid in de Nenni-partij uit een analyse van de verkiezings
uitslagen getrokken schijnt te hebben, is naar onze opvatting deze: de 
noodzaak namelijk van een diepgaande ideologische discussie en keuze". 
Nenni zelf heeft verklaard dat het komende congres van zijn partij zich 
hoofdzakelijk met deze kwesties bezig moet houden, en het genoemde 
weekblad is van mening dat ook de andere socialistische partijen van 
Italië, de partij van Saragat en de Republikeinen, dezelfde ideologische 
bezinning moeten voltrekken. 

Zeker, in Italië spelen de wereldbeschouwelijke problemen ook bij de 
niet-christelijke stromingen altijd een zeer grote rol. De communisten worden 
geleid door een team van hoogst bekwame intellectuelen die op het ge
bied van de marxistisch-leninistische doktrine zeer deskundig zijn. Bij de 
linksintellectuelen die de Italiaanse literatuur, de film, de televisie, het 
toneel beheersen, is deze wereldbeschouwelijke belangstelling en kennis 
eveneens altijd aanwezig. Dat de communisten nu winnen en de christen
democraten en socialisten of verliezen of hun positie met moeite kunnen 
handhaven, bewijst dat het duidelijke ideologische profiel van de commu
nisten nog steeds een sterke aantrekkingskracht bezit. Zowel de christen
democraten als de socialisten worden daardoor sterker dan ooit in de 
richting van een krachtiger wereldbeschouwelijke fundering van hun politieke 
actie gestuwd. 

Het is meer dan waarschijnlijk dat de christen-democraten in West-Duits
land in de toekomst een soortgelijke ontwikkeling zullen doormaken - om 
andere redenen. 

De Westduitse socialisten hebben in de laatste jaren een systematische 
aanpassing van hun politiek aan de christen-democratische politiek volvoerd. 
Zowel in het programma als in concrete politieke discussie met de regering 
heeft de oppositiepartij een houding aangenomen die in vele aspecten de 
absolute tegenstelling tot de CDU vermijdt. De ideologische contoeren zijn 
vervaagd, de kiezer in Westduitsland ziet de fundamentele verschillen niet 
meer zo duidelijk als vroeger - en dit heeft de CDU niet weinig moeilijk
heden veroorzaakt. Daardoor zal zij in de toekomst gedwongen worden de 
diepere wereldbeschouwelijke verschillen, ook bij een geringere afstand in 
de concreet-politieke aspiraties, nadrukkelijk te beklemtonen. 
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Dit zullen de christen-democraten niet doen uit zuiver tactische over
wegingen, om voldoende kiezers te hebben, maar veeleer wegens het uit
eindelijke verschil in visie op de mens, op het gezin, op de gemeenschap, 
op de cultuur, op de maatschappij in haar geheel. Dat deze grondgedachten 
nog altijd de politieke keuze bepalen, blijkt uit de uitslag van de ver
kiezingen in Oostenrijk, op 18 november 1962, en in Nederland, in mei 
1963. Hier hebben deze fundamentele gedachten hun invloed, hun be
tekenis en hun kracht opnieuw bewezen. Tenslotte kunnen ook de schomme
lingen in de cijfers die de christen-democraten in Duitsland en Italië hebben 
behaald niet tot de mening leiden, dat de christelijke democratie als 
zodanig haar beslissende rol in Europa niet ook in de naaste toekomst 
blijft spelen. Nog altijd zijn zij in deze landen met een grote voorsprong 
de sterkste politieke beweging. 

Een achteruitgang zou zich alleen in een langzaam slijtage-proces kunnen 
voltrekken - dat zowel in Italië als in Duitsland reeds tot tegenmaatregelen 
aanleiding geeft. 

GEEN VERZWAKKING VAN IDEOLOGISCHE GRONDSLAG 

Het is uitgesloten dat deze tegenmaatregelen bij de christen-democraten 
in de genoemde landen behalve Frankrijk tot een afbrokkeling van de 
wereldbeschouwelijke, principiële fundamenten leiden. Wij willen geenszins 
over het hoofd zien dat door de technificering, industrialisering, amerikanise
ring van de Europese maatschappij een klimaat zal ontstaan, waarin het 
wereldbeschouwelijke indifferentisme nog sterker zal toenemen en waarin 
het religieus gerichte denken aan toenemende inkrimping onderhevig zal 
zijn. Het zou echter fataal zijn, als de christen-democraten hieruit de con
clusie zouden trekken dat men aan deze ontwikkeling tegemoet moet 
komen door een verdere verzwakking en vervaging van de ideologische 
grondslagen van de eigen politieke beweging. Dit zou in strijd zijn met 
alles wat de Europese traditie en de Europese denkwijze kenmerkt. Wij 
kunnen de gevolgen van een ver doorgevoerd politiek pragmatisme aan de 
politieke situatie in de Skandinavische landen reeds duidelijk aflezen. 
Europa zou zijn geestelijk-cultureel gezicht op den duur verliezen. Bovendien 
is het reeds nu duidelijk - wij hebben hierop reeds gewezen - dat het 
communisme de vreedzame coëxistentie benut om een sterker politiek offen
sief te lanceren. Inzover is het juist, wat in de laatste tijd herhaaldelijk 
door politieke observateurs werd opgemerkt, dat tenslotte de communis
tische partij en de christen-democraten de enige wereldbeschouwelijke ge
richte politieke bewegingen in Europa zijn. Het is voor de christen-demo
craten niet mogelijk deze uitdaging te ontwijken. Ook als het klimaat van 
de koude oorlog zachter zou worden, blijft de geestelijke wedstrijd voort
duren. 

Tenslotte rust op de christelijke democratie van Europa een andere grote 
verantwoordelijkheid, die tegenover de landen in Latijns-Amerika en in 
Afrika en Azië. De jonge christen-democratische partijen in Latijns-Amerika 
voeren een zeer moeilijke strijd tegen de sociale nood, tegen de communis
tische penetratie en tegen het traditionele liberaal-conservatieve denken 
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dat een constructieve politiek in deze gebieden tegenhoudt. Zij zijn in deze 
strijd moreel, geestelijk en politiek op de hulp en de steun van de Europese 
christen-democratische partijen aangewezen. Ook deze taak kunnen de 
christen-democraten van Europa juist nu niet verwaarlozen. 

In een geheel andere zin en op een andere wijze zijn de christenen 
verplicht ook hulp te brengen aan de landen van Afrika en Azië. Deze hulp 
kan niet alleen economisch, technisch of sociaal zijn, er is ook een geestelijk
cultureel gesprek met deze landen nodig. In deze landen spelen de spirituele 
waarden ook onder de niet-christenen van ouds een zeer belangrijke rol. 
Deze waarden komen noch in het communisme noch in het westelijke 
socialisme tot hun recht. Het zou mogelijk moeten zijn met de spiritueel 
gerichte groepen en bewegingen van deze landen een dialoog te beginnen, 
een gedachtewisseling tussen de politieke beweging van christenen en die 
groepen in Afrika en Azië die eveneens hun politieke activiteit baseren 
op een geestelijk, religieus fundament. Hier zouden zich perspectieven van 
een wijdere geestelijke samenwerking kunnen openen die tot een nieuwe 
ontmoeting tussen het Westen en de Derde Wereld op een nieuwe basis 
kan leiden. Hier zou de wereldbeschouwelijke, geestelijke oriëntering van de 
christelijke democratie niet alleen nuttig, maar essentieel zijn. Ook daarom 
lijkt ons dus de gedachte, de politieke beweging van de christelijke demo
cratie geleidelijk van haar ideologische grondslag te onfdoen, om aan een 
nieuwe maatschappelijke denkstructuur tegemoet te komen, in zich en 
historisch onjuist. Integendeel, zowel de Europese als de internationale 
situatie laten zien dat meer dan ooit de noodzaak van een politieke be
weging bestaat die bewust uitgaat van en vasthoudt aan een transcendentale 
geestelijke orde van waarden en beginselen die niet door mensen opgesteld 
zijn, en die niet door mensen veranderd kunnen worden. 
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Het wetsontwerp op de 

arbeidsongeschiktheids

verzekering 
DOOR S. P. FLUITSMA 

1. INLEIDING 

R
aeds in het dubbelnummer december 1962/januari 1963 van dit maand
schrift, hetwelk geheel gewijd was aan de ontwikkeling van de sociale 

verzekering in ons land, heeft de lezer op blz. 393 tlm 397 een verhandeling 
over de arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen aantreffen en wel als 
onderdeel van het door P. J. J. Mertens geschreven artikel "De sociale 
arbeiders- en arbeidsverzekeringen" . 

Dat de redactie van het maandschrift reeds zo kort daarna wederom een 
bespreking van de arbeidsongeschiktheidsverzekering doet verschijnen vindt 
zijn oorzaak in het door Minister Dr. G. M. J. Veldkamp op 25 april 1963 
bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediende wetsontwerp be
treffende deze verzekering (zitting 1962-1963, nr. 7171). Hoewel onder één 
nummer verschenen zijn het in feite drie wetsonderwerpen t.w.: 

o. de arbeidsongeschiktheidsverzekering; 
b. wijziging van de Ziektewet (Aanpassing aan de Wet op de arbeids

ongeschiktheidsverzekering); 
c. wijziging van de Organisatiewet Sociale Verzekering (in verband met 

de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering). 
Deze wetsontwerpen geven alle aanleiding er een commentaar aan te 

wijden, waarvoor wij behalve van het bovenvermelde artikel van P. J. J. 
Mertens ook - hoe zou het anders kunnen? - gebruik zullen maken van 
de memories van toelichting op de wetsontwerpen. Gelet op de aard van 
dit tijdschrift lijkt het ons minder juist ons in wetstechnische problemen en 
in detailpunten te begeven maar willen wij liever in de volgorde, waarin zij 
in de wetsontwerpen voorkomen, enige hoofdzaken bespreken. 

2. PERSONEN OP WIE DE WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS
VERZEKERING VAN TOEPASSING ZAL ZIJN. 

De kring van verzekerden voor de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
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verzekering (verder te noemen: de W.AO.) alsmede die van de aan deze 
wet aangepaste Ziektewet (verder te noemen: de aangepaste Z.W.) is in 
grote trekken gelijk aan die van de op 1 januari 1963 in werking getreden 
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en tevens gelijk aan de groep van 
personen, die in het ontwerp van de Wet op de Loonbelasting 1960 (zitting 
1958-1959, 5380; nr. 6) als werknemer zijn vermeld. Deze laatste samenhang 
houdt verband met het streven de loonadministratie bij de ondernemingen 
te vereenvoudigen door dezelfde personen onder de sociale arbeiders
verzekeringen en onder de loonbelasting te doen vallen. 

In de omschrijving van de kring van verzekerden heeft de minister 
rekening gehouden met de in 1958 en in 1960 door de Sociale Verzekerings
raad uitgebrachte adviezen inzake de coördinatie van de kring van ver
zekerden van de sociale arbeidersverzekeringswetten onderling en de kring 
van werknemers voor de toepassing van de wetgeving inzake de loon
belasting. Het laatstgenoemde advies is verschenen als bijlage IV van het 
,Advies inzake een arbeidsongeschiktheidsverzekering" van 21 juli 1960. 

Overeenkomstig het advies van de Sociale Verzekeringsraad CS.V.R.), dat 
in dit opzicht overeenstemt met het advies van de Sociaal-Economische Raad 
(S.E.R.) van 11 januari 1957 inzake de herziening van de invaliditeits
verzekering neemt de verzekering ingevolge de W.AO. een einde bij het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd, terwijl ook de arbeidsongeschiktheids
uitkering ophoudt, wanneer degene, aan wie de uitkering werd toegekend, 
de leeftijd van 65 jaar bereikt. De motivering hiervan is, dat doorgaans het 
arbeidsleven in dienstbetrekking op de 65-jarige leeftijd eindigt en dat, in 
het bijzonder nu een algemene ouderdomsvoorziening - de op 1 januari 
1957 in werking getreden AO.W. - is tot stand gekomen, er geen vol
doende grondslag is voor een wettelijke verplichting tot verzekering tegen 
loonderving wegens invaliditeit voor 65-jarigen en ouderen. Zulks zou 
niet in overeenstemming zijn met de erkenning van de ouderdom als zelf
standige oorzaak van inkomensvermindering, welke gedachte aan een af
zonderlijke ouderdomsvoorziening ten grondslag ligt. 

Deze motivering werd niet sterk genoeg geacht om ook de verzekering 
ingevolge de aangepaste Z.W. bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd 
te beëindigen. De S.V.R. heeft er voor gepleit om dit niet te doen en wel, 
omdat tijdens de kortlopende uitkering krachtens de aangepaste Z.W. de 
dienstbetrekking veelal zal voortduren, zodat ten gevolge van de kort
durende arbeidsongeschiktheid van een werkelijke loonderving sprake is. 

In afwijking van wat de S.E.R. en de S.V.R. op dit punt hebben geadviseerd 
heeft de minister het overheidspersoneel niet onder de W.AO. gebracht 
maar wel in de wet bepalingen opgenomen, welke er op gericht zijn een 
goede aansluiting van de W.AO. aan de pensioenwetten te bewerkstelligen. 
Voorts heeft de regering toegezegd de pensioenwetten zodanig te her
zien, dat de aansluiting ook in omgekeerde richting gewaarborgd is. De 
minister acht de door de S.E.R. aangevoerde bezwaren tegen het buiten de 
W.AO. houden van het overheidspersoneel hiermede ondervangen. 

Vermeld moet nog worden, dat de W.AO. geen loongrens kent, zodat 
iedere loontrekkende en daarmede gelijk gestelde, ongeacht de hoogte 

188 

''Tm 
I 



van zijn inkomen, onder de wet valt. Hetzelfde geldt voor de aangepaste 
Z.W. Een belangrijk argument voor het achterwege laten van een loongrens 
voor de verzekeringsplicht is wel, dat de huidige ongevallenwet, die in de 
W.A.O. en in de aangepaste Z.W. worden geïncorporeerd, geen loongrens 
kennen. De loontrekkende met een inkomen boven de loongrens ontvangt 
thans, indien hij door een bedrijfsongeval arbeidsongeschikt wordt, een 
uitkering wegens loonderving ingevolge een der ongevallenwetten. Straks 
zal hij in een dergelijk geval een uitkering van de aangepaste Z.W. en bij 
arbeidsongeschiktheid van langer dan een jaar een uitkering van de W.A.O. 
moeten ontvangen, hetgeen slechts mogelijk is, indien deze laatste wetten 
geen loongrens kennen. Op dit punt moge overigens worden verwezen naar 
het uitvoerige artikel "Welstandsgrenzen in de sociale verzekering" van 
L L. Marselis in het dubbelnummer december 1962/januari 1963 van dit 
maandschrift, waarin de schrijver reeds rekening heeft gehouden met de 
komende arbeidsongeschiktheidsverzekering en met het wegvallen van de 
koppeling Ziektewet/Ziekenfondsenbesluit ten gevolge van de indiening 
van een wetsontwerp tot regeling van de ziekenfondsverzekering (zitting 
1961-1962 - 6808). 

Deze paragraaf mag niet worden afgesloten alvorens is gesproken over 
de vraag of een arbeidsongeschiktheidsverzekering beperkt moet blijven tot 
loontrekkenden - zoals wetsontwerp 7171 doet - dan wel ook tot anderen 
moet worden uitgebreid. Deze vraag is o.a. aan de orde gesteld in de 
plaatselijke afdelingen van het Centrum voor Staatkundige Vorming, toen 
in 1960 het rapport van een landelijke commissie van het Centrum in die 
afdelingen werd behandeld. 

De beantwoording van deze vraag is blijkbaar voor de S.E.R. geen 
beginselkwestie. Nadat deze Raad een aantal bezwaren tegen het betrekken 
van de zelfstandigen in de invaliditeitsverzekering heeft opgesomd besluit 
hij als volgt: 

"Op grond van deze praktische overegingen meent de Raad, dat 
voorshands de verzekeringsplicht beperkt moet blijven tot de loontrek
kenden" I 

Voor de minister is het wel een beginselkwestie maar dan in die zin, dat 
hij geneigd IS In beginsel ontkennend te antwoorden op de vraag of de 
navolgende twee beginselen uitsluitend gelden ten aanzien van de loon
trekkenden: 

het recht van iedere mens op zelfontplooiing, hetwelk meebrengt, dat 
ook de invalide mens en ook de gehandicapte mens dit recht heeft, waarbij 
de sociale verzekering een geëigend middel is om hem daartoe de 
materiële middelen te verschaffen; 
het recht op gelijke kansen, waaruit voortvloeit dat ook invalide en ge
handicapte mensen, ondanks hun lichamelijke ongelijkheid toch maat
schappelijk zoveel mogelijk gelijke kansen dienen te hebben als gezonde 
mensen. 
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De ontkennende beantwoording van deze vraag is voor de minister reden 
geweest tot zijn verzoek van 24 augustus 1962 aan de S.E.R. om hem te 
adviseren betreffende een volksverzekering inzake arbeidsongeschiktheid, 
waarbij ook de uitkeringskant van het vraagstuk der gehandicapten, ook 
van hen, die nimmer in loondienst zijn geweest, kan worden bezien. 

3. VERSTREKKINGEN VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING. 

De W.A.O. geeft aan degene, die arbeidsongeschikt is een uitkering in 
geld, waarvan de hoogte afhankelijk is van het dagloon van de verzekerde 
en van de mate van zi;n arbeidsongeschiktheid. 

De omschrijving van het begrip arbeidsongeschiktheid komt voor in artikel 
18 van het wetsontwerp en is een combinatie van de in de huidige Invalidi
teitswet en de huidige ongevallenwetten voorkomende omschrijvingen van 
het begrip "arbeidsongeschikt". Dit is geenszins toevallig maar een gevolg 
van de opzet der W.A.O. om zowel de Invaliditeitswet als de Ongevallen
wetten te vervangen. 

Dagloon is in het algemeen gesproken het loon, dat de uitkeringsgerechtig
de in het jaar, volgende op de dag van aanvang der arbeidsongeschiktheids
uitkering, per dag zou verdienen, indien hij niet arbeidsongeschikt zou zijn 
geworden. Gehandhaafd blijft de in de huidige arbeidsverzekeringswetten 
reeds voorkomende beperking, dat het loon voor zover het een bepaald 
bedrag (ten tijde van het schrijven van dit artikel f 24,- per dag bij een 
zesdaagse werkweek) te boven gaat, voor dat meerdere niet wordt mee
geteld bij de vaststelling van het dagloon, waarnaar de uitkering wordt 
berekend. 

De mate van arbeidsongeschiktheid speelt uiteraard ook in de huidige 
Invaliditeitswet en Ongevallenwetten een rol. Volgens het wetsontwerp zal 
de W.A.O. het systeem van de Ongevallenwetten volgen, hetwelk uitdrukke
lijk in de wet (art. 21) zal worden vastgelegd. De daar voorkomende scala 
van percentages beantwoordt in grote lijnen aan wat de S.E.R. en de S.V.R. 
hierover hebben geadviseerd. Belangrijk is in deze, dat deze scala een reeds 
jarenlang bij de schattingen van invaliditeit voor de toepassing van de 
ongevallenwetten toegepaste praktijk wettelijk vastlegt. Deze schattingen 
hadden uiteraard voor het overgrote deel betrekking op arbeidsongeschikt
heid, veroorzaakt door een ongeval. De W.A.O. zal echter ook behoefte 
hebben aan de schatting van de mate van arbeidsongeschiktheid, veroor
zaakt door ziekte. Nu zijn er sociale verzekeringsgeneeskundigen van pro
fessie, die het uiterst moeilijk achten de mate van invaliditeit uit ziekte te 
schatten met de in artikel 21 van het wetsontwerp voorkomende vrij korte 
intervallen van 10%. Andere deskundigen menen, dat na enige tijd, wanneer 
t.a.v. ziekte eenzelfde rijkdom van ervaring met betrekking tot de invaliditeit 
zal zijn verkregen als welke de uitvoeringsorganen, die de huidige onge
vallenwetten uitvoeren, reeds bezitten met betrekking tot de schatting van 
de mate van invaliditeit uit een ongeval, dat bezwaar zal afnemen. Laatst
bedoelde deskundigen wijzen er ook nog op, dat de uitvoeringsorganen 
van de huidige ongevallenwetten er toch ook in zijn geslaagd de mate van 
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invaliditeit, veroorzaakt door beroepsziekten, met vrij kleine intervallen 
vast te stellen. 

Welke van beide groepen deskundigen een juiste kijk op deze aangelegen
heid heeft zal blijken, wanneer de W.A.O. enige jaren heeft gewerkt. Zo
nodig zal de dan verkregen ervaring altijd nog tot een wijziging van het 
thans in het wetsontwerp voorkomende systeem kunnen leiden. 

Belangrijker dan de schatting van de mate van invaliditeit zal voor de 
toepassing van de W.A.O. zijn het op juiste en dus ruime wijze gebruik 
maken van de mogelijkheden tot revalidatie, welke de wet biedt. Een poging 
het begrip revalidatie te omschrijven zou het volgende kunnen opleveren: 

Revalidatie is het verschaffen van genees- en heelkundige behandeling 
en het treffen van andere voorzieningen ter bevordering van het herstel 
van de arbeidsongeschiktheid, waartoe mede behoren maatregelen tot 
scholing, herscholing en omscholing alsmede het verstrekken van hulp
middelen en het onderricht in het gebruik daarvan. 

Ook al zou deze omschrijving overigens een sluitende zijn - haar op
steller heeft deze pretentie geenszins - dan mist zij toch nog een element, 
hetwelk er ook niet met enige woorden in kan worden aangebracht. Wordt 
aan de letter van deze omschrijving voldaan dan heeft de revalidatie nog 
slechts economische resultaten voor de gerevalideerde persoon opgeleverd 
d.w.z. hij zal weer in staat zijn een arbeidsprestatie te leveren, waarvan 
de tegenwaarde is een loon, hetwelk zijn oorspronkelijk loon evenaart dan 
wel zoveel mogelijk benadert. Hoe belangrijk dit ook moge zijn, toch staat 
ons een nog verder gaande revalidatie voor ogen, die eerst beëindigd is, 
wanneer de gerevalideerde niet slechts als producerende maar in zijn 
algehele mens-zijn in de maatschappij weer een plaats heeft ingenomen, 
welke zijn vroegere positie evenaart dan wel zoveel mogelijk benadert. In 
deze ruimere opvatting gaat het niet slechts om het lichamelijk herstel 
maar om wat wij zouden willen noemen het maatschappelijk herstel. Het 
wetsontwerp voorziet ook hierin door niet slechts te spreken over lichamelijk 
herstel maar ook over "verbetering van de levensomstandigheden". Een 
ruimer inzicht in deze materie verkrijgt men door kennis te nemen van de 
inhoud van hoofdstuk IV "Sociaal-geneeskundige aspecten" van de memorie 
van toelichting, waaraan wij gaarne nog het volgende toevoegen. 

Nederland ligt bij andere landen, met name bij Duitsland en Oostenrijk, 
ten achter op het terrein van de revalidatie. Een van de oorzaken hiervan 
is wel, dàt in ons land de revalidatie bij de opleiding van artsen nog te 
weinig aandacht heeft. Dit laatste kan ook worden gezegd van de traumato
logie ("wondgeneeskunde"l, die haar wetenschappelijke en praktische stimu
lansen niet ervaart aan de universiteiten maar bij de medische staven van 
de uitvoeringsorganen der ongevallenwetten, speciaal bij de medische dienst 
voor de Ongevallenwet 1921 van de Sociale Verzekeringsbank. Deze 
dienst dient de traumatologie o.a. door de publicatie van wetenschappelijk 
verantwoorde monografieën en de revalidatie door haar eigen revalidatie
centrum te Amsterdam. 

Wellicht juist door het baanbrekende werk van de Sociale Verzekerings
bank, die haar taak in deze nu eenmaal tot de ongevallenwetten ziet be-
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perkt, is te weinig aandacht geschonken aan de revalidatie bij invaliditeit 
veroorzaakt door ziekte. Duitsland en Oostenrijk hebben naast speciale 
ongevalsziekenhuizen ook speciale ziekenhuizen ter behandeling en revali
datie van bepaalde veel voorkomende ziekten zoals aandoeningen van 
het hart, ziekten van de bloedvaten e.a. Het duidelijke voordeel hiervan 
is de vèrgaande specialisatie. 

De indruk mag niet worden gewekt, dat in ons land zekere laksheid 
op het punt van de revalidatie zou heersen. Verre van dat. Men is hier 
echter wat laat van start gegaan en lijdt ook op dit terrein aan het euvel 
van gebrek aan samenwerking. Wij zouden dan ook willen pleiten voor 
een voortdurend samenspel tussen de utivoeringsorganen van de sociale 
verzekering, de organen van de sociale zekerheid (arbeidsinspectie, arbeids
bemiddeling en maatschappelijk werk) en organen op het terrein van de 
volksgezondheid (organen met zuiver geneeskundig karakter, ziekenfondsen, 
sociale werkplaatsen). Wij menen dat de Gemeenschappelijke Genees
kundige Dienst, welke de minister blijkens het wetsontwerp tot wijziging 
van de Organisatiewet Sociale Verzekering wil zien ingesteld, alleen aan 
de hier door ons bepleite coördinatie reeds een taak heeft, waaraan zij 
veel energie zal kunnen en moeten besteden. 

Wellicht rijst de vraag of het indienen van het wetsontwerp op de W.A.O. 
nu wel rechtvaardigt, dat men zoveel "overhoop haalt". Ons antwoord 
daarop is, dat wij voor Nederland hetzelfde beginsel willen propageren, 
hetwelk in andere landen reeds praktijk is nl. "revalidatie gaat voor rente". 
Hoe revolutionair lelyen Talma in in het begin van deze eeuw ook waren 
door wetten te verdedigen, die periodieke uitkeringen bij invaliditeit waar
borgen, wij in 1963 moeten weten, dat geldelijke uitkeringen slechts voorzien 
in de materiële defecten van het menselijk bestaan. Belangrijker is het te 
voorzien in de geestelijke defecten tengevolge van invaliditeit, door de 
getroffene als mens te revalideren en hem weer in staat te stellen mee te 
doen in het grote spel van het leven. Dit is wat de memorie van toelichting 
op de W.A.O. noemt een "wezenlijk element van de sociale zekerheid" 
(blz. 26). Wij hopen dan ook dat, wanneer de W.A.O. in werking zal zijn 
getreden, artikel 63 (verstrekken van een geldelijke toelage voor levens
onderhoud tijdens een periode van revalidatie) niet minder de aandacht 
zal hebben dan artikel 19 (verstrekking van een "rente" bij arbeidsonge
schiktheid). 

4. FINANCIERING. 

De W.A.O. zal worden gefinancierd volgens het omslagstelsel. Er zal dus 
geen als maar cumulerend kapitaal worden gevormd. Wel zal er een 
zekere reserve, een schommelfonds, worden gevormd om onverwachte 
financiële tegenvallers op te vangen. De minister acht het overigens geen 
bezwaar dit schommelfonds ook een functie in de conjunctuur-politiek te 
geven. Ook bij de vorming van een schommelfonds zal er echter beduidend 
minder kapitaal aan het bedrijfsleven worden onttrokken dan bij een 
kapitaaldekkingsstelsel, zoals b.v. aan de huidige Ongevallenwet 1921 ten 
grondslag ligt. 

Het omslagstelsel biedt ook nog het zeer grote voordeel, dat de uit-
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keringen waardevast kunnen zijn, hetgeen in artikel 15 van het wetsontwerp 
is voorgesteld. De minister heeft, gedeeltelijk in afwijking van wat de S.E.R. 
en de S.V.R. hebben geadviseerd, in het wetsontwerp een uniforme d.w.z. 
voor alle bedrijfstakken gelijke premie ingevoerd. Naar zijn mening dient 
men in de sfeer van de sociale verzekering voorzichtig te zijn met het aan 
een gedifferentieerde premie ten grondslag liggende principe van het ge
individualiseerde ruilevenwicht, hetwelk typerend is voor de private ver
zekering. Hoewel niet doorslaggevend meent de minister tevens, dat een 
uniforme premie de eenvoud in de uitvoering der verzekering ten goede 
komt. 

De uniforme premie vereist uiteraard het instellen van een verevenings
fonds (Arbeidsongeschiktheidsfonds), waarin de door de verschillende be
drijfsverenigingen geïnde premies worden gestort en -ten laste waarvan de 
door de verschillende bedrijfsverenigingen verstrekte uitkeringen komen. 

5. SLOTOPMERKINGEN. 

Na in het voorgaande enige belangrijke aspecten van de W.A.O. in de 
volgorde van het wetsontwerp te hebben behandeld willen wij sluiten met 
enige algemene en hier en daar kritische opmerkingen. 

Nu de minister voorstelt de loongrens voor de verzekeringsplicht in de 
aangepaste Z.W. te laten vervallen mag de vraag worden gesteld, waarom 
hij nog een afzonderlijke Ziektewet handhaaft. Deze zou geïncorporeerd 
kunnen worden in de W.A.O. Wie de tekst van het wetsontwerp W.A.O. 
(stuk 7171, 3) legt naast de tekst van de aangepaste Z.W. (stuk 7171, 12) 
moet wel worden getroffen door het groot aantal geheel of vrijwel gelijk
luidende artikelen. Het opnemen van de Ziektewet in de W.A.O. zou een 
fraai stuk codificatie zijn en tevens de eenvoud in de uitvoering ten goede 
komen. Deze figuur is overigens niet nieuw in de sociale verzekering want 
in de huidige ongevallenwetten wordt gedurende de eerste zes weken 
na het ongeval, ongeacht de mate van de arbeidsongeschiktheid, een uit
kering ter hoogte van 80% van het dagloon verstrekt. Eerst na beëindiging 
van die termijn wordt de uitkering naar evenredigheid van de mate van 
invaliditeit vastgesteld. 

De argumenten, die de minister ten gunste van twee afzonderlijke wetten 
aanvoert (memorie van toelichting W.A.O., blz 4), achten wij niet sterk. 
Het door de minister geformuleerde verschil tussen "arbeidsongeschiktheid 
voor zijn eigen werk" en "arbeidsongeschiktheid voor het bedrijfsleven" 
vertoont veel overeenkomst met het verschil, dat bij de tostandkoming van 
de Werkloosheidswet werd gemaakt tussen "werkloos voor de eigen be
drijfstak" en "werkloos voor het bedrijfsleven". Bij ons weten is toen door 
niemand voorgesteld de twee soorten werkloosheid in twee afzonderlijke 
wetten onder te brengen. Sedert de inwerkingtreding van de Werkloos
heidswet in 1951 is men steeds minder waarde aan het verschil in aard van 
de werkloosheid gaan schenken en zelfs wordt er de laatste tijd wel 
serieus gesproken over de opheffing van de op dit vóór 1951 geformuleerde 
verschil berustende afzonderlijke regeling in de éne Werkloosheidswet van 
de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering. 
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Wanneer de minister ter ondersteuning van de scheiding tussen beide 
verzekeringen in twee wetten verwijst naar de bepalingen inzake de me
dische dienst in de W.A.O., dan volgen wij die verwijzing zeer gaarne maar 
vinden in die bepalingen - en onzerzijds voegen wij daaraan nog toe de 
bepalingen inzake de revalidatie - anders dan de minister doet, juist 
argumenten om de uitkering van ziekengeld en de arbeidsongeschiktheids
uitkering in één wet te regelen. 

Wie zich met het voorgaande betoog kan verenigen zal het tevens met 
ons eens zijn, dat dit betoog er ook toe leidt het tijdvak, gedurende het
welk ziekengeld wordt genoten, tot 26 weken te beperken. De argumenten, 
die de minister aanvoert om dit tijdvak in de aangepaste Z.W. op 52 weken 
te stellen (memorie van toelichting, aangepaste Z.W., blz. 12) achten wij 
overigens niet al te sterk. 

Aansluitend aan hetgeen wij onder punt 3, sprekende over de revalidatie, 
hebben medegedeeld over het baanbrekend werk van de medische dienst 
voor de Oongevallenwet 1921 van de Sociale Verzekeringsbank willen wij 
er op wijzen, dat er in de medische kringen, waar men thans energiek 
werkzaam is met het op peil brengen van de revalidatie, zeker onbevredig
heid bestaat, dat de resultaten van wetenschap en praktijk op dit punt 
slechts aan een beperkte groep personen ten volle ten goede komt nl. 
aan hen, op wie de ongevallenwetten van toepassing zijn. De wetstechnische 
beoefenaren van de sociale verzekering mogen dit verklaarbaar vinden -
"de wet bevat nu eenmaal deze beperking" - maar de medicus vermag 
niet in te zien waarom dit onderscheid wordt gemaakt. Heel in het bij
zonder kan hij dit niet verwerken als een door een ongeval getroffene of 
een zieke niet op de juiste wijze wordt gerevalideerd, omdat de behandeling 
door hemzelf of door derden niet kan worden gefinancierd. Bij degene, op 
wie de Ongevallenwet 1921 van toepassing is, kan dit bezwaar nimmer 
optreden want de Sociale Verzekeringsbank laat niet af alvorens een 
door een ongeval getroffene maatschappelijk is gerevalideerd en let daar
bij niet op de kosten, welke ten laste komen van het door de Bank be
heerde ongevallenfonds. 

Na de inwerkingtreding van de W.A.O. zal de kring van hen die ten 
laste van de sociale verzekering - het Arbeidsongeschiktheidsfonds -
kunnen worden gerevalideerd wel groter zijn dan de groep van verzekerden 
ingevolge de huidige ongevallenwetten maar zij blijft beperkt tot personen 
in loondienst. 

Verwijzend naar de door ons onder punt 3 geuite wens tot innige samen
werking van de sociale verzekeringsorganen met o.a. organen op het ter
rein van de volksgezondheid hopen wij, dat deze samenwerking alsmede 
een vèrgaande integratie tussen de wetgeving op het terrein van de ver
zekering ener uitkering bij arbeidsongeschiktheid en die, welke betrekking 
heeft op de geneeskundige behandeling, er toe zullen leiden, dat er uit
eindelijk een sluitend geheel ontstaat, dat voor beide onderdelen - be
handeling en uitkering - voor het gehele Nederlandse volk een bevredi
gende regeling verschaft. 

Het is te verwachten, dat de parlementaire behandeling van wetsontwerp 
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7171 niet lang op zich zal laten wachten. Wanneer wij tot slot een wens 
uitspreken is het deze, dat de volksvertegenwoordiging zich niet te veel 
in details begeeft. Het zou o.i. geenszins onjuist zijn met de W.A.O. te 
handelen zoals men met de Algemene Weduwen- en Wezenwet heeft ge
daan; laat de W.A.O. in werking treden en geef de uitvoeringsorganen 
opdracht de in de toepassing gerezen moeilijkheden te registreren. Na 
enige jaren kan door een wetswijziging dan worden getracht deze moeilijk
heden te ondervangen. Deze methode achten wij te verkiezen boven een 
eindeloos geharrewar over gevallen, waarin het wetsontwerp niet zou 
hebben voorzien, gevallen die straks wellicht blijken weinig of niet voor 
te komen. De zorgvuldigheid, waarmede ons parlement pleegt te werken, 
is ons een waarborg, dat ons advies niet tot een oppervlakkige behandeling 
van de WAO. zal leiden. 

I Advies inzake de herziening van de invaliditeitsverzekering, 1957 (blz. 16). 

195 

7 



Buitenlands Panorama 

KERNSTOP 

Kennedy heeft het in Moskou bereikte akkoord over een kernstop een 
overwinning voor de mensheid genoemd. Dat lijken grote woorden voor 
een overeenkomst, die in genen dele algehele ontwapening betekent, de 
ondergrondse proeven uitsluit, een ontsnappingsclausule bevat, door Frank
rijk niet wordt ondertekend, door de Chinezen als bedrog wordt uitge
kreten en dat met name van Amerikaanse kant de zee is ingegaan met 
uitdrukkelijke waarschuwingen voor een al te groot optimisme. Dan moet 
men het akkoord nog zien tegen de achtergrond van een zeer onrustige 
wereld: moeilijkheden in de Europese en Atlantische opbouw, het Chinees
Russische conflict, Afrika, Midden-Oosten, Laos, Vietnam, Korea etc. Het 
wordt dan al bijzonder moeilijk het kernstopakkoord met meer dan scepsis 
alleen te begroeten. Toch is het begrijpelijk, dat de Amerikaanse president 
aan de overeenkomst grote waarde toekent. Het is tot stand kunnen komen, 
zonder dat de betrokken partijen essentiële belangen hebben moeten prijs 
geven en het kan de weg vrijmaken voor andere overeenkomsten, die het 
gevaar van een oorlog indammen en die ook de ontwapeningsbesprekingen 
wat meer perspectief kunnen geven. Het is goed daarbij te blijven be
denken, dat het communisme zijn wereldrevolutionaire doeleinden niet heeft 
opgegeven en bij alle vriendelijkheden aan de kant van Moskou geven 
ook de Sovjetmachthebbers tussen de regels door te kennen dat men dat 
ook geenszins van plan is. Van de Westelijke geallieerden zal een grote 
mate van onderhandelingsbekwaamheid, geduld en vastberadenheid worden 
gevraagd in de komende periode. De grote verdienste van Kennedy is, 
dat hij heeft kunnen voorkomen, dat de twee machtigste landen ter wereld 
zijn teruggevallen in verstarde posities. Nog grotere verdiensten kunnen hem 
worden toegekend als hij erin slaagt, in eensgezindheid met zijn bond· 
genoten, de situatie in de hand te houden, om niet te vervallen in een 
politiek, die tijdelijke resultaten belangrijker acht dan resultaten op lange 
termijn. Dat is een zeer zware opgave. Op enkele aspecten hiervan komen 
wij in een van de volgende nummers uitvoeriger terug. 

DE CD.U. 

Uit verschillende publikaties van de CDU blijkt dat er binnen de partij 
een discussie aan kracht begint te winnen over de positie van de partij 
in Duitsland. Zo heeft het CDU-jongerenblad "Die Entscheidung" een eerder 
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in Der Monat gepubliceerde kritische analyse van dr. Altmann overgenomen, 
die stelling neemt tegen de opvatting, dat alle moeilijkheden weer zullen 
zijn opgelost als de "Adenauer-Partei" een "Erhard-Partei" is geworden. 
Dit soort stellingen zijn gedoemd museumstukken te worden en dat betekent 
dat de partij ook niet meer zo "aus der Praxis für die Praxis" kan leven. 
Dat geldt in het bijzonder voor haar karakter als christelijke partij. Het is 
toch geen geheim, schrijft dr. Altmann, dat het christelijk karakter van de 
partij zonder profiel is gebleven. Het panorama van de verhouding tussen 
de CDU en de beide grote confessies (katholicisme en protestantisme) 
levert nu niet bepaald een bijzonder verheugend beeld op. Onder dit 
perspectief moet ook de houding van de partij tegenover de zgn. "intellec
tuelen" gezien worden. Partijfunctionarissen en -leiders schijnen er tegen
woordig van overtuigd te zijn, dat de intellectuelen politiek notoir labiel 
zijn en naar links overhellen. Hun kritiek achten zij negatief, zo niet boos
aardig. Het is dan ook geen wonder, dat de wellicht belangrijkste basis 
van de Uniepolitiek - de integratie van de pluralistische belangen doe;' 
de politieke eenheid van de partij - zwakker is geworden. Men heeft 
met de naoorlogse sociale en economische poliliek, die zeer succesvol was, 
te veel in de propagandistische formule en te weinig in een conceptie 
opgenomen. Daardoor ontsnapte aan de aandacht het feit, dat ook een 
formeel sterke regering haar wetgevende programma slechts tegen 'n groot 
aantal belangengroepen door kan zetten, als de onvermijdelijk compromissen 
niet van tevoren programmatisch zijn geformuleerd en onder een "ideolo
gische" noemer zijn gebracht. Ook in de buitenlandse politiek schijnt de 
conceptie van Schröder, hoe bekwaam die ook is, voornamelijk uit voor
zichtigheid en elasticiteit te bestaan. Heldere formuleringen ontbreken, de 
tlWiedervereinigungspolitik" heeft ieder profiel verloren, een Midden
europese politiek van de Bondsrepubliek ontbreekt eigenlijk. Door de be
noeming van Erhard als opvolger van Adenauer is er in de situatie nauwe
lijks iets veranderd. Niet alleen in Duitsland, in heel Europa - Italië - is de 
fase van de christelijke democratie ten einde. Dat betekent geensdeels het 
einde van de CDU, ook niet als een zich christelijk noemende partij. Het gaat 
om meer dan een partijhervorming. Het gaat erom de idee duidelijker dan 
ooit te manifesteren, het program grondig te bezien, om te verhinderen, 
dat Erhard als de top van een piramide misbruikt wordt, die op zijn kop 
staat. O.a. zal men zich bezig moeten houden met geestelijke vragen, die 
op zo elementaire wijze met de politiek zijn verbonden. 

DEFENSIEBESTUUR IN ENGELAND. 

Op 16 juni publiceerde de Engelse regering een witboek, dat voorstellen 
bevat voor een herziening van de topstructuur van de defensie. Deze be
ogen de vorming van een geünificeerd ministerie van defensie onder een 
defensieminister, die alle bevoegdheden voor de defensie draagt met in
begrip van de politieke verantwoordelijkheid van de tot dusverre be
staande ministers van de krijgsmachtonderdelen. Binnen het ministerie van 
defensie komen er nu staatssecretarissen voor marine, leger en luchtmacht 
in plaats van de opgeheven departementen van de Eerste Lord van Admi-
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raliteit, de minister van Oorlog en de minister van luchtvaart. Het nieuwe 
departement is met ingang van 1 april gaan functioneren. De reorganisatie 
had als uitgangspunt, dat de geünificeerde structuur een betere controle 
op de defensiepolitiek mogelijk maakt dan bij afzonderlijke departementen 
met aparte ministers mogelijk is. Weliswaar blijven de krijgsmachtonderdelen 
als zodanig bestaan, maar hun onderlinge afhankelijkheid neemt toe. Er 
wordt dus zoveel mogelijk gewerkt op "defensie-basis", niet op basis van 
de krijgsmachtonderdelen. Beleid en uitvoering kunnen nu gemakkelijker 
op elkaar worden afgestemd. Daarnaast wordt de defensie-politiek uit de 
zuiver militaire sfeer losgemaakt. Immers, de defensie raakt ook aan de 
buitenlandse en economische politiek. Onder het oppergezag van de eerste 
minister zullen deze problemen dan ook behandeld worden door een 
Commissie voor Defensie en Overzeese Politiek, bestaande uit o.a. de 
ministers van buitenlandse zaken, financiën, binnenlandse zaken, gemene
best, koloniën en defensie. Zo nodig kunnen ook andere ministers tot de 
commissie worden toegelaten. Het Comitee van Chefs van Staven blijft be
staan en houdt verantwoordelijkheid voor de strategie, de militaire opera
ties en militaire consequenties van de defensiepolitiek. 

MISSIE EN ONTWIKKELINGSHULP. 

De brief van het Centraal Missiecommissariaat aan de leden van de 
Tweede Kamer over overheidssteun aan ontwikkelingsarbeid van de missie 
en de reacties van de pers hierop, hebben opnieuw aangetoond hoezeer 
deze kwestie bij de publieke belangstelling leeft. Sinds het Partijbestuur 
van de K.v.P. zich op basis van het rapport van de commissie-Mathon over 
"Regeringshulp aan ontwikkelingsarbeid van particuliere instellingen en or
ganisaties" voor deze overheidssteun heeft uitgesproken, heeft trouwens de 
discussie hierover niet stilgestaan. Gelukkig, want het gaat hier om een 
uitermate belangrijke aangelegenheid. De reacties in de pers waren voor
zichtig, hier en daar afwijzend, maar over het algemeen positief. Van 
verschillende zijden is ook op de grote gecompliceerdheid van dit vraag
stuk gewezen en terecht. Van de andere kant mogen deze complicaties 
niet de essentie waarom het gaat aan het oog onttrekken. Deze essentie is: 
de overheidssteun moet ten goede komen aan ontwikkelingsarbeid van de 
missie, dat ook werkelijk ontwikkelingsarbeid is. De missie wordt hier be
schouwd als een van de particuliere instanties, die aan ontwikkelingswerk 
doen. Het is op geen enkele wijze de bedoeling voor haar speciale rechten 
te claimen. Het gaat om concrete projecten van ontwikkelingsarbeid, zoals 
die ook door andere instanties wordt verricht. Het is evenmin de bedoeling, 
dat de overheid in de ontwikkelingslanden over het hoofd wordt gezien. 
Wanneer zij overwegende bezwaren heeft tegen een door de Nederlandse 
overheid indirect - want via een centraal en coördinerend orgaan hier te 
lande; ook dit is een eis - gesteund project van particuliere ontwikkelings
rulp dan zal daarmede rekening moeten worden gehouden. In de discussie 
is opnieuw het argument opgedoken, dat door overheidssteun aan ont
wikkelingswerk van de missie "export van het christendom" wordt be
dreven. Dit is wel het zwakste - en ergens toch ook wel het onwaar-
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achtigste - argument dat men in stelling kan brengen. Ontwikkelingswerk 
wordt nu eenmaal altijd verricht vanuit een bepaalde conceptie of levens
opvatting, ook wanneer de uitvoerende instanties of personen zich neutraal 
noemen. We kunnen niet inzien, dat particulier ontwikkelingswerk, dat be
dreven wordt door mensen met een christelijke levensovertuiging, zoiets als 
religieuze export betekent. Men moet zich gelukkig prijzen, dat juist deze 
mensen zich inzetten voor de leniging van de nood. De inzet die dit werk 
vraagt, de offerbereidheid, de ontzegging, de wil om als arme temidden 
van de armen te werken vindt men met name bij deze christenen van 
de daad. 

MONDIAAL CONGRES VAN CHRISTEN-DEMOCRATEN. 

Van 26 tot 29 september wordt in Straatsburg het vierde mondiale congres 
van Christen-Democraten gehouden. Ook de K.V.P., A.R.P. en CH.U., te
samen verenigd in de Nederlandse Equipe van de N.E.I., zullen er ver
tegenwoordigd zijn. De N.E.1. is zoals men weet de wat vreemde titel 
voor de Internationale Unie van Christen-Democraten, die zich de laatste 
jaren met recht - door haar contacten in Latijns-Amerika, Afrika en Azië 
- mondiaal mag noemen. Afgevaardigden uit deze continenten zullen dan 
ook in Straatsburg aanwezig zijn. Een belangrijke gebeurtenis, hoe be
trekkelijk de waarde van congressen op zichzelf soms ook is. Maar de 
ervaring heeft uitgewezen, dat deze bijeenkomsten dikwijls uitermate nuttig 
zijn voor elkaars meningsvorming. Het congres in Straatsburg laat dan ook 
veel ruimte over voor onderlinge discussie en het ligt ook in de bedoeling, 
dat enkele vooraanstaande Latijns-Amerikanen en Afrikanen daarna op een 
lezingentournee door Europa gaan trekken. Het is vooral dank zij de 
activiteiten van de Internationale Studie- en Documentatiecentrum van de 
N.E.1. te Rome geweest, dat deze mondiale contacten al tot enkele concrete 
vormen van steun en informatie hebben kunnen leiden. De voormalige 
secretaris buitenland van de K.V.P., dr. K. J. Hahn, heeft de leiding van dit 
instituut. Met zijn uitgelezen internationale ervaring, fenomenale talen
kennis en vurig enthousiasme heeft hij met uiterst bescheiden middelen 
werkend de Internationale Unie van Christen-Democraten op het pad van 
een wereldwijde beweging gebracht. Dit echter stelt met zoveel te meer 
klem de vraag of de huidige structuur van de Unie nog wel aan deze 
situatie beantwoordt. Een vraag, die ook binnen de N.E.1. zelf al is ge
steld. Er bestaat een sterke behoefte aan nieuwe middelen en wegen om 
de Unie tot een doeltreffende organisatie te maken. En meer nog de be
hoefte om dit snel te doen. Men mag hopen dat het congres in Straatsburg 
daartoe bijdraagt. 
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Nieuwe boeken 

DR. J. H. CHRISTlAANSE: De 
belastingherziening in een nieu
we fase (85 blz.), uitgegeven 
door N.V. Uitgeversmaatschap
pij Kluwer, Deventer/Antwerpen 
(1963). 

De schrijver spreekt in een voor
bericht de wens uit, dat dit ge
schrift van nut zal mogen zijn voor 
een snelle oriëntatie door politici 
en belanghebbenden. Wij zouden 
met name degenen, die in de ko
mende periode met de algemene 
belastingherziening te maken krij
gen dit boek willen aanbevelen. In 
kort bestek zijn hierin samengevat 
alle memories van antwoord op de 
ontwerpen 1960 betreffende de in
komsten-, vermogens-, loon-, ven
nootschaps- en dividendbelasting. 
Verder een duidelijke uiteenzetting 
van de voorgestelde wijzigingen en 
een vergelijking van de nieuwe 
met de thans geldende bepalingen. 
Voor degenen, die in korte tijd zich 
op de hoogte willen stellen van de 
stand van zaken van de "fiscale
mammoet" wordt hier een prach
tige kans geboden. 

HANS PAUL BAHRDT e.a.: Gibt 
es noch ein Proletariat? (104 
pag.), uitgegeven door het 
Europäische Verlagsanstalt, 
Frankfurt am Main 1962, in de 
reeks Res Novae als Band 15. 

Door zes sociologen wordt in dit 
werk een antwoord gegeven op de 
vraag gesteld in de titel van het 
boek "Gibt es noch ein Prol eta
riat?". Het gaat hierbij om twee 
uitgangspunten. Het eerste: Het 
verdwijnen van de echte armoede 
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onder de arbeiders, als gevolg van 
het Wirtschaftswunder; het twee
de, dat uit het voorgaande voort
vloeit: De tevredenheid van de ar
beiders met hun sociale positie en 
het bewustzijn van klasseonder
scheid. 
De conclusies waartoe de schrijvers 
komen zijn kort samengevat: het 
echte pauperisme is verdwenen, 
maar dat neemt niet weg, dat nog 
velen aan de rand van het be
staansminimum leven en dat het 
ook met de economische zekerheid 
nog niet zo is, als men het vaak 
tracht voor te stellen. Een interes
sante bundel waarmee wij ook eens 
worden geconfronteerd met die 
problemen waar het Wirtschafts
wunder nog geen uitkomst voor 
heeft weten te brengen. 

DRS. J. P. A. L. BORSTEN e.a. 
Reclassering in Nederland (126 
blz.), uitgegeven in de reeks 
Mens en Medemens door het 
Spectrum, Utrecht/Antwerpen 
1963. 

Ter gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan van de vereniging van re
classeringsinstellingen in Nederland 
is dit boek verschenen. Verschillen
de schrijvers behandelen de vele 
aspecten van het reclasseringswerk, 
dat ons allen sympathiek is, maar 
waar wij eigenlijk toch te weinig 
van weten. Dit boek kan ons hel
pen iets meer te weten te komen 
van het reclasseringswerk in Ne
derland over haar functie in onze 
samenleving, de omvang van haar 
werkzaamheden en haar organi
satie. 
Vooral het hoofdstuk "Samen hel-
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pen" van Th. H. van Haaren kunnen 
wij de velen die ongetwijfeld met 
veel medeleven het TV-feuilleton 
van Hans Fallada: "Wie eenmaal 
uit het schaftje eet" hebben ge
volgd, aanbevelen. Hierin vinden 
zij het antwoord, dat het forum 
ons na de uitzending onthield. 
Aanbevolen. 

MAX IMBODEN: Die politischen 
Systeme. Uitgave Helbing & 
Llchtenhahn, Basel 1962. 149 blz. 

Men kan de politieke systemen on
derscheiden naar hun uitwendige 
structuur en naar de ideeën, die 
deze systemen dragen en bezielen. 
Anders gezegd: er is een naar 
buiten en een naar binnen gekeer
de typologie mogelijk. De Zwitser
se hoogleraar Imboden verenigt 
beide in zijn boek, dat in het eerste 
deel vijf typen van politieke orde
ning onderscheidt, en in het tweede 
deel de grondvragen der politieke 
ordening (persoon en gemeen
schap, macht en gehoorzaamheid, 
representatie, ideologie etc.) be
handelt. Zijn beschouwingen zijn 
verhelderend en verscherpen het 
inzicht van de lezer in de gecom
pliceerde problematiek. Wij den
ken o.m. aan zijn onderscheid tus
sen de representatief-constitutio
nele staat en de reële volksheer
schappij. Voor de praktische poli
tiek van vandaag is het hoofdstuk 
over de pluralistische functiege
meenschap van bijzonder belang. 
Zijn kritische opmerkingen over de 
politieke partijen verdienen gron
dige overweging. Prof. Imboden 
heeft een boek geschreven, dat be
knoptheid aan helderheid paart en 
dat wij graag aanbevelen. 

HEINZ ROBERT SCHLETTE, 
SOWJET-HUMANISMUS: PRA
MISSEN UND MAXIMEN COM
MUNISTISCHER PADAGOGIK. 
Kösel, München 1960. 

Een goede inleidinQ in de commu
nistische pedagogiek, vooral in 
hfst. 111. De inleidende hfst. zijn 
wat uitvoerig, maar dit wordt ver
goed door het positieve standpunt 
dat de schrijver (overigens terecht 

kritisch) inneemt, anders gezegd: 
hij voelt meer voor het uitgangs
punt van Elisabeth Heimpel, dan 
van Gerhard Möbius al weet hij 
het goede in deze laatste schrijver 
juist te waarderen. Gevolgen? 
Makarenko wordt als een echte 
pedagoog beschouwd, iemand die 
als zodanig een plaats verdient 
naast bijv. Kerschensteineri de ge
schriften van Kalinin ter zake van 
de pedagogiek komen beter tot hun 
recht. Een aanbevelenswaardig en 
kort overzicht van de hoofdzaken. 

ERICH WASEM, JOSEPH 
SOLZBACHER, GUNTER 
BEAUGRANDi FERNSEHEN ALS 
AUFGABE. Wolfsburgreihe 3. 
Verlag Fredebeul & Koenen, 
Essen 1962. 

Een beknopt overzicht van de pro
blemen die de tv opwerpt. Vooral 
door de bijdrage van Wasem, die 
over dit onderwerp reeds een zeer 
uitvoerige studie schreef, is de bro
chure waardevol. Het geeft ook 
duidelijke inlichtingen over de si
tuatie van de Westduitse tv. 

GERHARD SCHREEB, JUGEND 
UND POLITIK. Don Bosco, Ver
lag, München 1963. 

Geleerd door ervaringen uit de 
uitgebreide literatuur die over dit 
belangrijke onderwerp bestaat, 
ben ik deze studie (die de omvang 
van een brochuurtje heeft), gaan 
lezen met weinig verwachtingen. 
Tot mijn verrassing vond ik een 
juiste probleemstelling (waarover 
ik slechts één studie ken waarvan 
hetzelfde gezegd kan worden): po
litieke opvoeding is specifiek en 
mag niet vereenzelvigd worden 
met het sociale aspect, al steunt 
het daarop i politieke opvoeding 
kan slechts vruchtbaar plaats heb
ben als zij steunt op eigen erva
ringen! Volkomen juist! Hoe dit 
dan kan gebeuren, vertelt ons dit 
waardevolle boekje. Jos J. G. 

JEANNE HERSCH: Die Ideolo
gien und die Wirklichkeit. Uit
gave R. Piper & Co. Verlag 
München 1957. 376 blz. 
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Carlo Schmid besluit zijn voor
woord tot deze Duitse vertaling 
van "Idéologies et réalité" met de 
opmerking, dat het als ondertitel 
zou kunnen voeren: Ober die Poli
tik. An die Gebildeten unter ihren 
Veröchtern! Inderdaad heeft de 
Zwitserse schrijfster Jeanne Hersch 
met dit werk een klemmend plei
dooi geleverd voor de politiek, die 
zij ontdoen wil van overbodige 
ideologische ballast, maar niet aan 
opportunisme wil prijs geven. Met 
name in haar voorwoord tot de 
Duitse uitgave laat zij duidelijk 
merken een volledige ontideologi
sering te verwerpen. De politiek 
moet en zal altijd putten uit de 
grote menselijke waarden. Wel 
waarschuwt zij tegen de totalitaire 
verleiding van iedere ideologie om 
de samenhang tussen de verschil
lende bestaansniveaus van de mens 
voor eens en altijd te willen oplos
sen. Totalitair is bv. de socialist, 
die zegt: ik wil de bestaande orde 
omver werpen, ben dus vóór de 
revolutie en tegen God! Maar to
talitair is evenzeer de conservatief, 
die zegt de privaateigendom en de 
bestaande orde met hand en tand 
te zullen verdedigen omdat hij in 
God gelooft. Dergelijke verbanden 
worden naar de mening van Jeanne 
Hersch ten onrechte gelegd. 

De schrijfster maakt van haar so
cialistische overtuiging geen ge
heim, en, gezien het onderwerp 
van haar boek, terecht. Dit bete
kent niet, dat zij geen vraagstuk
ken van algemene aard aan de 
orde stelt. Ook in onze kring 
spreekt men over ideologie en ont
ideologisering. Hersch kan helpen 
om de meningsvorming op dit ter
rein te stimuleren. Zij verrast ons 
herhaaldelijk met bondige formu
leringen en haar scherpe opmer
kingsgave. Dat wij hier en daar bij 
het lezen ook een vraagteken 
plaatsten doet aan onze waarde
ring niet af. Wij hebben het boek 
om zijn warme menselijkheid én 
zijn wetenschappelijk verantwoorde 
behandeling van de ideologieën 
met genoegen gelezen. 

ROBERT L. HEILBRONER: The 
Great Ascent, The struggle for 
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economie development in our 
time (191 blz.). Uitgegeven door 
Harper & Row, New Vork and 
Evanston 1963. 

Onder de vele geschriften, die de 
economische ontwikkeling van ach
tergebleven gebieden tot onder
werp hebben, neemt dit boek van 
Heilbroner een speciale plaats in. 
Hij vraagt een drastische herzie
ning van ons uitgangspunt in deze. 
In vele van de opmerkelijke con
clusies waartoe de schrijver komt 
zullen wij hem volkomen gelijk 
moeten geven, in andere gevallen 
zullen we misschien nog twijfelen. 
Het is echter niet belangrijk wie nu 
gelijk heeft, wel belangrijk is of 
wij met onze ideeën en in de prak
tische toepassing ervan niet een 
aantal belangrijke consequenties 
over het hoofd zien. Hierop wil 
Heilbroner ons wijzen, en dat doet 
hij op een indringende en overtui
gende wijze. 
Dit boek verdient reeds daarom 
een grote belangstelling als ook 
om de geheel nieuwe en frisse be
nadering van misschien wel het 
grootste vraagstuk van onze tijd. 

A. J. BROWN: "Inleiding tot de 
algemene economie". (256 pag.), 
uitgegeven in de Aula-reeks nr. 
120 door het Spectrum Utrecht! 
Antwerpen 1963. 

Prof. Dr. A. J. Brown, hoogleraar 
in de economische wetenschappen 
aan de universiteit van leeds, heeft 
reeds verschillende publicaties op 
economisch terrein op zijn naam 
staan. De titel van dit boek doet 
vermoeden, dat het hier gaat om 
een van de vele inleidingen tot de 
economische wetenschap, welke in 
vele gevallen eenzelfde opzet heb
ben, al dan niet aangepast aan de 
moderne ontwikkelingen. Het boek 
van Brown begint, kan men zeg
gen, waar de andere ophouden. 
Na in drie hoofdstukken de afzon
derlijke volkshuishoudingen te heb
ben besproken, gaat hij daarna 
over tot wat men noemt de "we
reldeconomie". De schrijver gaat 
dus veel verder dan de andere in
leidingen en heeft in zijn boek 
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actuele feiten en problemen als 
uitgangspunt genomen. Zo krijgen 
onderwerpen als verschillen in le
vensstandaard, bevolkingsvraag
stukken, landbouwproblemen, kort 
weg die onderwerpen, welke iede
re moderne econoom bezig hou
den, hun plaats in de algemene 
economie. 
Door de wijze van behandeling, 
door het kiezen van zijn uitgangs
punt in de actualiteit en de heldere 
en logische opbouw van het boek 
zal het niet alleen voor economen 
zijn, dat hierdoor een nieuw uit
zicht wordt geboden. 

MARKA-BOEKEN. Een uitgave 
van het Spectrum Utrecht/Ant
werpen 1963. 

Aan de reeds bestaande series 
pocketboeken, welke door het 
Spectrum worden uitgegeven, is 
een nieuwe serie toegevoegd: de 
"Marka-reeks", die zich bezig gaat 
houden met onderwerpen op het 
terrein van organisatie en efficiën
cy. 
Het is de bedoeling een keuze te 
maken uit de beste publicaties op 
dit terrein in binnen- en buitenland. 
Een redactieraad onder voorzitter
schap van Dr. Ir. H. de Boer en 
verder bestaande uit Prof. Dr. A. 
J. Diepenhorst, Prof. Ir. W. Mon
hemius, Prof. Dr. J. Pen, Prof. Ir. 
H. K. Volbeda en Prof. Dr. A. A. 
de Jong, is verantwoordelijk voor 
de keuze. Afgaande op de onlangs 
verschenen eerste vier delen van 
deze reeks kan het beste ervan 
verwacht worden. 
ROGER FALK "Modern bedrijfsbe
leid" (224 pag.), een (enigszins op 
Engeland afgestemd) geschrift, 
waarin een duidelijke uiteenzetting 
wordt gegeven over de problemen, 
welke samenhangen met de mo
derne bedrijfsvoering. 
CHRIS AGYRIS "Mens en organisa
tie in het bedrijf' (344 pag.). Het 
menselijk gedrag in de verschillen
de vormen van ondernemingen en 
organisaties, van industriële bedrij
ven tot departementen en verzeke
ringsmaatschappijen. Bijzondere 
aandacht voor de behandeling van 
human relation's programs. 
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HANS KELLERER "Sociale en eco
nomische statistiek" (283 pag). Een 
uitgebreid overzicht van de theo
rie, de techniek, het toepassings
gebied, het nut en het betrekkelijke 
van de sociale en economische sta
tistiek. 
HAROLD P. ZELKO "Moderne dis
cussie- en vergadertechniek" (224 
pag.). Voor ieder die in het dage
lijks leven leiding geeft of deel
neemt aan vergaderingen of dis
cussies. De verschillende soorten 
vergaderingen, de beste leiding 
voor ieder daarvan. Aan het einde 
van de verschillende hoofdstukken 
is een korte samenvatting alsmede 
een praktische toepassing opge
nomen. 
Gaarne brengen wij deze eerste 
delen onder Uw aandacht en zien 
met belangstelling volgende delen 
in deze reeks tegemoet. 

JHR. DRS. G. VAN BENTHEM
VAN DEN BERGH: "De asso
ciatie van Afrikaanse staten met 
de Europese Economische Ge
meenschap" (141 pag.), uitge
geven in de serie "Europese in
tegratie" door A. W. Sijthoff's 
uitgeversmij, N.V. Leiden 1962. 

De overeenkomst betreffende de 
associatie van de (18) Afrikaanse 
staten met de Europese Economi
sche Gemeenschap IS intussen ge
reed gekomen en wacht op de 
goedkeuring door de verschillende 
parlementen. De problemen rond 
deze associatieovereenkomst zijn 
er vele (geweest). In deze studie 
wordt een overZicht gegeven van 
deze problemen. Voor de betref
fende Afrikaanse Staten was in het 
EEG-verdrag een aparte regeling 
opgenomen alsmede een Toepas
singsovereenkomst, welke per 1 
januari 1963 vervangen moest wor
den door een nieuwe overeen
komst. 
De achtergronden - deels gelegen 
in de bijzondere staatkundige en 
economische banden van de mees
te der Afrikaanse landen met het 
(tot 1960) moederland Frankrijk, 
deels in de grote staatkundige om
wentelingen, waarbij deze staten 
hun onafhankelijkheid kregen 
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worden aan een onderzoek onder
worpen. In een tweede deel wor
den behandeld de nieuwe verhou
dingen, die uit de staatkundige 
ontwikkelingen in de Afrikaanse 
staten voortvloeien alsmede de 
factoren die in de nieuwe verhou
dingen in aanmerking genomen 
moesten worden. 
De ontwikkelingen, die zich sinds 
het verschijnen van het boek heb
ben voorgedaan (waaronder het 
afbreken van de onderhandelingen 
met Engeland) geven er misschien 
een wat historisch karakter aan, 
het doet echter niets af aan het 
belang van deze studie. 

PROF. DR. M. MULDER e.a. 
"Mensen, Groepen, Organisa
ties". Deel II (322 pag.). Uitge
geven door Van Gorcum en 
Comp. N.V. - Or. H. J. Prakke 
en H. M. G. Prakke, Assen 1963. 

De verwachtingen die wij uitspra
ken bij het verschijnen van het eer
ste deel van deze uitgave zijn vol
ledig in vervulling gegaan (cfr 17e 
jaargang nr 1/2, pag. 73). 
Was deel I in hoofdzaak gewijd 
aan "de mens", in dit tweede deel 
komt vooral de mens in zijn groeps
en organisatie-verbanden aan de 
orde. Welke externe factoren be
invloeden het gedrag van de leden 
van een groep of organisatie, in 
welke mate zijn de kleinere groe
pen opgenomen in de grotere or
ganisatieverbanden. Deze en an
dere kernvragen krijgen in dit werk 
een veelzijdige benadering. Voor 
ieder die zich bezig houdt met de 
problematiek van de verhoudingen 
mens-mens en mens-maatschappij 
willen wij dit boek gaarne aanbe
velen, waarbij wij in het bijzonder 
willen wijzen op het interessante 
hoofdstuk, getiteld "Tevredenheid 
in een welvaartsstaat". 

NICOLAS V. RIASANOVSKY, 
A history of Russia, New Vork 
1962, Oxford University Press, 
711 blz. 

Er is in de afgelopen jaren een 
vrij lange reeks verschenen van ge
schiedenissen van Rusland, die 
echter geen van allen aan alle 
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eisen van een kritische lezer vol
deden. Wij geloven, dat het werk 
van Riassanovsky aan zovele en 
hooggestelde eisen voldoet, dat 
men het gerust als een standaard
werk kan begroeten. Het kan daar
op aanspraak maken om verschil
lende redenen, waarvan de voor
naamste wel is dat dit omvangrijke 
werk een uitgebalanceerd geheel 
vormt, dat zowel de politieke als 
de economische, maatschappelijke 
en culturele aspecten in een groots 
panorama samenvat. 

Prof. Riassanovsky heeft zijn 
boek geschreven voor allen, die 
bewogen door de grote gebeurte
nissen van deze tijd diep willen 
doordringen in Ruslands rijke en 
dramatische geschiedenis, om zo 
het eigentijdse Rusland te kunnen 
verstaan. Wij hebben grote bewon
dering voor zijn enerzijds zake
lijke, anderzijds boeiende stijl, 
waarin een veelheid van details en 
facetten in beeldrijke hoofdstukken 
zijn verweven. Hij vermijdt pole
miek, zonder overigens zijn eigen 
weloverwogen mening achterwege 
te laten. Riassanovsky heeft niet 
geschreven voor de specialist wat 
niet wil zeggen, dat hij om een 
ieder te gerieven de zaken tot hun 
simpelste vorm heeft herleid. 
Het gebeurt niet vaak, dat men een 
boek van dit formaat feilloos kan 
noemen. Maar wii zijn van mening, 
dat deze geschiedenis van Rusland, 
behoudens op enkele kleine onder
delen, op dit predikaat aanspraak 
kan maken. Riassanovsky, van Rus
sische afkomst en thans hoogleraar 
aan de universiteit van Berkeley, 
heeft reeds de aandacht op zich 
gevestigd met werken over de Rus
sische 1ge eeuwse geschiedenis. 
Met dit boek heeft hij zijn meester
werk geproduceerd en men mag 
hopen, dat het voor zeer vele le
zers toegankelijk wordt. Wij ver
meiden nog, dat de tekst is aan
gevuld met 31 kaarten en 62 foto's. 

FEODOR STEPUN. Als ich Rus
sischer Offizier war, München 
1963, Kösel Verlag, 324 blz. 

In dit boek zijn de brieven gebun
deld, die Feodor Stepun als Rus
sisch officier in de tweede wereld-
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oorlog aan zijn vrouw, moeder en 
enige vrienden schreef. Deze bun
deling is een menselijk en christe
lijke document geworden, waarin 
de waanzin van de oorlog duidelijk 
naar voren komt. De brieven vor
men de gedachten kristallisatie van 
een diep gelovig man, die over de 
grens van de tijd heen de lezer 
van vandaag tot nadenken dwin
gen. Een ongewoon boek, dat naar 
de wortels van dood en leven tast 
en dat niet nalaat diepe indruk te 
maken. 

NENRY BARS: La politique 
selon Jacques Maritain. (244 
pag.). Collection points d'appui. 
Les Editions Ouvrières, Paris 
1961. 

De schrijver geeft een samenvatting 
van het wijsgerig denken van de 
Franse filisoof Maritain over de 
politiek. In het eerste hoofdstuk 
wordt de aard van de politiek on
derzocht vanuit de centrale begrip
pen persoon en vrijheid. Aan het 
slot vindt de lezer enkele fijnzin
nige beschouwingen over het poli
tieke oordeel. In het tweede hoofd
stuk gaat het om de politieke actie 
en de grote hedendaagse proble
men. In het centrum staat de de
mocratie, waarvan Maritain met 
name de band met het Evangelie 
heeft onderzocht. Over politiek en 
Evangelie wordt verder gehandeld 
in het derde hoofdstuk, waarin het 
onderscheid tussen geloof en poli
tiek én de "primauté du spirituel" 
in het licht worden gesteld. 

Henry Bars verdient alle lof voor 
de wijze, waarop hij zijn moeilijke 
taok heeft volbracht. Het is geen 
"citatenboek" geworden, hoewel 
Bars uiteraard rijkelijk put uit de 
vele teksten, die Maritain aan de 
politiek heeft gewijd. Hij verbindt 
zijn citaten met beschouwingen, 
waarin hij ons a.h.w. op het spoor 
van Maritain's wijsgerig denken 
zet. De grote filisoof spreekt in 
een uitgebreid voorwoord zijn 
waardering uit voor Bars' arbeid. 
Daar het onderwerp van het boek 
in ons land nog steeds volop ac
tueel is, vestigen wij graag de aan
dacht op deze uitgave. 

M. J. GERLAUD: Personnes et 
politique. (207 pag.). Collection 
points d'appui. Les Editions 
Ouvrières, Paris 1961. 

Evenals in het bovenstaande boek 
komt hier het gecompliceerde 
vraagstuk van geloof en politiek 
aan de orde. Echter is hier niet de 
wijsgeer, maar de theoloog aan het 
woord. Persoonlijk boeide ons de 
inleiding over gewijde en profane 
geschiedenis het meest, maar ook 
verderop vonden wii bladzijden, 
die ons bijzonder troffen door de 
"Iucidité", die blijkbaar het geheim 
van vele Franse auteurs is. Pater 
Gerlaud ziet de mens consequent 
in zijn relaties tot God en zijn 
evenmens, daarbij niet vergetend, 
dat de menselijke persoon een 
mysterie blijft, dat in eerbied moet 
worden benaderd. Vragen als die 
naar de legitimiteit van het kerke
lijk leergezag inzake de politiek en 
kwesties als bv. de machtsuitoefe
ning door de staat en de oorlog 
worden in het licht van deze these 
bezien. Het voorwoord is van Paul 
Barrau, die het boek na het over
lijden van Pater Gerlaud persklaar 
heeft gemaakt. 

DR. W. BANNING: De mens 
in sociale en geestelijke verhou
dingen. Een sociaal wijsgerige 
studie. (209 pag.). Volksuniver
siteitsbibliotheek, tweede reeks 
no. 69. Haarlem 1963. 

Prof. Banning is in onze kring mis
schien wat eenzijdig bekend als 
promotor van de socialistische 
doorbraaakgedachte. Dat hij ook 
een groot geleerde én een sociaal 
bewogen mens is weten allen, die 
een van zijn vele boeken hebben 
gelezen. In de hier aan te kondi
gen sociaal-wijsgerige studie toont 
hij opnieuw ziin brede visie en zijn 
gave tot helder en genuanceerd 
uiteenzetten van vraagstukken, die 
de geïnteresseerde leek doorgaans 
moeilijkheden bieden. Achtereen
volgens komen de vele facetten 
van het mens-zijn aan de orde: het 
arbeiden, het man-vrouw zijn, het 
spreken, het denken, de mens als 
stemmingswezen, als sociaal we
zen, als historisch wezen, als schep-
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per en als zichzelf transcenderend. 
Hij besluit met een beschouwing 
over de polaire spanning tussen on
bevredigd vragen en aanspreek
baarheid als wezenlijk voor mens. 
Prof. Banning wil ons de mens doen 
begrijpen in zijn hoge cultuur
prestaties, maar ook in zijn mis
daden en mislukkingen. Hij wil ons 
niet een eigen antropologie op
dringen, maar ons tot zelf over
wegen van de menselijke proble
men brengen. 
Het boek is geschreven voor een 
breed publiek, dat zich hier niet 
gewikkeld zal zien in overbodige 
geleerheid, maar zich anderzijds 
toch uitgeheven zal voelen boven 
het niveau van veel zgn. populair
wetenschappelijke lectuur. 

BORIS MEISSNER e.a., Der War
schauer Pakt, Keulen 1962, Ver
lag Wissenschaft und Politik. 

Dit is een uitgave in de hier reeds 
eerder besproken reeks IIDokumen
te zur Ostrecht", uitgegeven onder 
auspiciën van de Universiteit van 
Kie en onder de voortreffelijke 
leiding van prof. Meissner. 
Dit deel behandelt dus het pact van 
Warschau en bevat wederom een 
schat aan gegevens. Het bevat een 
indringende analyse van de aan dit 
pact verbonden volkenrechtelijke 
en politieke problemen en is aan
gevuld met talrijke oorspronkelijke 
teksten. Een waardevol bezit dus 
voor degenen, die iets dieper in 
de constructie van de politieke en 
militaire samenhang in Oosteuropa 
willen ingaan. 

DR. E. ABMA: leiding en leden 
in landbouwcoöperaties. J. A. 
Boom & Zoon, Uitgevers te 
Meppel. 1962. 189 blz. 

De ondertitel van dit boek ver
klaart waarom het onder de aan
kondigingen in dit blad op zijn 
plaats is. Merkwaardig dat het een 
Engelse ondertitel is: IIDemocracy 
in Dutch farmers' co-operatives". 
De schrijver heeft onderzocht, of 
en in hoeverre van de Nederlandse 
landbouwcoöperaties gezegd kan 
worden, dat zij democratisch zijn, 
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niet alleen volgens hun structuur, 
maar ook en vooral gezien hun 
feitelijke werking. Democratie de
finieert hij als een gezegsrelatie 
waarin zij die aan het gezag on· 
derworpen zijn zeggenschap heb· 
ben over gezegsdragers en gezags
uitoefening. 
Onderzoekingen van anderen had
den al geleerd, dat verenigingen in 
veel gevallen als vanzelf in de loop 
van hun bestaan een oligarchisch 
karakter krijgen. De auteur laat 
aan de resultaten van zijn eigen 
onderzoek een bespreking van de 
sociologische literatuur voorafgaan, 
waarin de verhouding tussen lei· 
ding en leden in verenigingen in 
het al~emeen aan de orde is. Veel 
van die literatuur is afkomstig uit 
de Verenigde Staten en heeft op 
vakbonden betrekkin!i). In ons land 
is de literatuur op dit gebied nog 
zeer schaars. 
Zich baserend op de uitkomsten 
van zijn onderzoekingen, de ene 
in de jaren 1953/1954 en de andere 
in de periode 1957/1959, onthult de 
auteur allerlei kenmerken van de 
leden van coöperaties, hun hou· 
ding tegenover hun vereniging en 
hun kennis van de gang van zaken. 
De vragen waar alles om draait 
zijn: leeft bij de leden de wens om 
invloed op de gang van zaken in 
de vereniging uit te oefenen, en 
vervolgens: zijn zij in staat, bezit
ten zij dek ennis en de bekwaam
heid, om dat te doen? 
Aan de andere kant worden de 
tijdens de onderzoekingen verza
melde gegevens over de leiders 
besproken. Zijn zij bereid om in
vloed van de leden toe te laten, 
geven zij de leden daar voldoende 
gelegenheid toe? Deze kant van de 
zaak wordt minder uitvoerig be
handeld; de nadruk valt op de 
houding van de leden. Het vrij' om
vangrijke statistische materiaa, dat 
zowel formele aspecten als gege
vens inzake het gedrag omvat, 
heeft ook grotendeels betrekking 
op de leden. Zo zijn er bijvoor
beeld interessante gegevens over 
de verk ezing van bestuursleden en 
het bezoek aan vergaderingen op
genomen. 
Wanneer de schrijver zijn conclu-
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sies gaat trekken, maakt hij ge
bruik van twee criteria. één aan de 
zijde van de leden en één aan de 
zilde van de leiders. Hij beschouwt 
een vereniging als democratisch in
dien de leden actief en de leiders 
responsief zijn; aan het andere 
uiterste ligt de vereniging met pas
sieve leden en eigenmachtige lei
ders, die als een oligarchie be
schouwd kan worden. Daartussenin 
liggen twee andere combinaties. 
Die van actieve leden en eigen
machtige leiders levert een con
flictsituatie op. De combinatie 
waarin responsieve leiders passie
ve leden onder zich hebben betitelt 
de auteur als een pseude-oligar
chie. Deze combinatie acht hij ty
perend voor het grootste deel van 
de Nederlandse coöperaties. Ge
geven de passiviteit van de meeste 
leden en de veelal technische on
mogelijkheid tot actieve invloed 
van de leden, hecht hij grote waar
de aan de democratische structuur 
van de coöperaties volgens wet en 
statuten en aan een democratische 
gezindheid van de leiders. 

Het boek verdient de aandacht van 
al degenen, die de democratie in 
onze verenigingen ter harte gaat. 
Hoewel strikt wetenschappelijk 
naar opzet en methode, is het vlot 
geschreven; nergens een spoor van 
sociologische geheimtaal of zwaar
wichtige stijl. 

CHRISTIAN GRAF VON KROC
KOW, Soziologie des Friedens, 
Gütersloh 1962, 240 blz., C. Ber
telsmann Verlag. 

In de reeks van de door deze uit
geverij verzorgde serie "Krieg und 
Frieden" verschenen drie gebundel
de beschouwingen van prof. von 
Krockow over het Oost-Westcon
flict. 
De eerste beschouwing houdt zich 
beziQ met een interpretatie van de 
politieke philosophie van Hobbes, 
de tweede is een kritische beoor
deling van de belangrijkste moder
ne sociologische theorieën (Talcott, 
Parson, Dahrendorf met name), 
waarop dan de lijnen worden ge
trokken van een sociologische ana
lyse van het vredesbegrip. De der
de beschouwing is dan een poging 
een diepgaande en vergelijkende 
analyse te maken van de sociale 
structuren van Oost en West, om 
daarmede de maatschappelijke 
oorzaken van het Oost-Westcon
flict bloot te leggen. In een slot
woord voegt de auteur prespectie
ven van de toekomstige ontwikke
ling tesamen met de politieke be
oordeling van de huidige situatie. 
Een alleszins interessant boek van 
de hand van een bekend sociol
oog, dat vooral bij diegenen be
langstelling zal vinden, die de hier 
in Nederland verschenen studies 
over vraagstukken van oorlog en 
vrede geraadpleegd hebben. 
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Schaepman en het isolement 
der Nederlandse l(atholiel(en 

DOOR DR. J. A. BORNEWASSER 

NUMMER 6 

In augustus was het 80 jaar geleden, dat Schoepmans "Proeve 
van een Partijprogram" verscheen. Bij gelegenheid hiervan wil de 
redactie gaarne de rede publiceren, welke dr. Bornewasser heeft 
gehouden op de officiële Schoepman-herdenking van 2 februari j.l. 
te Tubbergen. 

De historicus die tot taak heeft, Tubbergens grootste zoon vandaag 
in diens geboorteplaats te herdenken, zag zijn hier volgende woorden 

als rede aangekondigd. Met een wat bescheidener term hebben organisa
toren van een Schoepman-herdenking kennelijk niet tevoorschijn willen 
komen. De naam immers van de met de gave van welsprekendheid 
geboren Schaepman, wiens kleinste uiteenzettingen zelfs tot redevoeringen 
uitgroeiden, roept onvermijdelijk associaties op niet alleen met luid
ruchtige poëzie in alexandrijnen, maar ook met galmende rhetorica, met 
meeslepende en bezielende woorden. Na een spreekbeurt van deze rede
naar heeft de schrijver van de Camera Obscura ooit gezegd, dat niemand 
wist of verlangde te weten, "hoeveel of hoe weinig minuten dr. Schoep
man gesproken heeft." Over zijn ongeëvenaard oratorisch vuur doen vele, 
veelal met legende doorweven verhalen de ronde. Wellicht is dat over 
een losschietende en temidden van zijn gehoor belandende manchet het 
meest aanjagende, en dat over het coram publico onder water dompelen 
van het bezwete redenaarshoofd het minst esthetische voorbeeld van wat 
"de doctor" zoal presteerde. 
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Het zal u niet verbazen, dat een historische bezinning naar aanleiding 
van twee, heden tezamen te herdenken Schaepman-jaren 1) dit aspect van 
het verleden verder buiten beschouwing wil laten. Ook zult u, die slechts 
over Schoepman gaat horen, willen weten dat aan de spreker een goed 
half uur is toegemeten. 

Herman Schoepman stierf zestig jaar geleden, op 21 januari 1903, te 
Rome, stad van zijn kinderlijk-trouwe pausverering en van zijn bezieling. 
Deze populaire, maar door velen van zijn meer ontwikkelde geloofsgeno
ten gevreesde en verguisde geweldenaar werd al spoedig na zijn dood 
een legendarische figuur, om na de Tweede Wereldoorlog in politiek 
verschillend geaarde katholieke kringen als lichtend baken in de voor 
Nederlandse begrippen woelige politieke zee te fungeren. Terwijl - on
danks meer dan duizenden bladzijden op bronnenmateriaal berustende 
literatuur - historisch-wetenschappelijk nog allerlei werk over hem valt 
te verrichten, heeft de politieke strijd zich van de man die men graag 
noemt stichter van "de" katholieke partij, meester gemaakt. Sommige 
katholieken, voorstanders van de z.g. "doorbraak", beriepen zich op hem, 
nadat zij tot de Partij van de Arbeid waren toegetreden. Aan de andere 
kant distantieerden zich conservatief georiënteerde katholieken van een 
vooruitstrevende K.V.P.-politiek, en namen in 1953, een halve eeuw na 
Schaepmans dood, diens herdenking te baat om zich voor hun afzondering 
op de gevierde staatsman te beroepen. De Katholieke Volkspartij tenslot· 
te, opvolgster van de door Schaepman met moeite voorbereide Roomsch· 
Katholieke Staatspartij, toetste de argumenten van "de doctor" en zijn 
"Proeve van een Program" van 1883 aan de nieuwe situatie, en wist zich 
in haar partijorganisatie Schaepmans erfgename. 

Dit touwtrekken om de historische persoon heeft bedenkelijke aspecten: 
het brengt eerder verwarring dan verheldering en rijt vaak de totaliteit 
van het verleden in op zichzelf nietszeggende stukken uiteen. Zijn blik 
beperkend tot de vaderlandse geschiedenis wordt de historicus b.v. ge
troffen door het feit dat Bilderdijk, in zijn romantische afwijzing van 
rationalisme en cosmopolitisme, door fascisten en nationaal-socialisten tot 
een der hunnen werd verklaard. Heel wat minder ongerijmd, doch niette
min vruchteloos, is het zich met voorrangsrecht toeëigenen van Groen 
van Prinsterer door de Anti-Revolutionaire Partij enerzijds en de 
Christelijk-Historische Unie anderzijds. Groen was in zijn eigen termino
logie zowel "anti-revolutionnair" als "christelijk-historisch", maar de 
beide tegenwoordige politieke erfgenamen zien, de één via Kuyper, de 
ander via De Savornin Lohman, in zichzelf de lijn van Groen het zuiverst 
doorgetrokken. 

Het heeft zeker zin, het actuele standpunt en het erfgoed der verwan
te vaderen met elkaar te verbinden, mits dit niet leidt tot een projectie 
van het heden in het verleden. Zo bieden woord en geschrift van dr. Her
man Schaepman, die de voorbarige slagzin van de Warmondse seminarie
professor Cornelis Broere: "De Katholieken maken een politieke persoon
lijkheid uit" 2) pas zinvol heeft gemaakt, een schat van gegevens, het 
overdenken voor de huidige katholieke politicus ongetwijfeld waard. Maar 
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men late Schoepman buiten geding, wanneer men zijn conclusies voor 
het heden trekt. Hij is noch de doorbraakman, noch de conservatief, 
noch de exclusieve raadsman van de K.V.P. Hij is de staatsman van 
het eind der vorige eeuw, die de fundamenten legde van een toen door 
hem noodzakelijk geachte katholieke partij, en die de voor die tijd even
eens heilzaam gebleken Coalitie bouwde. Hijzelf hield aan zijn geloofs
genoten voor, dat de beginselen van het door hem geconcipieerde partij
program gekozen waren "uit de vrije gevolgtrekkingen, waartoe de 
eischen van het leven aanleiding geven". 3) Zijn eigen, zeer persoonlijk 
politiek optreden maakt bovendien duidelijk, dat deze partijman, met zijn 
beklemtoning van "vrije kwesties", het leven in katholiek partijverband 
niet als een dwangbuis-systeem wilde zien. Overigens: Schoepman ver
loochende meermaals openlijk zijn "groene jaren" en was zich zó bewust 
van zijn groei, dat het tegen zijn geest zou zijn, zijn eenmaal gedane 
uitspraken te verabsoluteren, en hem voor de eigen, voor geheel andere 
omstandigheden bestemde partijwagen te spannen. 

Het algemeen geestesmerk van Schoepman moge echter alle katholie
ken tot leidraad dienen: dat van de trouwe zoon der moederkerk, die hij 
met welke wereldontwikkeling ook dorst te confronteren; dat van de 
vurige vaderlander, die de katholieken op hun rechten èn plichten wees; 
dat van de rechtvaardige priester, die tot christelijk-sociaal wegbereider 
wist te evolueren. Heel zijn werken werd gedreven door de drang, zijn 
vaderlandse geloofsgenoten uit hun geestelijk isolement te halen en hen 
volledig in te schakelen in de Nederlandse natie, tot zegen van katholieken 
en vaderland beide. 

Het zij mij vergund, voor deze laatste, allesoverheersende betekenis 
van Schoepmans leven zo dadelijk in het bijzonder uw aandacht te vra
gen. Nu wij hier bovendien willen gedenken, dat in de zomer van 1883, 
bijna tachtig jaar geleden dus, Schaepman zijn "Proeve van een pro
gram" het licht deed zien, bestaat hiertoe gerede aanleiding. Niet ten 
onrechte immers worden de in dit geschrift ontvouwde denkbeelden in 
belangrijke mate verantwoordelijk geacht voor het politieke isolement der 
Nederlandse katholieken, dat ongeveer in dezelfde tijd door een confes
sionele organisatiedrang op vele terreinen des levens is gevolgd en bege
leid. Deze doorgaans principieel gestelde isolementshouding, zo typerend 
voor het emancipatieproces der katholieken in Nederland, kan thans in 
strijd lijken met wat Ariëns bij de dood van zijn vereerde leermeester 
getuigde: dat "hij de boeien geslaakt heeft, waarin onze eigen schuchter
heid ons gevangen hield". 4) Maar dat hij - gelijk zijn trouwe mede
strijder Kolkman 5) het uitdrukte - de katholieken heeft "ontbolsterd" 
(voorwaar een bij uitstek bevrijdende bezigheid!) moge ons duidelijk 
worden, wanneer wij Schaepman in perspectief van een langer verleden 
bezien. Slechts door hem aldus te beschouwen doen wij hem geen onrecht 
aan, en kan hij genoegzaam èn naar waarheid èn naar zijn werkelijke 
betekenis worden geschetst. 

Vader Schaepman bewoonde met zijn gezin, waarin Herman de oudste 
van zeven kinderen was, een oude havezate in het landelijke Tubbergen. 
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Hij oefende er als burgemeester de wereldlijke macht uit over een uit
gesproken katholieke bevolking, De geestelijke macht lag in de blijkbaar 
vèrstrekkende handen van de pastoor, die het - gelijk ons door een zich 
"ernstig en luimig" genoemd tijdgenoot wordt meegedeeld - bijvoorbeeld 
klaarspeelde, dat tijdens de kermis zijn parochianen stipt om acht uur 
's avonds de herberg uit waren. 6) Was toen in zo'n katholieke dorpsge
meenschap de kerk dus geenszins teruggedrongen tot het godshuis zelf, 
de staat werd er vertegenwoordigd door een overtuigd katholieke burger
vader, die zich tot de volbloed papo-thorbeckianen rekende. Herman 
Schaepman groeide op in een tijd dat een deel der vaderlandse katholieken 
in het politiek liberalisme - belichaamd in Thorbecke, die kerk en staat 
strikt gescheiden hield - hun belangen het best gewaarborgd achtte. 
Voorzeker geen ongerijmde houding van dit, ons voorgeslacht, voor wiens 
grootouders de praktische toepassing van de beginselen der Franse Revo
lutie het definitieve einde van het schuilkerktijdperk had betekend, en 
dat zelf door de in menig opzicht "revolutionaire" grondwet van 1848 
principieel werd verlost van de autocratische verzorgingsstaats-ideeën in 
de trant van koning Willem I. 

Het liberaal-katholicisme, dat de jeugdige Schaepman in zijn vader 
vlees en bloed zag geworden, heeft in Nederland - in tegenstelling tot 
Frankrijk met zijn katholiek ancien régime-verleden - niet tot extreme 
heterodoxe standpunten aanleiding gegeven. Voor diegenen onder de 
katholieken, die in die tijd min of meer in het kielzog van Thorbecke 
voeren, was het vrijheidsbeginsel allereerst een praktische leuze. Zij stel
den zich naast de liberalen, zonder een bewuste verzoening van kerk en 
liberalisme na te streven. "liberaal en katholiek", zo is terecht de enige 
invloedrijke papo-thorbeckiaan mr. L. D. Storm onlangs getypeerd. 7) 
Toch zijn de meer leerstellige invloeden van mannen als De lamenais, 
lacordaire, Montalembert, en Dupanloup niet geheel zonder invloed 
gebleven, De gelovige bezieling is hierdoor echter eerder verstevigd dan 
geschaad, Vurige geloofsijver immers heeft ook aan de wieg gestaan van 
het Franse liberaal-katholicisme, dat juist om wille van geloofsbehoud 
zich in de post-revolutionaire tijd had verzet tegen de heilloos gebleken 
en opnieuw dreigende vereenzelviging van de kerk met een conservatieve 
maatschappijvorm, waarin troon en altaar elkaar nauw verbonden wisten. 

De ontsporing van de onevenwichtige De lamenais en de verdachtma
king van de groep Montalembert-Dupanloup door de ook in Nederland 
school makende Veuillot hebben dit onomstotelijk feit teveel in de scha
duw gelaten. 8) Alberdingk Thijm en Nuyens, wier geloofsovertuiging en 
daaruit voortvloeiend baanbrekend werk op katholiek cultureel terrein 
boven iedere twijfel verheven zijn, dienen tegen de achtergrond van hel 
contemporaine liberaal-katholicisme in Frankrijk te worden gezien. Tien
tallen jaren lang heeft de plattelandsarts Willem Nuyens - als historicus 
autodidact, maar stuwkracht voor een geschiedbeoefening door de Ne
derlandse katholieken - gemeend, dat een versterkt openbaar optreden 
van zijn geloofsgenoten mocht worden verwacht, wanneer zij in de lijn 
van de liberale vrijheidsopvatting individueel hun politiek gewicht in de 
schaal legden. In 1866 noemde hij zich nog "door sympathieën een Thor-
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beckiaan, en van overtuiging een katholiek Liberaal, (geen liberaal katho
liek)". 9) langzamerhand zag hij echter in, dat de Nederlandse katho
lieken "een band, die ons wat nauwer aan elkander sluit" op politiek 
terrein van node hadden, en zo begroette hij Schaepmans Proeve met een 
"wij hebben dan eindelijk een program I" 10) De kunstzinnige Josef Alber
dingk Thijm, hoewel in zijn politieke ideeën weinig doordacht en zeker 
geen uitgesproken liberaal, bleef in zijn diepste wezen de papo-Thorbeckiaan, 
toen hij naar aanleiding van hetzelfde geschrift getuigde: "ik geloof ook 
niet aan de mogelijkheid noch oorbaarheid eener katholieke partij. Daar-
voor worden wij hier te lande niet genoeg gekneveld ...... " 11) 

De jonge Schaepman daarentegen, in 1867 tot priester Gods gewijd, was 
door zijn jeugdig temperament welhaast gepredisponeerd, om - zoals 
hij zelf rond 1870 vanuit Rome schreef - met hart en ziel "Ultramon
taan behoorende tot de uiterste uitraas" te zijn. 12) Nog in zijn theologan
ten-jaren had hij twee vurige pausgedichten vervaardigd, vol heilig ont
zag voor en gepassioneerde verheerlijking van zijn opperherder, die kort 
tevoren het liberalisme had veroordeeld en die een uitzichtloze strijd 
tegen de liberale vijanden van de Kerkelijke Staat meende te moeten 
volhouden. Tijdens zijn verblijf in de pausstad was de vurige, talentvolle 
jongeman onder invloed gekomen van de Franse journalist Veuillot, de 
felle polemist van het dagblad L'Univers, die in zijn vaderland niet afliet 
zijn geloofsgenoten van het type Montalembert en Dupanloup te verket
teren. In de tijd dat de pauselijke infallibiliteit werd afgekondigd, spande 
ook Schaepman deze soms verder dan oorbaar mocht heten, en kwispel
de hij nog onvervaard met de onfeilbaarheidsstaart, hetgeen hij later 
terecht zelf in zijn tegenstanders zou laken. Vooral door Veuillots toedoen 
was de term "ultramontaans" gemonopoliseerd voor een strijdbaar katho
licisme, dat een door heilig vuur veroorzaakte vonkenregen deed neer
dalen, maar verstoken was van wijze matiging. Met een aan De lamenais 
verwante heetgebakerdheid richtte het zich tegen hen die in het prak
tische leven de Revolutie wilden aanvaarden en haar in het voetspoor van 
dezelfde De lamenais wilden dopen. 

In de felle controverse binnen het Franse katholicisme stond de Pius
IX-vereerder Schaepman aanvankelijk volledig aan Veuillots kant. 
Mèt zijn paus verheerlijkte hij de oer-reactionaire troonpretendent der 
Bourbons, de graaf van Chambord. Hoe principieel anti-liberaal, ja, 
hoe praktisch conservatief in den beginne zijn plaatsbepaling in de politie
ke tegenstellingen van zijn dagen wel was, blijkt uit de gloed waarmee 
hij in een aan Joseph de Maistre gewijd opstel van 1875 deze contra
revolutionaire edelman, vertegenwoordiger van het restauratie-katholicis
me na de val van Napoleon I, heeft beschreven. Voor de "denker en 
ziener" De Maistre was de Revolutie de satan; redding en verlossing 
echter waren geïncorporeerd in de paus. "De Revolutie en de Paus, de 
historie van den mensch in eigen waanzin en in eigen kracht gewrocht 
en de historie door God gegeven en in gehoorzaamheid aan God voor!
gezet en voltooid, ziedaar de groote gedachte, die het geheele werk van 
de Maistre beheerscht", 13) aldus Schaepman in grote bewondering. 

In 1878, toen Schaepman voor een akademisch gezelschap op bijna 
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Bilderdijkiaanse wijze de wereldgeschiedenis overzag - hij karakteri
seerde ooit Bilderdijks hoogst partijdige geschiedwerk als "echt, van 
het echtste, dat in Nederland bestaat" 14) - poneerde hij als dè tegen
stelling van zijn "grootse eeuw" het "voor en met" en het "zonder" 
God in staat en maatschappij. Daarbij sprak hij echter tevens als zijn 
overtuiging uit, dat uit de Reformatie door onvermijdelijke consequentie 
de revolutie was voortgekomen. 15) Zo paste het in Schaepmans denken, 
dat hij enerzijds nog in hetzelfde jaar 1878 de strijd der orthodoxe protes
tanten voor de bijzondere school "pijnlijk" vond, omdat zij slechtst prote
tanten waren, "die anders protestants zijn dan de anderen": volgens hem 
waren namelijk in de christelijke historie van het politieke leven in ons 
land "het nationalisme en het liberalisme even oud en even jong als de 
orthodoxie". 16) Raak was dan ook het woord van Alberdingk Thijm, toen 
hij over een verhouding als die tussen Groen en Schaepman van tegelijker
tijd "vriend en vijand" sprak. 17) 

Alvorens te bezien, in hoeverre Schaepmans vormingsjaren uiteinde
lijk gevolgen hebben gehad voor het isolement der Nederlandse katholie
ken, moet op twee punten met nadruk worden gewezen. Want het heeft 
wellicht menigeen uwer bevreemd, dat ik Schaepman, wiens blijvende 
verdienste het is geweest, met menig liberaal in een persoonlijk harte
lijke verhouding te hebben gestaan en met orthodoxe protestanten in 
coalitie te zijn gegaan, tot nu toe in een zo scherpe toepassing van zijn 
credo-pugno-devies voor u heb moeten laten horen. Men doet echter de 
waarheid geweld aan, door deze erflater van Nederlandse beschaving te 
benaderen zonder allereerst op de ontwikkeling in zijn denkbeelden te 
letten, en zonder vervolgens te bedenken dat zijn historische betekenis 
heeft gelegen in het praktisch handelen. In het stellen van de politieke 
daad, die de kunst van het geven en nemen alsmede een gevoel voor 
het juiste midden tussen beginselloosheid en Prinzipienreiterei vereist, 
dáárin ligt - zoals dadelijk nog nader zal worden aangetoond - Schaep
mans historische betekenis. Van hem moet, evenals van Thijm, worden 
gezegd, dat hij soms rechtlijniger is voorgesteld dan hij is geweest, maar 
ook: dat hij teveel prakticus en misschien ook wel dichter was, om als 
denker op het gebied van staatsrecht en sociale wetenschappen voor 
zijn volgelingen een systematische en betrouwbare gids te kunnen zijn. 

Wat het tweede punt aangaat: ik ben ervan overtuigd, dat met de ver
vuiling van de bij een Schaepman-herdenking in 1928 geuite wens, om een 
verhandeling geschreven te zien over "Schaepman als historicus" 18), 
wèl de wetenschap zal zijn gediend, maar niet de roem en de actualiteit 
van het studieobject, die de herdenkingsredenaar er toen nog van ver· 
wachtte. Ook zou een studie over "Schaepman en de tolerantie" of 
"Schaepman en de andersdenkenden" waarschijnlijk tot conclusies leiden 
die minder verwacht lijken aangaande de joviale parlementariër, die im· 
mers naar het oordeel van een liberaal journalist geen personen doch be
ginselen met zijn klewang doorboorde. 

Wat Schaepmans evolutie betreft: het is een van Gerard Broms 19) 
trouvailles geweest, dat hij ruim een kwart eeuw geleden in grote lijnen 

214 

l 

de 
XI 
ge 
pc 
ve 
on 
Cc 
gE 
ge 

pr 
pr 
de 
es 
pc 
2C 
vc 
Sc 
er 
gE 
pr 
dl 

In' 

inl 
ge 
Sc 
re 
au 
ge 
lit 
kE 
te 
ge 
gE 
dE 
ni 
dE 
hE 
pc 

ne 
tiE 
cc 
gE 
mi 
ve 



des doctors groei van tijdgenoot van Pius IX naar tijdgenoot van leo 
XIII heeft aangegeven en daarmee na hem komende biografen een vin
gerwijzing gaf, die zij overigens niet ten volle hebben benut. Zoals de 
paus van de anathema's en de afweer plaats maakte voor die van de 
verzoening en het zich aanpassen aan gewijzigde omstandigheden, zo 
ontwikkelde Schaepman zich van de onbesuisde banvloekschrijver der 
Corviniana (een reeks artikelen, die hij later dan ook niet voor herdruk 
geschikt achtte) tot de soepeler en bij zijn politieke tegenstanders alom 
gerespecteerde volksvertegenwoordiger. 

In de politieke arena van het Binnenhof, waar hij in 1880 als eerste 
priester in de geschiedenis van de Tweede Kamer binnentrad, heeft de 
principiële bestrijder van het liberaal-katholicisme de basis gelegd voor 
de praktische verbondenheid tussen zijn geloofsgenoten en de natie. "On 
est dans ce bas monde pour quelque chose et il semble bien que j'y sois 
pour la politique", zo had hij een jaar tevoren aan een vriend geschreven. 
20) Er lag een profetische juistheid in deze woorden. In het Nederland 
van de jaren tachtig der vorige eeuw hadden de katholieken de priester 
Schaepman nodig, om op de huidige dag - na verworven gelijkstelling 
en in volwaardige deelneming aan het nationale leven - de tegen hem 
geschreven woorden van de socialist Quack, dat het niet de taak der 
priesters is, om "over de straten als politieke verkiezingsagenten te 
draven" 21) in hun algemeenheid te kunnen beamen. 

Terwijl het in zichzelf verdeelde Franse katholicisme wat betreft zijn 
invloed op het maatschappelijk leven volkomen op dood spoor raakte, had 
intussen in Duitsland "der politische Katholizismus" concrete gestalte 
gekregen in de Centrum-partij. Op de Akense katholiekendag van 1 879 gaf 
Schaepman tegenover zijn Duitse geloofsgenoten uiting aan wat hem 
reeds enige jaren eerder als ideaal was beginnen te boeien: "Nun werden 
auch die Katholiken Hollands das Beispiel Deutschlands dankbar befoI
gen, so dass sie einig und organisiert do stehen!" 22) De polyglottische 
literatuurverslinder, die in Rome ook geleerd had internationaal te den
ken, distantieerde zich niet alleen steeds meer van Veuillot, maar vond 
tevens in het Duitse voorbeeld inspiratie, om de Nederlandse katholieke 
gemeenschap, krachtens traditie sterk op de oudste dochter der Kerk 
georiënteerd, voor een krachteloosheid in Franse stijl te behoeden. Zweef
de hem daarbij eerst een. Nederlands "Centrum" voor ogen, waarin ook 
niet-katholieken een politiek huis zouden kunnen vinden, uiteindelijk werd 
de Proeve van 1883 een concept-program voor een katholieke partij, zij 
het uitdrukkelijk geen "leerstellig program" en niet voor een "kerkelijke 
partij". 23) 

De geringe weerklank, het ijzig stilzwijgen, ja de aanvankelijk nog toe
nemende tegenwerking, die deze uitgewerkte roep om politieke organisa
tie in de daarop volgende jaren ondervond, zijn overbekend en aan een 
camplex van omstandigheden te wijten. Zij hangen o.a. samen met het 
gebrek aan vertrouwen, waarop de onvermoeibare parlementariër Schaep
man in eigen kring stiet. Noemen wij als concrete voorbeelden de menings
verschillen tussen hem en zijn meeste geloofsgenoten omtrent zijn voor-
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waardelijke steun aan een wetsontwerp tot persoonlijke dienstplicht, om
trent zijn groeiend inzicht in de noodzakelijkheid van uitgebreider kies
recht, en nog wat later, omtrent zijn aanvaarding van de leerplicht. Niet 
in de laatste plaats was Schaepman tot zijn eenzame overtuiging aan
gaande deze praktische punten gekomen dank zij een zich verdiepend 
sociaal besef, in welk opzicht de grote meerderheid der stemhebbende 
katholieken de tekenen des tijds niet op het juiste moment heeft verstaan. 
Voornamelijk uit de traagheid en behoudzucht van de katholieke bour
geoisie, tot wier dovemansoren Leo XII l's encycliek Rerum Novarum 
van 1891 zelfs door middel van Schaepmans versterkersgeluid niet vol
doende doordrong, valt de beschamende bejegening te verklaren, die deze 
parlementaire pionier der katholieke politiek van de toekomst werd aan
gedaan. 

Het verzet tegen de verwerkelijking van de Proeve, waarin de sociale 
paragraaf overigens nog al te veel van de caritas verwachtte, kan dan 
ook over het algemeen moeilijk aan principieel verzet tegen het politiek 
isolement worden toegeschreven. Naast bezwaren tegen Schaepmans 
vooruitstrevende koers was er een historisch verklaarbare en maar moei
lijk te overwinnen onwennigheid aan maatschappelijk optreden onder 
katholieke signatuur. Maar er waren nog andere oorzaken. 

Het is dienstig in te zien, met welke praktische doeleinden Schaep
man zijn Een Katholieke Partij Proeve van een Program het licht deed 
zien. Dit vandaag bijna tachtig jaar oude artikel, eerst gepubliceerd in 
het tijdschrift Onze Wachter, maar daarna ook als uitvoerige brochure 
apart verschenen, is geboren uit des schrijvers behoefte aan een politieke 
samenwerking tussen protestanten en katholieken. Naar zijn realistisch 
geworden oordeel was zij de enige mogelijkheid om onder de vigeur 
van het meerderheids- of districtenstelsel het liberale overwicht in de 
politiek te doorbreken. Om nu met de door Abraham Kuyper enige jaren 
tevoren in de A.R.-partij georganiseerde orthodoxe protestanten in zee 
te kunnen gaan, was een equivalent katholiek partijverband een gebieden
de eis. "Evenmin als onzerzijds een christelijk-gereformeerde wegens zijn 
belijdenis als kandidaat kan worden aangenomen, kan men van anti
revolutionairen vorderen, dat zij een katholiek aanvaarden alleen wegens 
zijn Credo", 24) aldus Schaepman in zijn inleiding tot de Proeve. 
Abraham Kuyper drukte het van zijn kant zó uit, dat hij in zijn onder
handelingen met de Roomsen "geen anti-liberaal amalgama zonder leidend 
beginsel" wenste. 25) Nu waren er ongetwijfeld papo-thorbeckiaanse resi
duen werkzaam, om Schaepmans plannen in deze te dwarsbomen. Afkeer 
van calvinistische agitatie en machtsontplooiing was hiervan wel het meest 
sterke, zij het niet meest edele overblijfsel. De Aprilbeweging van 1853 
zat velen nog te vers in het geheugen, om de zwenking naar de Coalitie 
zonder meer mee te kunnen maken. Een man als Thijm bijvoorbeeld, 
terecht wegens zijn voorbeeldige belangstelling voor en bijdrage aan het 
nationale cultuurleven gestempeld tot naamgever van de in het Thijm
genootschap verenigde katholieke wetenschapsbeoefenaars, kan zich alleen 
maar ergeren aan een samenwerking met calvinisten; spottend deelde 
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hij in 1882 mee, niet te willen geloven "dat de Groenianen tegenswoordig 
heel best binne". 26) 

En toch waren de kansen voor een vruchtbaar papo-thorbeckianisme 
reeds lang verkeken, en waren Thorbecke en zijn liberalisme even dood 
als het in vrijzinnigheid, a-religiositeit en anti-kerkelijkheid toenemend 
liberalisme van de schoolwet van 1878 levend was. Door Kuyper een 
tweede "Scherpe Resolutie" genoemd veroorzaakte deze wet, die subsidie 
voor de bijzondere school onder een geforceerd beroep op nationale een
heid de pas afsneed, de klove tussen anti-kerkelijk links en positief
gelovig rechts. Zo kwam de moeizaam gebaande weg naar de Coalitie 
toch langzamerhand vrij, en op deze tocht zou de politieke band tussen 
katholieken een deugdelijk houvast moeten bieden. Pas veel later echter, 
in 1897, werd de band gesmeed, toen Schaepman erin slaagde het een 
jaar eerder vastgestelde program der katholieke Tweede-Kamerleden, in 
grote lijnen zijn program, door de katholieke kiesverenigingen in den 
lande te laten onderschrijven. 

Da! ook persoonlijke geraaktheid ten aanzien van de vaak autoritair 
optredende stuwer aan deze lange tussenduur van veertien jaren schuld 
heeft gehad, staat buiten kijf. De persoon heeft zijn eigen zaak in de weg 
gestaan, zo heeft Brom ons wel wat al te scherp willen duidelijk maken. 
Maar ook de Schaepman-kenner Witlox heeft uitvoerig aangetoond, hoe 
spoedig de temperamentvolle baanbreker, wiens joyeuze luidruchtigheid 
heel wat fijngevoeligheid trachtte te verbergen, vaak in overgevoelig
heid "jalouserend" werd. Wie ziet hierin niet de défauts de sa qualité, 
de beperktheden van een groot man, die ze zelf als hinderlijk ervoer 
en er tegen heeft gevochten? 

Wie na het lezen van een Schaepman-biografie de balans opmaakt van 
dit welbestede, in dienst aan het maatschappelijk welzijn opgeteerde le
ven - het omvatte een kortere spanne tijds dan wij thans al weer van 
zijn dood afstaan - wordt getroffen door het wat paradoxaal aandoende 
feit waarop ik aan het begin van mijn uiteenzetting doelde. Het katho
lieke vo!ksdeel dankt het uiteindelijk inzicht in de noodzakelijkheid van 
zijn eenheid op staatkundig terrein, van een politiek isolement dus, aan 
de priester die vanaf zijn Haagse entrée joyeuse met woord en daad 
ditzelfde volksdeel en het vaderland dichter tot elkaar heeft kunnen 
brengen. Toch is er bij degenen die hierin iets ongerijmds blijven zien, 
een zeker, door de hedendaagse partij problematiek veroorzaakt gezichts
bedrog in het spel. Voor Schaepman was de staatkundige eenheid der katho
lieken middel tot een weids, eigentijds doel. Een kunstmatig in het leven 
gehouden liberaal overwicht, praktisch bestreden door politiek georgani
seerde orthodox-protestanten, vormde het décor waartegen de politieke 
emancipatie der katholieken verwezenlijkt moest worden. Via de Coalitie, 
die een partijverband impliceerde, zijn de katholieken positiever tegenover 
het calvinisme komen te staan, hebben zij hun pleinvrees overwonnen, 
hebben zij in toenemende mate regeringsverantwoordelijkheid leren 
dragen, zijn hun bijzondere scholen - alle liberale schijnleuzen ten spijt 
- tot een krachtig nationaal bindmiddel uitgegroeid. 
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Dit alles geschiedde in de geest van Schaepman, die in 1880 het "in 
het isolement ligt onze kracht" van Groen van Prinsterer en zijn voige
lingen als principe afwees en daarbij schreef: "Ieder isolement, dat ge
lijkluidend is met handhaving van zelfstandigheid en onafhankelijkheid, 
heeft onze volkomen sympathie. Maar een isolement, dat meer is dan 
aaneensluiting en afronding, dat afsluiting en afzondering beteekent, is 
ongezond en onstaatkundig." 27) Een nader onderzoek naar het verschil 
van opvatting der beide staatslieden omtrent het isolement zou overigens 
voor hedendaagse politici in confessionele kring interessante gegevens 
kunnen opleveren. 28) Het is de in dienst aan kerk en vaderland vergrijs
de Schaepman, die in 1897 zijn loyale, constructieve oppositie tegen het 
jong-liberale kabinet Pierson-Goeman Borgesius verdedigt met de volgen
de woorden: "In de eerste plaats hebben wij katholieke Nederlanders te 
toonen, dat wij zijn een volkomen Nederlandsche, nationale partij en dat 
ons katholiek geloof aan ons Nederlandsch nationaal karakter in stede 
van te schaden, meerder kracht en meerder adel leent". 29) Welk een 
moderne apostolaatsgedachte spreekt niet uit een rede, die hij in 1901 
in Kolkmans district Didam hield: vordert ons geloof nu, zo sprak hij 
daar, "dat wij steeds alleen op ons belang bedacht moeten zijn?... Zijn 
wij geen kinderen van onzen tijd, en van ons volk?" 30) "Gij kent mij 
genoeg om te weten, dat ik niet tot de angstige, struisvogelachtige katho
lieken behoor. Integendeel", 31) zo had hij ooit aan Thijm geschreven, 
met wie hij, ondanks menig principieel meningsverschil, overeenkwam in 
een behoefte om de katholieken in het nationale leven in te schakelen. 
"Wij behooren in onzen politieken strijd ons wel te doordringen van de 
gedachte, dat wij leven in een gemengd land, dat wij goede Nederlanders 
moeten zijn om ons goede Katholieken te toonen"', aldus Schaepman 
in een verkiezingsspeech van 1901. 32) De emancipatie der Nederlandse 
katholieken in de ganse omvang van het openbare leven, en de katholieken 
tot de hoogst mogelijke ontwikkeling te brengen "op letterkundig, politiek 
en maatschappelijk terrein", met deze woorden heeft Ariëns Schaepmans 
betekenis nog tijdens diens leven kernachtig samengevat. 33) 

Dat uit de felle credo-pugno-strijder, uit de Veuillot-bewonderaar van 
omstreeks 1870 de opbouwende, pousserende katholieke staatsman is ge
groeid, mogen wij, dankbaar herdenkend, toeschrijven aan zijn tijdens 
de politieke strijd steeds toegenomen ruimheid van geest en van begrip 
voor het betrekkelijke. "Faisons Ie possible" i dat is niet in strijd met de 
beginselen, wanneer het summum bonum niet te bereiken valt, zo sprak 
hij eens in de Tweede Kamer. Bevond hij zich in 1881, toen hij de rente
wet in strijd met de katholieke beginselen noemde, nog in zijn "groene 
jaren", in 1887 ziet hij b.v. in de afschaffing van de verplichte parlemen
taire eed geen bewijs meer voor de état athéei hierin berust hij om de 
"rechtsgelijkheid", "die ik op elk ander gebied voor al mijn Nederlandsche 
landgenoten heb gevorderd." 34) Zijn parlementaire leven lang heeft hij 
het goed kunnen vinden met de kopstukken onder de liberalen, omdat hij 
de overtuiging had dat in het parlement niet over "de philosophische 
juistheid en rechtmatigheid van ideeën, theorieën en beginselen", maar 
over praktische "levensregelen" beslist wordt. 35) Was de jonge parle-
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mentariër nog beducht voor een door hem in het liberalisme gehekelde 
staatsalmacht, de ervaren politicus zag helder het recht van de staat 
om ordenend op te treden en verplichtingen op te leggen i hij was zich 
toen bewust ooit ten onrechte gevochten te hebben "tegen de postpakket
dienst en de staatshondenkarren". 36) 

De praktische politicus Schaepman was uit persoonlijke, pijnlijke er
varing tot het inzicht gekomen, dat zijn geloofsgenoten gedurig de vrije 
mening tot katholiek beginsel maakten en daarmee het praktische groeps
isolement principieel stelden. Het waren de Z.g. "vrije Quaesties" waar
van hij zei "dat, waar op het gebied der praktiik éénheid van handelen 
wordt gewenscht, de beginselvraag waarover het gaat, meestal een vol
komen vrije blijft'·. 37) Beroep op kerkleer en kerkautoriteiten inzake 
politieke en sociale controversen wees hij aan het eind van zijn leven af 
met een: "Niemand is verplicht in den knuppel van een weerpartijder 
een kromstaf te zien." 38) Hoe scherp was zijn oordeel over geloofsgeno
ten die de politieke tegenstander tot "driekwart katholiek" lieten dalen, 
"om zelf te troonen als een vierkwart Katholiek", waardoor zij gevaar 
liepen "een vijfkwart Katholiek te worden". 39) Een van de redenen 
waarom hem een partijprogram noodzakelijk voorkwam, was de hoop dat 
daardoor verwijten aangaande elkanders katholiciteit zouden worden ver
vangen door discussies over trouw aan de eenmaal ingeslagen politieke 
koers. In de politieke strijd zou de band tussen de katholieken meer 
moeten zijn dan het Credo, maar - zo staat in de inleiding op de Proeve 
te lezen - wie niet tot de gevormde partij gerekend wilde worden, zou 
het recht op de naam van katholiek niet hebben verloren. 

Na hemzelf in het voorgaande meermalen aan het woord te hebben 
gelaten, en hem daarbij in zijn tijd te hebben gesitueerd, hoop ik dit te 
hebben aangetoond: Schaepman gaf vorm aan de toekomst van katholiek 
Nederland en daarmee van héél het vaderland. Zich bewust van het vele 
dat nog onvoltooid was, riep hij ruim een jaar vóór zijn dood vooral 
de jonge katholieke Nederlanders op tot veelvuldiger dienstbaarheid in 
allerlei takken van het landsbestuur, tot volledige doorbreking van het 
feitelijk isolement dus. "Aan het werk en krachtig en voldingend en vol
hardend aan het werk'" i 40) het zijn, voor het laatst vandaag, Schaep
mans eigen woorden, waarmee hij zijn oproep begeleidde. Mogen ze ook 
nu nog tot de velen voor wie ze hun geldingskracht hebben behouden, 
niet tevergeefs gericht zijn' 

1) Herdacht werden: 1. dat zestig jaar geleden, op 21 januari 1903, Schaep
man stierf, en 2. dat tachtig jaar geleden, in augustus 1883, Schaepmans Een 
Katholieke Partij. Proeve van een Program verscheen. 

2) Dit woord van Broere stond als motto boven Schaepmans "Proeve". 
3) Onze Wachter 1883 deel I, p. 226. 
4) Mgr. Dr. H. J. A. M. Schaepman herdacht in de hoofdstad Amsterdam 

(1903), p. 45. 
5) Het Katholiek Nederland 1813-1913 deel 11, Nijmegen (1913), p. 374. 
6) Deze tijdgenoot is H. Boom, uit wiens "Reisportefeuille of Omzwer

vingen door Overijssel" wordt geciteerd door Jos. van Wely O.P., Schaep
man Bussum 1952, pp. 7 en vlgg. 
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7) A. F. Ma""'"., M,. l. D. Sto,m, Kotholi" oe ovort"'.d libe,ool, 'e. , 
Tijdschrift voor Geschiedenis 72 (1959), p. 102. 

8) Vgl. l. J. Rogier: De kerk in de negentiende eeuw, in: Denken uit ge
loof en leven in de tijd Utrecht-Brussel 1949, pp. 14 en vlgg.; idem, In Vrij
heid Herboren 's-Gravenhage 1953, pp. 127 en vlgg. 

9) G. C. W. Görris S.J., Dr. W. J. F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn 
tijd Nijmegen 1908, p. 198. 

10) Vgl. De Katholiek 1884 deel I, pp. 185-229 en Görris, a.w., p. 212. 
11) Gerard Brom, Alberdingk Thijm Utrecht-Antwerpen 1956, p. 230. 
12) J. Witlox, Schaepman ols staatsman I Amsterdam 1960, p. 2l. 
13) H. J. A. M. Schaepman, Menschen en Boeken Tweede Reeks, Utrecht 

1894, p. 21. 
14) Van Wely, a.w., p. 5lo 
15) Witlox, a.w. I, p. 59. 
16) ibidem, p. 72. 
17) Van Wely, p. 138. Thijm zong n.1. Da Costa toe met een: "strijdgenoot, 

mijn vriend en vijand tevens". 
18) H. Huiibers: Schaepman en de emancipatie der katholieken, in: Schaep-

man herdacht Nijmegen-Utrecht 1928, p. 9. 
19) Gerard Brom, Schaepman Haarlem 1936. 
20) Van Wely, p. 225. 
21) ibidem, p. 360. 
22) Jul. Persyn, Dr. Schaepman 11 Utrecht-Amsterdam-Antwerpen 1916, 

p.714. 
23) Zie de eerste uitgave van Een Katholieke Partij. Proeve van een 

Program in: Onze Wachter 1883 I, pp. 224-225. 
24) ibidem, p. 213. 
25) Vgl. In Vrijheid Herboren, p. 353. 
26) Brom, Alberdingk Thijm, p. 233. 
27) Van Wely, p. 232. 
28) P. A. Diepenhorst, Ons Isolement Kampen 1935, pp. 433 vlgg. 
29) Van Wely, p. 552. 
30) Witlox, a.w. 111, p. 221. 
31) Van Wely, p. 284. 
32) H. J. A. M. Schaepman, Chronica over Staatkunde en Letteren Tweede 

Reeks No. 2 (1901) p. 34. 
33) A. M. A. J. Ariëns, Dr. H. J. A. M. Schaepman Haarlem 1889, p. 7. 
34) Van Wely, p. 378. 
35) Witlox 111, p. 190. 
36) ibidem, p. 171. 
37) ibidem, p. 186. 
38) ibidem, p. 187; vgl. Van Wely, p. 572. 
39) Witlox 111, p. 53. 
40) H. J. A. M. Schaepman, Chronica over Staatkunde en Letteren Tweede 

Reeks No. 8 (1901) p. 100. 
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De bestedingsruimte 
in de komende jaren 

DOOR DRS. M. VAN AMElSFOORT 

A Is men de toekomstige groei van het nationale produkt ongewijzigd 
wil verdelen over bedrijfsinvesteringen, particulier verbruik en over

heidsbestedingen, dan zal er weinig kunnen komen van inwilliging van 
de vele verlangens die bestaan ten aanzien van extra-uitgaven voor 
speciale doeleiden. Aldus zou men de conclusie van de "ruimtenota" 
van het Centraal Planbureau kunnen omschrijven 1 l. 

Dat is geen verrassende conclusie. Als men alles bij het oude wil 
laten kan er niets nieuws ingevoerd worden. Het Planbureau laat zich 
er uit de aard van zijn taak niet over uit of dat wenselijk is; het drukt 
ons alleen met de neus op de consequenties van het "als". 

HOE VEEL HET IS EN HOE WEINIG 

De nota bevat een raming van de bestedingsruimte die in de jaren 
1964-1967 zal ontstaan ten gevolge van de groei van het nationale produkt. 
Men is uitgegaan van de veronderstelling dat die groei gemiddeld 4 pct. 
per jaar zal belopen. Om dat mogelijk te maken zullen de investeringen 
van bedrijven met eenzelfde percentage moeten toenemen; ook zal het 
overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans naar verhouding 
groter moeten worden. Het resterende deel van de toeneming kan besteed 
worden voor particuliere consumptie en voor uitgaven van de overheid. 

Hoeveel de particuliere consumptie zal toenemen, hangt in belangrijke 
mate af van de loonquote van het nationale inkomen. Veronderstelt men, 
dat die niet zal veranderen en dat de belastingdruk gelijk zal blijven, dan 
zal de consumptie ook weer evenredig aan het nationale inkomen toene
men en zal ook de overheid een evenredig deel kunnen besteden. 

De bestedingsmogelijkheid voor de overheid zal dan in 1967 f 2,5 miljard 
groter zijn dan in 1963. Rijk en lagere overheid zijn hier bij elkaar ge
nomen. Het lijkt een heel bedrag. Maar wordt daarvan afgetrokken wat 
naar schatting nodig zal zijn voor salarisverhogingen, voor evenredige 
uitbreiding van de bestaande voorzieningen en voor automatisch optre
dende verplichtingen en noodzakelijke modernisering, dan blijft er vrijwel 
niets van over. Nogmaals, de uitkomst is eigenlijk vanzelfsprekend, want 
als men alles naar evenredigheid wil verdelen kan er nergens iets extra's 
bij. 

De veronderstelling van evenredigheid wijkt af van de stelregel van 
hel kabinet-De Quay. Die stelregel hield in dat de overheidsuitgaven 
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wel moesten stijgen, maar procentueel minder dan het nationale inkomen. 
Hij is echter niet verwezenlijkt. Het kabinet-Marijnen heeft zich nog niet 
zo duidelijk uitgesproken. Het zal er wel naar streven, maar toont zich 
ervan bewust dat dit allerminst eenvoudig zal zijn. 

De veronderstelling van evenredige groei op dit gebied zal de realiteit 

daarom wel nabij komen. 
Het groeitempo zelf is echter wat aan de lage kant gehouden. Het 

sluit aan, zegt het Planbureau, bij wat in 1963, dus onder de huidige 
conjuncturele omstandigheden, gehaald kan worden. Nu leven wij op het 
ogenblik in een conjunctuur die bepaald niet uitbundig is. De beschikbare 
gegevens wijzen niet op stijging van de investeringen. Als het gehele 
beeld van de economie geen dalende tendentie toont, is dat aan de 
consumptie te danken, niet aan de investeringen. Een groeipercentage 
dat aansluit bij de huidige omstandigheden moet daarom als gemiddelde 

voor de komende vier jaren wel wat laag zijn. 

GEKLEURDE PROGNOSE 

Het Planbureau heeft een alternatief uitgewerkt voor het geval de groei 
gemiddeld 5 pct. zou bedragen; het alternatief van 4 pct. is echter cen
traal gesteld. Men krijgt bij lezing het gevoel dat die centrale stelling 
van de regering afkomstig is, niet van het Planbureau. Als de regering 
zich moet verweren tegen wensen vanuit parlement en bedrijfsleven is 
het voor haar gemakkelijker indien zij zich kan opstellen tegen een niet 
te florissante achtergrond. De ruimte-nota levert die achtergrond en 
heeft, in al haar objectiviteit, op dit punt een politiek tintje. En het 
Planbureau fungeert erbij als instrument, psychologisch instrument, in de 

economische politiek van de regering. 
De regering heeft tijdens de voorbereiding van de nota ook een rol 

gespeeld bij de reeds aangestipte reductie tot bijna nihil van de schijn
bare ruimte van f 2,5 miljard voor het totale overheidsbudget. Als eerste 
aftrekpost heeft het Planbureau zelf f 1,6 miljard opgevoerd. In deze post 
zit allereerst rond f 500 miljoen voor een salarisstijging die overeenkomt 
met de geraamde stijging van de arbeidsproduktiviteit in bedrijven; de 
salariëring van de overheidsdienaren zal immers gelijk op moeten gaan 
met het loonpeil in het bedrijfsleven. Ten tweede zit er rond f 700 miljoen 
in, die nodig is om het niveau van overheidsvoorzieningen per hoofd 
van de bevolking gelijk te houden terwijl de bevolking groeit. Dan moet 
er nog f 400 miljoen in schuilen, die wordt aangeduid als te zijn verkre
gen na een zeer globale correctie op de extrapolatie van de historische 
ontwikkeling. Zonder correctie zou de extrapolatie heel wat hoger uitkomen. 

Er zou dus van de aanvankelijke ruimte van f 2,5 miljard nog f 900 
milioen overblijven. Het Ministerie van Financiën meent echter, dat auto
matisch optredende verplichtingen en noodzakelijke modernisering een 
toeneming der overheidsuitgaven van f 200 miljoen per jaar zullen ver
gen. In het vierde jaar van de prognose zal die toeneming dus zijn aan
gegroeid tot f 800 miljoen. Dan blijft er slechts f 100 miljoen over, of 
rond f 25 miljoen per jaar. De heer Vondeling heeft in de Kamer aan 
de regering gevraagd, wat die f 200 miljoen per jaar allemaal omvat. 
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De Minister-President noemde in zijn antwoord verkeersvoorzieningen en 
onderwijsuitgaven als voorbeelden van uitgaven die meer zullen moeten 
stijgen dan overeenkomt met de bevolkingsgroei. Deze twee voorbeelden 
worden ook in de nota van het Planbureau al genoemd. In het algemeen 
heeft minister Marijnen trouwens in de Kamer op vragen over de nota 
geen enkel antwoord gegeven dat niet in de nota zelf te vinden is. Men 
heeft echter niet verder aangedrongen. Het ware te wensen dat deze 
onbevredigende situatie opgehelderd zou worden bij de komende algemene 
beschouwingen. Een stelpost van f 800 miljoen op een restant aan budget
ruimte van f 900 miljoen is dat wel waard. 

De in het voorgaande gehanteerde veronderstelling van gelijk blijvende 
belastingdruk betekent dat de tarieven zover verlaagd zullen worden als 
nodig is om het effect van de progressie bij een stijgend inkomensniveau 
te neutraliseren. Laat men deze veronderstelling vallen en gaat men ervan 
uit, dat de tarieven niet veranderd zullen worden 2), dan wordt de aan
vankelijke budgetruimte f 500 miljoen groter. Dit is het bedrag, dat de 
progressie in de inkomstenbelasting in vier iaar opbrengt als het nationale 
inkomen met 4 pct. per jaar stijgt. Als men de boven beschreven reductie 
toepast op de aanvankelijke ruimte inclusief het progressie-effect, res
teert er een budgetruimte van f 600 miljoen. 

Zou de groei van het nationale produkt 5 pct. in plaats van 4 pct. 
per jaar bedragen, dan zou de ruimte stijgen tot f 1 miljard. Maar 
ook dat bedrag schiet nog ver te kort om inwilliging van alle van ver
schillende zijden geuite wensen mogelijk te maken. 

Het Planbureau becijfert dat alleen al de wensen met betrekking tot 
overheidsuitgaven en belastingwijzigingen voor 1967 f 6 miljard zouden 
vergen. Daar komen dan nog bij wensen ten aanzien van de primaire 
inkomens tot een gezamenlijk bedrag van f 2,7 miljard en wensen ten 
aanzien van woningbouw en vermindering van arbeidsduur ten bedrage 
van f 4,1 miljard. De noodzaak van een welbewuste keuze dringt zich 
klemmend op. 

Bij een zo heterogeen samenstel van wensen gaat het eigenlijk niet 
meer om de budgetruimte in strikte zin. Het gaat om de bestedings
ruimte van de economie in haar geheel. De wenselijkheid van verhoging 
van overheidsuitgaven en verlaging van belastingtarieven moet mede 
afgewogen worden tegen de andere desiderata. Ook dat komt in de nota 
in alle duidelijkheid naar voren en ook hierom is het een nuttig en ver
dienstelijk stuk. 

WONINGBOUW EN BELASTINGVERLAGING 

Het nieuwe kabinet heeft zich tot heden op één wenspunt onvoorwaar
delijk uitgesproken. Dat is de woningbouw. Versnelling van de woning
bouw zal de eerste prioriteit hebben. De regering wenst in haar zittings
periode de woningbouw zodanig op te voeren, dat de woningnood in 1970 
opgeheven zal kunnen zijn. Op basis van de gegevens in de nota kan 
geraamd worden dat er, om dat doel te bereiken, twintigduizend wonin
gen per jaar méér gebouwd zullen moeten worden. Dat zou in 1967 
rond f 370 miljoen van de bestedingsruimte in beslag nemen 3). 
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Uit de regeringsverklaring van 31 juli blijkt, dat de regering erop uit 
is, veelvuldige en veelsoortige middelen te baat te nemen om de bouw
capaciteit, ook anders dan voor woningbouw, te vergroten. Zij noemt in 
dit verband ook technisch en economisch speurwerk. Dit betekent dat 
de versnelling van de woningbouw niet geheel ten laste van de beste
dingsruimte zal komen. Verbetering van de produktieomstandigheden leidt 
immers tot verhoging van de produktiviteit en vergroot daarmee de 
bestedingsruimte. Dit is de beste weg tot de oplossing van de nood. 

In 1970 zal het einde van de oorlog 25 jaar achter ons liggen. Na de 
eerste wereldoorlog deed men 10 jaar over de opheffing van het woning
tekort, dat toen ongeveer 100.000 woningen beliep. Tijdens en na de tweede 
wereldoorlog ontstond er een tekort van 250.000 woningen, als wij de 
behoefte van repatrianten meerekenen. De proportionaliteit in deze cijfers 
wekt twijfel, of er in de afgelopen jaren wel een maximale inspanning 
geleverd is om de woningnood weg te werken. In elk geval zal voor de 
tot 1970 nog resterende jaren een maximale inspanning vereist zijn. 

In iets andere bewoordigen heeft de regering zich uitgesproken voor 
verlaging van de belastingtarieven. Zij is van oordeel, dat neutralisering 
van de progressie-factor bij algemene stijging van de inkomens als mi
nimum geboden is. Het woord prioriteit is hier niet gebruikt. Als he! 
nationale produkt met 5 pct. per jaar stijgt, zal deze neutralisering voor 
de schatkist een batenderving van rond f 600 miljoen betekenen. Ver
vuiling van de twee dringende wensen van versnelde woningbouw en 
gelijk blijvende belastingdruk zal dus nagenoeg niets overlaten van de 
geraamde bestedingsruimte van f 1 miljard. 

ONDUIDELIJKE AFTREKPOSTEN 

De wensen die, indien de prognose werkelijkheid wordt, onvervulbaar 
zullen blijken, zijn respectabel in aantal en respectabel naar inhoud. Des 
te sterker dringt de vraag naar de fundering van de aftrekposten zich 
op. De eerste aftrekpost wordt gevormd door de stijging van de over
heidssalarissen, die gelijk gesteld is aan de geraamde toeneming van de 
arbeidsproduktiviteit. Nu huldigt minister Witteveen blijkens zijn vroegere 
publikaties het standpunt, dat de salarisstijging niet meegeteld behoor! 
te worden bij de bepaling van de toelaatbare jaarlijkse stijging van de 
rijksuitgaven in het kader van de Miljoenennota, omdat de rijksoverheid 
niet autonoom is in haar salarisbeleid. Het is daarom niet onwaarschijnlijk, 
dat de hete soep van het Planbureau tijdens de begrotingsdebatten aan
merkelijk koeler opgediend zal worden, althans voor zover het dit ingre
diënt betreft. 

De volgende aftrekpost, die afgestemd is op een ten opzichte van he! 
nationale inkomen ongeveer gelijk blijvend verzorgingsniveau per hoofd 
van de bevolking, berust op een zeer globale schatting. Het zou de moeite 
waard zijn, als de Kamer nader ingelicht werd over de wijze waarop die 
schatting tot stand gekomen is. Dit geldt a fortiori voor de stelpost ad 
f 800 miljoen van het Ministerie van Financiën. De voorzieningen voor 
verkeer en onderwijs, die in de beknopte verantwoording van deze pos! 
genoemd zijn, komen ook voor op de door het Planbureau opgestelde 
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lijst van specifieke aanspraken; onderwijs en aanverwante voorwerpen 
van staatszorg met f 700 miljoen en de infrastructuur met f 350 miljoen. 
Het is wenselijk, dat de regering uit de doeken doet in hoeverre in deze 
aanspraken voorzieningen opgenomen zijn die ook al in de stelpost be
sloten zitten. Dat kan het beeld aanzienlijk wijzigen. 

Op de lijst van specifieke aanspraken nemen uitgaven voor sociale 
zekerheid een belangrijke plaats in. Daarbij is geen rekening gehouden 
met financiering uit de algemene middelen. Hieruit is af te leiden, dat 
het resultaat van inwilliging van deze wensen in eerste instantie geen 
beslag zou leggen op de ruimte voor overheidsbestedingen of voor inves
teringen, maar verschuivingen binnen de particuliere consumptie ten ge
volge zou hebben, omdat de verhoogde uitkeringen gefinancierd zouden 
worden uit premieverhogingen. Geheel en al onveranderd zou de omvang 
van de particuliere consumptie dan echter niet blijven. Zij zou enige stijging 
vertonen, aangezien de ontvangers van de uitkeringen gewoonlijk een groter 
deel van hun inkomen consumeren en minder besparen dan de betalers 
van de premies. Het kabinet heeft de precaire kwestie van de financiering 
vooralsnog open gelaten. AI zijn de moeilijkheden daarmee voor het ogen
blik van de baan, terugkomen zullen zij wel, gezien de dringende aard 
van de sociale voorzieningen. 

PRIJZEN, HUREN EN LONEN 

In de hele nota heeft het Planbureau consequent vastgehouden aan de 
veronderstelling van een stabiel prijsniveau. Dat is begrijpelijk, daar 
prijsstabiliteit een der doeleinden van het regeringsbeleid is. Maar of het 
ook realistisch is? Een van de consequenties van deze veronderstelling 
is, dat de compensatie voor een eventuele huurverhoging als aantasting 
van de bestedingsruimte voorgesteld wordt. Dit is moeilijk te verdedigen. 
Huurverhoging is immers een prijsverhoging voor "woondiensten". Het 
prijsniveau, betrokken op het totale levensonderhoud, kan bij huurver
hoging slechts stabiel blijven als andere prijzen dalen. Dat is evenwel niet 
te verwachten. Men hoeft er niet aan te twijfelen, dat de kosten van 
levensonderhoud zullen stijgen overeenkomstig het aandeel van de huis
huur in het pakket van het levensonderhoud. De compensatie komt dan 
ook niet in mindering van de bestedingsruimte, maar zij is een onder
deel van de inflatie, van de bestaande doch latent blijvende inflatie, die 
aan de dag treedt zodra de regering huurverhoging toestaat. 

Ook afgezien van een eventuele huurverhoging is de veronderstelling 
van prijsstabiliteit niet realistisch. Wij leven in Nederland niet op een 
eiland, rustig te midden der woedende baren. Als de baren van de wereld
economie stijgen, gaan de onze mee. Een revaluatie zal er niet gauw 
meer van komen. De regering verwacht in 1964 eerder remmend dan 
stimulerend te moeten optreden, heeft zij al gezegd. De lijst van aan
spraken in de onderhavige nota illustreert daarnaast voldoende, hoeveel 
bestedingswensen er om de voorrang dringen en hun rol zullen spelen, 
naast andere factoren, in de "verdelingsinflatie". 

Ook de "incidentele loonsverhogingen", die het Planbureau in de nota 
ten tonele voert, zijn in de afgelopen jaren grotendeels een symptoom 
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van de inflatie geweest. Gezien het verloop in het verleden, worden zij 
geraamd op 2 pct. per jaar. Dan zou er slechts % pct. per jaar over
blijven voor verhoging van c.a.o.-Ionen. De zogeheten incidentele loons
verhogingen zijn in het verleden echter tot stand gekomen in een klimaat 
van overspanning op de arbeidsmarkt, dat nauw verband hield met de 
algemene tendentie van stijgende prijzen. Het klopt daarom niet hele
maal, als men het prijsniveau constant veronderstelt en niettemin aan
neemt dat de incidentele loonsverhogingen even sterk zullen blijven als 
zij geweest zijn. Op die manier leidt de berekening van de "ruimte" 
voor loonsverhogingen in het kader van de vernieuwing van c.a.o.'s tot 
te lage uitkomsten. 

Het Planbureau heeft de mogelijkheid van prijsstijging niet geheel 
buiten beschouwing gelaten. Het heeft uitgerekend, wat de gevolgen zou
den zijn van een prijsstijging van 1 pct. per jaar. Het voornaamste 
gevolg zou zijn, dat de consumptie minder toeneemt, omdat de particuliere 
besparingen hoger zouden worden. Dat is een redenering, die men in 
spaarbank-kringen zelden tegenkomt. Daar geldt het als een axioma, dat 
er minder gespaard wordt naarmate de prijzen meer stijgen. Het Plan
bureau verwacht die reactie pas bij een zeer sterke stijging van de prijzen. 
Bij een langzame inflatie nemen de besparingen ongeveer op dezelfde 
wijze toe als bij een reële inkomensstijging van gelijke omvang. Een 
prijsstijging van 1 pct. per jaar zou de besparingen zodanig doen toenemen 
dat de budgetruimte er f 400 miljoen groter door wordt. 

TWEESLACHTIGHEID 

Dit geval is als tweede alternatief gesteld naast het centrale alternatief 
van 4 pct. groei bij prijsstabiliteit. Het moet jammer heten, dat het Plan
bureau niet de gelegenheid heeft gekregen het meest waarschijnlijke 
geval als centraal alternatief te stellen. De ramingen die nu in de nota 
zijn vervat, hebben een tweeslachtig karakter. Zij vormen niet louter 
een prognose, want dan had de meest waarschijnlijke ontwikkeling cen
traal gesteld meten zijn. Nog minder is het de uitstippeling van beleids
lijnen; dat behoort niet tot de competentie van het Planbureau. Wat er 
uit de bus is gekomen, is een stuk prognose, uitgewerkt langs lijnen die 
overeenstemmen met het regeringsbeleid en op een wijze die de regering 
de grootst mogelijke steun biedt bij de verdediging van haar beleid. Dit 
vermindert de waarde van de nota voor de meningsvorming in de eco
nomische politiek. 

1) Toeneming en besteding van het nationale inkomen in de komende vier 
jaren, monografie no. 9, Centraal Planbureau, Staatsdrukkerij 1963. 

2) Behoudens reeds aangekondigde herzieningen, die in totaal een baten
derving van f 100 miljoen ten gevolge zullen hebben. 

3) Inhaal van het woningtekort in 1967, dus in vier jaar tijd, zou f 650 mil
joen per jaar extra kosten (blz. 31). Inhaal in zeven jaar zou derhalve een 
extra last betekenen van globaal 4/7 X f 650 miljoen = f 370 miljoen 
per jaar. 
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Over ideologie en 
ontideologisering 

DOOR DRS. W. J. G. M. GIELEN 

I n het augustusnummer van dit maandschrift publiceerde dr. K. J. 
Hahn een artikel over "Politiek zonder ideologie". Hierin keerde hij 

zich resoluut tegen de tendens tot ontideologisering binnen sommige 
christendemokratische partijen in Europa. Naar aanleiding van deze 
publikatie stelde de redactie haar kolommen open voor een discussie over 
het vraagstuk van de politieke beweging op levensbeschouwelijke grond
slag. Mijn bijdrage daartoe wil in grote lijnen een andere visie ontwik
kelen dan die van onze Romeinse landgenoot, een visie, die hierop neer 
komt, dat ontideologisering van de politiek wordt gezien als een wenselijk
heid en dat het ook in onze partij aan de gang zijnde ontideologiserings
proces wordt toegejuicht. Tevens wil ik trachten duidelijk te maken, dat 
de vraag niet is óf een politieke partij "op levensbeschouwelijke grond
slag" of hoe men dat ook noemen wil moet zijn gebaseerd (dat is 
iedere partij steeds), maar welke die "levensbeschouwing" is, wat de 
waarde en onwaarde, wat de funktie ervan. Ik ben er mij van bewust, 
dat mijn bijdrage vele vragen kan doen rijzen, waarvan zelfs een begin 
van een antwoord hier niet gegeven wordt. Dat is nu eenmaal onver
mijdelijk. Wellicht komt in een later stadium de gelegenheid daarop 
in te gaan. 

I. DE BEGRIPPEN "WERELDBESCHOUWING" EN "IDEOLOGIE" 

Het heeft geen zin over ontideologisering te diskussiëren, indien niet 
duidelijk is wat de partijen in het gesprek onder ideologie verstaan. 
Daarover moetEm wij het dus eerst hebben. De moeilijkheid is evenwel, 
dat er over het begrip ideologie in de wetenschappelijke literatuur geen 
eensgezindheid bestaat. Wij zijn desalniettemin gedwongen dit terrein te 
betreden en zullen daarbij aansluiting zoeken bij hetgeen bevoegde auteurs 
als kenmerkend voor de ideologie aanduiden 1). 

Dr. Hahn schrijft over ideologie als over een eenvoudige zaak. Ner
gens blijkt, dat het hier gaat om een begrip, dat in de wetenschappelijke 
literatuur tot belangrijke uiteenzettingen heeft aanleiding gegeven. In het 
begin formuleert hij de probleemstelling aldus: heeft het in de gegeven 
historische situatie zin een politieke beweging op grondslag van een 
wereldbeschouwing op te bouwen? Even verder spreekt hij over het 
probleem van de ideologische grondslag der partijen. Uit nog een aantal 
andere plaatsen blijkt, dat ideologie voor hem betekent: levens- of we-
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reldbeschouwing. Meer komen wij niet te weten. Bij deze opvatting, die 
mij niet geschikt lijkt om tot vruchtbare probleemstellingen te leiden, 
moeten wij twee opmerkingen maken. 

Op de eerste plaats een opmerking over het woord wereldbeschou
wing. Het is een woord, dat met groot gemak, beter: met grote licht
vaardigheid, wordt gehanteerd. Het is hier niet de plaats daar uitvoerig 
op in te gaan. Ongetwijfeld zal het volgende citaat van prof. dr. S. 
Strasser uit diens jongste werk "Opvoedingswetenschap en opvoedings
wijsheid" de lezer het problematische van het begrip "wereldbeschou
wing" kunnen doen inzien. De Nijmeegse hoogleraar schrijft: "Gaat men 
de inhoud van dit populair begrip na, dan komt men ongeveer tot de 
volgende resultaten. De "wereld" wordt in rationalistische zin opgevat 
als het geheel der bestaande objecten. De omschrijving, die Leibniz van 
"wereld" geeft: "toute la suite et toute la collection de toutes les choses 
existantes" komt tamelijk goed daarmee overeen. De term "beschou
wing" moet eveneens op een tamelijk letterlijke wijze begrepen worden: 
zij is eenvoudig een wijze de objecten te beschouwen. Kortom de wereld
beschouwing van een mens is de wijze waarop hij de objecten beziet. 
Zij munt niet uit door diepzinnigheid, scherpzinnigheid, morele verheven
heid, religieuze innigheid. Zij beantwoordt eenvoudig aan een hoger pers
pectivisme. Het is dan ook volkomen consequent dat men van de 
"wereldbeschouwing van de arbeider" spreekt, alsmede van de "wereld
beschouwing van de puber". Voor zover zij niet met leeftijd, sekse, sociale 
status, economische belangen samenhangt, wordt de wereldbeschouwing 
"gekozen". De akt van kiezen stelt men zich als een volstrekt subjectieve 
daad voor. Zij vloeit voort uit de levenservaringen, karaktereigenschap
pen, neigingen van de desbetreffende mens; zij is dan ook strikt subjec
tief en individueel van aard. Zijn resultaat hangt overwegend of uitslui
tend af van de voorkeur, de smaak, de momentele gesteltenis van de 
individuele mens. Tussen de manier, waarop een passend behangsel en 
de wijze, waarop een wereldbeschouwing gekozen wordt, bestaat geen 
essentieel verschil. Beslissend zijn in beide gevallen de subjectieve nei
gingen van het desbetreffende individu. Een dergelijke keuze laat zich 
dan ook niet verantwoorden. Er geldt hier - zoals op alle gebieden, 
waar subjectieve voorkeur de doorslag geeft - de leuze "over smaak valt 
niet te twisten" ". 

Op de tweede plaats wijzen wij op de passage, die dr. Hahn wijdt 
aan de meningsverschillen binnen de Duitse C.D.U. omtrent de verster
king van de ideologische grondslag van die partij. Sommigen, zegt hij, 
bepleiten een sterkere beklemtoning van het christelijk element, terwijl 
anderen eerder geneigd zijn zich in deze wereldbeschouwelijke kwesties 
wat reserves op te leggen (cursivering van ons, G). Dr. Hahn hanteert 
hier het woord christelijk in de zin van wereldbeschouwelijk, zich aldus 
conformerend aan een algemeen gebruik. Naar onze mening heeft dit 
ernstige bezwaren. Het geloof is geen wereldbeschouwing, wel kan het 
mede de achtergrond vormen van een wereldbeschouwing. In de genese 
van iemands wereldbeschouwing spelen echter sociale, culturele, filosofi
sche en nog vele andere inzichten een grote rol en geen katholiek is ver-
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plicht die inzichten mèt het geloof als waarheid te aanvaarden. Dé 
christeli;ke wereldbeschouwing bestaat niet. Er is een groot verschil 
tussen de wereldbeschouwing van b.v. een middeleeuwer en een katholiek 
anno 1963, of tussen de wereldbeschouwing van een katholieke Neder
lander en een katholieke Spanjaard, ook al zal men er gemeenschappelijke 
elementen in vinden. Wij moeten daarom kritisch zijn, wanneer iemand 
het woord christelijk in de zin van wereldbeschouwelijk gebruikt of wan
neer hij zonder meer van "de christelijke wereldbeschouwing" spreekt. 
Daarin kan een, door de betrokkene uiteraard niet bedoelde degradatie 
van ons geloof schuilen. 

Wat is nu volgens dr. Hahn ontideologisering? Ontideologisering bete
kent voor hem: dat ideologische verschillen vervagen; dat gevraagd 
wordt naar de prestaties van de partijen, en niet naar haar ideeën; dat 
de politiek pragmatisch, zakelijk wordt; dat er indifferentisme voor het 
geestelijk aspect van de politiek ontstaat. Het betekent meer in het 
bijzonder voor de christelijke partijen, dat deze niet meer uitgaan van 
en vasthouden aan "een transcendentale orde van waarden en beginselen 
die niet door mensen zijn opgesteld en die niet door mensen veranderd 
kunen worden". Tegen deze ontideologisering verzet dr. Hahn zich. Hem 
lijkt de gedachte "de politieke beweging van de christelijke democratie 
geleidelijk van haar ideologische structuur te ontdoen, om aan een nieuwe 
maatschappelijke denkstructuur tegemoet te komen, in zich en historisch 
onjuist". Op enkele van deze uitspraken komen wij nog terug, omdat 
zij ons iets leren over de ideologische achtergronden vanwaaruit dr. Hahn 
denkt. Eerst moeten wij echter naast zijn ideologie-begrip een ander 
stellen, dat in de sociaal-wetenschappelijke literatuur gangbaar is. 

Bij alle verschil van mening bestaat er, aldus Ernst Topitsch in het 
artikel "Ideologie" in Herders Staatslexikon, in elk geval overeenstem
ming hierin, dat ideologieën zijn: onware, halfware en onvolledige ge
dachtensystemen, die betrekking hebben op sociale feiten en toestanden 
en die terug te voeren zijn op een bevangenheid bij de dragers ervan, 
die door hun maatschappelijke situatie wordt veroorzaakt. Leugens val
len hier niet onder: de dragers zijn integendeel van de juistheid, waar
heid of goedheid van hun ideologie overtuigd. Oorzaak van de bevangen
heid kunnen zijn het belang, dat het individu of de groep heeft bij de 
vorming of instandhouding van het gedachtensysteem ("de wens is de 
vader der gedachte"), de sociale status van de groep, persoonlijke sym
of antipathieën, opvoeding e.d. Het belang wordt door de auteurs het 
meest genoemd. Ideologie, zegt Hans Freyer is een vorm van esprit 
engagé. "Ideologieën zijn nu eenmaal geen denkconstructies om zich mee 
te vermaken of te stichten, geen systematische denkschema's, noch 
hypothesen of theorieën van het wetenschappelijke onderzoek, maar hulp
middelen in de strijd tegen anderen en bij het handhaven van zichzelf; 
leuzen waarop de geesten elkaar vinden of uiteengaan; verdedigings- of 
aanvalswapens." In het aulaboek "Moderne sociologie" noemen prof. 
Van Doorn en dr. Lammers de ideologie een gestandaardiseerde wijze 
van denken, die de positie van een bepaalde groep rechtvaardigt. Een 
belangrijk aspect, waarop zij wijzen, is dat de ideologie voor de groep 
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boven alle discussie staat. Het in twijfel stellen of kritiseren van de 
ideologie roept daarom heftig emotioneel verweer op. Door die twijfel en 
die kritiek immers wordt de rechtvaardigingsgrond van het bestaan van 
de groep (b.v. een politieke partij) aangetast. 

Deze enkele opmerkingen en aanhalingen mogen volstaan om de lezer 
een beeld te geven van een geheel ander ideologiebegrip dan dat van 
dr. Hahn. Ik weet eigenlijk niet goed wat met diens opvatting te begin
nen. "Een ideologie is een wereldbeschouwing", daarop komt het weer. 
Kan nu echter op een zinnige manier van ontideologisering gesproken 
worden? Ik meen van niet. Een politicus kan menen, dat het in de politiek 
alléén gaat om uiterlijkheid, geld, macht en dat alle gepraat over 
menselijke persoon en cultuur nonsens is. Dat is even goed een wereldbe
schouwing (zij het geen fraaie) als de hoge opvatting van dr. Hahn, 
al is daar ook wel wat op af te dingen. Wanneer nu dr. Hahn en zijn 
medestanders aan invloed verliezen en de machtspolitici of "pragmatici" 
aan de winnende hand zijn, dan begrijpen wij daar uit, dat de kiezers de 
ene "wijze van de wereld te beschouwen" ( = ideologie) hebben geruild 
voor de andere "wijze om de wereld te beschouwen" (= ideologie). Men 
kan daar droevig om zijn, maar men heeft niet het recht dit ontideologi
sering te noemen. Er is immers geen sprake van het "terugdringen van 
het wereldbeschouwelijke aspect van de politiek", maar van het terug
dringen van de ene wereldbeschouwing ten koste van de andere. Conse
quent geredeneerd wordt ontideologisering zo een onmogelijkheid. Want 
iedere politicus (ook de manager van de Franse U.N.R. waarover dr. 
Hahn spreekt!) heeft steeds een bepaalde idee over mens en samen
leving. Een goede of een slechte idee, maar hij hééft er een! 

11. ONTIDEOLOGISERING EEN ZINVOL BEGRIP 

Ontideologisering wordt een zinvol begrip tegen de achtergrond van de 
ideologieopvatting, die wij boven aan de hand van enige literatuur heb
ben geschetst. Wanneer het ideologische bestaat in een bevangenheid 
(geslotenheid, bekrompenheid) van het denken als gevolg van de maat
schappelijke situatie, dan is ontideologisering het bloot leggen en ter zijde 
stellen van die bevangenheid, het ontdekken en overwinnen van een 
onzuiverheid, die een sociale leer of politieke doctrine aankleeft als gevolg 
van het meespelen van bovengenoemde factoren bij het ontwikkelen en 
instandhouden ervan. Ontideologisering is daarom niet het vervallen in 
plat pragmatisme of iets dergelijks, maar een proces, dat het waarheids
gehalte van het politieke denken, de waarachtigheid van de politiek ten 
goede komt. 

Zo dadelijk zullen wij deze algemene uiteenzetting met een paar voor
beelden toelichten. Hier willen wij nog opmerken, dat de ontideologisering 
natuurlijk een zeer moeilijke opgave is. In de ideologie zijn waarheid 
en onwaarheid dikwijls onontwarbaar vermengd. Maar bovendien: wat 
is de ideologie van de man of de vrouw, die wil ontideologiseren? 
(Concreet: wat is de ideologie, de bevangenheid van de schrijver van dit 
artikel?) Hoe gemakkelijk ontdekken wij ideologische elementen juist 
bij onze tegenstanders en hoe weinig oog hebben wij soms voor onze 
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eigen bevangenheid? De beeldenstormers van deze tijd, die vechten tegen 
verzuiling, gesloten katholicisme, hokjesgeest, "essentialistische argu
mentatie" en nog meer, zou ik de moed willen toewensen om bij tijd en 
wijle eens rustig aandacht te besteden aan eigen vooringenomenheid, 
vooroordelen en geslotenheid. In het algemeen meen ik, dat in een snel 
evoluerende samenleving als waarin wij nu leven, het ideologische ge
makkelijker aan het licht zal treden dan in een statische. Politieke doc
trines en politieke programs, die in een voorbije historische situatie zijn 
ontworpen en daarvan het stempel dragen, zullen hun falen, hun gebrek 
aan menselijke substantie zoals prof. Strasser zegt in zijn eerder geciteerd 
boek, niet kunnen verbergen wanneer de omstandigheden zich grondig 
hebben gewijzigd. Vandaar dat het thema ontideologisering aan de orde 
van de dag is en er optimistisch geschreven wordt over het einde van 
het ideologisch tijdperk. 

1. Ter toelichting nu een aantal voorbeelden, waarvan het eerste is 
ontleend aan een artikel van prof. dr. J. Pen in Vrij Nederland van 
13 juli j.1. "De economie", aldus de Groningse hoogleraar, "heeft, honderd 
vijftig jaar geleden, bewezen dat er geen algemene werkloosheid kan 
bestaan, en dat "bewijs" heeft tot 1930 standgehouden. Zij heeft, honderd 
jaar geleden, bedacht dat hogere lonen een evenredige werkloosheid tot 
gevolg moesten hebben en dat het dus maar beter voor de arbeiders en 
de vakbonden was, zich koest te houden. Deze laatste conclusie is in 
vele toonaarden herhaald, ook toen de loonfondstheorie, waaraan zij was 
ontleend, al lang niet meer werd verdedigd. De economie heeft, om
streeks 1900, laten zien hoe de inkomens de produktieve bijdragen weer
spiegelen, zodat ieder krijgt wat hij verdient te krijgen. Dit idee is bij 
velen nog springlevend. De economie heeft ons geleerd dat de armen 
arm moeten zijn en de rijken rijk, want dat alleen op die manier de 
groei van de welvaart verzekerd is. De economie heeft aangetoond, dat 
belastingen op de hogere inkomens het initiatief verlammen, de inflatie 
bevorderen, de kapitaalvlucht stimuleren en het recht van de mens op 
de vruchten van eigen arbeid aantasten. De economie heeft de voordelen 
in het licht gesteld, die de gekoloniseerde volken konden putten uit de 
koloniale verhouding. Zij heeft altijd en overal de belangen der machtigen 
goedgepraat en onderdrukking en onrecht door middel van gladde redene
ringen verdoezeld en versluierd. Het is dus niet geheel ten onrechte dat 
de marxisten ons schijnheiligheid en lakeiendienst aan het kapitaal ver
wijten." Onze economen zullen niet hebben staan juichen bij deze woor
den van hun hooggeleerde vakgenoot. Dat doet men niet wanneer men 
in zijn hemd wordt gezet. Indien prof. Pen gelijk heeft (en in grote 
trekken heeft hij dat), dan betekent dit, dat in de economische theorieën 
het belang van de bezittende klasse een geduchte rol mee speelt. Prof. 
Pen noemt dit apologetische economie. Wij zouden willen spreken van 
ideologische of geëngageerde economie om iedere gedachte aan bewuste 
misleiding uit te sluiten. 

2. Een tweede voorbeeld ontlenen wij aan Theodor Geiger's "Ideologie 
und Wahrheif', een boekje waartegen wij overigens ook ernstige bezwa-
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ren hebben. Het gaat om de liberale, maar ook onder katholieken veel 
gehoorde tegenstelling tussen de staat en de zgn. "vrije" maatschappij. 
Met Geiger zouden wij willen vragen: waarom juist de staat, en de 
staat alléén tegenover de vrije maatschappij gesteld? Waarom b.v. ook 
niet de economische grootmachten? De staat wordt aldus ten onrechte 
geïdentificeerd met onvrijheid, dwang. Het hoeft op deze plaats geen 
betoog, dat de staat veel heeft gedaan voor de vrijheid van hen, die 
in de zgn. vrije maatschappij zich tevreden moesten stellen met de 
kruimels van de tafels der heersende klasse. Ook vandaag is de staat 
de voornaamste garantie voor de vrijheid van grote volksgroepen, terwijl 
in de "vrije" maatschappij aan het woord vrijheid soms een merkwaar
dige interpretatie wordt gegeven. Dat van de staat ook vrijheidsbeperken
de invloeden uitgaan, dat de burgers soms huiverig zijn voor de steeds 
toenemende bureaukratie, het is juist en begrijpelijk. Evenzeer is het 
juist, dat het bedrijfsleven van grote waarde is voor een menselijk 
bestaan in vrijheid. Maar dit rechtvaardigt nog niet de tegenstelling 
staat-vri;e maatschappi;. Deze tegenstelling is in het belang van een groep, 
die zich met de naam vrije maatschappij siert maar in feite het kapitaal 
vertegenwoordigt. Er is, zo schrijft Geiger, geen bezwaar tegen wan
neer deze groep zou zeggen: "wij wensen een staat, die een minimum 
aan functies uitoefent". Dat is duidelijk en volstrekt niet ideologisch. 
Het bezwaar ontstaat eerst, wanneer dit verlangen wordt "vertaald" in 
b.v. de volgende algemeen-"theoretische" uitspraak: "de staat is zo en 
de vrije maatschappij is ZOi volgens deze sociaal-"wetenschappelijke" 
wezensbepalingen komen aan de staat die en die functies toe, en wan
neer hij die overschrijdt, overschrijdt hij zijn wezenlijke bevoegdheden." 
Is deze schijntheorie eenmaal voldoende in het volk doorgedrongen om 
niet meer betwijfeld te worden, dan kunnen er hele reeksen logische 
gevolgtrekkingen uit afgeleid worden, die schijnbaar de politieke wensen 
en eisen van bepaalde groepen een wetenschappelijke legitimering geven. 

3. Ook het artikel van dr. Hahn heeft naar onze mening een duidelijk 
ideologische trek. Nu bevinden wij ons hier op moeilijk terrein, het zij 
nogmaals herhaald. Het "hineininterpretieren" is het grote gevaar, dat 
op de loer ligt. Toch menen wij op een aantal uitspraken te kunnen wijzen, 
die ons, juist aan dr. Hahn's artikel, in staat stellen te illustreren hoe 
vruchtbaar een andere ideologieopvatting dan de zijne is. 

Reeds het gemak, waarmee de schrijver de woorden "christelijk" en 
"wereldbeschouwelijk" naast en door elkaar gebruikt is een aanwijzing, 
dat wij gerechtigd zijn van een ideologisch getinte bijdrage te spreken. 
Zien wij het goed, dan veronderstelt dr. Hahn bij zijn lezers een duidelijk 
omlijnd begrip "christelijke wereldbeschouwing" aanwezig, hetgeen hem 
ontslaat van de plicht tot nadere aanduiding van de inhoud ervan. "Wij 
weten immers waar wij het over hebben". Wij hadden echter graag 
gezien, dat dr. Hahn de componenten van wat hij als christelijke wereld
beschouwing ziet uitdrukkelijk had vermeld. Dan kan pas wat hij blijk
baar boven alle twijfel verheven acht goed in discussie komen. Dat is 
nodig, omdat in het verleden heel wat als christelijke wereldbeschouwing 
is geponeerd wat in feite liberaal, socialistisch, conservatief, burgerlijk 
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was. Wie voor een bepaalde wereldbeschouwing de naam christelijk 
opeist, eist voor die (= zijn) wereldbeschouwing de naam van Jezus 
Christus op. Daarvoor moeten heel goede redenen aanwezig zijn, die 
heel duidelijk moeten worden vermeld. 

In dit verband moet mij van het hart, dat door partijgenoten het 
woord christelijk soms op lichtvaardige wijze wordt gebruikt. Mij be
kruipt herhaaldelijk het onbehagelijke gevoel, dat er in onze partij zijn, 
die niet voldoende beseffen, dat het woord christelijk naar Jezus Christus 
verwijst. Christelijk schijnt bij hen meer te wijzen naar wereldbeschou
wing, sociale leer, gedragsnormen e.d. dan naar het geloof. Dit is een 
ernstige zaak, niet alleen voor de politiek maar vooral voor het geloof. 
Wij zouden er goed aan doen daaraan bijzondere aandacht te wijden. 

Maar keren wij terug naar dr. Hahn's artikel. Wij vinden daarin 
een aantal uitspraken, die tezamen genomen een idee geven van de 
ideologische achtergronden, vanwaaruit hij denkt. Wij citeren: "De poli
tieke ideologen worden.... langzaam, maar zeker verdrongen door de 
praktici, de technocraten, de experts. De leidende groepen in deze maat
schappij zijn pragmatici, zij beoordelen de behoeften van de maatschappij 
naar andere criteria dan de politieke leiders. Zij zijn bezig een maat
schappij van deskundigen op te bouwen, die veel onafhankelijker van de 
politieke leiding zijn dan vroeger". "Het zuiver religieuse aspect van de 
koude secularisering in onze moderne consumptie-, massa-, industrie- en 
ontspanningsmaatschappij laten wij ter zijde. Hier interesseert ons aller
eerst de vraag: zijn de wereldbeschouwelijk gefundeerde partijen in deze 
hedendaagse maatschappij inadequaat, niet conform aan de behoefte, dus 
onaantrekkelijk voor de moderne staatsburger, die pragmatisch denkt, 
daden wil zien, de partij niet naar haar ideeën, maar naar haar con
crete voorstellen beoordeelt?". "Wij willen geenszins over het hoofd zien, 
dat door de technificering, industrialisering, amerikanisering van de 
Europese maatschappij een klimaat zal ontstaan, waarin het wereldbe
schouwelijk indifferentisme nog sterker zal toenemen en waarin het 
religieus gerichte denken aan toenemende inkrimping onderhevig zal zijn". 

Van een opgewekte kijk op onze samenleving getuigt dit niet. Wij stel
len de vraag of die kijk resultante is van een objectieve analyse van die 
samenleving, dan wel een beoordeling vanuit een vooropgezet ideaalbeeld, 
welk beeld niets anders is dan het tot norm verheven verleden. laten 
wij enkele uitspraken eens kritisch bezien. "De pragmatisch denkende 
staatsburger beoordeelt de partijen niet naar haar ideeën, maar naar 
haar concrete voorstellen." Daar is dunkt mij geen enkel bezwaar tegen. 
De leuze "geen woorden maar daden" geldt niet alleen voor voetbalclubs, 
maar mag ook op politieke partijen worden toegepast. Men heeft niet 
het recht de staatsburger, die dit doet, pragmatisme te verwijten. Het is 
mogelijk, dat die staatsburger het falen van de ideeën, de ideologieën 
van de politieke partijen heeft doorzien en dáárom niet meer tevreden 
is met een mooi beginsel- of verkiezingsprogram. Wat dr. Hahn prag
matisme en geestelijk indifferentisme noemt kán gezond verstand zijn 
(even goed als gebrek aan sociale belangstelling). Het zou b.v. kunnen 
zijn, dat een politieke partij geen oplossing weet aan te bieden voor de 
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werkelijke noden van de mens en dat zij en haar ideologie om die reden 
geen belangstelling meer weten te wekken. 

"Onze maatschappij is een consumptie-, massa-, industrie- en ontspan
ningsmaatschappij" . Dat is naar ik mag aannemen niet als loftuiting be
doeld. Spreekt uit dergelijke kwalificaties niet een gemis aan begrip voor 
de mogelijkheden, die juist de hedendaagse samenleving biedt voor een 
nieuwe beleving van het mens-zijn? De ontwikkeling van de techniek en 
de bloei van de industrie hebben de consumptiemogelijkheden geweldig 
doen toenemen. Dat daarvan niet altijd een goed gebruik wordt gemaakt 
is waar, maar niets nieuws. Waarom zou echter niet een hoogstaande 
consumptiecultuur mogelijk zijn, die ethisch en esthetisch evenzeer te 
waarderen valt als de spaar- en produktiecultuur van het verleden? Beter 
dan met kwalificaties als consumptie- en ontspanningsmaatschappij te 
werken is het de mens te leren hoe de voortbrengselen van economie en 
kunst goed te gebruiken. En wat bedoelt dr. Hahn met "massamaatschap
pij" ? Het woord massa heeft een denigrerende betekenis. De intellectueel 
en de genieter van hoge cultuur gebruiken het woord graag om de eigen 
verhevenheid boven televisiekijker en bromfietsrijder te accentueren. In 
de grond is de zgn. theorie van de massamaatschappij niets anders dan 
de verdediging van een aristocratisch-culturele traditie; zij berust op de 
twijfel of het wel mogelijk is de brede volksmassa werkelijk op te voeden 
tot cultureel leven. Die zgn. theorie wordt zo een conservatieve verdedi
ging van privileges. Aldus Daniel Bell in het eerste hoodstuk van zijn 
boeiende boek "The end of ideology", dat wij ieder, die de "massa
maatschappij" geen goed hart toedraagt, ter lezing aanbevelen. 

"Het wereldbeschouwelijk indifferentisme zal nog sterker toenemen en 
het religieus gerichte denken zal aan toenemende inkrimping onderhevig 
zijn". Dit is hoogst eenzijdig gesteld. Er is veel materialisme, er is 
gebrek aan belangstelling voor geest, kunst, cultuur, er is geloofsver
zwakking en geloofsafval. Allemaal waar, maar er is óók een grotere 
belangstelling voor goede lectuur, voor concert en toneel, en er is vooral 
naast geloofsverzwakking óók een verheugende opleving van het gods
dienstig besef. Is het niet de fout van dr. Hahn, dat hij gebrek aan 
belangstelling voor wat in de christen-democratische partijen "christelijke 
wereldbeschouwing" heet maakt tot gebrek aan belangstelling voor geloof 
en godsdienst zonder meer? Een aantal zaken, die in het verleden tot 
het dierbaar bezit van de katholieke gemeenschap behoorden en die als 
een soort secundaire geloofswaarheid werden beschouwd, zijn inderdaad 
over boord gegooid. Dat kán voortkomen uit indifferentisme of materialis
me. Maar het kan ook zijn een opruimen van wat versleten was om zo 
het geloof in zijn zuiverheid te hervinden. 

Ben ik toch aan het "hineininterpretieren" geweest? Het geheel van dr. 
Hahn's bijdrage overziende meen ik van niet. Alleen indien men het 
verleden tot norm maakt, indien men de geloofs- en cultuurbeleving van 
de vroegere generaties als absoluut geldende maatstaf hanteert, is er in 
deze tijd slechts verlies te constateren en is er plaats voor de kwalifica
ties en klaagzangen van dr. Hahn. In die gebondenheid echter aan een 
bepaalde historische situatie, aan een specifiek cultuurideaal, dat niet 
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in deze tijd past, aan religieuse en sociale opvattingen, die slechts be
trekkelijke waarde hebben, maar die ten onrechte worden verabsoluteerd, 
ligt een bevangenheid, die de blik op de huidige tijd verduistert en tot 
een conservatieve levenshouding brengt. 

111. ONTIDEOLOGISERING BINNEN DE K.v.P. 

Naar aanleiding van het artikel van dr. Hahn hebben wij een algemene 
uiteenzetting gegeven over ideologie en ontideologisering. Met enkele 
voorbeelden hebben wij deze uiteenzetting toegelicht. De bedoeling was 
aan te tonen, dat het hanteren van die begrippen in de betekenis, die 
dr. Hahn er aan geeft, voor de vernieuwing van onze partij een groot 
gevaar met zich brengt, het gevaar n.1. dat de grondslag van de partij, 
de "christelijke wereldbeschouwing" of hoe men het ook noemen wil, 
buiten discussie blijft. En juist over dat, wat blijkbaar voor dr. Hahn 
boven alle twijfel verheven is, moeten wij open en vrijmoedig spreken. 
Overal in de katholieke wereld gist het. Dat geldt niet in het minst 
voor theologie en wijsbegeerte. Men denke hier b.v. maar aan de kritiek 
op het begrip natuurwet, dat in de traditionele katholieke politiek een 
grote rol speelt. Wat wij moeten nastreven is, dat de K.V.P. contact krijgt 
met de nieuwe denkrichtingen (wat iets anders is dan er zich kritiek
loos aan overgeven, zoals sommige nieuwlichters willen). Het is zo ge
makkelijk (en vleiend voor de partij!) te spreken van gebrek aan politieke 
belangstelling bij de moderne mens, van pragmatisme, geestelijk indiffe
rentisme en inkrimpend religieus gericht denken. Zou de politieke luste
loosheid echter niet haar oorzaak kunnen vinden in de partijen, in haar 
ideologieën, in haar wereldbeschouwingen? "Noodlijdend is de mens" 
was de titel van een inaugurele oratie aan de Nijmeegse universiteit. 
Zouden de mensen zich niet vitaal bij het werk van de partijen betrokken 
voelen, indien zij in die partijen een zorg voor hun werkelijke noden 
ontwaren? De oude begrippen, de conventionele beginselen, de afgesleten 
leuzen doen het niet meer, omdat zij geen verband houden met de nieuwe 
situatie van de mens, omdat zij ideologisch geworden zijn. Wij moeten 
ons er daarom van ontdoen en daarmee zijn wij in de K.V.P. gelukkig 
bezig. Ik weet, dat een discussie over de grondslagen van de partij velen 
afschrikt. "Wij moeten voorzichtig zijn met het oog op de kiezers" heet 
het dan. Ik ben voor een dergelijke argumentatie niet ongevoelig. Ik 
meen met name dat een discussie als door mij voorgestaan de eigen ver
antwoordelijkheid van het partijbestuur niet mag aantasten. Maar voor
zichtigheid mag geen valse voorzichtigheid worden en de situatie vraagt, 
dat wij enig risico nemen. 

Graag zou ik over de ontideologisering binnen onze partij nog enkele 
opmerkingen maken. Ik ga daarbij uit van het begrip "katholieke politiek", 
dat m.i. per se problematisch en niet van innerlijke spanningen vrij te 
pleiten is, als gevolg van het wezenlijke onderscheid tussen geloof en 
politiek. Dit wezenlijke onderscheid komt o.m. hierin tot uiting, dat het 
Evangelie voor de katholieke politicus wel een bron van inspiratie kan 
zijn, maar dat het geen katholieke politiek, geen katholiek politiek pro-
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gram bevat. Voor het ontwerpen van zo'n program zal men noodzakelijk 
een beroep moeten doen op filosofische, juridische, economische, culturele 
en andere inzichten. Men kan Schaepman's "Proeve", gezien in het licht 
van de tijd, waarin zij werd geschreven, met recht een katholiek program 
noemen. Maar dat neemt niet weg, dat b.v. het zevende punt ("om 
redenen buiten de begroting wordt geen begroting verworpen") niets 
katholieks heeft. Wanneer in de inleiding op het werkprogramma 1963 ge
zegd wordt, dat men eerst menswaardig moet kunnen bestaan wil men 
tot geestelijke ontwikkeling kunnen komen, dan is dat niet een "inzicht 
op grondslag van het christendom", maar een inzicht op grond van een 
merkwaardige en m.i. verouderde filosofie. Zo kan men in het program 
talrijke gedachten en voorstellen vinden, die aan een niet-godsdienstige 
ibron ontspringen. 

Omdat ieder katholiek program noodzakelijk mede wordt ontworpen, 
geïnspireerd en in praktijk gebracht vanuit niet-godsdienstige, niet-katho
lieke inzichten, is de mogelijkheid van ideologische beïnvloeding van de 
katholieke politiek en de katholieke politieke leer gegeven. Teneinde onze 
bijdrage niet al te lang te rekken geven wij maar één voorbeeld. In de 
katholieke sociale leer heeft het recht op private eigendom steeds een 
centrale plaats ingenomen. Eerst "Mater et Magistra" wijst dit recht 
een bescheidener plaats toe. Ook in de tijd, dat de grote massa van 
het volk geen eigendom bezat, ook toen de goederen der aarde zich op 
onrechtvaardige wijze ophoopten bij enkelen, ook toen de democratie 
(waarbij heel wat gewichtiger rechten op het spel stonden) zich een weg 
moest banen tegen het conservatisme van vele katholieken, ook kerke
lijke leiders, in, was de privaat eigendom het hoofdthema van de sociale 
leer. Men merkt dit b.v. nog bij het lezen van het algemeen staatkundig 
program van onze partij. Wanneer dit de staat verplicht de waardigheid 
van de menselijke persoon en haar rechten te beschermen, noemt het 
al/een het recht op eigendom met name. Het enige brokje pathetiek, dat 
ons nuchtere program kent, wordt gewijd aan het private bezit "welks 
vernietiging een ramp zou wezen voor allen, die tot de samenleving 
behoren", alsof er niets ernstigers denkbaar is. In het artikel over de grond
politiek wordt tweemaal bijzondere zorg besteed aan de rechten van de 
eigenaar. Gaat het over de huurprijzen, dan ook worden alleen de rechten 
van de eigenaar met name genoemd. Het valt eerder op, dat onze partij 
wel uitdrukkelijk zegt de maatschappij te willen beschermen tegen misbruik 
van de vrijheid van meningsuiting en van de vrijheid van vereniging en ver
gadering, maar dit niet doet met betrekking tot de economische vrijheid, die 
toch waarlijk ook wel misbruikt is. Mag ik op grond van deze feiten nu niet 
de vraag stellen, of de traditionele katholieke sociale leer niet een over
dreven grote en eenzijdige aandacht heeft gehad voor het recht op eigendom 
en de bescherming van verkregen rechten, die niet theoretisch, maar op 
grond van de belangen van de maatschappelijke toplaag is te rechtvaar
digen? 
Er is inmiddels de laatste jaren heel veel gebeurd, zoveel, dat met 
name het algemeen program als verouderd moet worden aangemerkt. 
Het toetsen van vooronderstellingen, het kritiseren van conventionele 
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beginselen is in onze partij langzaam op gang gekomen. Wij zijn voor
zichtiger geworden in het gebruik van het woord "katholiek". Wordt in 
het werkprogram van 1959 nog met een zekere naïeve trots van katho
lieke politiek gesproken, in het werkprogram van 1963 is dit dierbaar 
begrip verdwenen. Er wordt minder en minder over "beginselen", 
meer en meer over "waarden" gesproken. De ideologische leuze "een 
katholiek moet katholiek stemmen", die in de vorm van een algemene 
morele plicht uitdrukt wat niets anders is dan een rechtvaardiging van 
het bestaan van een katholieke partij, verliest aan invloed. De bijna 
kinderlijke trouw aan de katholieke sociale leer heeft plaats gemaakt 
voor een kritisch meedenken. In de Opmars van oktober 1962 kon men 
lezen, dat partijleden, in Bouvigne bijeen, van mening waren, dat de 
gangbare omschrijving van de overheidstaak als een subsidiaire en sub
sidiërende wel wat "mager" aandoet. Zo "onwrikbaar" is het subsidiari
teitsbeginsel voor ons blijkbaar toch niet! Het zou ook interessant zijn 
eens een studie te maken over de houding van de K.V.P. tegenover 
het Humanistisch Verbond, die van ideologische geslotenheid, voorname
lijk gevoed vanuit het besef katholieke beginselen te moeten handhaven, 
is geëvolueerd naar een open houding, die in de humanist de medemens 
herkent, die dezelfde rechten heeft als de christen. Ook de debatten 
over de mammoetwet in de Staten-Generaal gaven een vervagen van 
ideologische geschillen te zien, waartoe ook door de K.V.P. werd bij
gedragen. De toon van het debat was, behoudens enkele uitzonderingen, 
zakelijk. Maar het was een zakelijkheid, die haar oorsprong vond in een 
dieper besef van eerbied voor de mens, niet in pragmatisme! Zo is er 
meer, dat de conclusie wettigt, dat het ontideologiseringsproces in onze 
partij is begonnen. Het gaat er om, dit proces te versnellen en en te verdie
pen. 
Het heeft wellicht zin een onderscheid in te voeren, tussen twee soorten 
van ideologische beïnvloeding en dientengevolge ook van twee soorten 
ontideologisering. De grote ideologieën van de 19de eeuw, de vele -ismen 
(liberalisme, socialisme, nationalisme, conservatisme, rassisme e.d.) de 
verabsolutering van bepaalde cultuurnormen, het geloof in de techniek 
enz. hebben alle min of meer het katholieke denken beïnvloed. Zij wer
ken, zij het verzwakt, nog door. Wij zouden in dit verband willen spreken 
van "vreemde" ideologieën, vreemd in deze zin, dat zij a.h.w. van buiten 
af het katholieke denken en handelen hebben beïnvloed. Daarnaast staat 
dan de typisch binnenkerkelijke ideologie, waarvan de kern ligt in het 
ten onrechte aanduiden van bepaalde politieke overtuigingen en hande
lingen als katholiek of christelijk. (Ik geef beide termen als zeer voorlopig 
en ben graag bereid deze voor betere te ruilen). Beide vormen van 
ideologische beïnvloeding verdienen onze aandacht. Wat het eerste be
treft denk ik b.v. aan een kritische studie van de aan het individualistische 
jargon ontleende begrippen als particulier initiatief, aan een onderzoek 
naar de werkelijke drijfveren van de Nieuw-Guineapolitiek (al is het 
daarvoor wellicht nog te vroeg), aan een nieuwe poging de menselijke 
rechten te omschrijven vanuit de hedendaagse situatie (als voorstudie voor 
het ontwerpen van een nieuw algemeen program), e.d. Voor het tweede 
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ontideologiseringsproces, dat overigens nauw met het eerste samenhangt, 
zouden wij de term deconfessionalisering willen gebruiken. Grondslag zou 
moeten zijn een studie van theologen, wijsgeren, andere wetenschaps
mensen, politici enz. over de verhouding van geloof en politiek en de 
vorming van het kader van de partij volgens de aldus verkregen in
zichten. Centraal staat hier m.i. de vraag met welk recht wij een be
paalde politiek christelijk (katholiek) noemen. Het betreft hier een zeer 
moeilijk vraagstuk, dat echter dringend om een oplossing vraagt. 

Bij deze globale aanduiding van de problematiek, die wij i.v.m. de 
ontideologisering binnen onze partij moeten bespreken, meen ik het te 
mogen laten. Slechts een paar opmerkingen wil ik nog maken in ant
woord op een dikwijls opgeworpen moeilijkheid: indien het nodig is de 
grondslagen van de partij, de verhouding godsdienst-politiek, de waarde 
van de katholieke sociale leer e.d. in discussie te brengen, welke zekerheid 
hebben wij dan nog? In het besef, dat er ook een belangrijke pedagogische 
kant aan deze zaak zit (vooral het doorsnee-partijlid zit met die moei
lijkheid) zou ik, daaraan voorlopig voorbijziende, het volgende willen ant
woorden. Politiek, gezien als het geven van leiding aan met hoge machts
bevoegdheid toegeruste groepen, is voor de mens een zware opgave. 
Zij speelt zich af in het zo moeilijk te vatten heden, dat ligt tussen 
verleden en toekomst. Wie er zich mee bezig houdt ervaart de politiek 
als een veld vol spanningen en mogelijkheden. Rationele en irrationele 
elementen zijn er schier onontwarbaar verenigd. De objecten zijn zo ver
schillend en zo talrijk, dat niemand er een volledige specialistische kennis 
van kan bezitten. Dit alles schept een onzekerheid, die de mens tracht 
te overwinnen, naar de kant van de feiten, door gegevens te verzamelen 
en te ordenen, en naar de kant van de normen, door ethische bezinning. 
Tot absolute zekerheid kan dit nimmer leiden. De onvolmaaktheid van 
de mens staat dit in de weg. Politiek blijft daarom steeds een précaire 
zaak. Voor het gehele terrein van de politiek, dus zowel voor de feiten 
als de normen, geldt wat de Duitse politicoloog Arnold Bergstraesser 
schreef: "Wir können uns freilich nicht anmaszen, das Moment des Wag
nisses aus der politischen Entscheidung zu verbannen, denn damit wür
den wir eine konstitutieve Eigentümlichkeit des menschlichen Daseins 
übersehen, von der es keinen Emanzipation gibt". Maar wij mogen wel 
hopen het waagstuk in te perken, doordat wij trachten het gebied van 
de zekerheid door verantwoord onderzoek te vergroten. De politiek wordt 
dan, zo zegt Bergstraesser, een beraden sprong in de toekomst. Beraden: 
omdat wetenschappelijk onderzoek ons kennis verschaft van de groep en 
bezinning op het normatieve in de politiek ons inzicht in het "waarheen" 
scherpt. Maar toch altijd een sprong: want de menselijke wetenschap 
is beperkt, en tóch moeten wij kiezen, beslissen, leiden. De onzeker
heid blijft daarom altijd bij ons. Dat geldt ook voor katholieke en chris
telijke politiek. Want het christelijke geloof is er niet om ons een veilige 
basis in het aardse bestaan te verschaffen. Het wekt veeleer een 
"heilige onrust", waarin de onzekerheid niet verlammend werkt. Zou het 
niet aanbeveling verdienen eens na te gaan waaruit die behoefte aan 
zekerheid, aan vastheid voortkomt? En wat men nu eigenlijk onder die 
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zekerheid verstaat? Is zekerheid voor vele van onze mensen niet na
tuurwetenschappelijke zekerheid, de zekerheid van ,,1 + 1 = 2"? Het is niet 
uitgesloten dat wij bij het zoeken naar een antwoord op deze vragen 
stoten op een zeer verbreide en diep in de menselijke geest doorgedron
gen bevangenheid, die is veroorzaakt, doordat lange tijd aan de natuur
wetenschappen en de technische vooruitgang een alleenzaligmakend ka
rakter werd gegeven. 

1) Een opgave van gebruikte literatuur vindt de lezer aan het slot. 
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Buitenlands Panorama 

lATIJNS-AMERIKA 
landen, waar een grote sociaal-ekonomisch vooruitgang kan worden 

vastgesteld, zijn meestal landen, waar de vakbewegingen sterk zijn. In 
de meeste ontwikkelingslanden echter is de vakbeweging zwak. Daarop 
is nog eens met name de aandacht gevestigd op een begin dit jaar ge
houden konferentie van het Internationaal Christelijk Vakverbond. De 
vakbeweging werd daar voor latijns-Amerika de sleutel genoemd, die de 
deur moet openen voor een werkelijk sociale revolutie. Het LCV. is dan 
ook in latijns-Amerika zeer aktief en werkt daarbij nauw samen met 
de Konfederatie van Christelijke Vakverenigingen van latijns-Amerika, 
naar de Spaanse benaming kortweg ClASC genoemd. Deze konfederatie is 
op weg aan de vakbeweging in latijns-Amerika die inhoud te geven, 
waardoor zij in staat kan zijn het omvormingsproces positief te beïnvloe
den. Het is interessant zich te realiseren op welke wijze de latijns-Ame
rikaanse vakbeweging tegenover de problematiek van het kontinent staat. 
Een goede gids daartoe vindt men in de beginselverklaring van het vier
de Arbeiderskongres van latijns-Amerika van november '62. Het blijkt 
dan dat de landhervorming gezien wordt als het kernpunt van deze pro
blematiek. Dat plaatst de vakbeweging daar al direkt voor een bijzon
dere taak. Anders dan in Westeuropa heeft zij te maken met een over
wegend agrarische bevolking, die op zeer ongelijkmatige wijze deelt in 
zowel het grondbezit zelf als de opbrengst daarvani 1.5 procent van de 
grondbezitters beheert 64,9 procent van het totaal beschikbare landbouw
areaal. De latijns-Amerikaanse vakbeweging ziet het als haar voor
naamste taak tot een evenwichtige verdeling van het grondbezit teko
men. Dat vereist een diepgaande hervorming, waarbij alle krachten moe
ten worden betrokken. Zij zet zich in voor Coöperatieve landbouwbewe
ging en eist de nodige vrijheid voor zich op om dit te kunnen bereiken. 
Die vrijheid wordt haar in de meeste landen nog ontzegt en de hier
boven genoemde verklaring noemt met name Nicaragua, Paraguay, 
Haïti, Cuba, Mexico en EI Salvador. De verklaring pleit voorts voor col
lektieve arbeidskontrakten en voor een politiek van werkgelegenheid, die 
eenieder in staat moet stellen op menswaardige wijze zijn brood te ver
dienen. Zeer veel zal moeten worden gedaan op het terrein van onder
wijs en vakopleiding, terwijl ook op de schrikbarende huisvestingspro
blemen wordt gewezen. Grondige herziening eist ook de gezondsheids
zorg, die tot nu toe in verscheidene landen objekt is van spekulatie en 
winstbejag. De uitvoering van deze taken kan effektiever tot stand wor-
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den gebracht indien nauw samengewerkt kan worden met de christelij
ke vakbeweging in Europa. Het vrije initiatief van de vakbeweging 
wordt echter bij de internationale hulpverlening teveel verwaarloosd. In
ternationaal beschikt de vakbeweging nog niet over de rechtspositie, die 
zij de jure of de facto in vele westelijke landen reeds inneemt en daar
door kan zij niet voldoende betrokken worden in tal van zaken, die voor 
de geestelijke, ekonomische en sociale evolutie in de ontwikkelingslanden 
van het grootste belang zijn. 

CHINA 
Zowel China als de Sowjet-Unie trachten voor hun uiteenlopende op

vattingen voorstanders te vinden. Dat heeft ons in Europa gekonfron
teerd met een toenemende Chinese propaganda. De kosten en moeiten 
die de Chinezen daaraan besteden is een van die kleinere aspekten van 
het konflikt, waaruit blijkt dat het zeer tussen beide kolossen wel erg diep 
zit. Dit propaganda-offensief is vrij recent, het dateert eigenlijk pas 
van de laatste zomer. China heeft nu in Albanië twee radiozenders ge
bouwd, die overigens vooral op de Sowjet-Unie zijn gericht. Maar uit in 
Westeuropese landen verspreide Chinese geschriften blijkt, dat er ook 
speciale radiouitzendingen voor Engeland, Frankrijk en Duitsland wor
den gemaakt. Het centrum van deze en andere aktiviteiten bevond zich 
eerst te Genève, thans is dat Brussel. Een opvallend bijverschijnsel daar
van is, dat in een aantal andere Belgische steden een zestigtal Chinese 
restaurants, die eigenlijk al volslagen onrendabel waren, toch in bedrijf 
worden gehouden. Ook het persbureau "Nieuw China" heeft thans in 
Brussel een informatiedienst voor de pers opgericht. Ook in Den Haag 
bestaat een dergelijk propagandacentrum, dat zich echter minder met 
ideologische en meer met commerciële zaken bezighoudt. De Engelse uit
gave van de Peking Review, die nu ook in Nederland verspreid wordt, 
verschijnt thans ook in het Spaans. In Italië heeft zich een Chineesge
zinde groep van de Kommunistische Partij afgescheiden, die anti-Rus
sische propaganda bedrijft. Zo kan men ook in andere landen, bijv. Zwe
den, een aktief optreden van de Chinese propaganda bemerken. Peking 
beschikt hiervoor nog niet over het enorme apparaat, dat de Sowjetrus
sen tot hun beschikking hebben. Maar het optreden in Europa, bewijst 
wel, dat de Chinezen in staat zijn zich in de propaganda-oorlog snel en 
krachtig te bewegen. Een oorlog, die de komende tijd steeds grotere om
vang zal gaan aannemen. 

ZUIDVIETNAM 
Op 8 mei van dit jaar demonstreerden voor het radiogebouw van Huë 

9000 Zuidvielnamese Boedhisten tegen een regeringsverbod om de oude 
religieuze vlaggen door de straten mee te voeren. Negen personen wer
den gedood. De Boedhistenleiders kondigden een hongerstaking af en de
den een proklamatie cirkuleren, waarin zij opheffing van het vlagverbod 
verlangden en verder gelijke rechten eisten als die van de katholieke min
derheid van het land. Op 15 mei ontving president Diem een delegatie 
van Boedhistische autoriteiten. Hij deed enkele toezeggingen, waarme
de het konflikt echter niet werd opgelost. Op 4 juni werden bij een 
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nieuwe demonstratie in Huë 66 personen gewond. Op 11 juni verbrand
de een boedhistische monnik zichzelf op een plein in Saigon als protest 
tegen de regeringspolitiek. De gebeurtenissen in Zuidvietnam begonnen 
de aandacht van de hele wereld op zich te vestigen. Op 16 juni kwam 
het tot een overeenkomst tussen president en boedhisten op grond van 
de besprekingen van 15 mei. Maar reeds een dag later kwam het op
nieuw tot een bloedige botsing tussen politie en boedhistische demonstran
ten. Leidende Boedhisten brachten het konflikt nu naar het internationa
le vlak. Zij wezen echter steun van kommunistische kant terug. Cambod
ja vroeg officieel de aandacht van Oe Thant, Kennedy, Macmillan, De 
GaulIe en Nehroe voor het konflikt en riep op tot een interventie, om 
aan de godsdienstvervolging een einde te maken. Op 15 juni deelden de 
Boedhisten president Diem mede dat zij hun geweldloze aktie zouden 
voortzetten. Een dag later demonstreerden honderden monniken voor de 
Amerikaanse ambassade. Een van hen hield een rede, waarin hij opriep 
voor de strijd tegen het kommunisme. Een dergelijke strijd zou echter 
onmogelijk zijn, zolang de Boedhisten vervolgd werden, want 85 procent 
van de Vietnamese soldaten is boedhist. In de daarop volgende dagen 

bleef de spanning bestaan. 
President Diem van Zuidvietnam is katholiek. Zijn broer, mgr. Ngi Dinh 

Thuc is sinds 1960 aartsbisschop van Huë. Diem bracht in 1956 de staat
kundige eenheid van Zuidvietnam tot stand. Maar in een land van 14 miljoen 
inwoners, waarvan er 13 boedhist zijn, kan een konflikt, zoals zich dat 
thans heeft ontwikkeld, snel geboren zijn. Diem zelf - dat komt in de 
berichtgeving wel naar voren - is een goedwillend man, maar achter de 
schermen oefenen anderen een grote invloed uit: zijn andere broer en diens 
vrouw, wier onverzoenlijke redevoeringen geen blijk geven van de wens 
het konflikt te beëindigen. 

De Amerikanen, die Zuidvietnam grootscheepse militaire hulp verlenen bij 
de strijd tegen de Noordvietnamese infiltranten, verkeren in een moei
lijke positie. Zij zijn het viekant oneens met de regeringspolitiek, maar 
moeten nu eenmaal met deze partner in zee. En zodoende krijgen zij de 
wind van voren, niet alleen van de buitenwereld, maar ook van de 
Zuidvietnamese regering zelf. Toch is het de vraag of deze regering zich 
op de duur zal kunnen handhaven. Haar grootste troef is, dat leidende fi
guren van het leger en de politie haar in meerderheid trouw zijn. 

242 

I 
I 

In 1\ 
bela 
Dat 
gen~ 

tingl 
fen. 
den 
scha 

V< 
ver· 
ting< 
de 
tijde 
lend 

De 
toe 
mog 
lijk' 
men~ 

inko 
omg 
cale 
wet~ 
te nl 
kelijl 
tisch 
hier 
sel € 
gelijl 
bete 
sten 
mog' 
gecc 
verrT 
inkol 
wanl 
- ~ 

wore 
De 

van 
van 
herzi 
echte 

~ ___ ~_.~ _______ l~ 



Nieuwe boeken 

J. SPAANSTRA: Aspecten van 
de belastingheffing van ver
mogenswinsten (198 pag.). Uit
gegeven door N.V. Uitgevers
mij. Kluwer, Deventer. 1963. 

In Nederland bestaat geen speciale 
belasting van vermogenswinsten. 
Dat wil niet zeggen, dat de vermo
genswinsten niet door een belas
tingheffing zouden worden getrof
fen. Talrijke vermogenswinsten wor
den via inkomsten- en vennoot
schapsbelasting getroffen. 

Voor zijn boek maakte de schrij
ver - inspecteur van 's-Rijks belas
tingen te Groningen - gebruik van 
de ervaringen welke hij opdeed 
tijdens zijn studies aan verschil
lende Westeuropese universiteiten. 

De belangrijkste conclusies waar
toe Spaanstra komt: De reële ver
mogenswinsten behoren wel dege
lijk tot het theoretisch fiscale inko
mensbegrip. Het praktisch fiscale 
inkomensbegrip vindt zijn buitenste 
omgrenzing in het theoretisch fis
cale inkomensbegrip, hetgeen de 
wetgever als kompas zou dienen 
te nemen ter bepaling van de wer
kelijke omgrenzing van het prak
tisch fiscale inkomensbegrip. Ook 
hier gebiedt het draagkrachtbegin
sel een eis van rechtvaardigheid en 
gelijkmatigheid, wat in de praktijk 
betekent, dat monetaire schijnwin
sten geëlimineerd worden en ver
mogensverliezen volledig worden 
gecompenseerd, niet alleen met 
vermogenswinsten, doch met alle 
inkomenselementen. Dit is mogelijk 
wanneer alle inkomens met een 
- verlaagd - tarief progressief 
worden belast. 

De invoering van een belasting 
van vermogenswinsten in het kader 
van een algemene fundamenteel 
herziene inkomensbelasting kan 
echter niet overijld plaatsvinden, 

vindt de schrijver. Het is immers 
onwaarschijnlijk, dat de belasting
administratie in zijn huidige opzet 
de problemen in verband met con
trole, die door deze belasting wor
den opgeroepen, zou aankunnen. 
Bovendien moet de belasting inge
past kunnen worden in een belas
tingstelsel, dat tot zijn grondslagen 
opnieuw doordacht is. 

Een interessante studie over een 
actueel probleem. 

Prof. dr. SIEGFRIED WENDT: 
Geschichte der Volkswirt
schaftslehre (182 pag.). Uitge
geven onder no. 1194 van de 
Sammlung Göschen bij Walter 
de Gruyter, Berlijn 1961. 

De schrijver, hoogleraar aan de 
Hogeschool voor Sociale Weten
schappen van Wilhelmshaven, leidt 
de lezer door het uitgebreide ter
rein van de economische weten
schap in zijn ontwikkeling in de 
loop der eeuwen. Het is aldus een 
historische benadering, een ge
schiedenis der economie, waarbij 
de schrijver zich moest beperken 
tot de belangrijkste zaken. Het 
boek is vrij volledig en geeft de 
stand van zaken bij de "econo
mische wetenschap" vanaf de tijd 
van Plato tot aan onze tijd. 

WERNER MASER: Genossen 
beten nicht, Keulen 1963, Ver
lag für Wissenschaft und Poli
tik, 254 blz. 

Een indringend boek van een goed 
geïnformeerd auteur over de strijd 
van het communisme tegen de 
godsdienst. Het militante atheïsme, 
ook van het huidige communisme, 
vindt hierin een scherpe observatie, 
voorafgegaan door een boeiend 
hoofdstuk over de grondslagen, 
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waarop Marx en Engels hun strijd 
tegen kerk en godsdienst hebben 
gebaseerd. Het boek heeft vooral 
betrekking op de situatie in Oost
Duitsland, hoewel ook een korte 
beschouwing wordt gewijd aan de 
Sowjet-Unie. De Kindesweihe, Ju
gendweihe, Eheweihe en Grab
weihe komen er uitvoerig in ter 
sprake. Een beklemmende analyse, 
waarin de openlijke en stille terreur 
van het regiem tegen kerk en gods
dienst tot in de details wordt be
schreven. Een boek, dat tot na
denken stemt in een periode, waar
in het communisme zijn militante 
houding tegenover de godsdienst 
min of meer schijnt af te leggen. 
Een waarschuwing tevens voor het 
feit, dat bij alle coëxistentiepropa
ganda de doeleinden van het com
munisme onveranderd blijven en 
dat het, als het nodig is, geen enkel 
middel schuwt die te bereiken. 

Prof. dr. HEINZ KOLMS: Fi
nanzwissenschaft 1-11-111. Samm
lung Göschen, Walter de Gruy
ter & Co., Berlijn 1959/1962. 

In vier deeltjes, waarvan de eerste 
drie reeds zijn verschenen, geeft de 
Berlijnse hoogleraar een uitgebrei
de inleiding op de Leer der open
bare financiën en de belasting
wetenschap. 

In het eerste deel vinden we de 
grondslagen en het object van deze 
wetenschap, in een tweede deel 
volgt dan een theoretische behan
deling van de belastingen in het 
algemeen. Het derde deel houdt 
zich bezig met de concrete vormen 
van de belastingen als inkomsten
belasting, vermogensbelasting enz. 
Een interessante en gedegen inlei
ding. 

JEAN ROLlN: Wat verwacht u 
van de arts?, Utrecht 1963, 
131 blz., serie "Mens en mede
mens". 

De Franse auteur, hoogleraar in de 

244 

wijsbegeerte, wil aantonen dat de 
medische vrijheden - beroepsge
heim, vrije therapie, vrije artsen
keus en rechtstreekse honorering -
vereisten zijn voor de medische 
behandeling zelf en dat ze aan de 
verhouding arts-patiënt haar volle 
betekenis garanderen: haar tech
nische kwaliteit en haar geestelijke 
strekking. 

Hij wijst op belangrijke latente 
gevaren die ook ten onzent aan
wezig zijn. Hij waarschuwt terecht 
tegen een wetenschappelijk positi
visme dat grote gevaren oplevert 
voor de medische vrijheden. Hij 
stelt zich uitdrukkelijk op het stand
punt van de patiënt, want elke re
latie arts-patiënt is persoonlijk en 
uniek. Ook de patiënt heeft zijn 
rechten en vrijheden die gevaar 
lopen; speciaal in de sociaal-ge
neeskundige sector, maar toch ook 
in alle sferen waar de gezondheids
zorg een team-karakter heeft ge
kregen, verschraalt het beroepsge
heim tot een bureaucratisch ge
deeld geheim met lekkagemogelijk
heden. 

Het gevaar van machtsmisbruik is 
niet denkbeeldig. Hierop is nauwe
lijks controle mogelijk en bestaat 
generlei sanctie. 

Met name noemt de schrijver de 
functie van de controlerende ge
neesheren. Deze wordt vaak door 
wantrouwen ten opzichte van de 
behandelende artsen vertroebeld. 
Volgens de schrijver staat de inte
griteit van de arts niet zo vast als 
gewenst is, want zijn moraal is aan
getast door de patiënt én door de 
ziekenfondsen. Wellicht is het me
disch beroepsgeheim ten onzent 
minder in discussie dan in Frankrijk. 
Niettemin is het nuttig de proble
men die zich ook hier voordoen en 
de gevaren die ook hier dreigen, 
te beschouwen in het licht van dit 
boek, waarvoor de arts J. J. C. 
Marlet een voorwoord schreef. 
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Algemene Politiek~e 

Beschouwingen 1963-1964 
DOOR DR. W. L. P. M. DE KORT 

NUMMER 7 

0 p 17 september een Troonrede en een Miljoenennota presenteren 
na rond l augustus een uitvoerig regeringsprogramma te hebben 

verdedigd, is een ondankbare taak voor een Kabinet. De Kamerdebatten, 
die op l oktober daarop volgden, hebben het uitgewezen. ledere fractie
voorzitter deed erg goed z'n best om niet in herhalingen te vervallen 
en men slaagde daarin dan ook nog. 

De Minister-President zocht zijn kracht in het bestrijden der oppositie 
en het vriendelijk verwijzen van een groot aantal punten naar de openbare 
behandeling der afzonderlijke begrotingshoofdstukken. Het leek er dan 
ook geruime tijd op, dat de algemene politieke beschouwingen van dit 
jaar een aanduiding zouden vormen van de wenselijkheid om in bijzondere 
omstandigheden, als nu aanwezig, deze beschouwingen na te laten. Toch 
is het helemaal aan het einde nog anders gelopen. De Regering kwam 
met een verklaring over de gespannen arbeidsmarkt en de desastreuze 
gevolgen daaraan verbonden. Desastreus voor het loonbeleid met name 
en ondermijnend voor het gezag der maatschappelijke organisaties. Zij 
vertelde de Kamer de maatregelen, die zij voornemens was te treffen 
om die spanning te verlichten. Het was niet de Kamer, die de Regering 
tot deze verklaring had genoopt. De regeringspartijen hadden hun ver
trouwen in het Kabinet uitgesproken en er alle op gewezen, dat de loon
vorming primair een taak van het georganiseerde bedrijfsleven is. Zij 
hadden de Regering ertoe aangespoord het bedrijfsleven waar mogelijk 
te helpen maar zij hadden zich van iedere pressie over het hoe en het 
tijdstip onthouden. Weliswaar had de oppositie de Regering getart iets 
te doen onder het verwijt, dat het Kabinet het klimaat voor een verant
woorde loonvorming grondig aan het bederven was. Erg overtuigend en 
krachtig had haar betoog echter niet geklonken. Het lag dus voor de 
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1 
hand dat de Regering, door niets gehinderd, het tijdstip zou kiezen dat 
zij, gezien haar eigen verantwoordelijkheid, het meest juiste achtte. Men 
mag dus concluderen, dat de Regering zelve inderdaad 2 oktober het 
juiste tijdstip voor het afleggen van haar verklaring achtte. Of de Re
gering dit goed heeft gezien, kan men thans nog niet beoordelen, maar 
het gevolg ervan was in ieder geval, dat plotseling de zeer gematigd 
interessante debatten een actualiteit en levendigheid kregen, die het directe 
belang van een verantwoorde loonvorming voor onze volkshuishouding en 
het indirecte belang daarvan voor de waarde en het bestaan van het 
Kabinet-Marijnen zeer duidelijk illustreerde. 

De inhoud der maatregelen door de Regering voorzien is de lezer on
getwijfeld bekend. Ik beperk mij daarom tot de onderscheiding ervan 
in twee soorten. De eerste groep omvat een temporisering der overheids
investeringen en beoogt klaarblijkelijk een vermindering der spanningen 
op de arbeidsmarkt. De tweede groep, huurverhoging en vermindering 
van consumentensubsidies alsmede verhoging der indirecte belastingen, 
is onmiddellijk gericht op voorkoming van de inflatoire druk van een 
plotseling verhoogde koopkracht. Het ziet ernaar uit, dat de eerste groep 
van maatregelen spoedig toepassing zal vinden. De Minister van Financiën 
heeft zich reeds tot zijn ambtgenoten gewend met de vraag op welke 
wijze zij kunnen bevorderen het eerste halfjaar 5% minder te investeren 
dan normaal te verwachten zou zijn. Een gematigde aanpak zou men 
kunnen opmerken, met een snel effect. Het is wel zeker, dat de Regering 
de ontwikkeling van dat effect nauwkeurig zal volgen. Dit is noodzakelijk 
door het multiplier-effect via het particuliere bedrijfsleven, die deze maat
regel hebben kan en op de duur ook wel hebben zal. Het lijkt dus goed nu 
reeds voorbereidingen te treffen om een eventueel overtrokken effect on
middellijk weer te kunnen tegengaan door het ruimer verstrekken van 
opdrachten. 

De oppositie heeft de kans niet verzuimd deze maatregel te kwalificeren 
als een bestedingsbeperking. Ik zou willen opmerken "what is a name"? 
Gerechtvaardigd is deze kwalificatie niet, indien men ermede beoogt te 
zeggen dat, wat nu te doen staat, gelijksoortig is aan wat in 1957 gebeurde 
en in de Nederlandse politiek-economische geschiedenis bekend staat als 
"de bestedingsbeperking". Er is thans wezenlijk iets anders aan de 
orde en de benaming bestedingsregulatie van beperkte omvang is meer 
op haar plaats. De oppositie gaf dit eigenlijk ook impliciet toe door op 
hoge toon te betogen, dat het zó toch niet kon en dat in een bestedings
beperking ook de investeringen van particulieren aan banden moesten 
worden gelegd. 

De regeringspartijen wezen erop, dat wij thans niet staan voor een 
loonstop, zoals in 1957, maar voor een loonsverhoging. Dit wijst er duide
lijk op, dat wij voor het beletten van het verder uitgroeien der spanning 
en het zo mogelijk terugdringen van overspannings-excessen staan. Dit 
is wezenlijk iets anders dan wat 1957 te zien gaf. Ook in deze nabeschouwing 
ben ik nog van mening, dat dit laatste oordeel juist is. Voorts voerden 
de regeringspartijen aan, dat in 1957 de volkswoningbouw door de beste
dingsbeperking werd getroffen, maar dat nu juist de woningbouw zal 
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worden gestimuleerd. Ook dit wijst duidelijk op bestedingsregulatie en 
niet op beperking. De ambitie, die vanaf de regeringstafel werd uit
gesproken voor diepte-investeringen in onze nijverheid, duidt op hetzelfde. 
In zijn dupliek gebruikte de Minister-President dezelfde argumentatie om 
de oppositionele kwalificatie terecht te wijzen. Hij noemde deze maat
regelen een program van economische temporisatie, een benaming, die 
mijns inziens het karakter der maatregelen ook zeer wel tot uitdrukking 
brengt. 

Wij zullen hebben af te wachten, met de Regering, of deze maatregelen 
het beoogde effect zullen hebben. Terecht werd er, vooral van de zijde 
der KV.P., op gewezen, dat heel veel afhangt van de kwantitatieve 
benadering. Men kan immers zó weinig doen, dat het geen gevolg heeft 
en zó veel, dat het doel wordt voorbij geschoten. Op de hoeveelheid 
komt het in hoge mate aan. Van de zijde der K.V.P. werd er uitdrukkelijk 
op gewezen, dat zij heel wat moeilijkheden liever ziet dan werkloosheid. 
Werkloosheid is een gruwel voor maatschappij en individu. Natuurlijk 
aan enige werkloosheid is nimmer te ontkomen. Ook nu nog kennen wij 
enige werkloosheid. Een frictie-werkloosheid en een beperkte arbeids
reserve kleeft nu eenmaal ons produktie-systeem aan. Binnen verant
woorde grenzen houden daarvan en de nadelige gevolgen zo goed mogelijk 
opvangen, behoort tot het meest belangrijke deel van het overheidsbeleid. 
Dit roept de vraag op wanneer er sprake is van een ontoelaatbare werk
loosheid. Toen de heer Suurhoff nog Minister van Sociale Zaken en Volks
gezondheid was, heeft hij daarvoor eens het percentage van 2 der gehele 
werknemersbevolking genoemd. Ik wil over dit percentage niet twisten. 
Ik meen wel, dat wij daar niet noodzakelijk heen moeten en zolang ik dit 
meen, wil ik er dus niet heen. Wat méér evenwicht in behoefte aan en 
aanbod van arbeid is echter zeker dringend gewenst. Ik schrijf nu expres 
"aanbod van arbeid" en niet "aanbod van arbeiders". Ik doe dat expres 
omdat door langer werken het arbeidsaanbod óók wordt verhoogd en 
het vereiste evenwicht dus ook dichter kan worden benaderd. Evenwicht 
herstellen, kan men door de werkgelegenheid te temporiseren, doch ook 
door de arbeid op te voeren. Tegen dit laatste nu is veel verzet in het 
maatschappelijk leven. Het wordt soms genoemd een aantasting van ver
worven rechten. Het is ook ongetwijfeld een aantasting van verworven 
rechten, indien het niet op vrijwillige basis geschiedt en niet het karakter 
heeft van toegift aan onze nationale welvaartsontwikkeling. Bereikt men 
het echter op deze basis en met dit karakter, dan wordt de aard der extra
prestatie naar mijn inzicht weer kerngezond. Eén zaak blijft dan toch nog. 
Die éne zaak is de adequate beloning voor die extra-arbeid. Dit is een 
moeilijke zaak, die buiten de fiscus om praktisch niet kan worden opgelost. 
De Regering ziet dit blijkbaar in. Zij wil daarom een fiskaal voordelig 
tarief met spoed bevorderen. Ook deze maatregel vormt dus een onderdeel 
van de regeringsplannen. Ik noemde hem toch niet als een derde soort. 
Waarom niet? Ik heb daarvoor twee redenen. De eerste is, dat ik tot 
de twijfelaars behoor ten aanzien van het effect. Ook de welvaart is een 
maatschappelijke verworvenheid en pas wanneer men de consumptieve 
welvaart overschrijdt door bezitsvorming, doet zich bij een bepaald wel-
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vaartsniveau de prikkel tot meer werken ter versterking van het bezit 
voelen. Mijn tweede reden is gelegen in de omstandigheid, dat zeer velen 
reeds allerlei karweitjes opknappen in de vrije tijd. Vaak is dit fiskaal 
zeer voordelig. Wat men zou kunnen wensen, gebeurt dus al vaak. Ten
slotte zou ik nog kunnen opmerken, dat deze zijde van de medaille tot 
dezelfde medaille behoort en dus behoren deze regeringsmaatregelen naar 
hun aard reeds tot de eerste door mij genoemde groep. Meer effect ver
wacht ik van de verkorting van de militaire diensttijd, waartoe Minister 
De Jong zo voortvarend heeft besloten. 

Als afsluiting van deze beschouwing nog mijn oordeel. De bedoeling 
van de Regering is door het ontspannen der arbeidsmarkt het georgani
seerde bedrijfsleven te helpen bij een verantwoorde loonvorming. Zij tast 
hiermede, zij het zeer gematigd, de zwarte lonen aan. Zij draagt hier
mede, zij het zeer gematigd wederom, bij tot een sanering van het 
bedrijfsleven. Zij vermindert een onredelijke opwaartse druk der lonen. 
Zij versterkt weer de moeilijke positie der bona-fide-vakvereniging. Deze 
doel- en taakstelling is alleszins honorabel en dus het steunen waard. 
De geplande middelen zijn doelmatig en dus aanvaardbaar. Waar echter 
heel veel afhangt van de kwantitatieve benadering, kan slechts een globaal 
gunstig oordeel worden uitgesproken. De fractievoorzitter der K.V.P. heeft 
dit dan ook gedaan en eraan toegevoegd vertrouwen te hebben In 

de bekwaamheid en de gezindheid van het Kabinet-Marijnen. De voor
zitters der andere regeringspartijen spraken in dezelfde geest. 

De tweede groep maatregelen is gericht op voorkoming van de infla
toire druk ener plotselinge fors verhoogde koopkracht. Ook deze doel
stelling der Regering kan moeilijk anders dan honorabel worden genoemd. 
Aan het inwerking treden van de bekende en om reële sociale redenen 
zó gevreesde loon-prijs-spiraal heeft de arbeider niets en de sociaal
economisch zwakke wordt er fel door getroffen. Ik zou de stelling willen 
verkondigen, dat het rechtvaardig en billijk is dat de lonen worden ver
hoogd met het maximum dat onze economie toelaat, maar ook niet met 
méér dan dat. Op deze mijns inziens onaanvechtbare stelling past het com
plement, dat wij naar het Westeuropese prijspeil gemeten inderdaad 
op een goedkoopte eiland wonen. Om die reden mogen onze prijzen dus 
wel wat stijgen en kan het nuttig wezen, dat zij wat stijgen. Ook ons 
loonpeil is laag in verhouding tot het Westeuropese. Komt men dus tot 
prijsstijging, dan is geen betere oorzaak daarvan te bedenken dan een 
loonstijging. Op den duur zullen lonen en prijzen meer op het West
europese niveau moeten worden afgestemd. Inzoverre is een opwaartse 
druk der lonen met als gevolg een opwaartse druk op de prijzen niet als 
een ramp te bestempelen. Het kan echter een ramp worden als die druk 
niet wordt beheerst en, zoals ik zei, de loon-prijs-spiraal haar desastreuze 
werking gaat vertonen of wel onze produkten voor het buitenland te duur 
worden. Om bij dit laatste te beginnen, mag men bedenken dat onze 
betalingsbalans gezond is, een stootie kan hebben misschien, maar nog 
niet direct een duw. Voorzichtigheid is dus in naam van ons aller werk
gelegenheid geboden. Wat de loon-prijs-spiraal betreft, neemt men in het 
algemeen voor de huidige situatie wel aan, dat een loonsverhoging van 
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ongeveer 10% een prijsverhoging van 3lj2 % kan oproepen en waarschijnlijk 
zal oproepen. In het licht van bovenstaande is dit nog niet verschrikkelijk 
te achten. Het kan echter ook vlot meer zijn. En als het meer zou dreigen 
te worden, is het dan in Europees verband niet juist, dat prijzen, die nu 
kunstmatig laag zijn door consumenten-subsidies of door groot verschil 
van niveau onzer indirecte belastingen in verhouding tot die van andere 
Westeuropese landen worden bijgetrokken? Men zou zeggen van ja. 
Men zou dit juist geneigd zijn te zeggen, omdat in het andere geval onze 
binne:',landse koopkracht toch weg zou vloeien als gevolg van een nu 
eenmaal niet te weren inflatie. Dat de Regering hierop bedacht is en 
eventuele voorzieningen raamt, lijkt juist te wezen. Het zou echter onjuist 
zijn, indien de Regering daarbij de belangen der sociaal en economisch 
zwakke groepen niet zorgvuldig in het oog hield. Niemand heeft iets aan 
een loonsverhoging gepaard aan een minderwaardig koopkrachtige gulden. 
Indien het zorgvuldig geschiedt, kur.nen wij wel voordeel hebben aan een 
stapje dichter tot het Europese prijspeil en loonpeil. "Zorgvuldig" be
tekent dan met in achtneming vail de belangen der arbeiders en sociaal 
zwakken. Het staat vast, dat de Regering genegen is dit alles te beproeven. 
Of ze slagen zal, moeten wij afwachten. Kennis van zaken heeft het Kabinet 
ongetwijfeld. Laat ons nu hopen, dat het ook de wind meeheeft en de 
medewerking van ons volk zal weten te verwerven. In deze geest hebben 
zich ook de voorzitters der regeringspartijen bij de jongstleden algemene 
politieke beschouwingen uitgesproken. 

Tot slot uit het beloog van Minister Marijnen nog een indicatie van 
de gezindheid van het Kabinet-Marijnen ten aanzien van de welvaarts
ontwikkeling der arbeiders. De Heer Marijnen vermeldde onder klaar
blijkelijke instemming zijnerzijds dat van 1960-1963 (Kabinet De Quay) 
de totale loonsom met ruim 6 miliard gulden steeg, terwijl het Z.g. overige 
inkomen (dus ook de winsten) nagenoeg gelijk bleef. Met de bemerking 
dat aandacht wordt gevraagd voor de landbouw en voor de middengroepen 
wil ik mij bij deze klaarblijkelijke instemming graag aansluiten. 

Het loonbeleid zelve is, zoals was te verwachten, in zijn concrete vormen 
niet in discussie geweest, ook niet van de zijde der oppositie. Er zijn natuur
lijk wel algemeenheden gedebiteerd als "een forse loonsverhoging is on
ontkoombaar" en deze stelling is zelfs uitgangspunt geweest van een 
motie van de Heer Vondeling, maar toch mag men zeggen, dat de gehele 
Kamer de zelfbeheersing en terughoudendheid heeft betoond, die zij aan 
het maatschappeiijke leven op dit stuk verschuldigd is. De motie van 
de oppositie, waarin het oordeel werd uitgesproken dat de maatregelen 
der regering niet nodig en niet geschikt zouden zijn voor het gestelde doel 
- en met dat doel was ook de oppositie het eens - werd met een zeer 
grote meerderheid verworpen. Daarmede heeft de Regering dan in ieder 
geval haar eerste slag binnen. Ik hoop nu maar dat de vakbeweging 
de economisch hoogst mogelijke loonsverhoging zal weten te verwerven, 
maar ook niet meer dan dat en dat de Regering zal weten te voorkomen, 

249 

--



hl ._._-~ ..... 

dat onze welvaartsontwikkeling op korte en op lange termijn op wezenlijke 
wijze zal worden geschaad. 

Andere belangrijke vraagstukken waarmede de Kamer zich bezig hield 
en wij moeten, verwijzende naar onze inleiding, herhalen "wederom" 
bezighield, waren het aardgas, de landbouw, het sociale minimum in de 
verzekeringswetten, de volksverzekering voor grote medische riSICO'S, 

de regionale industrialisatie en natuurlijk ook het uitstel der neutralisering 
van de belastingdruk en de woningbouw. Vooral de consumentenprijs voor 
het aardgas werd door allen onder de loep genomen. Van de zijde der 
K.V.P. werd echter in het bijzonder bepleit een coördinatie van ons natio
nale energiebeleid te enten op de aardgaswinning. Hij ontmoette instem
ming bij de Minister-President. 

Over het uitstel van de verlaging der belastingtarieven is uitvoerig 
gesproken en men kan verwachten, dat een flink deel der algemene finan
ciële beschouwingen van november eveneens daaraan zal worden gewijd. 
Ondertussen heeft de fractievoorzitter der K.V.P. de Minister-President 
in overweging gegeven althans de wijziging der tarieven in een wets
ontwerp te voorzien en eventueel de datum van invoering op een nader 
tijdstip vast te stellen. Ook deze gedachte vond weerklank bij de Minister
President. Dit is wel zeer terecht, want een zó belangrijk punt uit het 
regeringsprogram kan men om zwaarwegende redenen wel uitstellen, doch 
passend is dan dit uitstel te omgeven met de grootst mogelijke waarborg, 
dat het op een geschikter ogenblik spoedig zal worden verwezenlijkt. 

Veel nieuws is er voorts niet uit het debat te voorschijn gekomen, wat 
ook geen verwondering kan wekken. Niet ten onrechte heten deze beschou
wingen "algemene" politieke beschouwingen. De algemene politieke lijn 
wordt erin besproken en niet allerlei concrete punten. Die algemene lijn 
nu was 7 weken voordien in een full-dress debat reeds ter discussie 
geweest. Zij werd in oktober nog slechts weer bevestigd. 

Interessant was het persisteren van de oppositie bij vragen over h~t 
bindend karakter van het Wassenaarse Akkoord, derhalve over de trouw 
der regeringspartijen aan het parlementaire karakter van het Kabinet
Marijnen. Dit wijst erop, dat de oppositie van die trouw niet de hoogste 
verwachtingen koestert. De fractievoorzitter van de V.V.D. en die van 
de eH.U. gingen daarop een vorige keer zeer uitvoerig in. Dit maal 
richtte de Heer Vondeling zijn vragen tot de Minister-President. Deze 
gaf met andere woorden een antwoord, dat naar inhoud vrijwel overeen
stemde met mijn antwoord in de debatten van juli-augustus gegeven. Dat 
antwoord komt hierop neer: wat voor zin heeft het te zoeken naar juridische 
kwalificaties; het Akkoord van Wassenaar is duidelijk naar tekst en strek
king en ook voor de politiek geldt, dat fatsoen vraagt een afspraak na te 
komen. Door mij werd dit keer aan dit punt der discussie voorbij gegaan. 
Men zou eerder op het standpunt kunnen staan dat het bindend karakter 
van de Wassenaarse afspraken eerst met zin in het midden kan worden 
gebracht wanneer van de duidelijke teksten wordt afgeweken. Zolang dat 
niet het geval is, kan men iedereen een vaag gesprek over dat karakter 
gunnen al is het vier jaren lang. 
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Economie in beweging 
DOOR DRS. M. VAN AMELSVOORT 

E r ligt een periode achter ons. Een periode, waarin de regering ernaar 
streefde en erin slaagde het kostenniveau van de Nederlandse pro

duktie be:1eden dat van 's lands handelspartners te houden. Zij kon 
daarin slagen omdat zij de medewerking van het bedrijfsleven had. Het 
relatief lage kostenniveau werd beschouwd als een hoeksteen van het 
gebouw van onze economie. Het was de drijvende kracht van de export 
en deze was de motor van de expansie en de promotor van de welvaart. 

EXTERN EVENWICHT HEEFT PRIORITEIT 
Een laag kostenpeil kan men zichzelf op een goed moment cadeau 

doen bij gelegenheid van een devaluatie. Maar het is bederflijke waar. 
Dezelfde buitenlandse zuigkracht die de export gaande houdt trekt ook 
de prijzen omhoog. Dan ontstaat het dilemma van de anti-inflatiepolitiek 
in een inflatoire internationale omgeving. Wordt het binnenlandse prijs
peil stabiel gehouden, dan floreert de export al te zeer en ontstaat er 
een hardnekkig overschot op de betalingsbalans. Wil men het evenwicht 
op de betalingsbalans herstellen, of althans de onevenwichtigheid hele
maal tot uitwerking laten komen, dan zou men de stijging van het bin
nenlandse prijsniveau op de koop toe moeten nemen. 

Dit dilemma is oplosbaar door een revaluatie van beperkte omvang. 
Deze brengt het kostenverschil ten opzichte van het buitenland tot gerin
gere proporties terug zonder dat het binnenlandse prijspeil aangetast 
hoeft te worden. Revaluatie is de consequentie van een anti-inflatoir 
beleid in een inflatoire omgeving. De Nederlandse regering heeft deze 
consequentie niet getrokken. Zij heeft de valuta in 1961 wel gerevalueerd, 
maar dat gebeurde in navolging van de Duitse Bondsrepubliek. Zij heeft 
het initiatief ertoe niet willen nemen. 

Een zo consequent beleid stuit ook op grote praktische bezwaren. 
Indien een onafgebroken tegendruk op de prijsverhogende krachten al 
in de binnenlandse verhoudingen mogelijk zou zijn, dan zouden toch 
herhaalde en stelselmatig wordende revaluaties de valuta op den duur 
in een onhoudbare positie brengen - en dan hoeft men niet eens aan 
zo'n lange duur te denken. Daarom kan het dilemma praktisch gesproken 
niet opgelost worden, maar houdt het een noodzaak tot kiezen in. De 
keuze gaat tussen het externe en het interne evenwicht van de volkshuis-
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houding. De keus stellen is hier eigenlijk al kiezen: er is geen andere 
keus dan het externe evenwicht. 

Prijsstabiliteit is een groot goed, maar moet voor een land als het 
onze in de gegeven omstandigheden een vrome wens blijven. Het kosten
peil van onze produktie zal zich niet ver van dat van onze voornaamste 
handelspartners kunnen verwijderen en dus zullen de lonen en de prijzen 
in grote lijnen met de buitenlandse mee moeten gaan. In feite is het 
prijspeil in Nederland een tijdlang zelfs sneller gestegen dan in onze 
buurlanden; het steeg zo snel omdat het zo laag was. De laatste jaren 
schijnt het ongeveer in de pas te blijven. 

DE LEUZE VAN EEN EUROPEES LOONPEIL 

Niemand kan met zekerheid zeggen of het Nederlandse kostenpeil op 
het ogenblik al dan niet gelijk ligt met het buitenlandse. Nominaal zijn 
de lonen en de meeste prijzen lager dan in de andere landen van de 
EEG, met uitzondering van Italië. Lage lonen leiden echter alleen tot 
lage loonkosten bij ten minste gelijke arbeidsproduktiviteit. Nu maken 
velerlei factoren het waarschijnlijk, dat de produktiviteit in ons land lager 
ligt dan in de omringende landen. De produktiviteit moet hier betrokken 
worden gedacht op het hele nationale produkt, en dan wordt zij mede 
bepaald door zulke factoren als de aanwezigheid van natuurschatten, 
van zware industrie, van een technische traditie, een grote afzetmarkt 
en dergelijke. 

Soortgelijke overwegingen gelden met betrekking tot een verondersteld 
laag prijsniveau. Lage prijzen betekenen nog niet altijd externe oneven
wichtigheid. Voor ons land leveren zij bijvoorbeeld een bescherming van 
het kwetsbare exportpakket en zijn zij een voorwaarde voor de instand
houding van de marginale export. Ook hangen zij nauw samen met lage 
kostprijsverhogende belastingen. Een relatief laag prijspeil geeft daarom 
evenmin als een relatief laag loonpeil een waterdicht bewijs voor ex
terne onevenwichtigheid. Aan de andere kant is een bewijs van het tegen
deel ook niet te leveren. De praktijk zal het leren. 

De praktijk wijst thans graag op de grote interne spanningen, waar
aan onze economie onderhevig is, en die het symptoom kunnen zijn 
van externe onevenwichtigheid. Het grote gebrek aan arbeidskrachten 
en de daaruit voortkomende sterke opwaartse druk onder de lonen wor
den evenals de stijgende prijzen uitgelegd als gevolgen van een door 
lage prijzen opgeroepen vraag uit het buitenland, die te groot is voor 
onze produktiecapaciteit. Laat lonen en prijzen nu dus maar eens een 
flinke sprong vooruit maken, zo luidt het recept, dan zijn we meteen bij. 
De export hoeft er niet onder te lijden, want er zal alleen een onbevre
digde vraag wegvallen. Het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan, dat 
zien we aan de kruipende inflatie. 

Het streven van de vakbeweging naar een forse loonsverhoging is niet 
de uitkomst van een redenering in de geest van het bovenstaande. Het 
is helemaal niet de uitkomst van een redenering. Terwijl het de spannin
gen wil wegnemen, is het zelf een gevolg van de spanningen, een teken 
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dat de spanning het kritische punt heeft overschreden. Het is de uiting 
van het onbehagen van de vakbeweging. Deze heeft na de oorlog de rol 
geaccepteerd van mede-beheerser van het loonpeil, om de laatste tijd 
gaandeweg te ontdekken dat die beheersing meer en meer illusoir werd 
en aan haar zelfbeheersing al te zware eisen ging stellen. De vakbonden 
moeten zich langzamerhand wel zijn gaan voelen als vissen op het droge. 
In plaats van met hun georganiseerde macht loonsverhogingen af te 
dwingen, moesten zij ze tegenhouden. Het is begrijpelijk dat zij onder
hand terug willen naar hun element. 

Men wil nu naar een Europees loonpeil, zoals het heet. Dat zal niet 
kunnen betekenen, op straffe van een onmogelijke concurrentiepositie, 
een nominale gelijkheid van de lonen tussen Nederland en de rest van 
de EEG. Maar ook als de verschillen in arbeidsproduktiviteit, in export
pakket, belastingsysteem etc. erin verdisconteerd worden, bergt deze 
leus een gevaar dat leuzen meestal hebben, omdat men er meer van 
verwacht dan zij eigenlijk zeggen. Een Europees loonpeil wekt bij de 
loontrekker de verwachting, dat hij nu op dezelfde voet kan gaan leven 
als zijn Duitse of Belgische collega zich binnen de grenzen van ons land 
schijnt te kunnen veroorloven. Daar komt niets van uit. De beweging, 
die het loonpeil hier te lande ongetwijfeld zal gaan vertonen, brengt geen 
welvaartsverhoging mee, tenzij voor degenen die toevallig boven een of 
ander gemiddelde terecht komen. Daar tegenover staan dan degenen die 
eronder blijven of erop achteruit gaan. 

Wat dat betreft staat de leuze ook op gespannen voet met de logica, 
want voor zover de stijging van de loonkosten geen prijsstijging mee
brengt vermindert zij ook de spanningen niet. Tenzij de kostenstijging 
geheel ten laste zou komen van de ondernemingswinst en via een dras
tische daling van de investeringen een ontspanning teweeg zou brengen 
- maar dat middel zou erger zijn dan de kwaal. 

ONBEVREDIGDE VRAAG AAN TWEE KANTEN VAN DE GRENS 

Wil men de spanningen op de arbeidsmarkt toeschrijven aan een mo
menteel verschil tussen binnenlands en buitenlands prijsniveau, dan staat 
men toch voor de moeilijkheid, hoe het te verklaren is dat de betalings
balans al enige jaren in evenwicht is en naar te voorzien valt vooreerst 
niet uit haar evenwicht zal raken, althans niet zonder drastische ingrepen. 
Laten wij er een ogenblik van afzien of er momenteel al dan niet een 
prijsverschil bestaat; in elk geval heeft zo'n verschil in het recente 
verleden bestaan en is daaruit de krachtige buitenlandse vraag naar 
Nederlandse produkten te verklaren. Dat kan echter niet zonder gevol
gen gebleven zijn voor de binnenlandse vraag. 

De exportproduktie trok de hele economie mee in haar expansie en 
de winstgevendheid van de exportsector plantte zich op die manier als 
het ware voort in andere sectoren. De winstinkomens, en in hun voet
spoor ook de looninkomens, namen snel in omvang toe en leidden op 
hun beurt tot sterke uitbreiding van de binnenlandse vraag. Aanvankelijk, 
zolang de winstinkomens het snelst groeiden, had die vraag vooral 

253 



betrekking op investeringsgoederen. Nadien deden de stijgende kosten 
de winsten relatief achteruit gaan, steeg het werknemersaandeel in het 
nationale inkomen en richtte de binnenlandse vraag zich in meerdere mate 
op consumptiegoederen, terwijl de investeringsactiviteit tekenen van ver
flauwing te zien gaf. Intussen bestond er een blijvend vraagoverschot in 
de bouwsector. Zo is de situatie ook nu nog. 

In plaats van de huidige spanning in de Nederlandse economie geheel 
toe te schrijven aan een buitenlands vraagoverschot, zien wij haar eerder 
als de resultante van twee elkaar tegenstrevende krachten: een buiten
lands en, daaruit voortkomend, een binnenlands vraagoverschot. Die twee 
houden elkaar en daarmee ook de betalingsbalans in evenwicht. Dit 
hoeft niet te betekenen, dat het aanvankelijke prijsverschil ten opzichte 
van het buitenland ook thans nog aanwezig is. Het buitenlandse vraag
overschot naar Nederlandse goederen en diensten kan op het ogenblik 
ten dele zijn oorsprong vinden in de ontoereikendheid van de produktie
capaciteit in andere EEG-landen. Ook zijn er aanwijzingen dat het bin
nenlandse vraagoverschot meer en meer geconcentreerd raakt in de 
bouwsector en de dienstenverlening, terwijl er in andere sectoren tekenen 
van een zekere overcapaciteit te ontwaren zijn en de investeringen in outil
lage constant blijven. Bovendien kunnen de spanningen nog een tijdlang 
blijven voortbestaan nadat hun oorzaak weggenomen is. 

ZW ART, WIT EN GRIJS 

Onder deze omstandigheden zal een forse loonstijging de ontwikkeling 
verhaaslen. Zij zal echter een verschillend effect hebben, naargelang het 
gaat om een aanpassing van de cao-Ionen bij de werkelijk betaalde 
lonen of om een verhoging van de betaalde lonen. Het witwassen van 
zwarte lonen verhoogt immers wel de kosten maar niet de looninkomens. 
De kostenverhoging wordt veroorzaakt door de sociale lasten en derge
lijke, die op zwarte lonen niet en op witte lonen wel betaald worden. 
Hoewel ook deze witwasserij vermoedelijk niet zonder invloed op de 
prijzen zal blijven, zal zij toch vooral op de winsten drukken. Langs beide 
wegen oefent zij een neerwaartse druk uit op de binnenlandse bestedingen 
en bemoeilijkt zij bovendien de export of maakt deze minder aantrekkelijk. 

In het witten van zwarte lonen zou daarom alleen al uit economisch 
oogpunt een voortreffelijk middel ter beteugeling van de spanningen 
gelegen zijn. De moeilijkheid is maar, dat er al even weinig diepzwarte 
als glanzend witte lonen zijn. Tussen die twee uitersten bevindt zich de 
grote massa, die allerlei schakeringen van grijs vertoont. AI jarenlang, 
zowel vóór als na de invoering van een differentiële loonvorming, wor
den de lonen opgeschroefd door tal van toeslagen ter tegemoetkoming 
aan min of meer fictieve "verwervingskosten" voor de werknemers en 
vooral door verwatering van de loonsystemen zelf. Het grijze loon heeft 
de werknemer eraan gewend, dat hij de van hem geëiste prestatie op 
zijn sloffen kan halen. 

Wat men nu zo eenvoudig met witten aanduidt, is in werkelijkheid een 
aangelegenheid met diep grijpende psychologische implicaties. Het houdt 
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in, dat de regelingslonen op de hoogte van de werkelijk betaalde lonen 
gebracht worden, maar tevens dat de loonsystemen, na herijking, weer 
consequent worden toegepast. De werknemer ervaart dat echter als op
jagerij en beknotting van tarieven, terwijl hij, als het inderdaad louter 
om witten gaat, geen cent méér mee naar huis krijgt. Na een jarenlange 
praktijk van handje-lichten, onachtzaamheid en inefficiency is het niet te 
verwachten dat een dergelijke psychologische ommezwaai, bij handha
ving van volledige werkgelegenheid, op korte termijn zijn beslag zou 
kunnen krijgen. 

Wellicht zal het voor veel bedrijven aanbeveling verdienen om een 
nieuw loonsysteem in te voeren. Men zou kunnen denken aan varianten 
van de oude systemen van produktiviteitstoerekening, met gebruikmaking 
van latere ontwikkelingen van de loontheorie in West-Europa en de prak
tijk in Nederland. Bij deze systemen worden geen individuele tarieven 
vastgesteld, maar hebben de beloningsnormen op zo groot mogelijke 
groepen betrekking. Deze systemen appelleren, behalve aan de lichame
lijke inspanning, vooral aan vindingrijkheid en samenwerking. Op dit 
gebied worden momenteel zowel van particuliere als van meer officiële 
zijde studies gemaakt. Produktiviteitstoerekening kan ook een middel zijn 
om differentiatie in de gemiddelde beloning per onderneming aan te 
brengen. 

KOSTENSTIJGING IN DE EEG 

In onderscheid tot het witten van zwarte of grijze lonen heeft een 
verhoging van de werkelijk betaalde lonen, naast een kosteneffect en 
een eventueel daaruit voortkomend inkomenseffed, ook een rechtstreeks 
inkomenseffect. Mèt de looninkomens verhoogt zij immers de binnenland
se vraag, voornamelijk in de consumptieve sfeer. In eerste instantie 
heeft zij dan ook een toeneming van de consumptieve bestedingen ten 
gevolge, die voor zover zij de produktiviteitsstijging te boven gaat, niet 
door binnenlands aanbod bevredigd kan worden en dus ten laste van 
de betalingsbalans komt. Op iets langere termijn - volgens het model 
van het Centraal Planbureau in het tweede jaar - werkt de loonsverhoging 
door in het prijsniveau van de consumptie en in een teruggang van de 
investeringen, die gepaard gaat met een toeneming van de arbeidsreser
ve. De forse loonsverhoging waarover men spreekt zou derhalve weinig 
rooskleurige vooruitzichten voor de Nederlandse economie openen en 
ook de werknemers meer nadeel dan voordeel brengen. Toch moet men 
aannemen dat de situatie geen andere uitweg laat. 

Het sombere perspectief wordt wat lichter doordat de stijging van de 
loonkosten geen specifiek Nederlands verschijnsel is, maar zich in alle 
EEG-landen in ongeveer gelijke mate voordoet. De Duitse Bondsrepubliek 
heeft haar capaciteitsreserves reeds lang uitgeput en heeft sedertdien 
te kampen met een sterke druk onder de lonen en de prijzen. De rege
ringen van Frankrijk en Italië hebben kort geleden maatregelen aan
gekondigd ter bestrijding van prijsverhogingen. Het Centraal Planbureau 
rekent ons voor, dat de loonkosten in ons land in de laatste drie jaar, 
ondanks de revaluatie, weinig méér zijn opgelopen dan gemiddeld in de 
gezamenlijke EEG-landen het geval was. 
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Als de Nederlandse economie nu In de richting van een Europees loon
peil gaat koersen, met inachtneming van de boven omschreven restric
ties, hoeft dit nog geen verslechtering van haar positie binnen de EEG 
te betekenen. Maar evenmin hoeft het, zo gezien, een ontspanning op de 
arbeidsmarkt te brengen. De Duitse Bondsrepubliek, die het hoogste no
minale loonpeil van de zes bezit, kent ook de ernstigste interne span
ningen. Een Europees loonpeil betekent dan ook eerder een nauwere 
binding van onze economie aan het economisch wel en wee van onze 
deelgenoten in de EEG. 

Tot nu toe heeft de EEG in economisch opzicht meer wel dan wee 
gekend. Zij heeft een zeer krachtige expansie doorgemaakt, gebaseerd 
onder meer op een gevestigde naam voor kwaliteit, op hoge produktiviteit 
en ten opzichte van de Verenigde Staten lage lonen, en op een agressieve 
commerciële politiek. Nu trekken de loonkosten in de hele EEG sneller 
omhoog dan in de andere landen, voorzover van betekenis voor de 
Nederlandse export. Het Europese loonpeil is geen stabiele grootheid, 
het is zelf in beweging. Hier voltrekt zich op grotere schaal ten opzichte 
van de wereldeconomie wat wij binnen de Nederlandse grenzen ten op
zichte van de andere EEG-landen zien gebeuren. Men moet verwachten 
dat deze beweging zich zal voortzetten totdat zij vroeg of laat de kracht 
van de economische expansie zal aantasten. Aan dat lot gaan wij het 
onze verbinden. Maar hebben wij eigenlijk, in ons streven naar inte
gratie, ooit iets anders gewild? 

DE VAKBEWEGING IN HAAR ELEMENT 

De door de regering aangekondigde maatregelen verschijnen tegen 
deze sociaal-economische achtergrond èn tegen een sociaal-psychologische 
achtergrond. Vooral de laatste wordt in de contra-argumentatie met 
graagte belicht. De regering doorkruist het overleg in het bedrijfsleven, 
zo klinkt het van de zijde van de vakbeweging. Maar toen de regering 
even tevoren nog de houding aannam van belangstellende, volgens som
migen lachende derde, ondervond zij evenzeer kritiek. Thans beperkt zij 
zich niet meer tot belangstellend toezien. Zij heeft zich een gedragslijn 
bepaald aan de hand van de voortgang van het overleg. In dat overleg 
wenst men niet meer met percentages te peuteren; welnu, dan heeft het 
voor de regering ook geen zin als zij wacht tot de precieze resultaten 
bekend zijn. Zij kan haar gedragslijn bepalen zodra en naargelang de 
grote lijnen zichtbaar worden. Dat is tevens vereist voor het effectieve 
gebruik van de instrumenten van economische politiek. 

Ongetwijfeld zijn sociaal-psychologische factoren in de ontwikkelingen 
aan het loonfront op het ogenblik van het grootste gewicht. Aan de actie 
van de vakbeweging ligt een streven naar normale verhoudingen ten 
grondslag, naar verhoudingen waarin haar strijdbaarheid weer nodig is 
ter bereiking van verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden. Hebben de 
vakcentrales zich dan eigenlijk wel te beklagen over de reactie van de 
regering of zelfs over de in eerste instantie afwijzende houding van de 
werkgeversverenigingen ? Deze maken het gewenste klimaat immers tot 
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een feit. De vakbeweging moet zich weer in haar etement voelen, nu 
regering en werkgevers eens geen sobat-toon aangeslagen hebben. 

PRODUKTIE EN VRAAG 

Tegen de geschetste economische achtergrond kunnen de €lange kondig
de overheidsmaatregelen in twee categorieën onderscheiden worden: 
maatregelen die de produktiecapaciteit verruimen en maatregelen die de 
toeneming van de binnenlandse vraag afremmen. Beide categorieën 
moeten hun rechtvaardiging vinden in het gevaar van overbesteding, 
dat dreigt als gevolg van forse loonsverhogingen. 

Maatregelen van de eerste categorie leveren een in economisch opzicht 
eminente oplossing. Met elke uitbreiding van de produktiecapaciteit die 
tot stand komt wordt aan een groter deel van de loonsverhoging een 
reële inhoud gegeven en wordt het gevaar van overbesteding verminderd. 
Bovendien hebben deze maatregelen, zoals zij in concreto zijn voorge
steld, het grote voordeel dat zij indien nodig zonder veel vertraging 
ongedaan gemaakt kunnen worden. Dat kan wel eens van groot belang 
blijken, aangezien de dreigende overbesteding mogelijk maar kortstondig 
zal zijn en het verhoogde kostenpeil onze economie gevoeliger zal maken 
voor cyclische invloeden. De bestaande capaciteitstekorten kunnen onder 
die omstandigheden in vrij korte tijd omslaan in overcapaciteit - uit
gezonderd in de bouwsector. 

De voorgestelde maatregelen tot afremming van de binnenlandse 
vraag zijn naar hun aard minder aantrekkelijk. In deze categorie ver
dienen die maatregelen de voorkeur, die desgewenst op korte termijn 
weer ingetrokken kunnen worden. Hieronder vallen verhogingen van de 
tarieven der indirecte belastingen, vertraagde uitvoering van overheids
investeringen en monetaire maatregelen. Deze drie soorten maatregelen 
werken in de richting van prijsverhoging en afneming van investeringen, 
effecten die de loonsverhoging op zichzelf ook al zal hebben, zij het met 
enige vertraging. Zij zullen met andere woorden deze effecten bespoedi
gen, maar moeten dan ook ingetrokken kunnen worden zodra de gelijk 
gerichte effecten van de loonsverhogingen gaan optreden. Dit eist ander
zijds ook een prompte invoering van de bedoelde maatregelen. 

Huurverhoging en verhoging van landbouwprijzen zijn slechts tot op 
zekere hoogte in deze indeling onder te brengen. Wel verminderen zij 
het gevaar van overbesteding, maar hun gevolgen zijn blijvend, evenals 
de prijsverhogingen die na enige tijd rechtstreeks uit de kostenverhoging 
zullen voortkomen. Wat dat betreft wordt een deel van de komende 
prijsstijging nu al vastgelegd, en wel in maatregelen die al langer op 
het program van de regering stonden. Men wil kennelijk de gelegenheid 
om ze nu tot uitvoering te brengen niet laten voorbijgaan. De noodzaak 
van prijsverhoging voor landbouwprodukten wordt door niemand betwist, 
zij volgt uit de gemeenschappelijke landbouwpolitiek in het kader van 
de EEG. Met de huurverhoging is dat anders. Daarom schuilt er enige 
ironie in de overweging, dat de huishuren, even goed als de agrarische 
prijzen, door deze maatregelen het Europese niveau dichter zullen na
deren. Het Europese prijspeil ziet er nu eenmaal veel minder aardig uit 
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dan het Europese loonpeil. Maar het is hier geen spel van kruis of 
munt; men moet kruis en munt beide nemen. 

DE MILJOENENNOTA 

Het beeld van de rijksbegroting zal er onder invloed van de bewegingen 
aan het loonfront en de reacties daarop wel heel anders uit komen te 
zien dan in de Miljoenennota geschilderd wordt. Wij zullen ons daarom 
tot algemene opmerkingen beperken. 

De presentatie van de rijksbegroting in de Miljoenennota is weinig 
veranderd. De veranderingen die er zijn houden zonder uitzondering 
verbeteringen in. De overzichtelijkheid heeft gewonnen bij een consequen
ter indeling in onderdelen en een verbeterde lay-out. De systematiek van 
de presentatie is hier en daar bijgeschaafd. In wezen is zij, zoals te 
verwachten was, gelijk gebleven. De stijging van de uitgaven ten opzichte 
van de begroting-1963 wordt wederom getoetst aan een structurele norm, 
gelegen in de normale toeneming van het nationale inkomen; daarnevens 
wordt de stijging van de uitgaven ten opzichte van de vermoedelijke 
uitkomsten voor 1963 getoetst aan de geprognostiseerde groei van het 
nationale inkomen in 1964. Bij beide toetsingen tracht men zowel aan de 
zijde van de rijksuitgaven als aan de zijde van het nationale inkomen 
de reële toeneming te schatten. Voor wat de rijksuitgaven betreft, gebeurt 
dit doordat men salarisstijgingen, voorzover boven de nationale produk
tiviteitsaanwas uitgaande, elimineert. 

Op de technische aspecten van de toetsingsmethoden zullen wij nu niet 
ingaan. Het is duidelijk dat de hele uitkomst van de toetsingen min of 
meer in de lucht is komen te hangen door de gebeurtenissen in verband 
met de loonontwikkeling. Dat brengt ons tot een punt waarop in het 
verleden wel moeilijkheden zijn ontstaan tussen de Minister van Financiën 
en de Tweede Kamer. Dat punt is het ramingskarakter van de rijksbe
groting. Twee jaar geleden beet de minister zich tijdens de algemene 
financiële beschouwingen zodanig vast in de uitkomst van de toetsing, 
dat hij de Kamer slechts met een onaanvaardbaarverklaring achter zich 
kon krijgen. Die vasthoudendheid aan de exacte begrotingscijfers is in 
strijd met het karakter van ramingen dat hen eigen is. 

Bij de komende algemene beschouwingen zal deze impasse zich wel 
niet voordoen, omdat het tè duidelijk is dat de betrouwbaarheid van de 
ramingen onder de huidige omstar.digheden niet groot kan zijn. Het is 
daarom nu misschien een geschikt ogenblik voor een algemene opmer
king hierover. De exactheid van de cijfers van begroting en prognose 
is slechts schijn; dat dient bij de debatten een uitgangspunt te zijn waar 
niet over gesproken hoeft Ie worden. Voor de regering brengt dit de 
moeilijkheid mee, dat zij niet zonder meer op de uitkomst van de toetsing 
kan wijzen als de Kamer aandringt op uitgaven die zij niet wenst te 
doen. Minister Zijlstra meende in principe geen enkele uitgavenverhoging 
te kunnen toestaan, al was zij nog zo klein, omdat het hek dan van de 
dam zou zijn. De kamerleden zijn echter geen schapen, die in drommen 
over de dam komen zodra het hek open gaat. Regering en Kamer moe-
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ten zoveel op elkaars redelijkheid aan kunnen dat zij niet met grof 
geschut om een stuiver hoeven te vechten. 

Vasthoudendheid aan de schijn-exactheid van de cijfers werkt bij de 
begrotingsbehandeling te meer irriterend, omdat de uitkomst toch altijd 
weer afwijkt, en dikwijls niet weinig, van de begroting. In de Miljoenen
nota is een lijst opgenomen van de voornaamste afwijkingen in de ver
moedelijke uitkomsten voor 1963 ten opzichte van de oorspronkelijke 
begroting. Daarin komen weliswaar veel uitgaven voor die voor de toetsing 
irrelevant geacht worden, maar ook andere, die wel degelijk relevant 
zijn. Toch wordt er bij de indiening van suppletoire begrotingen nooit 
over normen gesproken. Laat men daarom ook bij de algemene beschou
wingen volstaan met een globaal oordeel. 
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De jongste taalconflicten 
in België 

Een pogmg tot objectieve en synthetische 
voorlichting 

DOOR L. MOYERSOEN* 

V oor een buitenstaander, is het niet gemakkelijk de jongste politieke 
gebeurtenissen in België te begrijpen. 

Indien hij zich verlaat op hetgeen hij in Belgische kranten heeft kunnen 
lezen, dan verwerft hij onvermijdelijk een verkeerde voorstelling van 
deze gebeurtenissen. Kranten, die meer en meer helaas op sensatie zijn 
belust, onderstrepen met voorliefde de incidenten, de krachtige uit
latingen, de uiterlijke manifestaties, welke vaak zoveel misvormingen of 
extreme uitingen zijn van bewegingen, waarvan de diepere betekenis en 
de ware tendens slechts door een bezadigd onderzoek kunnen worden 
nagespeurd. 

Dat in een land, zoals België, waar twee talen worden gesproken, twee 
volksgroepen in eenzelfde staatsverband leven, problemen uit deze duali
teit rijzen, dat die problemen nooit volledig en definitief zijn opgelost, 
en integendeel gedurig aanpassingen vereisen zal niemand verwonderen 
en mag ook niemand verontrusten. 

Waarom nu die latente spanningen zich ineens tot een conflict-toestand 
hebben ontwikkeld, en welke juist de draagwijdte is van dit conflict en 
zijn mogelijke gevolgen op het vlak der interne verhoudingen in België, 
zijn voor vele zoveel vragen waarop zij geen juist antwoord vinden. 

In dit artikel wil ik trachten een overzichtelijk beeld te geven van 
de jongste gebeurtenissen, en hunne ware betekenis toe te lichten, daarbij 
vooral de wetgeving in het oog houdend. 

Om de jongste wetgeving op het gebied van het gebruik der talen in 
België te begrijpen (er zijn drie wetten gestemd: de wet op de vast
legging van de taalgrens, de wet op het gebruik der talen in het Bestuur, 
en de wet op het taalgebruik in het onderwijs) moeten we eerst herinneren 
aan de vroegere wetgeving, welke hoofdzakelijk dagtekent van het jaar 1932. 

DE TAALWETGEVING VAN 1932 

De draagwijdte van deze wetgeving kan men als volgt samenvatten. 
Op het gebied van de administratie werd aangenomen dat het Neder

lands de enige bestuurstaal is, voor het Vlaamse landsgedeelte, terwijl 
alleen het Frans voor het Waalse landsgedeelte gold - in de Brusselse 
agglomeratie was voorzien dat alle betrekkingen van de administratie 
met het publiek tweetalig zouden zijn, terwijl de gemeentebesturen van 
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dezelfde agglomeratie vrij de taal van hun inwendige diensten mochten 
bepalen. 

Op het v'ak van de centrale diensten van de Staat, bepaalde de wet 
dat de ambtenaren in "taalrollen" zouden worden ingedeeld; geen ambte
naar was veïp:icht twee talen te kennen, maar iedere dienst moest der
wijze ingericht worden dat hij zowel Vlamingen als Walen in hun eigen 
taal kon bediene:1; men noemde die formule: tweetaligheid der diensten, 
eentaligheid der a:,lbtenaren; in dit systeem was de eenheid der admi
nistratieve rechtspïa:Jk verzekerd door top-ambtenaren die de twee talen 
kcr.de~1 of door de taaladiulócten die hen bijstonden - dit zijn ambtenaren 
van een andere taalrol, die dezelfde rang verkrijgen als de topman. 

Verder was ook bepaaid dat de verdeling der ambten onder ambtenaren 
van verschi!!ende ;·(ia!ro!ien zou geschieden "volgens een billijk even
wicht". 

Op hei gebied van het onderwijs werden de volgende beginselen ge
hu!cIigd. In de r.ornoCJene taa!streken is de streektaal de voertaal van 
het orlde·wijs. Voo:" c,nderstaligen konden de gemeentebesturen en het 
pnV2 i,litiG~ief zogenoemde "transmutatieklassen" oprichten, dat zijn 
klu:;sen (:ie de ki::u0ren, die in het begin in hun moedertaal onderricht 
krijgen, geleidelijk bekwaam maken om hun onderwijs in de streektaal 
voort te zerie::. 

In het gemengd gebied van de Brusselse agg!omeratie gold het beginsel 
moedertaal-voertaal - dit betekent dat kinderen die thuis Nederlands 
spraken in Vlaamse klassen dienden geplaatst te worden, terwijl Frans
sprekcJnden verplicht Frans onderwijs ontvingen, met dien verstande dat 
het onderrichi VCln ce tweede taal in beide onderwijstakkGn versterkt werd. 

Zoals men keil vasTste!len huldigde de wet van 1932 het beginsel van 
de eentaligheid en de homogeniteit van de twee taalgebieden. Die homo
geniteit wos wettelijk verzekerd door de eentaligheid van het bestuur, 
en va:l het gG!·echt e:l door de regel volgens dewelke het onderwijs van 
laag tot hoog in de sh·eektaa: werd gegeven. 

DE GEVOLGEN VAN DE WETGEVING VAN 1932 

O~ de huidige spa:",I',ing te begrijpen, moet men weten wat er van deze 
wetgevii,g i" huis is gekomen en hoe zij in de praktijk werd uitgevoerd. 

Laten wc VCOi"e:rst zeggen dat de resultaten van deze wetgeving voor 
de ViaL1n1se bevolking beslissend zijn geweest, en dat zij het uitzicht van 
België gîonc~:g heb;',en gewiizigd. 

Die wetgeving heeft eerst haar doel in Vlaanderen bereikt. Waar vroeger 
een so:ia:e ba,.,ière bestond, doordat de intellectuelen en meer bijzonder, 
de ()ur:;Jerij in her Frw1s OfJg:)voed, van het volk vervreemd was, is deze 
jammerlijke kloof door de veralgemening van het onderwijs in het Neder
lands en ook de daarmee gepCiard gaande democratisering van het onder
wijs bij de iong:cre generatie schier geheel verdwenen. 

De betere kennis van het Nederlands, het gebruik van het Nederlands 
als wetenschapstaal, zijn zovele goede vruchten van deze wetgeving. 

Nochtans waren er wrijvingspunten gebleven - voortvloeiend enerzijds 
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uit een gebrekkige toepassing van de wetten, anderzijds uit een sociolo- l bes· 
gische evolutie waarvan al de gevolgen niet waren voorzien geweest. vlac 

Een nieuw element kwam bovendien om de hoek kijken, de zogenaamde was 
Waalse malaise, waar wij ook een woord aan moeten wijden, en die voort- narr 
komt uit een gevoel van onrust van het Waalse volksgedeelte ten over- BI 
staan van een mogelijke overmacht van het steeds meer bewust en in uit! 
bevolking rijker wordende Vlaanderen. mill 

Klaarheidshalve zullen we de problemen serieren en ze rangschikken zow 
in de orde waarin de wetgever ze heeft ontmoet of voornemens is ze is h 
te ontmoeten. 

HET PROBLEEM VAN DE TAALGRENS 

De wetgever van 1932 die een Nederlands regime voorzag voor het 
Vlaamse landsgedeelte en een Frans regime voor het Walenland en een 
bijzonder regime voor de Brusselse agglomeratie moest vanzelfsprekend 
deze verschillende gebieden geografisch aflijnen. 

De grens tussen de taalgebieden stemde in het verleden nooit overeen 
met de bestaande politieke of administratieve grenzen, in andere woorden, 
er zijn altijd in de provincie Luik bij voorbeeld gemeenten geweest, waar 
hoofdzakelijk Nederlands werd gesproken en in West-Vlaanderen en Oost
Vlaanden gemeenten waar de bevolking in grote meerderheid Frans 
sprak. . 

Het taalregime van de gemeenten werd bepaald door de uitslagen van 
de tien-jaarlijkse algemene taaltellingen. Vandaar dat taaltellingen ont
aardden tot politieke campagnes en oorzaken werden van tienjaarlijkse 
gistingen. 

De nieuwe wet om daar een einde aan te stellen en om tevens de taal
homogeniteit van de provincies te verzekeren is overgegaan tot een heel
kundige bewerking bestaande in de afscheiding van deze gemeenten van 
de provincie waar zij toe behoorden en hunne overheveling naar een taal
verwante provincie. 

Deze operatie die ingegeven was door door beschouwingen van louter 
logica en bedoeld was "om klaarheid te scheppen" heeft veel beroering 
teweegbracht. Alhoewel de Westvlaamse provincie het meest verloor 
aan grondgebied en aan inwoners (over de zeventig duizend) kwam de 
reactie het hevigst uit de provincie Luik, die zes gemeenten verloor (de 
zogenaamde voerstreek met amper vier duizend inwoners). 

De Vlamingen, die deze oplossing hebben voorgestaan, hadden hoofd
zakelijk de toestand op het oog die in de randgemeenten van de Brusselse 
agglomeratie heerst, waar een voortschrijdende verfransing een defini
tieve grensafbakening noodzakelijk maakt. 

DE BRUSSELSE AGGLOMERATIE 

De wet van 1932 die aan de gemeentebesturen van de Brusselse agglo
meratie (thans negentien in getal) een tweetalig regime "naar buiten" 
- eil is in hunne betrekkingen met het publiek opdrong - had deze 
besturen vrij gelaten de taal te bepalen die voor de inwendige diensten 
en betrekkingen met het personeel zou gebruikt worden. 

De meeste kozen uitsluitend het Frans. Bovendien werkten de meeste 
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besturen de verspreiding van het Frans - of meer bepaald de "ont
vlaamsing van de Brusselse bevolking - die oorspronkelijk Vlaams 
was en die gedeeltelijk aangroeit door Vlaamse inwijking - in de hand, 
namelijk door het propageren van Franse scholen. 

Brussel was aldus de enige plaats in België waar het "Vlaams" achter
uit ging. De Vlamingen eisten te recht dat de hoofdstad, die meer dan een 
millioen inwoners telt, open zou staan voor de beide volksgroepen en 
zowel de Nederlandse als de Franse cultuur zou bevorderen. Daarvoor 
is het nodig dat beide talen op dezelfde voet worden behandeld, dat er 
dus ook binnen het gemeentehuis Nederlands zou worden gesproken, en 
dat de diploma's afgeleverd door Vlaamse scholen dezelfde "koopwaarde" 
zouden bezitten als de diploma's van Franse scholen. 

De regeling van dit vraagstuk is het bijzonderste punt van de jongste 
wet. De oplossing op het plan der wetgeving geeft volledige voldoening 
aan de Vlamingen. Brussel wordt dus volledig tweetalig en het onderwijs 
van het Nederlands wordt er beter georganiseerd en gesanctioneerd. 

Brussel krijgt ook een "vice-goeverneur" die speciaal belast is op de 
naleving van dit regime te waken. 

DE CENTRALE BESTUREN 

"Het billijk evenwicht" dat door de wet van 1932 wordt vereist werd 
moeizaam bereikt en in meerdere gevallen is dit evenwicht in de top
functies niet verwezenlijkt. 

Een nieuwe formule werd thans aanvaard. De topfuncties worden ver
deeld over drie kaders: een Nederlands, een Frans en een tweetalig. 

Dit laatste omvat 20% der betrekkingen. Dit betekent dat met het eng 
en bekrompen beginsel van de eentaligheid der hoge ambtenaren een 
begin van afbraak is gemaakt. 

In ieder departement zullen voortaan steeds 60% der hoge ambtenaren 
in staat zijn een Nederlandse of een Franse dossier zonder vertaling te 
behandelen. 

Er is echter bovendien bepaald dat er een volledige gelijkheid zou 
bestaan tussen de ambtenaren van de beide taalrollen - ook in de schoot 
van het tweetalig kader. 

Er zal dus niet meer getwist worden over de betekenis van "een billijk 
evenwicht". De Walen en de Vlamingen hebben recht op elk 50% der 
topbetrekkingen (gelijk aan of hoger dan Directeur). 

Onderaan de graad van Directeur wordt het aantal betrekkingen in 
elk kader volgens de noodwendigheden van de dienste:l bepaald. 

DE BRUSSELSE RANDGEMEENTEN 

Zoals elke grootstad kent Brussel de vlucht naar de periferie. Een 
aantal randgemeenten, die tot het Vlaamse landsgedeelte behoren, hebben 
aldus deze laatste jaren een aanzienlijke aangroei van bevolking gekend 
door immigratie. 

Deze immigranten zijn in vele van deze gemeenten in meerderheid 
Franssprekende Walen of verfranste Brusselaars. Deze Franssprekenden, 
die in sommige gemeenten de meerderheid zijn geworden, eisen alhoewel 
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1 
ze zich op Vlaams grondgebied hebben gevestigd, dat onderwijs en bestuur I 
met hunne aanwezigheid en hun taalvoorkeur zouden rekening houden. 
De Vlamingen verzetten zich tegen deze "olievlek" van voortschrijdende 
verfransing en eisen dat deze emigranten zich aan hun nieuw milieu zouden 

aanpassen. 
Alhoewel het gaat over een bevolking die de 70.000 inwoners niet over

treft, werd de strijd op deze kwestie der randgemeenten gespitst. 
Tenslotte, na ongeveer twee jaren discussies, kwam men tot een ver

gelijk en werd een speciaal regime voor zes gemeenten uitgedacht. De 
betrokken gemeenten blijven Nederlands. Hun officiële taal blijft dus het 
Nederlands. In hunne betrekkingen met het publiek moeten ze ook het 
Frans gebruiken ten behoeve van de Franssprekende. Franse scholen mogen 
opgericht worden, maar alleen toegankelijkk voor van huis uit Frans
sprekende kinderen waarvan de ouders in de betrokken gemeente wonen. 

Deze gemeenten vormen een afzonderlijk arrondissement om wel te 
onderstrepen dat het regime uitzonderlijk is en voor geen verdere geo
grafische uitbreiding vatbaar. 

HET BEDRIJFSLEVEN 

De c.V.P.-vertegenwoordigers van het Vlaamse land hebben van deze 
nieuwe wetgeving gebruik gemaakt om ook over het gebruik der talen 
in het bedrijfsleven te legifereren. De regering stemde daarmee in. 

Voortaan moeten alle private nijverheids-, handels- of financiebedrijven 
in hun administratieve zetel en in hun exploitatiezetel, die in het Vlaamse 
land gevestigd zijn, het Nederlands gebruiken voor al de akten en beschei
den die voorgeschreven zijn bij de wetten en reglementen. Daarbij behoren 
onder meer de wettelijke verplichte boekhouding, de balans enz. 

Dezelfde regel geldt voor alle akten en bescheiden welke voor het per

sonee! bestemd zijn. 
Om het belang van deze maatregel te begrijpen moet men weten dat 

nog veie bedrijven in Vlaanderen gevestigd meestal het Frans gebruiken 
in hunne betrekkingen met de administratie en zelf in hunne betrekkingen 

met het personeel. 
De nieuwe regeling is van enorm belang om de sociale verhoudingen 

in Vlaandereil volledig te saneren. 

DE WAALSE VREES VOOR MINORISATIE 

De strijd, die door het terug op de voorgrond treden van deze vraag
stukken is ontstaan, en de hardnekkigheid waarmede de Vlamingen hunne 
eisen hebben doen gelden hebben niet weinig bijgedragen om bij onze 
Waalse !andgeiloten de reeds bestaande malaise te doen aangroeien. 

De bevolking van de Waalse provincies is steeds minder talrijk geweest 
dan de Vlaamse bevolking. Doch de Walen hebben steeds in België een 
positie gehad die sterker was dan hun getal het zou verantwoorden, dank 
zij hun economisch sterkere structuur, dank zij de invloed van de Franse 
cultuur die in Brussel overwegend was en ook in Vlaanderen een ruime 

uitstraling genoot. 
Deze laatste tijden IS hun economische structuur zwakker geworden 
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(sluiten der mijnen) en is de demografische toestand relatief nog ver
ergerd. 

De Vlamingen anderzijds, zijn meer bewust geworden en alhoewel er 
geen sprake is van anti-Waalse gezindheid, of vijandigheid tegenover het 
Frans, staan ze er meer op dan vroeger dat het Nederlands en de Neder
landse cultuur zouden erkend en gehuldigd worden. 

Vandaar bij de Walen een gevoel van onbehagen dat sommige groepen 
op de samenstelling van het Belgische huishouden zelf willen afwentelen. 

Politiek drukt die toestand zich als volgt uit: 
De jongste evolutie op demografisch gebied heeft een sterke aangroei 

van de bevolking in de Vlaamse provincies vooral limburg, en in Brabant 
teweeggebracht. 

Die aangroei moet zijn vertolking in het Parlement vinden door een 
relatieve vermeerdering - door zetelaanpassing - van de vertegenwoor
diging van het Vlaamse landsgedeelte en van Brussel. 

De regering heeft die zetelaanpassing beloofd. 
De Walen stellen vast dat aldus het Vlaamse overwicht nog groter zal 

worden en vrezen dat de Walen als dusdanig wel eens het slachtoffer 
zouden kunnen zijn van beslissingen die tegen hun belang in, door die 
meerderheid zouden genomen worden. 

Die vrees voor minorisatie vindt geen steun in de feiten. De meerder
heden in het parlement hebben zich nooit volgens ethnische groepen af
getekend, maar wel volgens ideologische indelingen. 

Niettemin wordt thans door de partijen onderzocht of geen waarborgen 
tegen minorisatie kunnen worden uitgedacht. Reeds heeft de C.V.P. in 
haar Congres van Oostende - voor 2 jaar - enkele formules voorgestaan. 

De grondwetsherziening ligt voor de deur. Er wordt ijverig naar op
lossingen gezocht. Ze zijn zeker niet gemakkelijk om te vinden. 

BESLUIT 

De jongste wetgeving heeft een zeer belangrijke draagwijdte. Belang
rijke vraagstukken werden opgelost in de zin die door de Christelijke Volks
partij sinds jaren werd vooropgesteld. 

De vertegenwoordigers van de C.V.P. en niet het minst de Vlaamse 
vertegenwoordigers hebben in deze een overwegende rol gespeeld. 

Eerlijkheidshalve dient men ook de doortastendheid en de moed van 
Minister Gilson, minister van Binnenlandse Zaken, Franssprekende Brus
selaar, te onderstrepen. 

Hij heeft veel weerstand in Brussel zelf getrotseerd. 
Nog andere moeilijke vraagstukken dienen opgelost. Indien de huidige 

regering er in slaagt haar volledig programma van hervormingen door te 
voeren, dan zal zij aan het land een grote dienst hebben bewezen, met 
een zware hypotheek die op het Belgische gemeenschapsleven weegt, 
definitief te lichten. 

*) Oud-minister van Binnenlandse Zaken, vice-voorzitter van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers in België. 
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Buitenlands Panoranla 

VERKIEZINGEN TE BREMEN 
MET ERHARD NAAR EEN WENKEND C.D.U.-PERSPEKTIEF 

De verkiezingen op 29 september te Bremen zijn voor de C.D.U. een 
succes geworden. Ongeveer 525.000 stemgerechtigden zijn naar het 

stemlokaal getogen om de 100 afgevaardigden voor het parlement van 
deze stad-staat te kiezen. 80 van de stad Bremen en 20 van Bremer
haven. Vergeleken met .de laatste verkiezingen in Bremen wist de 
C.D.U. het aantal op haar uitgebrachte stemmen bijna te verdubbelen 
en het aantal christen-demokratische afgevaardigden ging van 16 naar 3l. 

Het succes wordt van de zijde van de C.D.U. niet uitsluitend of voor 
het grootste deel toegeschreven aan de winst die behaald kon worden 
dank zij het uiteenvallen van de Deutsche Partei. De Duitse christen
demokraten zien in deze trend ook een bepaalde afkeer van de kiezers 
ten opzichte van de opdringende en overtrokken machtsdrang der S.P.O. 
welke op het verkiezingsbiljet kenbaar werd gemaakt. 

Voor de verhoudingen binnen de C.D.U. is het interessant te lezen in 
de Deutschland-Union-Dienst, de persdienst van de C.D.U., dat het grote 
succes van deze verkiezingen voor een belangrijk deel wordt toegeschre
ven aan de politieke barricade-gevechten die professor Erhard in de 
electorale strijd persoonlijk leverde. 

In C.D.U.-regionen is de hoop - en meer nog: de verwachting - geste
gen dat het perspectief voor de Bundestag-verkiezingen gunstig is. En 
dat is in de laatste tijd in de gelederen der Duitse christen-demokraten 
wel eens anders geweest. 

MULTILATERALE ATOOMMACHT 

De Westduitse minister van buitenlandse zaken, Schröder, heeft tijdens 
zijn bezoek aan Washington met Kennedy gesproken over de stand van 
zaken bij het overleg over de multilaterale atoom macht. Naar aanleiding 
daarvan deelde Schröder, na zijn terugkeer uit de Verenigde Staten, 
mede, dat de Bondsrepubliek het voorstel over de vorming van een mul
tilaterale atoommacht volledig steunt, en dit ook zal blijven doen als 
zou blijken dat Engeland niet meedoet. Aangezien het van groot belang 
is dat Engeland wel deelneemt, zullen de Verenigde Staten en de Bonds
republiek alles doen om de Engelsen bij het plan te betrekken. Niettemin 
zou een eventuele Britse beslissing niet mee te doen de Duitsers ervan 
weerhouden met het plan verder door te gaan. 

De houding van de Britse minister van buitenlandse zaken, Home, is 
niet zonder meer afwijzend. Wel liggen er een aantal moeilijkheden in 
het verschiet die Engelands standpunt in deze kunnen veranderen zonder 
dat de huidige Engelse regering daar iets aan kan doen. 
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De Britse labour Partij heeft er namelijk alles aan gedaan de aan
vankelijke Britse aarzeling, zich zonder reserves voor het plan van een 
multilaterale atoom-macht uit te spreken, zoveel mogelijk te stimuleren 
omdat deze partij zich tegen het deelnemen aan een dergelijke strijd
macht verzet. labour-leider Wilson heeft bovendien te kennen gegeven 
dat een eventuele laboGr-regering zich in de toekomst niet zonder meer 
zal neerleggen bij de consequenties van een thans genomen besluit in
zake Britse dee!nemir:g. 

Ee'l factor die het de huidige Britse regering extra moeilijk maakt 
een beslissing inzake deelneming aan een multilaterale atoom-macht te 
nemen is het oordeel van de Britse chefs van staven dat de kosten van 
een bijdrage (13 miljoen pond per jaar gedurende tien jaar) niet uit 
de gewone militaire fondsen zullen mogen komen. Er zal een extra beroep 
op de overheidsmiddelen moeten worden gedaan. 

RUSSISCHE GRAAN-AANKOPEN 

De veelomvattende Russische graan-transacties bewijzen eens te meer 
dat de landbouw-politiek in de Sowjet-Unie een fiasco is geworden. De 
structurele moeilijkheden in de Russische landbouw heeft Chroestsjew 
trachten op te lossen door een aantal experimenten te bedrijven. In 
Stalin's dagen bepleitte hij een plan voor de bouw van landbouw-steden. 
Na zijn "troonsbestijging" nam hij het initiatief maagdelijke steppen in 
Siberië en Kazachstan om te ploegen en geschikt te maken voor de 
landbouw. Bij elkaar 42 miljoen hectaren. Verregaande roofbouw was er 
het gevolg van. In 1961 is Chroestsjew met hetzelfde élan waarmee hij 
oorspronkelijk de ontginning van de steppengebieden bepleitte, gaan 
ijveren voor cultures zoals maïs, bonen, suikerbieten en groenvoederge
wassen. In deze nieuwe constellatie deed zich onmiddellijk de enorme 
behoefte aan kunstmest voelen. Vraag en aanbod van kunstmest liggen 
echter ten gevolge van de onvoldoende produktie-capaciteit van de Rus
sische kunstmest-fabrieken ver uit elkaar. De grote moeilijkheden bil 
de vervaardiging van kunstmest verklaren waarom de Russische regering 
onlangs in ons land bestellingen plaatste voor de levering van complete 
ku nstmest -fabri eken. 

Toch vraagt een doorbraak naar radicale verbeteringen in de Russische 
landbouw om politieke herzieningen. Het systeem van de collectieve 
boerderijen kan de Russiscche boer niet bezielen. Zodra hij kan, ruilt de 
ondernemende boer de collectieve boerderij voor de stad. De stad be
tekent meer kansen iets te bereiken en het uitzicht op een meer comfor
tabel leven dan op het "wetenschappelijk bestuurde landbouwgroot
bedrijf" mogelijk is. 

Op de collectieve boerderij bestaan geen prikkels te zoeken naar ver
betering van de arbeidsmethode. Voor persoonlijk initiatief blijft weinig 
ruimte. Het zaaien van gewassen wordt veelal vanuit Moskou geregeld, 
In de partij-ambtelijke sfeer wordt de geestdrift van de Russiche boer 
gesmoord. 

De juiste therapeutische behandeling heeft de partij nog niet ontdekt, 
gevangen als zij is in de kluisters van het marxistische dogma. 
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Nieuwe boeken 

JAMES N. ROSENAU: "Na
tional leadership and foreign 
policy" (409 pag.), uitgegeven 
door Princeton University Press, 
Princeton N.J. 1963. 

Het betreft een onderzoek door 
prof. Rosenau, ingesteld naar de 
rol van de verschillende groepen 
van leiders bij de bepaling van de 
Amerikaanse buitenlandse politiek. 
Bestaat er in Amerika in grote 
lijnen overeenstemming op het stuk 
van de buitenlandse politiek of zijn 
er bij de bepaling van deze politiek 
geen kernwaarden aan te geven, 
die aan de verschillende groepen 
van leiders gemeenschappelijk 
zijn? Rosenau baseert zijn onder
zoek op concrete gegevens welke 
naar voren zijn gekomen uit een 
enquête onder ruim duizend lei
dende figuren van verschillende 
sociale groeperingen in Amerika. 
Zij waren op het Witte Huis bijeen
geroepen met het oog op het bui
tenlands hulpprogramma 1958. 

Het is zeer instructieve stof voor 
allen, die geïnteresseerd zijn in het 
hoe en waarom van de buiten
landse politiek van een van de 
huidige wereldmachten. Wel willen 
wij opmerken, dat het onderzoek 
misschien wel representatief ge
noemd kan worden, maar dat het 
uiteindelijk toch slechts betrekking 
heeft op een zeer kleine groep uit 
een zeer grote bevolking. 

Dr. HANS OHM: Algemeine 
Wirtschaftspolitik I (137 pag.), 
uitgegeven door Walter de 
Gruyter & Co., Berlijn, 1962. 

In dit werk van prof. Ohm, hoog
leraar aan de Technische Hoge
school van Hannover, wordt een 
theoretische inleiding gegeven op 
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de vraagstukken van de algemene 
economische politiek, welke in een 
binnenkort te verschijnen tweede 
deel wordt behandeld. In dit deel 
komen aan de orde de grondslagen 
van de economie, de economische 
orde, de economische kringloop 
e.a., alsmede een uitvoerige om
schrijving van de te hanteren be
grippen. 

Prof. dr. ANDREAS PAULSEN: 
Algemeine Volkswirtschafts
lehre 1-11-111-IV. Uitgegeven 
door Walter de Gruyter & Co., 
Be rI i j n 1962/1963. 

Deze deeltjes uit de Sammlung 
Göschen, beleefden reeds verschei
dene drukken. De laatste uitgave 
werd geheel opnieuw bewerkt door 
prof. Paulsen, die verbonden is aan 
de Vrije Universiteit van Berlijn. De 
grote betekenis van dit werk van 
Paulsen is, dat er een vrijwel vol
ledig overzicht wordt gegeven van 
de economische problematiek. De 
wetenschappelijke aanpak verhin· 
derde daarbij niet, dat het werk, 
behalve dat het theoretisch en di
dactisch waardevol is, ook voor de 
economische praktijk van belang is. 

LIBERALE GEDACHTEN. 
Een bundel opstellen aangebo
den aan prof. mr. P. J. Oud ter 
gelegenheid van zijn 75ste ver
jaardag. Nijgh en van Ditmar, 
Rotterdam-'s Gravenhage, zj. 
276 blz., geb. f 19.90. 

De literatuur van na de oorlog 
over het Nederlandse liberalisme 
is met deze feestbundel voor prof. 
Oud op voortreffelijke wijze aan
gevuld. De grote parlementariër 
had zich geen mooier geschenk 
kunnen indenken dan deze verza· 
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meling studies van geestverwan
ten, studies, die over het alge
meen op hoogpeil staan. A. W. Ab
spoel geeft een politiek portret 
van Oud, waarin hij vooral wijst 
op de constante elementen in diens 
overtuigingen. Prof. Simons be
handelt Oud ais schrijver ov,:)r 
staatsrecht en staatkunde. Twee 
andere hoog!erOl"en betreden even
eens staatsrechtelijk terrein, n.1. 
prof. Rijpperda Wierdsma met 
een be:;chouwing over hedendaags 
staatsrecht en prof. s' Jacob, die 
over de toekomst van Ge rechts
staat schrijft. Territoriale deceil
traiisatie in de tegenwoordige tijd 
is het onderwerp van de (weinig 
boeiende) bijdrage van mr. Toxo
peus, terwijl de huidige minister 
van Fin!]nciën enige perspectieve:l 
der economische politiek voor ons 
ontvouwt. 

De belangrijkste bijdrage lijkt 
mij k zijn het uitvoerige artikel 
van prof. Van Esveld over de vrij
heid in het sociaal-econo"lische 
leven. Hij brengt ons tot het kern
vraaGstuk van vrijheid en gebon
denheid, dat hij als liberaal en so
ciaal voeiend m"'i~S tracht op te 
1?5Sen. Hoewel wij grote waarde
ring hebben voor zijn betoog me
nen wij toch, dat hij in een oplos
sing niet is geslaagd. Zo zegt hij 
enerzijds, dat de liberale vrijheid 
nimmer absoluut is geweesl', an
derzijds dat het tegenover elkaar 
stellen van onbeperkte vrijheid 
voor eilkeien en beperkte vrijheid 
voor allen voortdurend noodzake
lijk is. In dit verband is ook type
rend zijn opmerking, dat voor de 
radicale of vrijzinnig-democrati
sche liberalen en de u<lie-liberaien 
vast stond, dat de sociaie nood 
om vrijheidsbeperking, i.c. wette
lijke maatregelen van de centrale 
overheid vroeg. Die wettelijke 
maatregelen evenwel brachten 
geen vrijheidsbeperking, maar 
realisering van de vrijheid! Een 
enke:e maal iaat hij zich verleiden 
tot een ideologische leuze als "de 
vrijheid van ondernem8n is de mo
tor onzer westerse samenleving". 
Deze enkele kritische opmerkin
gen kunnen echter niets afdoen 
aan onze waardering voor zijn op
stel, waaruit grote sociale bewo-

genheid en (ook tegenover libera
len!) kritische zin spreken. 

Interessant is het artikel van H. 
van Riel over politieke partij en 
beginsel in 1962. "Wij moeten zeg
gen wat ons leidt, maar daarbij 
duidelijk doen uitkomen de geldig
heid hier en nu. Moed tot relati
veren, als men zich daar in gewe
ten toe verplicht acht, is aller
:~i"st iets om zich over te scha
men". Uitspraken als deze, die 
prikkelen en tot nadenken stimu
leren vindt men er vele in deze 
fraei geschreven bijdrage. Enige 
liberale gedachten, die ongetwij
feld in onze kring op scherp ver
zet zuilen stuiten, vindt men in J. 
F. van r~oyen's "Geestelijke vrij
heid en verdraagzaamheid". Zo 
zijn voorstel, om bij het vijfde kind 
de kinderbijslag te veranderen in 
verzwaring der belasting. "Dan 
wordt tenminste déze verantwoor
delijkheid niet teil dele op de ge
meenschap afgewenteld"! Wan
neer hij schrijft dat vrijheid en 
verdraagzaamheid principieel on
verEnigbaar zijn met een absolutis
tisch stelsel ais van de r.k.kerk, 
geeft hij een blijk van onkunde, 
dat noet twijfelen aan de waarde 
van zijn bijdrage, die overigens 
enkele spitse uitspraken bevat. 

Vermelden wij tenslotte nog een 
wat tegenvallende bijdrage van 
mevrouw Schouwenaar-Franssen 
over gelijkheid-ongelijkheid en de 
bijdrage van mr. F. G. van Dijk 
over de plaats van de liberale 
fractievorming in de Europese 
democratie. AI met al een waarde
volle bundel, die ieder, die op de 
hoogte wil zijn van de stand van 
Za'(e:l in het hlederlandse liberale 
kamp, moet hebben gelezen. Zij 
biedt goede gelegenheid om bv. 
eens no te gaan wat thans door 
voorcmnstaande liberalen wordt 
gedacht over centrale begrippen 
ais vrijheid, eigenbeiang e.d. De 
bundel is voorzien van ee<l inlei
dend woord van drs. H. A. Kort
hals en bevat twee foto's. 

CHRISTOPHER HOLLIS: 
Church and Economics. 
and Oates ltd London 
Geb. 111 blz. prijs: 9s6d. 

In de serie ,laith and 
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Books", in de U.SA de twintigste 
eeuwse encyclopedie van het ka
tholicisme genoemd, verscheen dit 
deeltje, dat wij iedere katholiek, 
die wat meer wil weten over de 
opvattingen van de Kerk ten aan
zien van de economische proble
matiek, graag aanbevelen. De 
schrijver behandelt o.m. defensie, 
ontwikkelingslanden, geboortere
geling enz., waaruit blijkt, dat hij 
zijn betoog breed heeft opgezet. 
Doordat Hollis de uitspraken van 
Christus zelf en van de kerkvaders 
en pausen plaatst tegen de ach
tergrond van het historisch ge
beuren, wordt de leer van de Kerk 
t.a.v. de economische vraagstuk
ken minder dogmatisch en ver
stard dan in beschouwingen van 
veel katholieke schrijvers. Hollis 
heeft de juiste manier gevonden 
om moderne vraagstukken van po
litiek belang te zien tegen de ach
tergrond van de leer, waarbij hij 
de feitelijke situatie niet snoert in 
het keurslijf van het beginsel, 
maar het beginsel laat fungeren 
als schijnwerper op de situatie. 
Het boekje laat zich gemakkelijk 
lezen. De Nederlandse lezer dient 
zich natuurlijk de Engelse her
komst ervan bewust te zijn. 

DOLF STERNBERGER: Grund 
und Abgrund der Macht. Kritik 
der Rechtmäszigkeit heutiger 
Regierungen. Insel-Verlag, 
Frankfurt am Main 1962, 402 bI., 
geb. DM 28,80, ingen. DM 19,80. 

Wij hebben dit boek van de jonge 
Duitse politicoloog Sternberger 
geboeid gelezen, zowel om zijn 
wetenschappelijke als om zijn lite
raire kwaliteiten. Het onderwerp 
is van het grootste belang en 
wordt door de auteur historisch
filosofisch maar tevens in nauw 
contact met het actuele gebeuren 
behandeld. Zijn punt van vertrek 
is de overtuiging, die iedere rege
ring heeft over de rechtmatigheid 
van haar macht. Iedere regering 
tracht haar macht te rechtvaardi
gen. Twee rechtvaardigingsgron
den treden in onze dagen op de 
voorgrond: de profetie en vrije 
verkiezingen. Het voorbeeld bij 
uitstek van de eerste is de mar
xistische voorspelling van de klas-
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sen loze maatschappij, waarmede 
o.m. Stalin zijn dictatuur recht
vaardigde. Stalin regeerde en 
Chroestjew regeert "historiae 
gratia", want de geschiedenis leert 
hen de komst van de klassenloze 
maatschappij en die geschiedenis 
spreekt in de communistische par
tij en haar leider. Sternberger be
schouwt deze rechtvaardigings
grond zonder vooringenomenheid, 
hij tracht de communistische leer 
zo onbevangen mogelijk en op 
grond van verklaringen van haar 
aanhangers te begrijpen. Des te 
scherper treedt daarom na de 
speurtocht naar de gronden van 
de communistische macht de af
grond daarvan in het licht. Die af
grond openbaart zich met name in 
het steeds voortduren van de als 
overgang bedoelde periode van de 
dictatuur van het proletariaat. In 
dit gedeelte van het boek verdient 
vooral ook het derde hoofdstuk de 
aandacht, waarin de auteur de 
strijd van het Westen en het 
Oosten om de provisorische rege
ring in Polen en Oost-Duitsland 
behandelt. Een brok na-oorlogse 
diplomatieke strijd wordt hier in
dringend geschetst. 
Ook de rechtvaardigingsgrond der 
vrije verkiezingen, in het Westen 
algemeen aanvaard, wordt kri
tisch en op onconventionele wijze 
bezien. In dit deel van het boek zal 
de lezer veel waardevolle bladzij
den vinden over de competentie 
van de kiezers, over de zgn. mas
samaatschappij (niet de massa
maatschappij is typisch modern, 
maar de mensenmaatschappij, 
schrijft Sternberger), over de 
eigenlijke functie van verkie
zingen. In het bijzonder vestigen 
wij de aandacht op wat de auteur 
schrijft over de discussie in het 
parlement, een actueel onderwerp 
in de vaderlandse politiek. 
Sternberger heeft een boek ge
schreven van een zeer rijke in
houd, dat op originele wijze een 
oud thema, dat van de macht, op
neemt. Zijn overtuiging is, dat de 
wetenschap tot een gefundeerd oor
deel moet komen en niet tot neu
traliteit is veroordeeld. Het is 
geen kamergeleerde, die tot ons 
spreekt, maar een man van een 
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enorme belezenheid en een man, 
die het gebeuren van zijn eigen 
tijd nauwlettend volgt. Daarom is 
zijn boek, met zijn sterk historisch
filosofische inslag, toch ook een 
boek voor de praktische politicus. 
Wij geven het graag een aanbeve
ling-zonder-beperkingen mee. 

ALFRED VON MARTIN: De 
spanning tussen orde en vrij
heid, sociologische kernproble
men. Utrecht-Antwerpen 1962 
(Aula-serie), 266 blz. 

De titel dekt een bundel opstellen 
met een sterk cultuurhistorische 
inslag. Een systematische uiteen
zetting van hetgeen hij suggereert 
vindt men in het boek niet. Dat is 
één van de redenen waarom het 
boek zeer gemengde gevoelens bij 
uw recensent heeft opgewekt. De 
auteur laat een onafgebroken 
stroom van zware woorden op de 
lezer los, dikwijls in lange volzin
nen, doorspekt met langgerekte 
bijvoegelijke bepalingen en vol 
aanhalingstekens, haakjes en ge
dachtestreepjes. Het is alsof hij 
bang is ook maar één nuance weg 
te laten. Dit maakt het lezen zeer 
vermoeiend. 
Het meest storend is het gebrek 
aan systematiek in het hoofdstuk 
over de fundamentele betrekkin
gen tussen orde en vrijheid (blz. 
24-41). Deze betrekkingen wor
den hier onvoldoende belicht. Wel 
worden zij van veel kanten beke
ken, namelijk vanuit verschillen
de concepties van orde en vrij
heid, maar een systematische uit
eenzetting van schrijvers eigen 
ideeën ontbreekt. Deze ideeën 
worden slechts vaag zichtbaar in 
een mist van woorden, waarvan de 
betekenis niet nader wordt om
schreven. Wetenschappelijke orde, 
in de zin van duidelijke begripsaf
bakening, is er niet. 
Soms doet de tekst ouderwets apo
logetisch aan. Zo waar de schrij
ver "darwinistisch" genoemde 
stellingen gaat bestrijden (blz. 42) 
of tegen Freud van leer trekt (blz. 
252); eveneens daar waar hij met 
al te gemakkelijke stelligheid ver
kondigt, wat op basis van de etno
grafie algemeen menselijk, ja na
tuurlijk genoemd kan worden, 

(blz. 42 - en dan een uitdrukking 
als "bovenbiologische instinc
ten" I). 
Ook is het jammer dat von Mar
tin in zijn beschouwingen over 
Marx (blz. 160-174) wel heel pre
cies weet aan te geven wat er fout 
was in diens filosofie, maar zich 
ongevoelig toont voor diens scher
pe kritiek op orde en vrijheid in 
het toenmalige kapitalisme, laat 
staan dat hij er lering uit zou trek
ken bij de beoordeling van het he
dendaagse kapitalisme. Veeleer is 
hij gespitst op alles wat naar so
cialisme zweemt; hij is dan spoe
dig geneigd van collectivisme te 
spreken. 
Zo zou er nog heel wat meer kri
tiek te leveren zijn. Niet zelden 
overdrijft de auteur in zijn be
strijding of slaat hij door in de 
verdediging. Psychologische be
grippen worden soms op nogal 
vreemdsoortige wijze gehanteerd. 
Betogen over 's mensen verre
gaande geestelijke onafhankelijk
heid van zijn materiële omgeving 
zijn soms moeilijk te rijmen met 
historische verklaringen inzake de 
opkomst van nieuwe ideeën uit 
economische omstandigheden. 
Ik sprak echter in het begin van 
gemengde gevoelens. Inderdaad 
treft men ook lezenswaardige 
bladzijden aan, met name op cul
tuurhistorisch gebied. Een goed 
voorbeeld is het hoofdstuk over de 
dynamiek van de kapitalistische 
ontwikkeling (blz. 101-130). In 
het algemeen is de auteur trou
wens op zijn best waar hij histori
sche exposé's kan geven en zich 
niet aan wijsgerige of psychologi
sche beschouwingen waagt. De 
cultuurhistorische analyse van 
het kapitalisme is te meer actueel, 
daar de hier beschreven activisti
sche grondhouding van de mens 
in het kapitalisme de laatste ja
ren op een nieuwe wijze tot uiting 
komt in de centraal gestelde be
tekenis van de economische groei. 
De spiegel die de auteur ons hier 
voorhoudt kan ons leiden tot be
zinning op de verhouding tussen 
doel en middelen. 
Geduldige lezers zullen in dit boek
je nog heel wat van hun gading 
kunnen vinden. Anderen hoeven 
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zich niet bekocht te voelen, gezien 
de zeer lage prijs. 

M. v. Amelsvoort 

TON ELIAS: Van Mammoet tot 
W')t (276 bldz.), uitgegeven in de 
Academiareeks bij N.V. Uitge
versmaatschappij Pax, 's-Gra
venhage (1963). 

Het wetsontwerp 5350, beter be
kend ais de "Mammoetwet", 
waorin een regeling van al het on
derwijs tussen lagere school en 
hoger onderwijs, heeft zijn beslag 
geKregell. Het zijn niet alleen de 
deskundigen die met deze wet te 
maken krijgen. Voor al die ande
ren heeft Elias zijn werk geschre
ven. Her bevat een uiteenzetting 
over de grote lijnen, terwijl ook 
aandacht wordt gegeven aan al 
wat er rond deze wet te doen is 
geweest, binnen er. buiten de Ka
mer. De prettige stijl maakt, dat 
vele,~ - en r.iet alleen degenen, 
die diïect bij het onderwijs zijn be
trokken - dit boek geboeid zullen 
lezen. Een register verhoogt de 
hemteerbaarilcid ervan. 

DR. C. J. VERPLANKE: Sub
sidiëring van de kerkenbouw 
(238 pag.) uitgegeven door Vu
ga-boekerij, Arnhem, 1963. 

De wet Premie Kerkenbouw van 
29 november 1962 heeft wederom 
aanleiding gegeven tot discussies 
over de verhouding kerk en staat 
en de grondwettelijke toelaatbaar
heid VOil de subsidiëring van de 
kerkenbouw. Vele rapporten en 
adviezen van de zijde van de ker
ken en van de politieke partijen 
zijn over dit onderwerp reeds ver
schenen. Ook dit boek van dr. Ver
planke houdt zich met deze mate
rie bezig, hoewel hij zich beperkt 
tot een van de vormen van directe 
steun van de overheid aan kerke
lijke arbeid: de subsidiëriOlg van 
de kerkenbouw, m.n. de genoemde 
wet Premie Kerkenbouw, welke 
aan een kritische beoordeling 
wordt onderworpen. De conclusie 
womtoe de schrijver komt, dat het 
wezen van de kerk zich moeilijk 
met subsidie verdraagt en daar
om beter achterwege kan blijven 
zal op de door hem aangehaalde 
gronden wel niet door iedereen 
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zonder meer worden onderschre-
ven. 

HANS ZBINDEN: Humanis
mus der Wirtschaft (229 blz.) 
uitgegeven door Francke Ver
lag, Bern-München 1963. 

De cultuurfilosoof en hoogleraar 
aan de Universiteit van Bern Zbin
den, komt in dit werk tot een ethi
sche benadering van het economi
sch leven, dat momenteel een be
langrijke plaats in het maatschap
pelijk leven ais geheel gezien, in
neemt. Steeds weer doet zich het 
probleem voor, dat een brug ge
slagen moet worden tussen het 
materialistisch denken enerzijds 
en een diepere ethiek anderzijds. 
In een historische terugblik zien 
wij hoe uit de vroegere binding 
tussen economie en kerk, staat, 
cultuur en politiek, in onze dagen 
het absolute primaat van het eco
nomisch de;~ken en handelen is 
gegroeid. Het boek geeft scherpe 
kritiek, maar stoot daarom nog 
niet af daarvoor zorgt de oprecht
heid die uit alles steeds weer naar 
voren treedt. 

THE ECONOMICS OF UNDER
DEVELOPMENT, (510 pag.), Ox
ford University press, New Yof'k, 
1963. 

In de laatste twintig jaren zijn ve
Ie artikelen en verhandelingen ver
schenen betreffende het probleem 
van de onderontwikkelde gebie
den. A. N. Agarwa.la en S. P. 
Singh hebben een groot aantal be
schouwingen over dit probleem 
verzameld, gerangschikt naar on
derwerp en in dit boek samenge
bracht. Van de vele schrijvers kun
nen vermeld worden Viner, Clark, 
Rostow, lewis, Singer e.a. Aange
zien het vaak moeilijk is al de los
se artikelen over dit onderwerp 
bij te houden, zal deze verzame
ling voor velen extra welkom zijn. 

HENRIETTE L. T. DE BEAUFORT: 
Gijsbert Karel van Hogendorp 
(341 pag.), uitgegeven bij H. P. 
Leopolds Uitgeversmij N.V., 
Den Haag, 1963. 

In de dagen waarin wij het 150 ja
rig bestaan van het koninkrijk 
herdenken is het goed even stil te 
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staan bij de persoon van hem, die 
ook wel "De grondlegger van het 
koninkrijk" wordt genoemd, waar
toe het bekende boek van Henriet
te de Beaufort ons uitnodigt. Deze 
hernieuwde uitgave over het leven 
en werken van Gijsbert Karel van 
Hogendorp beleeft hiermede reeds 
zijn derde druk. 

WOLFGANG SCHWERBROCK, 
Karl Marx privat, München 
1962, Paul List Verlag, 162 blz. 

Een interessante verzameling van 
43 tot nu toe onbekende brieven 
van Kar! Marx, gevonden in een 
familiearchief. Zij werden voor 
het eerst door Feltrinelli gepubli
bliceerd in 1958. De brieven be
slaan de periode van 1856---1883 en 
zijn een getrouw beeld van de per
soonlijkheid van Marx. De com
mentaren van Schwerbrock zijn za
kelijk en objectief. Dit boekje is 
een menselijk document van de 
eerste orde. 

RU DOLF MATTFELDT, Politik im 
Schatten der Bombe, München 
1963, 180 blz. 

Het feit, dat wij met de bom moe
ten leven, vreet steeds dieper in 
op de gewetens van de mensheid. 
Talloos zijn reeds de geschriften 
geweest, die zich met dit enorme 
vraagstuk hebben beziggehouden. 
Het antwoord op alle daarin ge
stelde vragen is nog lang niet ge
vonden. Het bovenstaande boekje 
houdt zich vooral bezig met de 
structuur van internationale licha
men als de UNO, NATO etc. in het 
licht van de atoomstrategie. Een 
structuur, die een grondige wijzi
ging behoeft. Deze studie is van de 
hand van een journalist, die zich 
in het vraagstuk heeft gespeciali
seerd en daarover al enige interes
sante bijdragen leverde. In al zijn 
nuchterheid schetst hij duidelijk het 
schrikbarende van de huidige toe
stand. Ook echter weer geen boek, 
dat verlossende antwoorden bevat. 
Wel om zich aan de hand van een 
aantal nieuwe feiten daarop weer 
eens ernstig te bezinnen. 

LEOPOLD L. S. BRAUN, Religion 
in der Sowjetunion, München 
1961, Verlag J. Pfeiffer, lOl blz. 

Dit boekje is geschreven door een 

Amerikaanse pater, die twaalf jaar 
in Moskou als zielzorger aan de 
V.S.-ambassade was verbonden. 
Hij kan dus met ervaring en ken
nis vCln zaken over zijn onderwerp 
schrijven. Het bevat enkele inte
ressonte detoiJs. 

W. E. ABRAHAM, The mind of 
Africa, London 1963, The Uni
versity of Chicago Press, 206 
blz. 

In de veelheid van literatuur over 
het Afrikaanse continent bezet dit 
boek van een jonge Afrikaan
se auteur een opvallende plaats. 
Zijn poging het wezen van de Afri
kaanse samenleving bloot te leg
gen heeft een boeiende, met veel 
bijzonderheden toegeruste be
schrijving opgeleverd. Het boek is 
voorts een klemmend pleidooi voor 
Afrikaanse eenheid, zonder welke 
de enorme problemen niet aan 
een oplossing toekomen. Afrika 
moet zich niet blind staren op an
deren, het moet zijn eigen wegen 
zoeken. Kortom, een interessante 
studie, die een aanbeveling om 
!ezing en herlezing ten volle waard 
IS. 

DR. A. G. WEILER e.a., Ge
schiedenis van de Kerk in Ne
derland, Utrecht - Antwerpen 
1962, 347 blz. en register. 

De uitgeverij Het Spectrum heeft 
het "jubileum" van het honderd
ste deeltje in haar voortreffelijke 
Aula-serie waardig gevierd met 
deze uitgave, waaraan twee katho
lieke en twee protestantse geleer
den hebben meegewerkt. Een zeer 
welkome uitgave, gezien de grote 
verschillen in visie op de vader
landse geschiedenis, die de Neder
landers in hun jeugd ingeprent 
krijgen, vooral op het punt van de 
kerkelijke geschiedenis. De kloof 
tussen de katholieke en de pro
testantse visie - om ze gemaks
halve maar zo te noemen - wordt 
in dit boek niet overbrugd. Maar 
beide visies staan nu in één boek 
bij elkaar. 
Het eerste hoofdstuk behandelt de 
kerkelijke geschiedenis tot aan de 
Hervorming. Daarna bespreekt 
dr. De Jong de geschiedenis van 
de protestantse kerken van de 
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Hervorming tot het begin van het 
Koninkrijk en prof. Rogier die van 
het katholieke kerkgenootschap in 
de periode van de Hervorming tot 
de Franse tijd. Hetzelfde geschiedt 
met het tijdvak van de Franse tijd 
tot heden, waarvoor prof. Mön
nich de protestantse bijdrage le
vert. Deze procedure geeft de le
zer het gevoel, dat hij achtereen
volgens twee verschillende we
relden betreedt, hoewel het toch 
het ene vaderland betreft. Daar 
de auteurs hun sympathieën niet 
onder stoelen en banken steken, 
heeft zij bovendien een soort weer
haan effect. Dit schaadt het ge
heel van het boek, maar ander
zijds komt het de levendigheid van 
het boek en de interesse van de 
lezer ten goede. 
De protestantse stukken behelzen 
vooreerst de theologische ontwi k
kelingen en voorts de organisato
rische verwikkelingen die daar het 
gevolg van zijn geweest. De stuk
ken over het katholicisme zijn ver
schillend, in overeenstemming 
met de verschillen tussen de be
handelde tijdvakken. In het eerste 
stuk staan de politiek en de kerke
lijke organisatie op de voorgrond, 
in het tweede valt het licht vooral 
op de ontwikkeling van het geeste
lijke klimaat en de daarmee sa
menhangende verschijnselen in po
litiek en cultuur. 

M. v. A. 

DIE SOWJETISCHE GESCHICH
DES GROSSEN VATERLANDI
SCHEN KRIEGES, 1941-1945. 
Schrijver B. S. Telpuchowski. 
Heruitgegeven en van kritische 
aantekeningen voorzien door 
A. Hillgruber en H. A. Jacob
sen. Uitgeverij Bernard en 
Graefe Verlag für Wehrwesen, 
FrankfurtjMain, 580 bladzijden, 
Prijs DM 29,50. 

De strijd aan het Oostfront in de 
jaren 1941-1945 tussen Duitsers en 
Russen heeft vele militaire auteurs 
aan het werk gezet. Van Duitse 
zijde vooral zijn talrijke boeken 
over deze aspekten van de Tweede 
Wereldoorlog verschenen. Van 
Russische zijde is eveneens het 
verloop van deze oorlog geboek-
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staafd. Een van de meest bekende 
werken van communistische zijde 
is dat van de historicus Telpu
chowski. Zijn boek: de Geschie
denis van de Grote Vaderlandse 
Oorlog, dat in 1953 verscheen heeft 
thans in de Sowjet-Unie een nieu
we herdruk beleefd. De noodzaak 
van deze herdruk is kennelijk ont
leend aan de wens van de geschie
denis van de Tweede Wereldoor
log te herschrijven en aan te pas
sen aan de politieke behoeften zo
als die op dit ogenblik bestaan. 
In de nieuwe uitgave (1959) wordt 
met geen letter gerept over de edi
tie van 1953. Alleen de titel toont 
aan dat we met hetzelfde boek te 
maken hebben. 
Het Bernard en Graefe Verlag 
heeft thans een samenvatting van 
de herschreven geschiedenis in het 
Duits gepubliceerd en door de be
werkers van kritische aantekenin
gen laten voorzien. Indien de be
werkers zich hebben laten leiden 
door de behoefte afwijkingen van 
de historische waarheid in de laat
ste uitgave van Telpuchowski aan 
te tonen dan zijn zij daar volledig 
in geslaagd. In een ruim honderd 
bladzijden tellende inleiding van 
beide Duitse deskundigen stellen 
zij kort samengevat hun mening 
van terzake de Russisch-Duitse 
oorlog tegenover die van Telpu
chowski. De weerlegging van de 
sfellingen van Telpuchowski ge
schiedt in de voetnoten die de oor
spronkelijke vertaalde tekst bege
leiden. Een bezwaar is dat ook 
Telpuchowski zelf zijn werk van 
talrijke voetnoten voorziet. Zo zijn 
er nog een aantal technische T1)oei
lijkheden o.a. de verschillende 
schrijfwijze van de Russische na
men. Dit alles neemt echter niet 
weg dat een ieder die over deze 
kleinigheden van ondergeschikt be
lang wil heenstappen met dit boek 
in handen een prachtige leidsman 
heeft bij de historische benadering 
van de strijd aan het Oostfront ge
durende de Tweede Wereldoorlog. 
Het kan uitgever en beide bewer
kers van het boek als een grote 
verdienste aangerekend worden 
deskundigen en niet-deskundigen 
in staat te stellen op deze manier 
kennis te nemen van dit gedeelte 
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van de Tweede Wereldoorlog. Het 
feit dat men in de Sowjet-Unie be
hoefte voelde aan een herschrij
ving van dit werk bewijst wel dat 
we hier te maken hebben met een 
werk dat ook in de huidige politiek 
van de Sowjet-Unie van aktueel be
lang is. 

HANS GEORG KOPPENSTEI
NER: Die Europäische Inte
gration und das Souveränitäts
problem, (74 pag.). Uitgegeven 
als Band 14 in de "Schriften
reihe zum Handbuch für Euro
päische Wirtschaft·· bij Verlag 
August Lutzeyer, Baden-Baden/ 
Bonn, 1963. 

Bij het ingaan van iedere nieuwe 
etappe in de overgangsfase van de 
Europese Economische Gemeen
schap, worden steeds meer ver
ordenende bevoegdheden overge
dragen aan de Commissie van de 
Gemeenschappen. Was het aan
vankelijk de Raad van Ministers, 
die alleen de verordenende be
voegdheid bezat, nu is bij het in
gaan van de tweede etappe de 
Commissie belast met de verdere 
uitvoering van onder meer het 
Europese landbouwbeleid. Deze 
gang naar een supra-nationale ge
meenschap is een verheugend ver
schijnsel, maar van de andere 
kant roept het ook vrees op, om
dat een deel van de nationale sou
vereinteit moet worden prijsgege
ven. Het is dit vraagstuk dat door 
Koppensteiner in een uitstekende 
studie wordt behandeld. Dit "door
breken" van de nationale souve
reiniteit betekent in feite, dat de 
Brusselse wetgever verordeningen 
uitvaardigt waaraan zich niet al
leen de deelnemende landen ge
bonden weten, maar ook de indi
viduele burgers, terwijl goedkeu
ring door de nationale parlemen
ten niet meer behoeft te worden 
gevraagd. Naast het probleem 
rond de souvereiniteit, had mis
schien wat meer aandacht gegeven 
kunnen worden aan het hiermee 
direct samenhangend probleem 
van een democratische controle 
op het verordenende orgaan en de 
moeilijke situatie van het moment 
waar de controle op het orgaan 

dat thans nog de grootste veror
denende bevoegdheden heeft, de 
Raad van Ministers voor het Euro
pese parlement niet mogelijk is. 
Ondanks dat een gedegen en inte
ressante studie. 

KURT RABL, Das Selbstbestim
mungsrecht der Völker. Uitge
ver Bergstadtverlag Wilh. Gott!. 
Korn-München. Prijs DM 15,40. 
Bladzijden 276. 

De schrijver van dit boek heeft 
zich tot taak gesteld te bewijzen, 
dat het recht op zelfbeschikking 
een historisch onvervreemdbaar en 
heilig goed is. Dat de innerlijke 
drang van waaruit dit boek ge
schreven werd, te zoeken is in de 
situatie waarin de Duitsers in de 
Russische bezettingszone van 
Duitsland leven is volkomen dui
delijk. Deze emotionele onder
stroom heeft echter de weten
schappelijke opzet geen kwaad 
gedaan. De literatuur die de schrij
ver heeft geraadpleegd is uiterst 
gevarieerd en wekt de indruk 
nauwkeurig te zijn afgewogen. 
De essentie van het boek is in gro
te lijnen terug te vinden in een in 
het Engels geschreven samenvat
ting achter in het werk van Rab!. 
In deze tien pagina's geeft de 
schrijver als het ware zijn con
clusie die in de ruim 250 pagina's 
welke daaraan voorafgaan, wordt 
geadstrueerd. 
De ondertitel van het boek: Ge
schichtliche Grundlagen und Ge
genwartige Bedeutung, beantwoord 
aan de opzet een historische be
nadering te geven van de zelfbe
schikking en de betekenis daarvan. 
Uit het bovenstaande kan men 
reeds opmaken dat de historische 
benadering dient teneinde de he
dendaagse betekenis van de zelf
beschikking te onderschrijven. Een 
betekenis die zeker niet alleen 
voor Duitsers in de zogenaamde 
Duitse Demokratische Republiek 
van belang is. Het boek wordt in
geleid door Werner Petersmann, 
die in 15 pagina's: Das Selbstbe
stimmungsrecht der Völker in 
christlicher Sicht, aan de orde 
stelt. 

275 

7''''"' 



L u=""f ft 
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 

16. Herziening der pachtwetgeving (1950) . . . . . . . . . f 1,-

18. Katholicisme, verdraagzaamheid en democratie naar Neder
landse verhoudingen; redevoeringen van Mr. Dr. J. J. loef pro 
en Prof. Dr. L. G. J. Verberne (1950) . . . . . . . . . . ,,1,-

27. Samenste!ling en werkwijze der Staten-Generaal (1951) . . . ,,0,80 
50. Rechtvaardigheid en doelmatigheid van een huurbelasting (1955) ,,0,75 
56. Het ontwerp landbouwwet (1955) . . . . . . . . . . . ,,0,90 
57. Samenwerking in Nederland als staatkundig vraagstuk; rede 
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68. Het ontwerp van Wet op de ruimtelijke ordening (1957) . 
69. Het ontwerp nieuwe Woningwet (1957) 
70. Woningbouwcorporaties (1957) 
72. Aard van het kwekersrecht (1957) 
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meenten (1958) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

,,1,-

" 0,75 
" 1,35 
" 1,25 
" 2,25 

" 0,70 

" 2,-
79. Gedachten over individuele verantwoordelijkheid jegens de 

volksgemeenschap; inleiding door Mr. Dr. Th. W. F. Speet jens 
(1959) ....................." 0,50 

82. De ontwikkeling van westelijk Noord-Brabant in de Rijn-, Maas
en Scheldedelta; het Kreekrakplan; inleiding door Mr. P. van 
Boven (1960) . . . . . . . . . . . " 0,50 

86. De ontwikkeling van het sociale denken; rede van Dr. R. C. 
Kwant O.E.SA (1960) ............... ,,1,50 

92. l'Europe des patries; inleiding door Dr. W. J. Schuijt (1961) ,,0,75 
100. Vervreemding van landbouwgronden; rapport betreffende prijs

beheersing van landbouwgrond, landbouwkundige toetsing en 
voorkeursrecht van de pachter (1962). . . . . . . . . . ,,0,50 

102. Verschijnselen van economische groei; inleidin!;l door Prof. Dr. 
Th. L. M Thurlings en gedachtenwisseling in de laarvergadering 
van de bestuursraad op 19 mei 1962 (1962). . . . . . . . ,,1,75 

122. Regionaal industrialisatiegebied (1963) . . . . . . . . . ,,1,75 

123 Het ontwerp van Wet houdende nieuwe regelen betreffende de 
verlening van bijstand door de overheid (Algemene Bijstandwet) 
(1963) ....................." 0,75 

'24. Lid en leiding in de politieke partij; inleiding door Mr. P. J. M. 
Aalberse (1963) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,0,50 

125. Waterschappen en gemeenten (1963) . . . . . . . . . . ,,2,25 

Het bureau van het Centrum zendt op aanvraag een volledige lijst van 
publicaties. De prijs van een abonnement is f 7,50 per kalenderjaar; voor 
studenten f 5,-. 
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~edezeggenschap 
In de onderneming 

Enige kanttekeningen naar aanleiding van de 
studiedag van de Sociaal-Economische Commissie 

DOOR DR. J. A. M. CORNELISSENS 

NUMMER 9 

Het feit, dat de Sociaal-Economische Commissie van de K.V.P., nadat 
zij gedurende lange tijd een sluimerend leven had geleid, bij het 

ontplooien van nieuwe initiatieven de medezeggenschap in de onder
neming als eerste onderwerp heeft gekozen voor een speciale studiedag, 
getuigt op zichzelf reeds, dat commissie dit probleem een bijzondere 
plaats heeft willen toekennen in de reeks van de vele andere, die op 
sociaal-economisch terrein aan de orde zijn. 

Aan de studiedag, welke op 8 juni j,1. op het kasteel Bouvigne werd 
gehouden, werd deelgenomen door enige leidinggevende figuren uit de 
KV,P" vertegenwoordigers uit het katholieke organisatieleven en weten
schapsbeoefenaren. 

Het zou uiteraard onmogelijk zijn al degenen te vermelden die een 
waardevolle bijdrage hebben geleverd in de discussies. Wij menen 
echter, dat het maken van één uitzondering gerechtvaardigd is, 

Het betreft hier de man, voor wie het zoeken naar juiste vormen van 
samenwerking tussen werkgevers en werknemers op het niveau van de 
bedrijfstak en van de individuele onderneming een levenswerk is geworden 
en die gedurende de periode, waarin hij als leider van de K.V,P.-fractie in 
de Tweede Kamer is opgetreden, er voortdurend aan heeft herinnerd, dat 
in het huidige vennootschapsrecht te zeer de suprematie van het kapitaal 
over de overheid verankerd ligt. 

De visies, welke prof. Romme naar voren heeft gebracht, zullen onge
twijfeld ook degenen, die daarmede niet kunnen instemmen, stof tot 
overpeinzing hebben gegeven. 

De uitwerking van de te Bouvigne naar voren gebrachte gedachten 
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werd toevertrouwd aan een commissie-ad-hoc, die onder leiding stond 
van prof. dr. P. A. J. M. Steenkamp. 

De commissie heeft inmiddels rapport uitgebracht aan het dagelijks 
bestuur van de katholieke volkspartij. 

De volgende punten werden besproken. 

De Medezeggenschap binnen het kader van de huidige maatschap

pelijke verhoudingen 

11 De draagwijdte van de medezeggenschap 

lil De effectuering van de medezeggenschap. 

Over de eerste twee punten bestond weinig verschil van mening. Wij 
menen dan ook te mogen volstaan met een korte weergave van het 
besprokene. Over de effectuering van de medezeggenschap bestond 
daarentegen zowel te Bouvigne als in de commissie wel verschil van 
mening. Op de drie naar voren gekomen meningen zal hieronder nader 
worden ingegaan. 

De medezeggenschap binnen het kader van de huidige maatschappe
lijke verhoudingen. 

Men meende ervan te mogen uitgaan, dat ieder mens recht heeft op 
ontplooiing van zijn persoonlijkheid. De mogelijkheden daartoe worden 
in belangrijke mate versterkt, wanneer de mens in de gelegenheid wordt 
gesteld een stuk medeverantwoordelijkheid te dragen. Daartoe dient hij 
over de nodige macht te beschikken om zijn verantwoordelijkheid ook 
inderdaad te kunnen uitoefenen. 

Men kon volledig instemmen met de gedachten, welke zijn neergelegd 
in par. 92 van de encycliek Mater et Magistra van Paus Joannes XXIII. 
In genoemde paragraaf wordt gesteld, dat het recht op de medezeggen. 
schap wordt ontleend aan de natuur van de mens, die vereist, dat hij 
verantwoordelijkheid mag dragen en aan de noodzaak, dat zijn activiteit 
niet geheel afhankelijk is van de wil van een ander. 

Men keerde zich tegen de in bepaalde kringen gehuldigde opvatting, 
dat het huidige vennootschapsrecht, voldoende mogelijkheden zou openen 
van het productieproces en de mogelijkheid tot controle van de zijde van de 
werknemers op economische machtsposities. 

Op grond van het hierboven weergegevene werd dan ook als hoofd. 
motief voor de invoering van de medezeggenschap aangevoerd: "de 
ontplooiing van de menselijke persoon en van de menselijke vrijheid". 

Als tweede en derde motief werden aangevoerd de democratisering 
van het produktieproces en de mogelijkheid tot controle van de zijde 
van de werknemers op economische machtsposities. 

Tenslotte voerde men als argument aan de verbondenheid van het lot 
van de werknemers met dat van de onderneming. Evenals voor de ka pi. 
taalverschaffers vloeien voor de werknemers economische risico's voort 
uit het te voeren ondernemingsbeleid. 
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11 De draagwijdte van de medezeggenschap. 

Een onderscheid dient te worden gemaakt tussen: 

- het beleid in ruime zin - de strategie: het 
nemingsdoel en het nemen van bepaalde 
alsmede de controle op het gevoerde beleid. 

vaststellen van het onder
belangrijke beslissingen, 

- het beleid in enge zin - de tactiek -: het uitvoeren door de directie 
van de strategie. 

De medezeggenschap van de zijde van de werknemers zal zich moeten 
beperken tot de strategie, het beleid in ruime zin. Binnen het kader 
van de strategie zal de medezeggenschap zich echter dienen uit te 
strekken tot het gehele ondernemingsbeleid, derhalve niet alleen tot dat 
gedeelte van het beleid, waarbij de belangen van de arbeid rechtstreeks 
in het geding zijn. 

Toekenning van medezeggenschap zal daarbij dienen te betekenen 
werkelijk medebeslissen en niet alleen medespreken of mede-adviseren. 

111 De effectuering van de medezeggenschap. 

Men kon de medezeggenschap op tweëerlei wijze gestalte geven, n.1. 
gepaard gaande met een gedeeltelijke dan wel met een algehele wijziging 
van het vennootschapsrecht. 

Bij een gedeeltelijke wijziging denkt men aan de samenwerking in één 
integrerend verband tussen kapitaal, arbeid en leiding dan wel aan de 
samenwerking tussen twee zelfstandige instituten nl. de inbrengers van 
het kapitaal en degenen, die arbeid verrichten (leidinggevende en uit
voerende arbeid). 

Bij een algehele herziening wil men de gedachten van het primaat 
van de arbeid introduceren. Dit zou kunnen worden bereikt door het 
ste:len van essentiële beperking dan wel door algehele opheffing van de 
macht van het instituut, dat thans op grond van de bepalingen van het 
vennootschapsrecht de grootste macht in de onderneming bezit, nl. de 
aandeelhoudersvergadering. 

Voordat wij tot de nadere uitwerking van deze theorieën zullen overgaan 
leek het ons nuttig allereerst een overzicht te geven van de voornaamste 
conc!usies, die door de meerderheid van de aanwezigen werden onder
steund. 

Hoewel een algehele structuurherziening van het ondernemingsrecht 
in de toekomst niet uitgesloten werd geacht, gaf men de voorkeur aan 
een herziening, die het huidige vennootschapsrecht zoveel mogelijk in
tact laat. 

Op grond van het bovenstaande kwam men tot de volgende aanbeveling: 
De medezeggenschap dient te worden gerealiseerd door opneming van 

werknemers in de Raad van Commissarissen. 

De Raad van Commissarissen zal tot taak hebben: 

- het medebeslissen bij het beleid in ruime zin, het nemen van 
belangrijke besluiten (zoals de benoeming en het ontslag 
directie, de goedkeuring van de winst- en verliesrekening). 

bepaalde 
van de 
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- De controle op de dagelijkse leiding, voorzover dit betreft het beleid 
in ruime zin, zoals boven aangeduid. 

De vertrouwensmannen van het kapitaal en van de arbeid zullen een 
grote deskundigheid moeten hebben en het vertrouwen moeten genieten 
van de drie groepen, die de onderneming constitueren, te weten de 
kapitaal verschaffers, de werknemers en de leiding. De benoeming van 
de leden van de Raad van Commissarissen zal geschieden door vertegen· 
woordigers van de kapitaalverschaffers en van de werknemers. De Raad 
van commissarissen benoemt en ontslaat de directie. Een vertegenwoor· 
diging op paritaire grondslag van de werknemers in de Raad van Com· 
missarissen blijft doel, niettegenstaande het feit, dat dit de eerste tijd 
nog moeilijk te realiseren zal zijn. Voor de eerste periode wil men des· 
noods met één commissaris uit werknemerskringen volstaan, indien geen 
andere oplossing mogelijk is. Enkele deelnemers drongen aan op de 
invoering van het enquêterecht voor de werknemers, van een grotere 
openbaarheid van de stukken en van een beroepscollege. 

Men stond afwijzend tegenover de invoering van het instituut van 
arbeidersdirecteuren, hetgeen niet wegneemt, dat men het wenselijk acht· 
te, dat de samenstelling van de directie enigszins een afspiegeling is van 
de in de onderneming samenwerkende groepen. 

Gaan wij thans over tot de uitwerking en nadere bespreking van de 
hierboven vermelde theorieën. 

1. De samenwerking in één integrerend verband tussen kapitaal, arbeid 
en leiding. 

In deze theorie, welke als de klassieke opvatting wordt beschouwd en 
waarvan prof. Romme de grote verdediger kan worden genoemd, wordt 
er van uitgegaan dat kapitaal, arbeid en leiding één integrerend geheel 
vormen en dienen samen te werken voor een bepaald objectief doel, n.l. 
het welzijn van de onderneming. Het welzijn van de onderneming zou 
men dan kunnen omschrijven ais de totaliteit van belangen en verant· 
woordelijkheden van de drie de onderneming constituerende elementen. 

Deze gedachten, welke door de meerderheid der aanwezigen te Bouvigne 
werden aanvaard, liggen ook ten grondslag aan de door prof. Romme 
aangebrachte bouwstenen bij de kabinetsformatie, waarnaar wordt ver· 
wezen in het akkoord van Wassenaar. 

Voorgesteld wordt een zodanige samenwerking, dat de zelfstandige 
functie van de ondernemer, de verantwoordelijkheid en het risico van 
de werknemers naast het risico van de aandeelhouders tot uitdrukking 
kan komen. Men wil de invoering van de medezeggenschap beperken tot 
de open "vennootschappen". 

Hierdoor zouden de "besloten" vennootschappen niet onder de wettelijke 
verplichting vallen. Dit onderscheid lijkt ons te willekeurig gesteld. Naar 
onze mening zal het criterium veeleer dienen te worden gezocht in het feit, 
of er al dan niet sprake is van een grote onderneming. Voor dit begrip 
zouden uiteraard concrete kwantitatieve bepalingen moeten worden gegeven. 

Persoonlijk zouden wij aan bovenvermelde theorie de voorkeur willen 
geven, aangezien daarin op de meest duidelijke wijze tot uiting komt, dat 
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noch kapitaal, noch arbeid, noch leiding onafhankelijk van elkaar in de 
onderneming een eigen bestaan kunnen leiden. De bereikte resultaten 
zijn immers steeds het resultaat van een gezamenlijk optreden van de 
drie de onderneming constituerende elementen. 

2. De samenwerking tussen de onderneming in vermogensrechtelijke zin 
(de kapitaalverschaffing) en de onderneming in personenrechtelijke zin 
(arbeid en leiding). 

In deze theorie, die is neergelegd in het proefschrift van dr. I. A. C. 
van Haren, wordt onderscheid gemaakt tussen twee zelfstandige eenheden, 
n.l. de onderneming in vermogensrechtelijke zin en de onderneming in 
personenrechtelijke zin. De samenwerking tussen beide instituties zal 
worden geregeld door middel van het ondernemingsstatuut. 

Aan de aandeelhouders zullen geen wezenlijke rechten worden ont
nomen, zij zullen er echter wel mede akkoord moeten gaan, dat er ook 
voor het arbeids-vennootschapsverband een rechtspositie komt. Er zal 
daartoe o.a. een formule moeten worden gevonden voor de verdeling van 
de opbrengst tussen de beide vennootschappen. Ook voor de verdeling 
van de zeggenschap zal er een regeling moeten komen. 

Dr. Van Haren basseert zijn voorstellen op het feit, dat, naar zijn mening, 
de medezeggenschap niet als het primaire en meest wezenlijke structuur
vraagstuk van de onderneming mag worden beschouwd. Het is het 
integratie-vraagstuk dat als zodanig centraal dient te worden gesteld. 

Het gaat uiteindelijk om het zoeken naar een oplossing, waardoor de 
werknemers werkelijk deel gaan uitmaken van de onderneming, waartoe 
zijn behoren. Dit kan niet geschieden door hen op te nemen in de bestaande 
(kapitaals-) vennootschap, maar door hen op te nemen in de hierboven 
geschetste arbeidsvennootschap. 

Hierbij zal de krachtige centrale leiding echter niet mogen worden 
aangetast. Deze zal veeleer een stevig juridisch fundament moeten 
krijgen. 

Aan "kapitaal"' en "arbeid" zal de mogelijkheid moeten worden geboden 
om het directie-beleid te beïnvloeden. 

Tevens zal men aan beide groeperingen een beroepsrecht tegen kenne
lijk wanbeleid moeten toekennen. 

Inderdaad is de laatste jaren vooral in de grote industriële onder
nemingen een steeds scherpere scheiding gekomen tussen de eigendom 
van de produktiegoederen en degenen, die met leidinggevende dan met 
uitvoerende arbeid in de ondernemingen zijn belast. 

Wij vragen ons echter af, of het wel verstandig is deze scheiding nog 
scherper te accentueren door de juridische constructie van twee afzonder
lijke instituties. 

Het ligt in de lijn der ontwikkelingen, dat het in het leven roepen van 
een onderneming in personenrechtelijke zin naast de onderneming in 
vermogensrechtelijke zin, er toe zal leiden, dat elk van beide zal gaan 
streven naar een zo groot mogelijke onafhankelijkheid ten opzichte van 
de andere. Bij het beraad in de institutie zal uiteraard het groepsbelang 
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sterker worden geaccentueerd dan de gemeenschappelijkheid en de een
heid_ 

Het overleg met de andere partij zal eigenlijk op een moment begin
nen, waarop het prijs geven van het standpunt van de eigen groep een 
prestige-kwestie is geworden_ Een en ander lijkt ons gevaarlijk voor de 
verwezenlijking van doelstrevingen van de onderneming als totaliteit. Dit 
gevaar zal uiteraard ook bij de realisering van de eerste theorie niet 
geheel zijn te elimineren. Het komt ons echter voor, dat de gevaren van 
een antithetische ontwikkeling hier minder voor de hand liggen. Door de 
creatie van één institutioneel verband, waarin zowel kapitaal, arbeid als 
leiding zijn opgenomen, worden de drie de ondernemnig constituerende 
elementen er immers als het ware voortdurend aan herinnerd, dat zij 
op elkaar zijn aangewezen en dat zij een gedeelte van hun zelfstandigheid 
hebben prijs gegeven ter wille van een bepaald objectief doel. 

3. De leer van het primaat van de arbeid. 

Deze theorie laat zich in wezen door dezelfde grondgedachten leiden 
als de theorie van dr. Van Haren nl. de steeds groter wordende afstand 
tussen kapitaalverschaffers enerzijds en de leiding en de uitvoerende arbeid 
anderzijds. Men staat afwijzend tegenover een vertegenwoordiging van 
de arbeid op paritaire grondslag in de huidige organen van de onder
neming, omdat men deze vorm van samenwerking niet meer in overeen
stemming acht met de feitelijk gegroeide situatie. Vooral door het optre
den van institutionele beleggers acht men de factor kapitaal in de toe
komst slechts indirect bij het doel van de onderneming betrokken. 

Voor de leer van het primaat van de arbeid tracht men voorts ook 
argumenten te ontlenen aan paragraaf 107 van de encycliek Mater et 
Magistra van Paus Joannes XXIII, waar wordt gesteld, dat de arbeid 
als directe uiting van de menselijke persoon gaat boven het kapitaal, 
dat uiteraard een hulpmiddel is. 

Het komt ons voor, dat met de interpretatie van deze paragraaf uit 
de encycliek enige voorzichtigheid zal moeten worden betracht. Paus 
Joannes waarschuwt er in de volgende paragrafen uitdrukkelijk voor, 
dat uit de eerder geconstateerde ontwikkelingen niet de conclusie mag 
worden getrokken, dat de leer van zijn voorgangers over het privaat· 
eigendom niet meer zou gelden. 

In par_ 109 wordt gesteld, dat het recht op privaateigendom, ook van 
de produktiemiddelen, geldt voor alle tijden, want het wortelt in de natuur 
zelf, die ons leert dat het individu de prioriteit heeft boven de maatschappij 
en dat dus de maatschappij gericht moet zijn op de mens als haar doel. 

Nu kan men van mening verschillen over de vraag, wie als eigenaren 
van de onderneming moeten worden gezien, n.1. de aandeelhouders dan 
wel de rechtspersoon_ Niet zal men kunnen ontkennen, dat de aandeel
houders de eigenaren zijn van een geldswaardig papier, hun aandeel. I 

In het licht van het bovenstaande komt het ons dan ook voor, dat men 
er bij de vormgeving van het ondernemingsrecht mede rekening zal dienen 
te houden, dat het ontnemen van het recht aan de aandeelhouders een 
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reële invloed uit te oefenen op het te voeren ondernemingsbeleid, een 
wezenlijke inbreuk zal betekenen op hun eigendomsrechten. 

Weliswaar hebben de aandeelhouders door de aankoop van aandelen 
inzoverre van hun eigendom afstand gedaan, dat deze moet worden 
aangewend voor het door de onderneming beoogde doel. Hiertegenover 
staat echter, naar onze mening, dat aan de aandeelhouders op grond 
van hun eigendomsrecht door de uitoefening van een zekere controle 
de mogelijkheid moet worden gelaten de door hen aanvaarde risico's tot 
redelijke grenzen te beperken. 

Vooral ten aanzien van de uitkering van de winsten acht men het in 
werknemerskringen vaak niet verenigbaar met de ontwikkelingen, die 
zich de laatste jaren hebben voltrokken, dat de aandeelhouders hierop 
in de toekomst nog enige invloed kunnen uitoefenen Men ziet de winst 
daar als resultaat van de samenwerking van arbeid en leiding. 

Het lijkt ons, dat men bij een dergelijke redenering voorbij gaat aan 
het hierboven geconstateerde feit, dat noch kapitaal, noch arbeid, noch 
leiding in de onderneming een eigen bestaan kunnen leiden. 

Aangezien de winsten het resultaat zijn van een gezamenlijk optreden 
van de drie de onderneming constituerende elementen lijkt het ons niet 
denkbaar een rechtsgrond aan te voeren, waarop bedoelde beperking 
van de rechten van de aandeelhouders zou kunnen worden gebaseerd. 

Ook het feit, dat de aandelen in handen van institutionele beleggers 
zijn, zal naar onze mening aan het bovenstaande geen afbreuk kunnen 
doen. Het beleggen van gelden is een daad van beheer, waarvoor de 
desbetreffende maatschappijen verantwoording schuldig zijn aan degenen, 
die hun geiden ter beschikking hebben gesteld. Er zou ons inziens ernstig 
inbreuk worden gemaakt op deze verantwoordelijkheid, wanneer de in
stitutionele beleggers niet langer een reële invloed zouden kunnen 
uitoefenen op het door ondernemingen gevoerde beleid, waarin zij gelden 
hebben belegd. 

Indien de invloedsuitoefening op het door de ondernemingen gevoerde 
beleid van de zijde van de kapitaalverschaffers niet binnen redelijke 
grenzen zou blijven dan wel tot gevaarlijke machtsconcentraties zou 
leiden, dan ligt hier uiteraard een taak voor de overheid om in te grijpen. 

Het lijkt ons echter onjuist bij de juridische vormgeving van het onder
nemingsrecht er a priori van uit te gaan, dat concentratie van kapitaal in 
handen van institutionele beleggers of van grote aandeelhouders per se 
lot machtsmisbruik zal leiden en dat de aandeelhouders uit dien hoofde de 
normale uit hun eigendom voortvloeiende rechten zouden moeten worden 
ontnomen. 

Verder lijkt het ons, dat realisering van deze theorie een scheef trekken 
van de verhoudingen binnen de onderneming met zich zou brengen. 

Door de grote invloed, die de arbeid op deze wijze zou kunnen uitoefenen, 
zou de midden-positie van de ondernemer tussen kapitaal en arbeid, 
waarvoor prof. Romme naar onze mening terecht heeft gepleit tijdens 
de 20e Tilburgse Hogeschooldag van het vorige jaar, nauwelijks meer 
denkbaar zijn. 1) 

Verder zouden bij de genomen beslissingen de sociale aspecten te zeer 
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gaan prevaleren, terwijl in de ondernemingsbeslissingen het sociale en het 
economische samen materieel èn formeel object vormen. 2) 

1) Prof. Dr. C. P. M. Romme, Sociale Democratie, Sociale Wetenschappen 
5e jaargang 1962, no. 4, pag. 275. 

2) Prof. Dr. M. J. H. Cobbenhagen. Een nieuw ondernemingsbeeld in 
wording, Gedenkboek Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging 1950, 
pag. 131-132. 



I(anttekeningen bij het 
kernstopverdrag 

Het kernstopverdrag, dat op 5 augustus 1963 in Moskou tot stand 
kwam, is met gemengde gevoelens ontvangen en wel zelden zal een 

akkoord in zee zijn gegaan met zoveel verzekeringen, dat men er geen 
overdreven waarde aan moet hechten. Het werd degenen, die er kritiek 
op hadden, overigens al gemakkelijk genoeg gemaakt. Het verdrag 
betekent geenszins een volledige en algehele ontwapening, evenmin als 
een volledige verzoening tussen Oost en West. Het sluit bovendien de 
ondergrondse proeven uit, het bevat een ontsnappingsclausule, die het 
de ondertekenaars mogelijk maakt er zich weer uit terug te trekken, 
het wordt door twee belangrijke landen, China en Frankrijk afgewezen. 
Het is niettemin gerechtvaardigd van een belangrijke gebeurtenis te spreken, 
zeker nu er wat tijd verstreken is, waarin men voor- en nadelen wat duide
lijker tegen elkaar heeft kunnen afwegen. 

Bij besprekingen over stopzetting van de kernproeven hebben altijd 
vier zaken op de voorgrond gestaan. Eerstens de wens om aan de verdere 
radioactieve vergiftiging van de atmosfeer een eind te maken. Vervolgens 
het aantal landen, dat over atoomwapens beschikt beperkt te houden. 
Ten derde de hoop, het bestaande militaire machtsevenwicht door het 
stopzetten van de wedloop naar nieuwe wapens te kunnen bevriezen. 
Ten vierde en tenslotte de verwachting, dat een kernstop stappen op de weg 
naar een verdergaande ontwapening mogelijk zou maken. In het beperkte 
akkoord van Moskou vindt men alle vier deze zaken terug, hetgeen geen 
gering succes voor de Westelijke onderhandelaars betekent. 

Er zijn niettemin risico·s. Er bestaat bijv. altijd de kans in het geheim 
een serie proefexplosies voor te bereiden en deze zonder formele opzegging 
van het verdrag plotseling te doen plaatsvinden, daarmede de atoom
balans uit zijn evenwicht brengend. Daar staat dan weer tegenover, dat 
wanneer de Sowjet-Unie iets dergelijks zou doen, de Ver. Staten zijn 
doorgegaan met de ondergrondse proeven en de vraag is of de 
atoom-balans dan definitief in het voordeel van de Russen omslaat. De 
kans zou kunnen bestaan, dat de Russen tot heel ver in de ruimte 
proefexplosies doen plaats vinden, bijv. achter de zon of de maan, die 
dan niet ontdekt zouden kunnen worden. Maar hieraan zouden dergelijke 
astronomische bedragen moeten worden gespendeerd, dat de kans daarop 
erg klein is, temeer omdat de Russen terwille van hun behoeftige landbouw 
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hun geld beter voor andere doeleinden kunnen gebruiken. Dergelijke 
proeven leveren dan nog weinig betrouwbare gegevens op. 

Anders gesteld is het met het feit, dat de Russen over veel grotere 
bommen beschikken dan de Amerikanen en ook met de ontwikkeling van 
anti-raketten en schij:lraketten voorliggen. Wat de superbommen betreft, 
men weet, dat de Russen in 1961 een 58-megatonbom tot ontploffing 
brachten, waarvan zij het gewicht beperkt hebben weten te houden. De 
Amerikanen beschikken over bommen van 25 tot 30 megaton en zouden 
zonder veel moeite een bom van 50 megaton kunnen produceren, maar 
twijfelen aan de bruikbaarheid van dergelijke giganten. Zij wijzen op het 
voordeel dat zij hebben van een grote variëteit in tactische atoomwapens 
van behoorlijke kracht. De Russen gaan echter ook door met het nemen 
van ondergrondse proeven, die juist voor kleinere kernwapens van groot 
be:ang zijn. Volgens Time hebben de Russen met deze proeven meer 
te winnen dan de Amerikanen. In hetzelfde blad werd er overigens op 
gewezen, dat beide partijen hoe dan ook toch over voldoende tactische 
wapens beschikken en dat het zoeken naar andere kleine bommen voor 
het militair evenwicht weinig invloed zou hebben. 

Als men bovengenoemde vier zaken wat dieper bekijkt, dan is het 
duidelijk, dat kernverdrag alleen hierom al toe te juichen is, omdat 
inderdaad een eind is gekomen aan verdere vergiftiging van de atmosfeer. 
Dit punt is vooral door Moskou sterk naar voren gebracht en in één 
adem wordt daarbij China gekapitteld, dat zich kennelijk minder om de 
gezondheid van de mensen bekommert. Dit verschaft de Sowjet-Unie in 
de ogen van Moskou een winstpunt in de pogingen aanhangers te winnen 
voor zijn politiek van vreedzame coëxistentie, die dit verdrag, zeggen zij, 
dan toch maar mogelijk heeft gemaakt. 

Zowel bij de Amerikanen als de Russen leeft duidelijk de wens de 
nuclaire club beperkt te houden. Kennedy heeft herhaaldelijk gewezen 
op de heilloze gevolgen van een uitbreiding van deze club. Maar het 
verdrag kan niet beletten, dat de atoom machten kant en klare nuclaire 
wapens of informatie voor hun produktie aan anderen verschaffen. 
En het lijkt twijfelachtig of China, wanneer het in staat zou zijn atoom
wapens te vervaardigen, zich veel van het verdrag zal aantrekken. Niet· 
temin valt er over dit aspect toch wel eens iets ander licht als men 
zich de situatie voorstelt zonder het verdrag. Men kan in dat geval 
toch wel verwachten, dat binnen de komende tien jaar tien of vijftien 
landen meer over atoomwapens zouden kunnen beschikken. Nu echter 
een overwegende meerderheid van de landen het verdrag heeft onder
tekend is die mogelijkheid in ieder geval aanzienlijk ingedamd en in die 
tussentijd bestaat dan nog altijd de kans op verdergaande regelingen. 
Wat China betreft lijkt de zaak toch gecompliceerder te liggen dan 
het eenvoudige feit, dat het zich niets van het verdrag aantrekt. Vast
stelling van dit feit ligt in de sfeer van de politiek van isolering, die 
tegenover China wordt gevoerd en die altijd gemakkelijk dergelijke 
stellige conclusies in de mond of de pen geeft. Een dergelijk politiek 
verblindt niet alleen China's kijk op de wereld, maar ook omgekeerd. 
Daarmede wil geenszins zijn bedoeld, dat het Chinese communisme zijn 
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agressieve gedaante zou hebben kunnen afgelegd, maar wel, dat in de 
huidige gecompliceerde verhoudingen de isoleringspolitiek wel wat erg 
star is. 

Ook Frankrijk houdt vast aan zijn nationale atoom macht, waarbij het 
zich niet tegen ontwapening verklaart. De GaulIe stelt vast, dat de 
bestaande voorraad atoombommen door het verdrag niet in het minst 
wordt ingeperkt. In de controverse rondom Frankrijk wordt wellicht uit 
het oog verloren, dat er altijd nog een kans bestaat Frankrijk opnieuw 
in het samenspel te betrekken. Wat de Franse president schijnt te willen 
is een medezeggenschap in mondiale zaken, zoals Engeland die bezit. Er 
moet toch een modus zijn te vinden het die te bezorgen. In ieder geval 
lijkt het zeer onwaarschijnlijk, dat wat Frankrijk betreft de multilaterale 
kernmacht een oplossing is. Duitsland heeft enige tijd geaarzeld het 
verdrag te ondertekenen. Bonn toonde zich verontrust over de mogelijk
heid, dat er verdere afspraken tussen Oost en West zouden worden 
gemaakt, die nicl tegelijkertijd gekoppeld waren aan stappen in de richting 
van de hervereniging van Duitsland. Bovendien vreesde het, dat door 
de onderteke:li~lg van het akkoord door Oost-Duitsland toch het regiem 
var. Ullbricht indirect erkenning vond. 

Of het keListopverdrag meer dan een tijdelijke bevriezing van de 
miiitaire status quo zal betekenen, hangt vooral af van de vraag hoe 
het zich zal "houdea" bij verslechtering van de betrekkingen tussen Oost 
en West. Men herinnert zich, dat het vrijwillige moratorium van novem
ber 1958 tot september 1961 door de Russen werd verbroken toen de 
spanningen met het Westen hoog opliepen. Zij deden dat met het motief 
hun nucleaire potentieel weer in evenwicht met het Westen te willen 
brengen. Dan mag men zich de vraag stellen wat de Russen zullen doen 
ais de Fransen voortgaan met het nemen van proeven. En wat de 
Amerikanen als bijv. China de eerste proefexplosies begint? En dat alles 
nog los gezien van het feit, dat Amerikanen en Russen voortgaan met 
andergrondse proeven. In het geval, dat een van beide partijen deze 
series sterk zou gaan uitbreide:l, zou de ander wellicht de ruim gestelde 
ontsnappingsclausule kunnen hanteren. De clausule spreekt immers van 
"buitengewone omstandigheden" en het is maar welke uitleg aan dit 
begrip wordt gegeven. Van de andere kant mag men ervan uitgaan, dat 
zowel Amerikanen als Russen ook door dit beperkt bedrag aanzienlijk 
op de gigantische sommen, die met de proefprogramma's zijn gemoeid 
kunnen besnoeien. Het verschaft beiden bovendien wat adem in de siopende 
bewapeningswedloop. De druk wordt wat lichter en dat kan in psycho
logisch opzicht gunstig uitwerken. 

Deze laatste overweging raakt al aan de vierde zaak, die men in het 
kernstopverdrag terugvi,x1l', namelijk de mogelijkheid dat er op het gebied 
van de ontwapening verdere stappen kunnen worden genomen, nu er een 
betrekkelijk klein, maar toch duidelijk rustpunt is bereikt. De preambule 
van het verdrag wijst trouwens in die richting. Zij spreekt over de moge
lijkheid een overeenkomst te bereiken betreffende algemene en volledige 
ontwapening onder strikte internationale controle in overeenstemming 
met de doeleinden van de V.N., om een eind te maken aan de bewapenings-
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weldoop en de drang tot het vervaardigen en beproeven van alle soorten 
wapens, inclusief atoomwapens, uit te schakelen. Chroestjew heeft ol 
sterk aangedrongen op een non-agressiepakt tussen de NAVO-landen en 
die van het Pact van Warschau, wat vooralsnog om de voor de hand 
liggende redenen niet realiseerbaar lijkt. Ook maatregelen ter voorkoming 
van verrassingsaanvallen lijken moeilijk haalbaar, want zij vereisen 
waarnemersposten aan beide kanten van het Ijzeren Gordijn en de Russen 
voelen er niets voor dat op hun grondgebied toe te staan. Bovendien 
wensen zij dit alles te verbinden met een vermindering van buitenlandse 
troepen en de vorming van atoomvrije zones in centraal Europa, maat· 
regelen die al te duidelijk alleen in hun voordeel uitwerken. Voor Londen 
en Washington zijn deze voorwaarden dan ook onaannemelijk. 

Van 28 september tot 3 oktober voerden de ministers van Buitenlandse 
Zaken van de Verenigde Staten, de S.U. en de V.S. een nieuwe reeks 
besprekingen. Dit waren dan de eerste samenkomsten na de onderteke· 
ning van het akkoord, waarop verdere mogelijkheden tot vermindering 
van de spanningen tussen Oost en West werden verkend. Weliswaar 
verliep alles in een bijzonder vriendelijke sfeer, maar behalve het feit 
dat men het eens werd over een verbod om kernwapens in een baan om 
de aarde te brengen leverden de ontmoetingen niets concreets op. Zo 
bleek er in de kwesties West-Duitsland en Berlijn geen enkele verandering 
in de standpunten te zijn gekomen. Wel ontmoette Gromyko later in 
oktober president Kennedy, maar de op reis naar huis verklaarde de 
Rus pessimistisch te zijn. En daarna begonnen de incidenten op de 
toegangswegen naar Berlijn. 

Een erg hoopvol begin was dit dus niet. Maar als hier het kernstop
verdrag met zijn voor en tegen toch een belangrijke gebeurtenis is 
genoemd, dan is dat gebeurd tegen de totale achtergrond van de pogingen 
tot ontwapening te komen. De besprekingen hierover waren vastgelopen, 
voor de zoveelste keer. Dit mechanisme is nu weer op gang gebracht. 
De Westelijke onderhandelaars konden dit bereiken zonder dat vitale 
belangen werden prijs gegeven, zonder dat er concessies t.a.v. essentiële 
punten werden gedaan. Wat er in de gegeven omstandigheden reëel 
haalbaar was, is eruit gehaald. Dat gebleken is, dat we nog lang niet 
aan werkelijke ontspanning toe zijn, doet aan de waarde van het verdrag 
zelf niets af. Dit stond in Moskou ook niet op het spel. Zeker, men kan het 
kernstopakkoord een louter technisch verdrag noemen en vaststellen, dat 
het tenslotte de politieke factoren zijn, die de uitslag van het spel bepalen. 
Maar dat verzwakt aan de andere kant het argument, dat de Amerikanen 
in Moskou over onze hoofden heen tot politieke afspraken met de Russen 
zouden zijn gekomen. Van Amerikaanse kant is duidelijk aangegeven 
waar precies het bij deze besprekingen om ging en de uitlatingen van 
president Kennedy hebben in dit opzicht niets te betwijfelen overgelaten. 
En ook het laatste, in het volledige bewustzijn van de beperktheid van 
het akkoord, heeft toch gesproken over een overwinning van de mens
heid. In zijn reactie op de ondertekening van het akkoord zei hij nog, 
dat de overeenkomst geen concessies weerspiegelt. Wel weerspiegelt zij 
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slechts "onze gezamenlijke erkenning van de gevaren, die in voortgezette 
kernproeven schuilen". 

Ter aanvulling wordt hier nog melding gemaakt van enkele andere 
reacties op het akkoord. Vele waarnemers waren van mening, dat 
Chroestjew ontspanning met het Westen wenst, om gelegenheid te hebben 
de scheuren in het communistische blok te dichten. Anderen daarentegen 
wijzen erop, dat de inschikkelijkheid, die Chroestjew de laatste tijd 
tegenover het Westen toont juist de oorzaak is van de Chinese vijandig
heid. Op het financiële aspect is hier reeds gewezen. In dit verband is 
nog het feit genoemd, dat de mogendheden een punt van verminderende 
meer-opbrengst bij de kernproeven zouden hebben bereikt of zoals de 
Engelse minister van Buitenlandse Zaken het uitdrukte: het punt waar 
proefnemingen "frightfully expensive and military less rewarding" zijn. 
Walter Lippmann herinnerde eraan dat zowel Amerikaanse als Russische 
geleerden tot de slotsom zijn gekomen, dat voortzetting van de proeven 
in de atmosfeer bijna zeker niet zou leiden tot een beslissende doorbraak 
in de nucleaire bewapeningswedloop. Als dit wel het geval zou zijn, zou 
Chroestjew nooit het risico van een kernstop hebben genomen. Beide 
regeringen hebben eingelijk afgezien van een onproduktieve methode om 
een zeer onwaarschijnlijk doel te bereiken. Zij hebben geen vrede gesloten 
en niet afgezien van de koude oorlog, aldus lippmann. De Neue Zürcher 
wijst erop, dat Moskou zijn goodwill in de strijd om de invloed op de onder
ontwikkelde gebieden en de communistische partijen in Europa vergroot 
heeft. Moskou zou deze weg ook hebben kunnen kiezen om verdeeldheid 
in de westelijke gelederen te zaaien. G. G. 
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De positie van de partijraad 
DOOR P. J. A. v. d. SANDEN 

I n januari van het volgende jaar wordt een vergadering van de 
Partijraad van de K.V.P. gehouden, die gewijd zal zijn aan de problemen, 

die zich gedurende de kabinetsformatie hebben voorgedaan. Er behoeft 
op deze plaats aan die problemen niet te worden herinnerd: er heerste 
onrust en ontevredenheid, zich uitend in telegrammen en adressen van 
kringen en afdelingen aan het partijbestuur van de K.V.P. Via een 
publicatie in het partijorgaan "De Opmars", waarvoor de vorm van een 
interview met partijvoorzitter Aalberse en partijsecretaris Albering was 
gekozen, deelde de dagelijkse leiding van de K.V.P. mede, dat de Partij· 
raad zich over deze zaak openhartig zal kunnen uitspreken. Er moest 
in die moeilijke weken van juni van dit jaar voorzichtig worden gemani
puleerd, omdat de belangen van de partij en wellicht ook die van het 
land anders schade hadden geleden, die voorkomen had kunnen worden. 
Althans dat was de redenering van de zijde van de partijleiding in die 
dagen. Men vreesde niet ten onrechte, dat de stelling "De K.V.P. won 
de verkiezingen, maar verloor de formatie" volledig bewaarheid zou 
worden. Het is op deze plaats niet mijn bedoeling in de problematiek 
van de formatie zelf te treden. Wel wil ik enkele gedachten omschrijven 
rond de positie van de Partijraad en van de afgevaardigden, die deze 
partijraad "maken". In het Algemeen Reglement van de K.V.P. staat 
duidelijk vermeld wat de Partijraad is: "Bij de Partijraad berust de 
algemene politieke leiding van de partij". Dat is een duidelijke omschrij
ving, die geen nadere aanduiding behoeft. De algemene politieke leiding 
van de partij wil zeggen, dat de Partijraad dus ook de lijn, die de partij 
volgt, uitmaakt en aan het volgen van die lijn consequenties kan ver
binden. Het wordt wat moeilijk om zover te gaan, dat de Partijraad -
als logisch uitvloeisel van het bezitten van de algemene politieke leiding 
- ook hen, die op basis daarvan in de vertegenwoordigende lichamen 
werkzaam zijn tot een binding aan die consequenties zou kunnen ver
plichten. Dat verdraagt zich moeilijk met de gegroeide verhoudingen in 
onze parlementaire democratie. Om elk misverstand te voorkomen: ik 
doel hierbij niet op de ministers, die uit de K.V .. P zijn voortgekomen, 
maar wel op de fracties in Eerste en Tweede Kamer. Het gaat ook 
naar mijn smaak te ver als ieder op een K.V.P.-lijst gekozen kamerlid 
door een uitspraak van de Partijraad persoonlijk gebonden zou zijn, 
hetzij in het positieve (het bevorderen van iets) hetzij in het negatieve 
(het bestrijden van iets of het onthouden van medewerking aan b.v. een 
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kabinet van een bepaalde politieke samenstelling). Die uiterste conse
quentie gaat mij dus te ver. 

Maar wel is het dringend noodzakelijk, dat aan de verhouding Partij 
(raad)-gekozen volksvertegenwoordigers een duidelijke, heldere om
schrijving wordt gegeven. Omdat de positie van de Eerste Kamerleden, 
gezien de wijze van verkiezing, kandidaatsstelling e.d. een geheel andere 
is, beperk ik mij tot die van de Tweede Kamerleden. In de huidige 
omstandigheden is het nauwelijks denkbaar, dat een situatie kan worden 
gehandhaafd, waarbij de eenmaal gekozen Kamerleden zich in een ivoren 
toren kunnen terugtrekke;" zich beroepend op de Grondwet, b.v. artikel 
88, waarin staat, dat de Staten-Generaal het gehele Nederlandse volk 
vertegenwoordigen, dan wel op het beruchte artikel 96: "De leden 
stemmen zonder last van of ruggespraak met hen, die benoemen". Hierbij 
dient immers te worden bedacht, dat beide artikelen stammen uit de 
Grondwet van 1815 en dus voortgekomen zijn uit de voor de Franse 
overheersing bestaande situatie. De vertegenwoordiging van het gehele 
Nederlandse volk heeft immers als vermelding in de Grondwet alleen 
betekenis in tegenstelling tot het oude staatsrecht: dus geen vertegen
woordiging meer van de delen, van de provincies; wat betreft het stem
men zonder last en ruggespraak; geen imperatief mandaat meer van 
de vergadering, die de leden benoemt (zie prof. mr. R. Kranenburg, Het 
Nederlands staatsrecht, derde druk, pag. 205). 

Ik ben er daarom van overtuigd, dat het onjuist is om een beoordeling 
van het beleid van een kamerfractie, in lovende danwel in veroordelende 
zin, af te wijzen op grond van de constitutie. En waarom zou, wat voor 
de fractie geldt en gold, niet van toepassing kunnen zijn op haar 
bestuur? 

Terugkerende naar de taak van de partijraad zelf, is het gewenst de 
positie van dit eerste en belangrijkste orgaan wat nader te beschouwen. 
Gegeven het feit, dat de Partijraad "de algemene politieke leiding" 
heeft en dat hij tevens bij de vaststelling van de onderscheidene pro
gramma's de te volgen lijn heeft aangegeven, kan men hem niet het 
recht ontzeggen over de wijze, waarop dit in de praktijk geschiedt een 
oordeel uit te spreken. Daarin zit zonder meer begrepen de mogelijkheid 
tot oordeelvorming tevens over de wijze, waarop het daarvoor bij 
uitsluiting van alle organen van de partij, als enige in aanmerking 
komende orgaan, n.1. de Tweede Kamerfractie al dan niet met succes 
gepoogd heeft dat aanvaarde program tot politieke werkelijkheid te 
brengen. 

Wanneer wij zien met welke grote prudentie de partijregelementen over 
waarborgen spreken, die gepaard moeten gaan met de kandidaatstelling 
voor gemeenteraden, provinciale staten en Tweede Kamer, dan kan het 
slechts verbazing wekken, dat dergelijke waarborgen geheel afwezig zijn 
bij de kandidaatsstelling van leden via de kringvergaderingen voor de 
Partijraad. De man of vrouw, die mede de algemene politieke leiding 
van de partij draagt, wordt - en zo is de praktijk - in een onbewaakt 
ogenblik door een kringvergadering aangewezen. Men staat op die kring-
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vergadering niet eens stil bij de betekenis van de keuze, die op dat 
ogenblik wordt gedaan. 
Wanneer in de laatste jaren gesproken wordt over de structuur van de 
partij en de wijzigingen, die nodig zijn geworden nu de kiesvereniging 
van weleer (door het terugtreden van de oudere generatie) ook qua 
mentaliteit der bestuurders een echte politieke vereniging aan het worden 
is, dan zal men zich in de eerste plaats dienen te bezinnen op de 
kwalitatieve bemanning van de Partijraad. De plaats, die deze raad moet 
innemen maat het tot een onontkoombare eis, dat het partij-parlement 
kwalitatief in staat moet zijn tot oordeelsvorming over het door de Tweede 
Kamerfractie gevoerde beleid. 

Dat hier organisatorisch iets dient te gebeuren bewijst de praktijk 
steeds weer. Na de Tweede Kamerverkiezingen treden alle besturen der 
partij van laag tot hoog af; ook de vertegenwoordigers naar partijraad, 
Bestuursraad, kringvergaderingen, statenkringvergaderingen gemeente
lijke centrales zijn aftreden. De praktijk kan dus zijn (en blijkt dat ook 
vaak te zijn) dat nieuwe afgevaardigden naar de kringvergaderingen 
moeten beslissen over de keuze van (nieuwe) leden van de Partijraad. 
Het is geen schande, maar wel een niet weg te redeneren feit, dat die 
afgevaardigden de door bepaalde afdelingen gestelde kandidaten niet 
kennen en daardoor ook over hun capaciteiten niet kunnen oordelen. En 
toch zijn het deze partijraadsleden van wie in het reglement op de 
Partijraad en de Bestuursraad thans staat in artikel 2 lid 4"... dient het 
streven er op gericht te zijn om de afvaardiging zo veel mogelijk een 
vertegenwoordiging van de Kring in zijn veelzijdige samenstelling te 
doen zijn". 
Dat is juist, maar in de praktijk betekent het niet veel. Van veel meer 
importantie is het, wanneer zou kunnen worden bereikt, dat, die veel
zijdigheid niet vergetend, de kwaliteit der partij-parlementariërs, bij hun 
benoeming de doorslag zou geven. 
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Wereldcongres 
Christen democraten 

V an 26 tot 28 september hield de Internationale Unie van Christen
democraten, de Nouvelles Equipes Internationales, zijn vierde wereld

congres, dat door afgevaardigden uit 42 Europese, Afrikaanse en Azia
tische landen werd bijgewoond. 

Het belangrijkste resultaat van deze bijeenkomst, die in Straatsburg 
werd gehouden, was ongetwijfeld het besluit een wereldcomité op te 
richten, dat tot taak heeft de samenwerking van de christendemocratische 
partijen over de gehele wereld te regelen. 

Zeer opvallend op het congres was het optreden van de latijnsameri
kaanse gedelegeerden. Zij vormden bijna de helft van alle aanwezigen 
en deden een dringend beroep op Europa tot samenwerking met hun 
landen, waar nog grote nood heerst en waar het communisme een 
onrustbarende activiteit ten toon spreidt. 

In de slotresolutie wordt verder het kernstopverdrag een eerste stap 
in de richting van algemene en algehele ontwapening genoemd. Verster
king van de NAVO is vereist, zolang de communistische dreiging voort
duurt; zij moet worden aangepast aan de eisen van de tijd. De opbouw 
van een Europa, dat al zijn volkeren verenigt moet worden voortgezet, 
waarbij de kern moet zijn de E.E.G. Het Europese Parlement moet 
rechtstreeks worden gekozen. 

HET WERElDCOMITE 
Het besluit een wereldcomité van christendemocratische samenwerking 

op te richten is dus in Straatsburg definitief gevallen. Reeds langere tijd 
bestond aan een meer georganiseerde vorm van samenwerking in wereld
verband behoefte. De Internationale Unie, die ondanks organisatorische 
tekortkoming, geleidelijk haar werkzaamheden uitbreidt heeft de laatste 
jaren vooral in de richting van latijns-Amerika en Afrika gewerkt. Dit 
kon mede gebeuren door de activiteiten van de Studie- en Documentatie
centrum van de N.E.I. in Rome, waarvan de directeur dr. Hahn een 
onvermoeibare inspirator is. Maar het onderhouden van relaties in wereld
verband vereiste een steviger grondslag dan die van een reeks vrij los 
van elkaar staande initiatieven. Ook in dit opzicht kon door het Instituut 
in Rome nuttig werk worden verricht. Dr. Hahn heeft al verscheidene 
malen latijns-Amerika bezocht en daar een groot aantal contacten gelegd. 

Hoe het comité precies gestructureerd moet worden zal nog wel onder-

293 



----- -_. . ......... , " 

werp van een aantal besprekingen moeten zijn. Een moeilijkheid zal zijn 
de financiële consequenties te overbruggen. Het tot standbrengen van 
bijv. een regelmatige wederzijdse informatie en documentatie is, gezien 
de grote afstanden, alleen al een kostbare aangelegenheid. En het zal, 
naar het er uitziet, niet alleen bij dit soort uitwisselingen blijven. Er 
zal ook een wederzijds persoonlijk contact tot stand moeten worden 
gebracht. Daarmede is al een begin gemaakt. Dit jaar voor de tweede 
maal bezocht een groep jonge Latijns-Amerikaanse christendemocraten 
West-Europa, waar zij een paar maanden verbleven en o.a. ook de gast 
waren van de Nederlandse Equipe van de N.E.I., waarin K.V .. P, A.R.P. 
en CH.U. samenwerken. Maar het is reeds een lang gekoesterde wens 
van de Unie ook jonge Europeanen in staat te stellen ter plaatse met de 
Latijns-Amerikaanse problematiek kennis te maken. En in dit soort con
tacten zal ook Afrika meer betrokken moeten worden. 

De komende jaren staat voor de Internationale Unie van Christende
mocraten voor de oplossing van ingewikkelde problemen. Maar men 
mag hoop koesteren, dat men erin slaagt daarvoor een oplossing te 
vinden. Dat is van het grootste belang voor de ontwikkelingen in de 
wereld zelf, die door een goed mondiaal samenwerkingsverband van de 
Christendemocraten op positieve wijze kunnen worden beïnvloed. 

Vr. 
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Buitenlands Panorama 

BIG LIFT 

De Amerikaanse transportoefening Big Lift heeft zowel door zijn mili
tair-organisatorische als politieke aspecten zeer veel aandacht gekregen. 

Evenals bij de Berlijnse Luchtbrug, het vervoer van 14.000 Hongaarse 
vluchtelingen in 1956, de overtocht naar Puerto Rico in 1960 van 21.000 
manschappen en 11 ton materiaal, was Big Lift een frappa~t staal van 
het Amerikaans technisch kunnen. Werd bij vroegere operaties geen 
gebruik gemaakt van straalvliegtuigen, thans was dit wel het geval. 
Boeings C. 135 en Globemasters vervoerden in 234 vluchten van de bases 
Dow en Loring in Maine en Myrtle Beach (Zuid-Carolina) de Amerikaanse 
Tweede Tankdivisie, om zijn grote mobiliteit en vuurkracht "Hel op 
Wielen" genoemd naar bases Rhein-Main, Ramstein en Sembach. De 
divisie is gelegerd in Fort Hood in Texas. De Amerikaanse Military Air 
Transport Service (MATS) zette de 15.287 man in 63V2 uur (8 uur korter 
dan was voorzien) naar de overzijde van de Oceaan. De eerste Boeing 
vertrok in de nacht van 21 op 22 oktober en arriveerde na lOV2 uur op 
zijn bestemming. In de meeste gevallen waren het rechtstreekse vluch
ten. Alleen de Globemasters maakten tussenlandingen in Engeland. 
Slechts een van de vluchten verliep niet volgens schema. Behalve de 
Tweede Tankdivisie, behorend tot het Amerikaanse Strategie Army Corps, 
dat valt onder het geïntegreerde Strike Command van Generaal Adams, 
waren bij de oefening 116 vliegtuigen van de Composite Air Strike Force 
(verkennings- en tactische gevechtseenheden) betrokken. Deze toestellen 
landden na nonstopvluchten, waarbij driemaal in de lucht werd getankt, op 
vier bases in Frankrijk en de Duitse bases. 

De overgevlogen Amerikanen oefenden van 30 oktober tot 6 november 
met de derde Tankdivisie van het Amerikaanse leger in West-Duitsland 
in het gebied Ramstein, Kaiserslautern en Germersheim, om stellingen 
te betrekken voor het tegenhouden van een aanval op de Fuldacorridor. 
De Amerikanen hebben de hele operatie kennelijk ook opgevat a;s een 
public relujjc:~s-stunt. 245 journalisten, onder wie 66 buitenlandse corres
pondenten in de Ver. Staten en 38 speciale Europese verslaggevers maak
ten de ovedocht mee. Bovendien waren 250 journalisten uitgenodigd om 
de aankomst op de Europese vliegvelden bij te wonen. 

De Amerikanen noemen de Big Lift een groot succes. Zij heeft in 
ieder geval het prestatiesvermogen van de MATS nadrukkeiijk bewezen. 
Dit transportapparaat is vooral tijdens de regering-Kennedy belangrijk 
uitgebouwd. Het moet dienen om de door Generaal Taylor bepleitte 
flexibele st,cltegie in praktijk te brengen: de in vesting Amerika geleger
de conventionele strijdkrachten moeten in geval van een aanval snel ter 
plaatse kunnen worden ingezet voor het - in eerste aanleg - voeren 
van een beperkte oorlog. De MATS beschikt nu over enige honderden 
snelle transportvliegtuigen. Een derde daarvan werd bij Big Lift ingezet. 
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Het materieel zal de komende jaren nog aanzienlijk worden uitgebreid. 
Lt.-Gen. Kelly, commandant van de MATS, verklaarde na de oefening 
dat zijn organisatie een dergelijke luchtbrug een maand zou kunnen 
volhouden. Elke drie dagen zou een divisie kunnen worden overgebracht. 
In oorlogstijd zou het in 36 i.p.v. 40 uur kunnen, omdat de Boeings dan 
126 man i.p.v. 73, zoals thans het geval was, mee zouden nemen. 

De kosten van Big Lift, die alleen 28 miljoen liter benzine eiste, worden 
geraamd op 20 miljoen dollar. Maar - en op dit punt beginnen ook de 
politieke speculaties - indien de Amerikanen hun troepen op eigen bodem 
houden en hen pas in geval van nood overvliegen besparen zij zich hon
derden miljoenen aan deviezen. De mogelijkheid, dat de V.S. hun troepen 
uit Europa zouden terugtrekken, heeft nogal wat bezorgdheid gewekt, 
temeer omdat niet te verwachten is, dat in oorlogsomstandigheden een 
operatie als deze even gesmeerd zou kunnen verlopen. De Amerikanen 
wijzen erop, dat aan een oorlog een periode van spanning voorafgaat, 
gedurende welke de transportvliegtuigen de sprong naar Europa kunnen 
doen. Ook dat argument is nogal sceptisch opgenomen. Het is echter nog 
te vroeg om de politieke implicaties van Big Lift verder uit te 
diepen. Maar het is inderdaad niet onmogelijk, dat zij de inleiding is 
voor het verdwijnen de Amerikaanse troepen van het Europese vasteland, 
De Amerikaanse verzekeringen van het tegendeel ten spijt. Het is 
nu eenmaal zo, dat de Ver. Staten het leeuwendeel van de Westelijke 
defensie dragen en dat zij op een goede dag maatregelen zouden nemen 
om die te trachten te verlichten, lag in de rede. Big Lift heeft het hele 
probleem van de verdediging van Europa opnieuw aan de orde gesteld. 

De Duitse bedenkingen tegen Big Lift zijn door defensieminister Kai 
Uwe von Hossel in een artikel voor Politisch-Soziale Korrespondenz als 
volgt weergegeven. Slechts sterke defensieve strijdkrachten in het geo
grafisch zeer enge gebied van de Bondsrepubliek kunnen de tot een oorlog 
besloten tegenstander tot omvangrijke en daarom naspeurbare voorbe
reidingen dwingen, waaruit dan de nodige consequenties kunnen worden 
getrokken, zoals een operatie als Big Lift. Zijn de defensieve strijdkrach
ten in dit gebied echter zwak, dan moedigt dit de potentiële tegenstander 
aan tot een snelle slag vanuit de diepte, die een tijdige onderkenning 
daarvan moeilijk, zo niet onmogelijk maakt. De agressor, ten volle gebruik 
makend van het verrassingselement, zal alles doen om door voldongen 
feiten een Big Lift te voorkomen. Omdat Europa ook bij een uiterste 
krachtsinspanning nooit in staat kan zijn adequate militaire krachten 
op te brengen en daarom een verdediging van de vrije volkeren van 
Europa zonder een "Partnerschaft" met de U.S.A. onmogelijk is, is het 
niet alleen in het Europese belang maar ook in het belang van de 
Amerikaanse veiligheid die afschrikkende verdedigingskracht van de 
NAVO in Midden-Europa in stand te houden. Ook de verdediging van 
Amerika begint aan het ijzeren gordijn. In het licht van deze aspecten 
en alleen van deze, moet Big Lift worden geëvalueerd, aldus de Duitse 
minister. Ook hij wijst erop, dat mogelijk financiële overwegingen bij de 
Amerikanen een rol hebben gespeeld. En al willen de Amerikanen de 
huidige verdeling van lasten niet als permanent accepteren, zo zijn toch 
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aan alle wensen tot verandering in het eigen belang van de U.S.A.-grenzen 
gesteld. De tegenwoordige stand van de Middeneuropese verdediging mag 
in geen geval verzwakt en moet in ieder geval op zijn minst gehandhaafd, 
zo niet versterkt worden. 

Minister Von Hassel besluit zijn beschouwing als volgt: "Das Vertrauen 
der Bundesrepublik und der europäischen Partner zur Führungsmacht 
des Bundnisses ist trotz aller Kombinationen urn Big Lift - weiss Gott -
gerechtfertigt, denn auch die USA wissen, dass ihre Sicherheit am 
Eisernen Vorhang verteidigt werden muss. Die Gespräche am Wochenen
de in Bonn mit dem U.S.A.-Aussenminister Dean Rusk haben die Oberein
stimmung unserer Auffassungen, haben die enge Partnerschaft und die 
Verbundenheit erneut dokumentiert." 

DEELGENOOTSCHAP 
Het begrip "Atlantisch deelgenootschap" werd nu meer dan een jaar 

geleden gelanceerd. In een van zijn stilistisch zo uitgewogen redevoerin
gen - die op de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag werd gehouden -
hield president Kennedy het begrip ten doop. Begrip? Dat is wellicht 
al teveel gezegd. Want hoewel hij het in latere redevoeringen - met name 
die van de Paulskirche te Frankfurt - wat meer contouren gaf, is ook 
vandaag aan de dag niemand in staat precies aan te duiden wat dat 
deelgenootschap eigenlijk inhoudt. Dat behoeft geen gemis te zijn. Vele 
concepties winnen pas in de loop van de tijd aan gestalte en inhoud. (En 
ook ais hij voor zichzelf een concrete beschrijving bij de hand had gehad, 
zou de Amerikaanse president die misschien toch niet uitgesproken 
hebben). In de huidige constellatie van politieke krachten, machten en 
invloeden is immers een wirwar van verschijnselen aan de orde, die 
zich niet onder een bepaalde noemer laten vangen. Er zit in die verschijn
selen weliswaar een bepaalde richting en zij doen de behoefte ontstaan 
aan een nieuwe idee. Maar hoe daarin het hele gecompliceerde belangen
spel op te vangen en het tot een werkbaar geheel te maken, dat is niet 
iets, waaïOp het antwoord pasklaar kan zijn. 

In Frankfurt heeft Kennedy gesproken van een militair, economisch 
en politiek deelgenootschap. De volgorde van deze opsomming buiten 
beschouwingen gelaten, is het duidelijk dat hij successievelijk denkt aan 
een versterking en vernieuwing van NAVO (actievere deelneming van 
Europa), aan de ontwikkelingshulp, aan de tarievenonderhandelingen, 
landbouwproblemen en monetaire aangelegenheden en tenslotte aan 
versterking van de politieke banden, op basis van gemeenschappelijke 
wils- en besluitvorming. 

Nu heeft bij de idee van het deelgenootschap zeker ook meegespeeld 
de sterke groei van de E.E.G. en de mogelijkheid van Engelands toe
treding. Een jaar geleden was de toetreding van dit land nog niet 
geblokkeerd. Kennedy speelde sterk op een eensgezinde Europese kaart 
en nu het met de Europese eensgezindheid niet zo goed is gesteld, blijft 
hij er op hameren, dat zij voor de totstandkoming van een deelgenoot
schap een dwingende noodzaak is. Eerst dan zal men de idee nader en 
concreter kU:lIlen gaan uitlijnen. 

Maar heeft het zin in de huidige omstandigheden aan dit deelgenoot-
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schap meer dan formele aandacht te schenken? Kan men de idee niet 
beter helemaal laten rusten en eerst orde op Europese zaken stellen? 
Men is in eerste instantie geneigd de vraag bevestigend te beantwoorden. 
De Europese eenheid is immers voor het dee:genootschap een absolute 
voo ,waarde. Maar noodzakelijk is evenzeer, dat het deelgenootschap 
daarbij niet verdrongen wordt naar een verre achtergrond. Integendeel 
het moet voortdurend binneil de gezichtskring blijven. In de huidige 
omstandigheden in het bijzonder, omdat van deze idee wellicht impulsen 
kunnen uitgaG!" die de impasse in Europa ku:,nen doorbreken. Met andere 
woorden: de opbouw in Europese en Atlantische richting kan zeer wel 
samengaan, al is het wel van groot belang, dat zij tegelijkertijd plaats
vindt. Immers, het moet worden voorkomen, dat vooruitgang in Atlantische 
richting de Europese f rusheert. De kern van deze gedachtengang is 
al geruime tijd geleden uitgewerkt door een commissie ad hoc uit de 
buitenlandse commissie (thans commissie Internationale Politiek) van de 
K.V .. P, die zich ill verband met het werkprogram 1963 diepgaand met 
c;e doe!src:!ingcn va;, de buitenlandse politiek van de partij heeft gehou
den. In de brochure "Naar de wereld van morgen in de internationale 
politiek", waarin de resultaten van die studie zijn neergelegd, heet het, 
dat voor de komende periode het zwaartepunt moet liggen op de verder
gaande verwezenlijking van de Europese eenheid. "Tegelijkertijd echter 
dient het in de toekomst liggende oogmerk van de vorming van een 
Atlantisch Deelgenootschap", waarvoor overigens de versterking van de 
Europese eenheid een absoluut noodzakelijke voorwaarde is, te worden 
nagestreefd". De juistheid van deze gedachte heeft sindsdien alleeen maar 
aan kracht gewonnen. 

MALEISIE 

Na vertraging kwam op 16 september dan toch de Maleisische Staten
bond tot stand. Zij bestaat uit de Maleise Federatie, de vroegere Britse 
kroonkolonie Singapore en de Britse gebieden Noord-Borneo (nu Sabah 
geheten) ell Serawak. De Sultan van Brunei besloot op het laatste 
moment niet toe te treden. 

Het plan voor de federatie was al in 1951 door de toenmalige commis
saris-generaal voor Z.O.-Azië, Malcolm Macdonald geopperd, maar het 
zou pas vaste vorm krijgen onder het bewind van Tungku (prins) Abdul 
Rahman, eerste minister van de Maleise Federatie. Zeker speelde in de 
ovcrweginge:l de sterke Chinese meerderheid (77 pct.) in Singapore te 
neutraliseren. Delt kOil niet door een samengaan van Malakka en Singa
pore al:een, omdat don de Chinezen de overhand zouden behouden op 
de autochtone Maleise bevolking. Met Serawak, Noord-Borneo en Broenei 
(some:l 1 miljoen inwoners) zouden de Chinezen in een minderheidspositie 
komen te verkeren: 43% Chinezen, 40% Maleiers, 9% Indiërs, 8% 
Dajaks en nog wat andere stammen. 
De Britten hebben het plan altijd enthousiclst bejegend. Dat werd vooral 
door Indoilesië a:s neo-kolonialisme uitgekreten en van hieruit zouden 
dan ook de sterkste tegenkmchten gaan werken. Maar ook In drie 
bovengenoemde staGtjes was verzet, aliereerst van de Chinese minder
heid, maar ook van groepen nationalisten. 
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De sterkste oppositie kwam zoals gezegd van Indonesië en (wat minder 
was verwacht) van de Filippijnen, die ook al aanspraak maakten op 
I',Joord-Bomeo. 

Na een bemiddelingspoging van Japan kwamen de drie landen (de 
Maleise Federatie, Indonesië en de Filipijnen) in juni tot een akkoord, 
waarbij Rahrnan in beginsel het voorstel aanvaarde een onderzoekcom
missie VCl:l de V.N. naar de drie gebieden te sturen, om de wensen van 
de bevolkingen t.a.v. de federatie te peilen. Op 12 juli kwam het akkoord 
tot stand, dat in allerlaatste instantie niet door de sultan van Broenei werd 
onderlekend. 
~ieuwe moeilijkheden kwamen, toen Rahman weinig aanstalten maakte 

om de V.N.-commissie toe te laten. Toen dit eindelijk geregeld was, was 
het al 31 augustus geweest. Het onderzoek van de commissie wees echter 
uit, dat de grote meerderheid van de bevolking in Noord-Borneo en een 
iets mindar grote in Serawak voor de federatie was geporteerd. Op 14 
september werd het rapport gepubliceerd. Maar Indonesië en de Filippij
ne.l hadden inmiddels aan Oe Thant medegedeeld de conclusies van de 
commissie niet te aanvaarden, omdat de V.N.-mensen niet op de juiste 
wijze te werk zouden zijn gegaan. 

Vlak daarop kwam het in Djakarta tot heftige anti-Britse demonstraties, 
georganiseerd door het linkse "Jeugdfron.t". De Engelse regering liet 
weten, dat zij er zich toe verbonden achtte de nieuwe federatie zo nodig 
militaire bijstand te verlenen en haar territoriale onschendbaarheid te 
garanderen. 

Na de officiële totstandkoming van Maleisië, dat lid blijft van het 
gemenebest en dat door een defensieverdrag met Engeland is verbon
den, was Djakarta opnieuw het toneel van anti-Britse betogingen. De 
ambassade brandde uit. De diplomatieke betrekkingen tussen Maleisië 
enerzijds en Indonesië en de Filipijnen anderzijds waren inmiddels ver
broken. De Britten trokken uit Djakarta weg naar Singapore. Soekarno 
moest inbinden, ook al omdat de V.S. hadden laten weten in deze zaak 
niet OCin de ko:;t van Indonesië te staan. Niettemin werden een aantal 
Britse ondernemingen in Indonesië bezet Soekarno verklaarde echter dat 
geen enkele Britse onderneming zonder zijn toestemming mocht worden 
bezet. Gevolg was, dat de Shell-raffinaderij te Palembang aan de Britse 
directie werd teruggegeven. Een bemiddelingspoging van Japan om Ma
leisië, Indonesië en Djakarta met elkaar te verzoenen mislukte voorlopig, 
Soekarno verbrak zelfs de handelsbetrekkingen met de nieuwe staat. De 
vraag is wat hij daarbij wint. Immers, vooral Sumatra is aangewezen op 
de havenstad Singapore. Maleisië staat economisch tamelijk sterk in de 
schoenen. Het is de eerste wereldproducent van tin en de tweede van 
rubber. Singapore is als bunkerhaven in geheel Z.O.-Azië van grote 
betekenis. Van de kant van Indonesië en Rood-China dreigen voor de 
iO:lge staat echi'er vele gevaren. Ook de totstandbrenging van een 
harmonisch samenleven van Maleiers en Chinezen zal heel wat staats
mankunsl vragen. Voor de gehele vrije wereld is het van betekenis, 
dal" Iv\aieisië Gan deze binnen-buitenlandse moeilijkheden het hoofd zal 
weten te bieden. 
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ZUID-VIETNAM 

De familie Ngo heeft in Zuid-Vietnam de storm geoogst, waarvoor zij 
zelf de wind had gezaaid. Het was allang duidelijk, dat de president, zijn 
zwager en diens vrouw zich konden handhaven, zolang het leger zich 
naar hen schikte. Toen dat niet meer het geval was, was het met hen 
afgelopen, ondanks fanatiek verzet van afdelingen van de veiligheids
troepen en lijfwachten. President Diem en zijn zwager werden gedood. 
Mevrouw Nhoe verbleef op het ogenblik van de opstand in Amerika en 
dit redde haar waarschijnlijk het leven. Had zij de storm voelen aan
komen? Dat weten we niet. Zij is in ieder geval niet het type vrouw, dat 
bang is uitgevallen, al was dat ook een van de weinige goede dingen, die 
men van haar wist te vertellen. Zij kan het de nieuwe machthebbers in 
Zuid-Vietnam nog moeilijk maken. Veel succes heeft zij overigens tijdens 
haar reis naar Europa en Amerika niet weten te boeken. Het was immers 
haar bedoeling de politiek en het optreden van president Diem en zijn aan
hangers uit te leggen en er goodwill voor te kweken. Maar al wist zij door 
haar persoonlijke charme wel wat harten te winnen, officiële steun ver
kreeg zij niet. Diem zelf moet veeleer een werktuig in de handen van 
zijn zwager en diens vrouw geweest zijn, dan dat hij naar eigen inzichten 
kon regeren. Hij heeft in het verleden bewezen een bekwaam man te 
zijn, die echter niet op kon tegen de sterke en op macht beluste karakters 
in zijn omgeving en toen het eenmaal zover was, niet meer de moed 
bezat het heft zelf weer helemaal in handen te nemen. Hij is niet het 
eerste en zal ook niet het laatste staatshoofd zijn, dat met zijn bloed 
betaalt voor begane fouten. 

Het optreden van de Ngo-clan moest wel tot gewelddadigheden voeren. 
Behalve het provocerende optreden tegenover de Boeddhisten, was het een 
publiek geheim, dat een groot deel van de Amerikaanse hulp niet terecht 
kwam, waar zij behoorde terecht te komen. De Amerikanen zelf waren 
allerminst gelukkig met het door hen gesteunde regiem, maar konden 
moeilijk anders doen dan daarmee voortgaan, intussen hopend, dat er 
veranderingen zouden komen. Dat die bestaan hebben in de opstand, die 
Zuid-Vietnam nu achter de rug heeft, zal ook de Amerikanen wel niet 
verrast hebben. Zij hebben de nieuwe machthebbers meteen erkend. 
Daarvan is bekend, dat zij in ieder geval even anti-communistisch zijn 
dan hun voorgangers, maar of zij erin zullen slagen het land tot een 
redelijke en gelijk verdeelde welvaart te brengen - waardoor het vanzelf 
minder vatbaar wordt voor het communisme - moet nog worden afge
wacht. Het is opvallend, dat Noord-Vietnam van de verwarring van het 
ogenblik geen gebruik hebben gemaakt een grootscheepse aanval op het 
Zuiden in te zetten. De oorzaak daarvan kan zijn, dat er in Noord-Vietnam 
een ware hongersnood heerst en dat de leiders, die partij hebben gekozen 
voor China, nu ook iedere Russische bijstand moeten missen. Wellicht 
wachtell zij ook af, omdat zij vermoeden, dat er de komende periode 
toch nog wel sprake zal zijn van een machtsvacuüm in Zuid-Vietnam, 
om alsnog daarvan gebruik te maken de guerilla-activiteiten op grote 
schaal te hervatten. 
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Parlementaire kroniel( 

DE BOUWNOTA 

De nota van minister drs. P. C. 
W. M. Bogaers (K.V.P.) van Volks
huisvesting en Bouwnijverheid over 
een "Pluriform en expansief bouw
beleid" heeft in Nederland veel in 
beweging gebracht. Niet alleen in 
het parlement, ook in het georga
niseerde bedrijfsleven en bij de be
volking als totaliteit, die in de 
Bouwnota de hoop belichaamd zag 
op een beëindiging van de woning
nood binnen een thans overzien
bare periode. 

Het was dan ook geen wonder, 
dat bij de behandeling van die 
nota in de Tweede Kamer de aan
dacht vooral uitging naar hetgeen 
ten aanzien van de produktie van 
woningen in de komende jaren te 
verwachten zou zijn. Daarbij deden 
zich, parlementair gezien, enkele 
nieuwe aspecten voor, die ter in
leiding besproken dienen te wor
den. Minister Bogaers kreeg n.l. de 
kans zijn bouwbeleid voor het 
eerst in het parlement te verdedi
gen en toe te lichten in een open
bare vergadering van de vaste 
commissie voor Volkshuisvesting en 
Bouwnijverheid uit de Tweede Ka
mer. Daarmee was hij tevens de 
eerste "nieuwe" minister - als be
windsman nog zonder enig contact 
met de Kamers - die zijn begro
ting in een dergelijke openbare 
commissievergadering mocht ver
dedigen. Vorig jaar werd een eer
ste proef met deze nieuwe werk
wijze genomen met de begrotingen 
van Binnenlandse Zaken, O.K. en 
W. en Maatschappelijk werk, drie 
departementen, die door routiniers 
werden geleid. Dit jaar komen in 
het "korte debat" de ministers 
Veldkamp, Toxopeus en Luns, alle 

drie bewindslieden, die het klap
pen van de zweep kennen. Dat 
daarnaast drs. Bogaers bereid 
bleek zijn begroting op deze wijze 
te verdedigen, pleit voor deze mi
nister, die zich gaarne en enthou
siast achter een nieuwe aanpak 
stelt. Als onderdeel van deze be
grotinÇlsbehandeling, doch de 
eigenlijke begroting feitelijk ge
heel overschaduwend, kwam dan 
de Bouwnota in behandeling. 

Deze nota, begin oktober aan 
de Tweede Kamer aangeboden, 
wil voor de "hoogst zorgwekkende 
toestand van de woningvoorzie
ning" een oplossing bieden door 
een radicale ombuiging van beleid. 
Hierbij stelt de minister vier hoek
stenen centraal: 1. de verhoging 
van de sociale status van de bouw
vakarbeider en de daarmee samen
hangende aspecten; 2. het afstem
men van het toewijzingsbeleid me
de op capaciteits- en produktie
overwegingen; 3. de activering van 
potentieel aanwezige bouwcapaci
teit; 4. het tot staan brengen van 
de onrustbarende stijging der 
bouwkosten van de laatste tijd. 
Deze vier hoekstenen dienen om 
het hoofddoel te helpen bereiken: 
vergroting van de totale capaciteit. 
Daarvoor zijn meer bouwvakarbei
ders nodig, dus: verbetering van 
de sociale status en volledige be
nutting van reeds thans aanwezige 
capaciteit. De minister verwacht 
daarbij dat door stijging van de 
produktie en door meer-jarige pro
gramma's rationeler gebouwd kan 
worden, zodat de potentieel aan
wezige neiging tot kostenstijging 
gecompenseerd wordt door een 
betere efficiency. Overigens - en 
de Kamer begreep dat niet he!e-
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maal - is in de Bouwnota het 
financiële aspect geheel buiten be
schouwing gebleven. 

De opvoering van de bouwcapa
citeit, die er toe zal moeten leiden 
dat in 1970 de woningnood ten ein
de is, wordt gestimuleerd door tal 
van maatregelen. De maatregelen, 
welke op korte termijn effect heb
ben zijn: het verrichten van over
werk en werk op zaterdag (vrij
willig); de vermindering van de nog 
steeds sterke pendel naar het bui
tenland; de dienstplichtfaciliteiten, 
waardoor in 1964 rond 1800 bouw
vakkers vrijstelling zullen krijgen 
en in 1965 zelfs 3500; benutting 
van ongebruikte bouwcapaciteit. 

Op de tweede plaats wil de re
gering thans met instemming van 
de Tweede Kamer een aantal 
maatregelen treffen, die zowel op 
korte als op lange termijn hun 
werking zullen hebben. Daartoe be
horen: verbetering van lonen en 
andere arbeidsvoorwaarden; sti
mulering van de opleiding van vol
wassenen; produktie-overwegingen 
in de woningverdelingsmethodiek; 
idem bij de afgifte van rijksgoed
keuringen voor gebouwen buiten 
de woningbouw; verletbestrijding ; 
arbeidsbesparende bouwmethoden ; 
voorlichting; wegnemen van de 
overspanning op de bouwmarkt. 

Op de derde plaats zijn maat
regelen in voorbereiding, die uit
sluitend op lange termijn werken. 
Daartoe behoren: stimulering van 
de opleiding van jeugdigen; uni
formering der bouwvoorschriften; 
research met betrekking tot de 
bouwnijverheid en de volkshuisves
ting. 

Tegen de achtergrond van deze 
plannen moest de commissie uit de 
Tweede Kamer met minister Bo
gaers gaan debatteren over het 
nieuwe beleid. Zij heeft dat ge
daan op een wijze, die ook de 
bewindsman veel voldoening moet 
hebben geschonken, want van zijn 
kant werd bijzonder uitvoerig bij 
elke opmerking en vraag uit de 
commissie stilgestaan. Drs. Bogaers 
wilde kennelijk bewijzen, dat hij in 
staat is geweest zich - in een 
periode van drie maanden bijzon
der hard aanpakken - geheel in 
een materie in te werken, die hem 
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voor die tijd vrijwel volmaakt 
vreemd was. Dat bewijs is gele
verd. De Kamercommissie heeft 
hem hulde gebracht, voor zijn ar
beidskracht, voor zijn enthousiaste 
aanpak, voor zijn ideeën en voor 
de uitwerking daarvan in de nota. 
Zij kreeg hem echter niet zover, 
dat hij zich op concrete cijfers liet 
vastleggen. "Hoeveel woningen 
moeten er nu per jaar worden ge
bouwd om het gestelde doel te be
reiken", vroeg de K.V.P.'er An
driessen. Minister Bogaers ant
woo;"dde: "Deze nota is een recht
streekse uitwerking van de rege
ringsverklaring van 31 juli, waarin 
gezeg is, dat de woningbouw de 
hoogste prioriteit krijgt. Het beleid 
is er op gericht het gestelde doel 
in 1970 te bereiken. Ik noem liever 
geen cijfers, maar ontvouw een be
leid, waarbij we, wat de woning
bouw betreft, in andere dimensies 
moeten gaan denken". 

De heer Andriessen ging wel re
kenen, op basis van cijfers in de 
nota gegeven: om de jaarlijkse be
hoefte op te vangen moeten rond 
75.000 huizen worden gebouwd. 
Voor vervanging van oude wonin
gen dienen per jaar 15.000 huizen 
beschikbaar te komen, zodat bij een 
jaarproduktie van 90.000 stuks aan 
de achterstand niets worden ge
daan. Die achterstand bedraagt 
thans 215.000 huizen, hetgeen (zie 
de taakstelling voor 1970) per jaar 
een inhaal betekent van 30.000 
stuks, zodat de produktie per jaar 
tot 120.000 huizen omhoog moet. 
De heer Andriessen waagde te be
twijfelen of dat kan, al wilde hij 
deze minister beslist niet ontmoe
digen. Het antwoord van de be
windsman was erg eenvoudig: "We 
moeten ons niet afvragen of het 
kan, nee 't moet". 

Daarmee is eigenlijk de essentie 
der debatten weergegeven, al is er 
nog oneindig veel meer gevraagd 
en gezegd in de meer dan 2% dag, 
die het debat duurde. Wij nemen 
slechts enkele uitspraken: De 
hoofdoorzaak van de overspan
ning, waarmee we op de dag van 
vandaag nog te maken hebben, zei 
drs. Bogaers, ligt in de afgifte in 
1961 van bouwvergunningen voor 
42.000 woningen in de vrije sector. 
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Als gevolg daarvan steeg het aan
tal in uitvoering genomen huizen 
van 85.000 tot 105.000, hetgeen be
tekende, dat de bouwtijd per wo
ning aanzienlijk was gestegen. 

Een verheugend feit leverde de 
mededeling van de minister op, dat 
het verlies van 8400 woningen door 
de lange vorstperiode van de win
ter 1962/63 waarschijnlijk geheel 
door een gestegen produktie wordt 
ingehaald. Eind september was 
hiervan reeds twee-derde goedge
maakt. Maar dat mocht ook wel, 
omdat het aantal personen, werk
zaam in de woningbouw aanzien
lijk was gestegen. Wanneer nu ook, 
door een eensgezind optrekken 
van overheid, aannemers en bouw
vakkers de totale prestatie van de 
bouwnijverheid en die van de indi
viduele man omhoog gaan, kan het 
zeer ambitieuze plan van deze 
nieuwe, voortvarende minister kans 
van slagen krijgen. 

DE ALGEMENE FINANCIELE 
BESCHOUWINGEN 

De algemene financiële beschou
wingen zijn dit jaar in de Tweede 
Kamer gekenmerkt door een strikte 
zakelijkheid. Men kan niet zeggen, 
dat de moeilijke conjuncturele si
tuatie waarin ons land verkeert als 
gevolg van de overspanning op de 
arbeidsmarkt en het in volle bewe
ging komen van lonen en prijzen 
tot een emotioneel of politiek ge
laden debat heeft geleid. Uiteraard 
spreekt het vanzelf, dat er een dui
delijk verschil van inzicht aan het 
daglicht kwam tussen de regering 
en de regeringspartijen aan de ene 
kant en de socialistische oppositie 
aan de andere zijde. Maar de ver
klaring van drs. G. P. Nederhorst 
(P.v.d.A.), dat minister Witteveen 
er niet in geslaagd is bij de P.v.d.A. 
vertrouwen te wekken, dat niet ge
bleken is, dat de regering met haar 
temporiseringsprogramma tegen de 
moeilijkheden zal zijn opgewassen, 
kon geen onuitwisbare indruk ach
terlaten. Want het duidelijke alter
natief, de bewuste politieke keuze 
van andere middelen, bleef achter
wege. Zeker de socialisten be
klemtoonden dat naar hun mening 
de investeringen van de overheid 

NIET en die van het particuliere 
bedrijfsleven WEL moesten worden 
beperkt. Maar dit kon moeilijk 
overtuigen, omdat prof. Witteveen 
duidelijk maakte, dat de particu
liere investeringen als gevolg van 
de stijging van de loonkostenfac
tor automatisch een zekere daling 
zullen ondergaan. De winsten van 
die ondernemingen, die in de strijd 
om exportmarkten, hun prijzen niet 
of niet in evenredige mate zullen 
kunnen verhogen, gaan dalen, het
geen de investeringen beperken 
zal. 

Behalve de bekende kritiek van 
de P.v.d.A. op een komende huur
verhoging, was er ook de reeds 
lang bekende wens naar een spe
culatiewinstbelasting. Het is voor 
elke regering onmogelijk een der
gelijke wens tot realiteit te maken 
als niet blijkt, dat zij door een 
belangrijke meerderheid in de Ka
mer wordt gedeeld. Welnu, de so
cialisten krijgen voor dit "alterna
tief" alleen steun van de P.S.P. en 
de c.P.N. 

Het was niet verwonderlijk, dat 
de kwestie van de belastingverla
ging zeer centraal stond. Daarvoor 
waren - buiten alle conjuncturele 
en structurele beslommeringen -
twee redenen aan te geven: 1. oud
minister prof. Zijlstra had in zijn 
laatste miljoenennota duidelijk ge
zegd, dat continuering van zijn 
anti-cyclische beleid voor komende 
regeringen de mogelijkheid er toe 
zou scheppen; 2. in het akkoord 
van Wassenaar (het Alpha en 
Omega van de huidige binnen
landse politiek) staat uitdrukkelijk 
vermeld, dat deze belastingverla
ging de op een na hoogste priori
teit heeft. 

Uiteraard werd duidelijk, dat dit 
gold voor het ongedaan maken 
van het progressie-effect, maar 
daarnaast was toch algemeen de 
wens aanwezig bij K.V.P. en V.V.D. 
om ook tot een structurele verla
ging van de belastingdruk te ko
men. Het is begrijpelijk dat vooral 
dr. Lucas (K.V.P.), die de zwaarte 
van deze druk reeds vele jaren 
hekelt, dit stokpaardje bereed, te 
meer, waar hij nimmer onder stoe
Ien of banken heeft gestoken geen 
aonhanger van het anti-cyclische 

303 



beleid te zijn. Dat daarnaast ook 
de positie van de middengroepen 
in het geding werd gebracht, die 
vooral onder de beruchte "pro
gressie-knik" te lijden hebben, was 
vanzelfsprekend. 

Hoewel de socialisten niet kon
den ontkennen, dat de belasting
druk voor verlichting in aanmer
king komt, gaf men daar de voor
keur aan een bijdrage uit de al~e
mene middelen voor de premies 
der sociale verzekering, b.v. ter 
dekking van de middelen nodig om 
de A.O.W. tot het sociaal minimum 
op te trekken. Een benadering, die 
voor zover bleek uit de in de Ka
mer gehouden redevoeringen -
geen instemming kreeg van de 
financiële specialisten. Prof. Witte
veen wees er op, dat de regering 
nog geen enkele beslissing over de 
eventuele beslissing over de even
tuele bijdragen uit de schatkist 
voor de A.O.W. heeft genomen. 
Het enige wat gebeurd is, is de 
mededeling van minister Veld kamp, 
dat de regering overweegt de 
A.O.W. per 1 januari 1965 aan
zienlijk te verhogen. 

Buiten deze politiek niet onaan
trekkelijke debatten, stond de al
gemene situatie van 's lands finan
ciën, gekoppeld aan de jongste 
ontwikkelingen. Op de eerste 
plaats bleek nogmaals duidelijk, 
dat het kabinet-Ma rijnen het finan
ciële beleid van het kabinet-De 
Quay had overgenomen, anders 
gezegd, dat minister Witteveen de 
lijn-Zijlstra wenste door te trekken. 
Dat betekent dus een achterblijven 
van de overheidsuitgaven bij de 
toename van het nationaal inko
men. Dat dit in deze eerste begro
ting van het nieuwe kabinet nog 
niet gelukt was, had twee oorza
ken: de rijksbegroting was in feite 
gereed gemaakt door het vorige 
kabinet; de wijzigingen, die nood
zakelijk waren, betekenden verho
gingen van de uitgaven waartegen
over in zo korte tijd geen passen
de compensatie binnen de begro
ting kon worden gevonden. Met 
name de honderd miljoen voor de 
landbouw zouden de beschikbare 
ruimte niet onaanzienlijk overtref
fen. Maar dat bedrag zal moeten 
worden ingehaald. 
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Hoewel een enkele woordvoer
der hierover zijn twijfel uitsprak, 
was er geen algemene kritiek op 
het feit, dat het zou worden be
proefd. Wel werd van de zijde van 
de VVD door de heer Th. Joekes 
duidelijk gemaakt, dat het akkoord 
van Wassenaar dient te worden 
nageleefd. Men had daar nl. het 
vermoeden, dat de steun aan de 
landbouw nu ook hogere prioriteit 
zou verkrijgen dan de belasting
verlaging. Minister Witteveen be
toogde slechts, dat het een kwestie 
van prioriteit "in de tijd" was, doch 
verder geen betekenis had. Om 
hieraan uitdrukking te geven zal 
prof. Witteveen waarschijnlijk bin
nen afzienbare tijd een wetsont
werp tot het wegnemen van het 
progressie-efect indienen. Hiermee, 
is voor de 4-jarige periode een 
bedrag van 600 miljoen gulden ge
moeid. De datum van invoering zal 
echter in dit wetsontwerp niet voor
komen. 

De forse loonstijging, die het 
land per 1 januari en 1 april te 
wachten staat, heeft uiteraard na
tionaal economisch grote gevolgen, 
maar ook voor het overheidsbud
get zullen de repercussies niet uit
blijven, gezien o.a. de stijging van 
de ambtelijke salarissen. Daar staat 
weer verhoging van de belasting
inkomsten tegenover. Hoe het to
tale beeld zal zijn weet op het 
ogenblik niemand. Wellicht komt 
minister Witteveen, zodra de mist 
wat is opgetrokken, hierover met 
een nota. Hij volstond thans met 
het geven van de volgende prog
nose: een loonstijging van 1 pct. 
brengt 30 miljoen meer directe- en 
rond 15 miljoen meer omzetbelas
ting op, terwijl de loonkosten van 
de overheid met 40 miljoen per 
procent-loonstijging omhoog gaan. 
De positie van de betalingsbalans 
zal ongetwijfeld verslechteren, 
doch in een later stadium weer 
wat gunstiger worden. Van het 
voor 1963 geraamd overschot van 
600 miljoen op lopende rekening 
was aan het eind van het derde 
kwartaal nog niets gerealiseerd. 
Per 1 oktober speelde de betalings
balans ongeveer quitte. De door
werking der loon- en prijsstijgingen 
zal slechts langzaam effect heb-



ben, daarom is voorzichtigheid ge
boden. Hoe het met de Neder
landse concurrentiepositie zal gaan, 
kon ook de minister niet zeggen. 
Er zal nog wel enige ruimte zijn, 
maar niemand weet hoe groot die 
is. Daarom zijn enkele typisch con
juncturele maatregelen nodig. Zon
der er diep op in te gaan bevestig
de de bewindsman, dat de sigaret
tenprijs met 25 pct plus enkele pro
centen voor de omzetbelasting zal 
stijgen, terwijl de prijs van benzine 
ook wel enkele centen per liter 
omhoog zal gaan. De hogere op
brengsten (rond 200 miljoen) plus 
het effect van de temporisering der 
investeringen (rond 100 miljoen) 
zullen als een tijdelijke extra op
brengst worden beschouwd. "Als 
straks de ontspanning komt, zal de 
regering bezien op welke wijze 
deze belastingen in het patroon der 
belastingheffing kunnen worden in
gepast", zei de schatkistkanselier. 
Verdere effecten zijn: toeneming 
van de bestedingen, door de loon
stijging, op langere termijn beïn
vloeding van de export; daling van 
de investeringen, ontspanning van 
de arbeidsmarkt, daling van de 
overheidsuitgaven. De regering ziet 
dit alles als een éénmalige ope
ratie. Daarna wordt het beleid 
weer gericht op een zo groot mo
gelijke stabiliteit van lonen en prij
zen. Prof. Witteveen wilde met 
deze verklaring nadrukkelijk stel
ling nemen tegen de gedachte, dat 
Nederland thans in een onvermij
delijke en steeds verder gaande in
flatiespiraal is terecht gekomen. 

BUITENLANDSE ZAKEN 

De begroting van Buitenlandse 
Zaken, in de eerste novemberweek 
door de Tweede Kamer in open
bare commissievergadering behan
deld, is daarbij "uiteengevallen" in 
niet minder dan dertien hoofdstuk
ken en 95 onderwerpen. De hoofd
moten gingen naar de oost-west 
verhouding, de Europese eenheid, 
de hulp aan de ontwikkelingslan
den en de problemen rond NAVO 
en Verenigde Naties. Minister 
Luns is op vrijwel a!le onderdelen 
heer en meester van het terrein 

gebleven. Met een bijzondere slag
vaardigheid, met een enorme hoe
veelheid humor en zelfspot, met 
een voortreffelijke camouflage
techniek, wanneer hij het werkelijk 
zelf ook niet wist, heeft hij de af
mattingsslag met de commissie ge
wonnen. Het gevecht duurde niet 
minder dan twintig uur... Het 
meest opmerkelijke feit was het 
pleidooi van een aantal commissie
leden. Minister Luns zei er geen 
"ja" en geen "nee" op, hij sprak 
over een moeilijk probleem, waar
aan vele facetten (Formosa!) ver
bonden zijn. 

In de verhouding oost-west wis
selt de ene dooi-periode de andere 
af. De bewindsman had er drie in 
totaal gesteld: na de dood van 
Stalin tot aan de overval op Hon
garije in 1956; van eind 1959 tot 
mei 1960, beëindigd door het U2-
incident en de huidige periode. De 
bewindsman meende, dat voorzich
tigheid geboden blijft. 

De problematiek met betrekking 
tot de NAVO ligt vooral in het 
vraagstuk van de multilaterale 
kernmacht. Na de interpellatie
Vondeling (P.v.dA) in het begin 
va" dit jaar meende men in Neder
land, dat noch de Kamer, noch de 
regering er iets voor voelde en 
zelfs niet bereid was aan de be
sprekingen van Ottawa, in mei ge
houden, deel te nemen. Het stand
punt, dat de Kamer nu innam -
de socialisten uitgezonderd - was 
veel genuanceerder. Ook minister 
Luns kwam tot lichtelijk gewijzigde 
motiveringen, al bleef hij op het 
standpunt staan, dat Nederland 
geen enkele behoefte aan de multi
laterale kernmacht, heeft. Maar zo 
zei hij, in antwoord op opmerkin
gen van K.V.P., V.V.D., A.R. en 
CH.U. dat het bijwonen van de 
studiecommissievergaderingen in 
Parijs wel nuttig zou zijn, ook in 
Amerika wijzigen de opvattingen 
zich iets. Vice-president Lyndon 
Johnson had hem de dag tevoren 
zelfs medegedeeld. dat niet de 
politieke aspecten er van, maar de 
militaire zich naar de voorgrond 
dringen. Bovendien zal de M.L.K. 
zich niet tot oppervlakteschepen 
met Polarisraketten behoeven te 
beperken. "All possible varieties", 
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r had lyndon Johnson gezegd, kun
nen er toe gerekend worden. Ove
rigens is het een politieke realiteit, 
dat - ofschoon Nederland het niet 
wil - andere machtige bondgeno
ten er wel vóór zijn. De regering 
zal deelname aan de werkgroep 
bestuderen. 

Bij de problemen rond de V.N. 
werd zeer uitvoerig gediscussieerd 
over het vraagstuk van de apart
heid in Zuid-Afrika en de mogelijk
heden, die Nederland ten dienste 
staan. Daarbij viel het harde woord 
van de minister, op een vraag of 
niet juist Nederland gezien de 
bloedverwantschap hier een taak 
heeft, als een bom in de vergade
ring: men voelt in Zuid-Afrika de 
Nederlandse houding als verraad 
tegenover dat land. Elke actie, 
waaronder de handtekening van 
Nederland zou staan, zou slechts 
averechts werken. 

Over de Europese eenheid was 
weinig nieuws te zeggen. Frankrijk 
is nog steeds het grote struikelblok 
en al waren de geluiden op de 
W.E.U.-vergadering gunstiger dan 
zij lange tijd geweest zijn, één 
zwaluw maakt hier nog geen lente. 
Er zal eind van dit jaar zeer 
hard onderhandeld moeten worden 
om de E.E.G. uit een aantal ern
stige knelpunten te halen. Een 
voorstel van de K.V.P.'er, drs. Wes
terterp om Nederland te laten be
ginnen met vrije verkiezingen voor 
de Nederlandse afgevaardigden 
naar de Raad van Europa, kreeg 
nogal wat instemming. Wanneer 
ook Duitsland, Italië, België en 
luxemburg dit zouden doen, zou 
Frankrijk toch wel een vreemde 
positie gaan innemen. Men kan 
overige;,s verwachten, dat de Ka
mer straks vrijwel eenstemmig een 
motie van de vaste commissie voor 
Buitenlandse Zaken zal aannemen, 
waarin wordt gezegd, dat geen 
nationale budgetbevoegdheden 
met betrekking tot het Europese 
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Garantiefonds voor de landbouw 
zullen worden overgedragen als 
het Europese parlement niet de
zelfde controlerende bevoegdhe
den er voor in de plaats krijgt. 

Met de ontwikkelingshulp gaat 
het nog steeds niet naar de wens. 
De Kamer nam op 11 april van dit 
jaar de motie-Ruijgers aan, een 
motie, die mede-ondertekend was 
door de fractieleiders van alle gro
te partijen. En ondanks die motie 
is het voor 1964 uitgetrokken be
drag lager dan dat voor het lopen
de jaar. De Kamer begreep dat 
niet. Minister luns legde uit, dat 
het met de administratie van de te 
ontwikkelen landen nog niet zo 
best gesteld is. Daarom worden de 
beschikbare bedragen vaak niet 
opgenomen. Van de meer dan 200 
miljoen Nederlandse guldens, be
schikbaar voor het E.E.G.-ontwik
keiingsfonds, is in de afgelopen 
vier jaar slechts 18 miljoen gulden 
opgenomen. De rest is op een re
kening bij 's lands schatkist ge
boekt. Overigens gaf minister luns 
de verzekering, dat ook hier het 
akkoord van Wassenaar zal wor
den nagekomen, een belofte, die 
enkele dagen tevoren ook de mi
nister van Financiën had gedaan: 
ruimhartig en evenredig. 

Nieuwsfeiten uit deze vóór-be
handeling van de begroting waren: 
er komt een staatssecretaris voor 
de ontwikkelingshulp; er komt een 
breed samengestelde adviesraad 
voor de ontwikkelingshulp; de nota 
over het vraagstuk van de ontwa
pening zal de Kamer spoedig be
reiken; de ontwikkeling in de ver
houding Nederland-Indonesië vor
dert voorzichtig maar gestaag; er 
komt binnenkort, wellicht in Den 
Haag, een tweede gesprek luns
Soebandrio; de subsidiëring van 
ontwikkelingswerk van missie en 
zending zal in het kabinet welwil
lend worden bestudeerd. 

v. d. S. 
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Nieuwe boeken 

ANTHONY SAMPSON: Wer re
giert England, München 1962, 
Piper-Verlag, 580 blz. 

Een omvangrijke, niet altijd boeien
de reportage over het politieke, 
ekonomische, kulturele en religieu
ze leven in Engeland. Maar onge
twijfeld een boek met een schat 
van gegevens, op scherpzinnige 
wijze bij elkaar gebracht en zeer 
geschikt om zich eens op brede 
wijze te oriënteren op een maat
schappelijke en staatkundige kon
stellatie, die voor de toeschouwer 
aan deze kant van het Kanaal nog 
altijd zeer vele eigenaardige ele
menten bevat. Van de serie onder
werpen die de Engelse journalist, 
medewerker van de Observer, noe
men we o.a. de aristocratie, het 
hot de kerken, de politieke par
tijen, de vakbonden, de banken, de 
universiteiten, de oppositie, de di
plomaten het kabinet enz., kortom 
er is nauwelijks een facet denk
baar, waarop in dit boek niet het 
licht valt. 

HERBERT RIESER: Der Geist des 
Josephinismus, Wenen 1963, Her
der Verlag, 127 blz. 

Een uit een rijke dokumentatie 
samengestelde studie van het jose
finisme tot in het huidige Oosten
rijk, gebaseerd op het Weense ar
chief en het Archivio Segreto Vati
cano. 

P. LESSING: Zwarte huid en rood 
vergif (Africa and harvest) (231 
pag.) uitgegeven door Ad. M. C. 
Stok, Forumboekerij, Den Haag 
1963. 

De schrijver doet in dit boek een 
poging om enig inzicht te geven 
over het feit, dat de Sovjet Unie, 

die vier jaar geleden nog nauwe
lijks enige betekenis kon uitoefenen 
in het ontluikende Afrika, thans in 
ieder deel van dat zelfde Afrika 
een dominerende factor is gewor
den. De grote omvang van dit 
werelddeel maakt het vaak moei
lijk de gebeurtenissen uit het Oos
ten in verband te brengen met die 
van het Westen. In de vooralsnog 
verwarrende situatie in de Afri
kaanse landen tracht Lessing een 
aanvaardbaar antwoord te vinden 
op de kernvraag of er een duide
lijk patroon bestaat, dat aan de 
anders onverklaarbare gebeurtenis
sen in Afrika ten grondslag ligt. 

FRANZ VOSSEN: De GaulIe, 
Chronik einer Berufung, München 
1963, R. Piper Verlag, 226 blz. 

Wel een interessante kroniek van 
de hand van een in Duitsland ge
boren en Frans staatsburger ge
worden journalist. Hij is een groot 
bewonderaar van De GaulIe en 
vooral zijn notities over diens 
Algerije-politiek, geven blijk van 
een heldere kijk op de persoonlijk
heid van de Franse president. 
Vlot geschreven, goed gedokumen
teerd. 

ERNST NOLTE: Der Faschismus 
in seiner Epoche, München 1963, 
R. Piper Verlag, 633 blz. 

Een grondig onderzoek van het 
fascisme, zich vooral op de periode 
van tussen de beide wereldoor
logen concentrerend. De filosoof 
en historicus in de auteur komen 
beiden erin aan het woord. Behan
deld worden de Action Française, 
het Italiaanse fascisme en het na
tionaal-socialisme, telkens in vier 
hoofdstukken besproken. Vooral 
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het laatste krijgt veel aandacht. 
Een boek, dat behalve door zijn 
systematiek ook door ziin stilis
tische kwaliteiten de aandacht op 
zich vestigt. 

ALFRED FABRE-LUCE: Het proces 
"De GaulIe", Zuid-Hollandse Uit
geversmaatschappij, Den Haag 
(227 blz.) 

Het is een gevestigde traditie in 
Frankrijk, dat het einde van een 
oud en het begin van een nieuw 
regime gepaard gaat met specta
culaire processen. Voortbouwend 
op deze traditie heeft Fabre-luce 
een deels geromantiseerd (wat be
treft het einde van De GaulIe) 
deels op authentieke feiten geba
seerde beschouwing geschreven. 
Charles de GaulIe wordt door de 
schrijver alleszins aanvaardbaar 
getekend. Of de vraag, wat de be
weegredenen en de doelstellingen 
van de Franse president in werke
lijkheid zijn en wat zijn ware bete
kenis is voor nu en voor de toe
komst, door Fabre-luce juist be
antwoord is, zal de toekomst ons 
moeten uitwijzen. 

S. M. BOCHENSKI : Soviet Rus
sian Dialectical Materialism. 185 
pag. Uitgeverij D. Reidel Publish
Ing Company, Dordrecht, Hol
land. 

Telkenmale verrast de Reidel uit
geverij hen die zich met de bestu
dering van het dialektisch-materia
lisme of de Sowjet-fi losofie bezig
houden met werken die op dit ge
bied van wezenlijk belang zijn. Dit 
boek - een vertaling van het oor
spronkelijke "Der Sowjet-Russische 
Materialismus" - is een schets van 
de bronnen, geschiedenis, geest en 
leer van het hedendaagse Sowjet-
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Russische dialektisch materialisme. 
Het behandelt deze onderwerpen 
op duidelijke en overzichtelijke 
wijze. De betekenis van lenin voor 
deze filosofie wordt in het histo
risch gedeelte duidelijk geschetst. 
Dit gaat gepaard met een konfron
tatie met het karakter van de eer
ste leider van de Sowjet-staat. Van
uit de emotionaliteit van lenin's 
wezen wordt een lijn getrokken 
naar ziin filosofische opvattingen. 
Hetzelfde, maar in mindere mate 
doet Bochenski ten aanzien van 
Stalin. Ook de plaats van de partij 
in het filosofische systeem komt 
ter sprake. 
In het systematische deel wordt de 
diamat als filosofisch stelsel ver
klaard. 

HElMUT DAHM: Die Dialektik 
im Wandel der Sowjetphiloso
phie. 152 pag. Uitgeverij Verlag 
Wissenschaft und Politik, Köln. 

Dahm's boek behandelt dezelfde 
materie als Bochenski, maar ver
trekt van een ander uitgangspunt. 
legt Bochenski de nadruk op de 
groei, de ontwikkeling van de dia
mat, Dahm houdt zich voornamelijk 
bezig met de groei in de ontwikke
ling der afwijkingen. In dit opzicht 
is hier dan ook sprake van een 
historisch werk, meer dan van een 
systematische benadering van de 
diamat. 
Door de beschrijving van de ont
wikkelingen der afwijkingen vlecht 
Dahm kritiek die berust op de 
raadpleging van een uiterst uitge
breide en uitgewogen literatuur. 
Wij willen niet beweren dat Dahm's 
boek als een aanvulling op Bo
chenski gezien kan worden. Het is 
meer een twee-eenheid. Beide wer
ken zijn onmisbaar. 
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I(ennedy en de wereld van 

morgen 

P resident Kennedy is dood en de wereld kan het soms nog maar 
nauwelijks geloven. Zelden, misschien wel nooit in de geschiedenis, 

heeft de dood van een staatsman zo'n verbijsterende schok veroorzaakt. 
Er zijn in die eerste weken nadat in Dallas de fatale schoten vielen 

aan het gebeuren talloze commentaren gewijd. Zij hebben, alhoewel ge
nuanceerd in hun waardering voor de overleden president veelal toch 
één ding gemeen: het gevoel dat er een man is heengegaan, die zich 
in de drie jaren van zijn presidentschap een zeer eigen plaats had 
veroverd in de harten van miljoenen mensen. Niet alleen omdat presi
dent Kennedy een sympathieke verschijning was, die door zijn manier 
van optreden de mensen voor zich wist te winnen. Dit was een kenmerk, 
dat hij deelde met vele anderen. 

Maar die eigen plaats bezette hij door een zeldzame combinatie van 
eigenschappen. Een combinatie van geloof en karakter, van vastberaden
heid en voorzichtigheid, van scherpe intelligentie en van het vermogen 
achter de feiten steeds de mensen te zien. 

Wie zich de uitspraken van president Kennedy opnieuw voor de geest 
haalt, wie zijn redevoeringen herleest en de hoogtepunten van zijn korte 
carrière aan zijn gedachten laat voorbij gaan, zal moeten erkennen, dat 
het hier inderdaad ging om een combinatie die maar zeer zelden in één 
mens wordt aangetroffen. Men heeft deze miljonairszoon wel verweten, 
dat hij zich meer door macht dan door beginselen heeft laten leiden, 
en dat hij daarbij handig gebruik heeft weten te maken van de moderne 
communicatiemiddelen en van de menselijke emoties. Zeer zeker, hij 
was een ambitieus man, hij heeft het presidentschap van het machtigste 
land ter wereld beslist begeerd en hij maakte in het begin van zijn 
ambtsperiode ook de indruk van opportunisme. Maar zijn ambities waren 
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gezond en hij heeft bewezen een man van karakter te zijn. Als kind 
van zijn tijd schuwde hij de moderne publikatiemidelen niet, maar hij 
heeft er een beheerster gebruik van gemaakt dan sommige andere 
staatslieden. President Kennedy heeft voortdurend gepoogd de doelein
den van zijn politiek duidelijk en helder voor te stellen. Zijn persconfe
renties waren in dit opzicht sprekende voorbeelden. Hij heeft er ook 
geen geheim van gemaakt, dat hij trots was op zijn vrouwen dat 
hij zeer veel van haar hield. Hij maakte ef nog minder een geheim 
van, dat hij zijn kinderen liefhad en dat hij zijn gezin een kostbaar bezit 
achtte. Zowel in het een als in het ander bewees hij een groot president 
en een goed mens te zijn. 

President Kennedy behoorde tot de grootste staatslieden van deze tijd. 
Dat is een eer, die men hem zonder terughoudendheid kan geven. Ook 
als men zich realiseert, dat hij slechts drie jaar zijn ambt heeft mogen 
vervullen. Drie jaren, die gekenmerkt werden door tegenslagen. De con
servatieve onwil van het Congres vermocht niet altijd zijn vermogen 
tot aanpassing te volgen. Want dit was wel een van zijn hoofdthema's: 
er is een absolute noodzaak zich aan veranderingen aan te passen. 
In een land, waar uitersten e:kaar zo dicht raken, moest dit wel tot 
spanningen aanleiding geven. De president vreesde die spanningen niet. 
Zijn wet op de burgerrechten bewees dit. 

Voor ons wegen wel het zwaarst zijn opvattingen over en de resul
taten van zijn buitenlandse politiek. 

In aanmerking genomen de korte tijd, waarin Kennedy aan de Weste
lijke politiek leiding gaf, moet men erkennen, dat hij een welhaast 
bovenmenselijke prestatie heeft geleverd. Voor ons treedt wellicht juist 
hier die zeldzame combinatie van eigenschappen het duidelijkst aan de 
dag. President Kennedy had niet alleen oog voor de politiek-militaire 
aspecten van zijn tijd, maar evenzeer voor de economische. Zijn inzicht 
in de economische integratie bracht onder de naam Kennedy-ronde een 
concreet initiatief tot leven, gebaseerd op de theorie van het "Atlan
tisch Deelgenootschap". Zijn voorstel tot uitbreiding van de handel tussen 
Amerika en Europa getuigde van moed. Nieuwe economische structuren, 
internationalisatie van het economisch beleid verwerven nu eenmaal 
moeilijk het inzicht van zulke grote landen als de Verenigde Staten. 
De president is hier zijn land in alle opzichten voorgegaan. 

"Wij moeten niet onderhandelen uit vrees, maar ook geen vrees hebben 
te onderhandelen". In deze woorden van de overleden president ligt een 
stuk beleid op gesloten, waaraan hij in zijn korte ambtsperiode nadrukke· 
lijk gestalte heeft gegeven. Wellicht dat hij in het begin van zijn ambts
periode teveel verwacht heeft van de mogelijkheden tot toenadering met 
de Sowjet-Unie. Zijn gesprek met Chroestsjof in Wenen werd wel uitge
legd als een overwinning voor de laatste. Chroestsjof zou de jonge pre
sident hebben overbluft. Dat moge waar zijn geweest, maar Kennedy 
heeft hieruit zijn les getrokken. Het getuigde van de grootheid van zijn 
visie, dat hij daarbij niet tot het andere uiterste overging. Kern van 
zijn beleid bleef op basis van het machlsevenwicht te blijven zoeken 
naar mogelijkheden tot ontspaning, zonder daarbij verder te gaan dan 
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de belangen van de vrije wereld toelieten. Hij liet zich niet door de 
Sowjet-Unie in een bepaalde richting voortdrijven, maar volgde welbe
wust de lijn van zijn eigen conseptie. 

Twee feiten demonstreerden deze conseptie zeer duidelijk: het optreden 
van president Kennedy in de Cubaanse affaire en de totstandkomnig van 
het kernstopverdrag. Het eerste een voorbeeld van onverschrokkenheid 
in een beslissende situatie, het andere een blijk van zijn vermogen om 
een juist gebruik te kunnen maken van beperkte mogelijkheden in een 
zeer gecompliceerde situatie. Het laatste was niet mogelijk geweest zon
der het eerste. President Kennedy heeft de Russische leider in de Cu
baanse affaire niet harcler aangepakt dan strikt noodzakelijk was. Het 
was zijn bedoeling aan te tonen dat hij het ernstig meende, niet om 
Chroestsjof te vernederen. Daarmede bleef de weg voor onderhandelin
gen open, die uiteindelijk naar de kernstop leidde. Vanaf dit ogenblik 
was ook voor Chroestsjof de leuze van de coëxistentie een hard feit. 

De balans van president Kennedy's korte bewind kan de wereld dus 
zeer positief achtten. Op het moment, dat hij stierf liet hij deze 
wereld niet achter in een gevaarlijke crisis, was een redelijke mate 
van ontspanning bereikt en was op basis van het machtsevenwicht be
weging gebracht in de schier uitzichtloze situatie terzake van de ont
wapeningsbesprekingen. 

De president heeft niet meer de tijd gehad het politiek-militaire aspect 
van zijn Atlantische conseptie nader uit te werken. De plannen voor 
een multilaterale kernmacht zijn vaag gebleven en hebben ook in hun 
rudimentaire vorm veel weerstand ontmoet. Het is niet te voorspellen 
in hoeverre in het komende jaar er in deze plannen verder tekening 
zal komen. 

Ook op dit aspect echter is voldoende duidelijk het licht gevallen 
van de totale visie van de president op de wereldproblemen. Hij zag en 
begreep, dat Europa een duidelijker recht van medespreken in kernzaken 
wilde. Hij zag en begreep evenzeer de geweldige omvang van deze pro
blematiek. Steeds weer vroeg hij aandacht voor het feit, dat slechts 
inzicht en rede de uitweg kunnen wijzen uit complicaties. Hij wees 
schijnbaar eenvoudige en gemakkelijke oplossingen van zich af. Wat hij 
wilde was een begin maken van een ontzaglijke taak: de wereld tot 
een bewoonbare plaats voor allen te maken. 

Het is goed in dit verband te herinneren aan wat hij in Dallas had 
willen zeggen: "In een wereld van ingewikkelde en voortdurende pro
blemen, in een wereld vol teleurstelling en ergernis, moet Amerika ge
leid worden door lichten van inzicht en rede. Zo niet, dan zullen zij, 
die de retoriek van de werkelijkheid en het plausibele met het mogelijke 
verwarren de overhand krijgen met hun schijnbaar snelle en eenvoudige 
oplossingen." 

Zo verloor de wereld in deze mens een persoonlijkheid, die ondanks 
zijn tekortkomingen, opnieuw de lichten kon ontsteken van de hoop op 
een volkerengemeenschap, die vrij van zorg en ellende in veiligheid 
en vrede aan zijn bestaan kan bouwen. Evenals Paus Johannes XXIII 
in zijn encycliek "Pacem in Terris" heeft president Kennedy het vredes-
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vraagstuk in de wereld een andere dimensie gegeven. Beiden hebben 
de mensheid daarmede een onschatbare dienst bewezen. 

Wij gedenken in hem een waarachtig groot man, die zoals hij zei 
"niet ijverde voor een gemakkelijke bevrijding, die geen "lege beloften" 
deed, maar vast geloofde in de stelling "dat alle mensen vrij moeten 
zijn en alle mensen het recht van vrije keuze moeten hebben". Deze 
geloofsbelijdenis legde hij nog maar enkele maanden geleden af in de 
St. Paulskerk te Frankfurt a.d. Main, waaraan hij toevoegde: 

"Wij kunnen voortgaan in het vertrouwen dat ontsproten is aan het 
behaalde succes en met de vaardigheid, die de ervaring ons heeft ge· 
leerd. Laten wij bij het voortschrijden moed puten uit de zekerheid dat 
wij niet alleen door gevaar en noodzaak verenigd zijn, maar ook door 
hoop en doelstelling. Want wij weten nu dat vrijheid méér is dan afwij
zing van dwingelandij - dat welvaart méér is dan een vlucht uit ar· 
moede - dat deelgenootschap méér is dan deling in macht. 

Het is bovenal een groot door mensen ondernomen avontuur, dat 
betekenis, overtuiging en een doel moet hebben - en omdat dit in uw 
land en het mijne, in alle landen van het bondgenootschap, het geval 
is, worden wij geroepen tot een verheven nieuwe missie. Geen missie 
van louter zelfverdediging - want dat is middel, geen doel. Het is ook 
geen missie van willekeurige macht - want wij verwerpen het denk
beeld dat het ene land het andere zou overheersen. 

Onze missie is het scheppen van een nieuwe sociale orde, gegrond 
op vrijheid en gerechtigheid, waarin mensen meester van hun lot zijn, 
waarin staten de dienaren van hun burgers zijn en waarin alle mannen 
en vrouwen een beter leven kunnen scheppen voor zichzelf en voor 
hun kinderen. 

Om deze visie te realiseren moeten wij bovenal streven naar een 
wereld van vrede - een wereld waarin de volken samenleven in weder
zijdse achting en samenwerken in eerbied voor elkaar - een wereld 
waar vrede geen tussenspel tussen oorlogen is, maar een prikkel voor 
scheppende arbeid. 

Wij zullen zo'n vrede niet vandaag en ook niet morgen beleven. De 
hinderpalen zijn daarvoor te groot en dreigend. Maar het streven naar 
een vreedzame wereld moet - vandaag en morgen - onze besluiten 
vorm geven en onze bedoelingen bezielen. 

Als wij dat doen zijn wij allen idealisten en visionairen. Laat niemand 
van deze Atlantische generatie kunnen zeggen dat wij visie en idealen 
aan het verleden overlieten of dat wij streven en vastberadenheid aan 
onze tegenstanders lieten. 

Wij zijn reeds te ver gekomen, wij hebben ons te veel offers getroost 
om ons nu niet meer om de toekomst te bekommeren. En wij moeten 
altijd denken aan wat Goethe ons heeft gezegd - dat de hoogste wijs
heid, het beste dat de mensheid ooit gekend heeft, het inzicht is dal 
"alleen hij de vrijheid en het leven verdient, die ze dagelijks moet 
veroveren." 

DE REDACTIE 

312 

AI 
Wijn 
tratiE 
vragE 

1. a 
zien! 

de g 

b) I1 

wens 
van 

2. Ir 
welkl 
zijn 1 

In dl 
de n 
gere( 
van 
de ir 
geda, 
zo g 
verar 
lijke 
Top 
tot n 
miSSIE 

ceerd 
van ! 

als d 
meral 
band 
voor~ 

matie 



--., 't,', 

Bestuursvoorzieningen voor 

stedelijk~e concentraties 
DOOR MR. J. A. BOEREN 

A Is geschrift nr. 126 publiceerde het Centrum voor Staatkundige Vor
ming onder bovenstaande titel het rapport van de commissie-van 

Wijnbergen, dat gewijd is aan de bestuurssituatie in stedelijke concen
traties. Het bestuur van het Centrum verzocht de commissie de volgende 
vragen te willen beantwoorden: 

1. a) Behoeft de wettelijke organisatie van het plaatselijk bestuur her
ziening in verband met de ontwikkeling van stedelijke concentraties, die 
de grenzen van gemeenten overschrijden? 

b) Indien de commissie instelling van bovengemeentelijke lichamen ge
wenst acht, welke is dan haar zienswijze omtrent een wettelijke regeling 
van deze lichamen? 

2. Indien de stichting van nieuwe steden noodzakelijk wordt geacht, 
welke bestuursvoorzieningen zouden dan naar de mening der commissie 
zijn te treffen? 

In deze vragen ligt een duidelijk accent op de wettelijke regeling van 
de nodig geoordeelde voorzieningen. De commissie heeft zich uiteraard 
gerealiseerd, dat deze eerst geformuleerd kan worden aan het einde 
van een denk-weg over de gemeentelijke indeling in het algemeen en 
de invloed daarop van het concentratieverschijnsel in het biizonder. Deze 
gedachtengang nu wordt in het rapport slechts zeer summier gegeven, 
zo goed als beschouwingen over dááraan weer ten grondslag liggende 
veranderingen welke zich met betrekking tot het karakter der plaatse
lijke samenleving voltrokken hebben. De proefschriften van Van der 
Top en Brasz en de daar vermelde literatuur bieden overvloedig stof 
tot nadere bestudering van deze punten. 1) Ook overigens heeft de com
missie zoveel mogelijk herhaling van wat reeds eerder werd gepubli
ceerd willen vermijden.2) Ten slotte heeft de commissie zich onthouden 
van gedetailleerde beschouwingen over de concentratieproblematiek zo
als deze zich voordoet b.v. aan de Rijn- en IJmond, in de Haagse agglo
meratie, en rond Amsterdam en Eindhoven. Deze beperking houdt ver
band met de duidelijke algemene formulering van de aan de commissie 
voorgelegde vragen, en met de uitdrukkelijke uitsluiting van de proble
matiek rond "het Westen des lands". 
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In een inleidend hoofdstuk motiveert de comlssle het door haar als 

algemeen uitgangspunt uitdrukkelijk vooropgeplaatste inzicht, dat de 
staat, welks taak het is de gemeentelijke indeling te regelen, deze 
thans nog minder dan vroeger - als overgeleverd erfgoed behoort te 
conserveren. Voor dit standpunt pleiten verschillende overwegingen: 

a. de overgeleverde indeling berust voor een niet onaanzienlijk gedeelte 
nog steeds op geheel andere bestuursvormen dan die welke de Gemeente
wet voorziet; 

b. het plaatselijk bestuur heeft - geheel in overeenstemming met ver
anderingen welke zich aan de plaatselijke samenleving voltrokken heb
ben - aCin couleur locale ingeboet; 

c. de onderlinge samenhang van bestuurstaken heeft het verschijnsel 
van het "intercommunalisme" zozeer doen toenemen, dat de openbaar
heid van het bestuur (en daarmede het actieve plaatselijk burgerschap), 
één van de grote winstpunten vail Thorbecke's Gemeentewet, ernstig 
in gevaar komt; 

d. het "werkzame staatsburgerschap" van Thorbecke ontvangt zijn in
spiratie thans veel minder vanuit de, tot in het plaatselijk bestuur door
werkende, betrokkenheid bij het plaatselijke gemeenschapsleven, en veel 
meer vanuit een breder gericht saamhorigheidsbesef, met name in zoverre 
het zich intensief georiënteerd ziet op wereldvraagstukken. 

Dit alles betekent niet, dat men het plaatselijk bestuur zoals dat in 
Nederland is gegroeid zou moeten opgeven. Het kan wel betekenen, dat 
men de rechtsgrond, in de zin van het "richtiges Recht", de verant
woording van het waarom en hoe m.b.t. het plaatselijk bestuur opnieuw 
moet overwegen. Zelfs indien men aanvaardt dat de gemeenten consti
tutionele (i.c. zelfs positief-rechtelijk bepaalde) organen zijn, delen van 
de staatkundige organisatie welke door de Grondwet worden beheerst, dan 
nog dient men een verantwoording te zoeken voor elke ingreep in het 
gemeentewezen, de gemeentelijke indeling niet uitgezonderd. De com
missie geeft deze verantwoording niet explicite: zij duidt haar slechts 
aan wanneer zij in hoofdstuk Vonder B (pag. 21) in verband met de 
wijziging van gemeentegrenzen zegt, dat "in gevallen waarin samensmel
ting van gemeenten als een voor de hand liggende oplossing van be
stuursmoeilijkheden kan gelden, geen aanslag behoeft te worden gepleegd 
op waarden welke het persoonlijk leven van de burgers rechtstreeks 
beinvloeden". Eertijds representeerde de gemeente plaatselijk het gezag: 
de arm van de staat reikte technisch veel minder ver dan thans. Dit 
gezag beheerste goeddeels het leven van de plaatselijke gemeenschap: 
de differentiëring daarvan was, landelijk gezien, zo groot, dat een te 
centralistisch bestuur de eigen waarden dier gemeenschappen gemakke· 
lijk in gevaar kon brengen. Deze eigen waarden waren inderdaad ook 
in hoge mate lokaal bepaald, èn naar inhoud èn naar belevingskader. 
Thans is de plaatselijke samenleving als gemeenschap van veel minder 
belang. De mensen zijn meer mobiel dan vroeger, de gemeenschappen 
zijn opengebroken; voor vele eertijds in belangrijke mate lokale bindin-
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gen zijn ruimere geografisch gespreide contacten en zelfs landelijke ver
banden in de plaats gekomen. De hiermede samenhangende, in het al
gemeen uitgedunde betekenis van het gemeentelijk bestuur voor de plaat
selijke gemeenschap heeft voor de "philosophy" van de gemeente, ge
meentelijke autonomie, gemeentelijke indeling vele gevolgen. Een daar
van is wel, dat onder de eisen waaraan het "aangepast zijn" van het 
plaatselijk bestuur dient te worden getoetst zonder bezwaar veel minder 
betekenis behoeft te worden gegeven aan de belangen van de lokale ge
meenschap en veel meer aa'l m.n. technische eisen welke het openbaar 
bestuur landelijk, provinciaal en regionaal stelt. Dat daarbij onderscheid 
dient te worden gemaakt tussen de steden en het platteland ligt hierin 
mede besloten.3) In dit alles ligt mede besloten dat zij, die op nationaal 
niveau in zaken betreffende de gemeentelijke indeling hebben te beslis
sen, dienen te staan boven vaak zuiver emotionele bewegingen van plaat
selijk chauvinisme, welke zich telkens weer keren tegen wijzigingen van 
de territoriale begrenzing der gemeenten. Het behoeft op zich geen ver
wondering te baren, dat het bij het merendeel van de bevolking slui
merende plaatselijke burgerschap wakker wordt wanneer het bed opnieuw 
wordt gedekt; de ervaring leert evenwel, dat even vaak de gestoorde 
slaap spoedig wordt voortgezet. 

In ieder geval is de wijziging van gemeentegrenzen in vele gevallen 
een moeizame operatie. Ook met betrekking tot stedelijke concentraties 
is reeds gebleken, dat men niet licht tot een beslissing komt als het 
erom gaat bestuursorganisatorisch de consequenties te trekken als de 
concentraties er eenmaal zijn. In hoofdstuk II heeft de commissie zich 
dan ook de praealabele vraag gesteld of de regering door een doelbewust 
ingrijpen het ontstaan van concentraties al dan niet in handen dient 
te houden. De vraag welke bestuursinstrumenten de regering thans nog 
zou kunnen hanteren is niet eenvoudig te beantwoorden. Volkomen pas
siviteit is uit den boze, doch het voeren van een actief vestigingsbeleid 
heeft grote bezwaren en planologische maatregelen blijken onder druk 
van een voortgaande groei niet stand te houden. Mogelijk leidt een 
doelbewust spreidingsbeleid gemakkelijker tot beheersing van de concen
tratietendens dan b.v. een prohibitief vestigingsbeleid. 

Ten einde de aan haar voorgelegde vraagstelling enigermate af te 
bakenen heeft de commissie drie groepen van gemeenten onderscheiden 
waar zich het verschijnsel van stedelijke concentraties op enigerlei wijze 
voordoet.4) 

De eerste groep betreft de kleine en middelgrote steden, die buiten 
haar grenzen groeien. De commissie heeft hierin onderscheiden: 

a. steden die functioneel buiten ~aar grenzen groeien, in deze zin, dat 
haar accommodaties streekfuncties vervullen (de Z.g. centrumgemeenten). 
Hoewel zich bij deze gwep het concentratieverschijnsel als regel niet 
zal voordoen, eist de Jegionalisatie" van bestuursvoorzieningen onge
twijfeld zekere vormen van gecoördineerd bestuur. Dit kan worden uit
geoefend door organen van hoger toezicht doch ook door de gemeenten 
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zelf, b.v. door de vorming van een regionale welvaartsstichting; van de 
intensiteit der regionalisatie zal afhangen of ook hier districtsvorming 
aangewezen is. 

b. steden wier bebouwing de grenzen van de gemeente is genaderd. 
De commissie is van mening, dat in dergelijke gevallen dient te worden 
gekozen tussen drie mogelijkheden: 
ofwel bevriezing van de territoriaal volgebouwde gemeente binnen de 
haar gestelde grenzen; ofwel grenswijziging, c.q. fusie van gemeenten; 
ofwel districtsvorming. 

Van de aard der betrokken gemeente en haar functie in de streek zal 
het afhangen of de staat haar grenzen ongewijzigd zal laten dan wel 
haar verdere groei mogelijk zal maken. De ook hier bepleite districts
vorming doet zien, dat de commissie het district niet reserveert voor 
de grote steden en het haar omringende gebied, doch als een van de 
normale vormen van plaatselijk bestuur in onze staatkundige organisatie 
aanvaard zou willen zien. 

De bestuursvoorzieningen met betrekking tot conurbaties 5) behoeven in 
het algemeen minder ingrijpend te zijn dan bij de hierna te bespreken 
derde verschijningsvorm van stedelijke concentraties. De conurbaties ge
ven, zij het op veel groter schaal, ongeveer het beeld te zien van de 
hierboven genoemde gemeenten, die functioneel ook het omliggende ge
bied bestrijken. Het rapport wijst ook voor de conurbaties op dezelfde 
behoeften en mogelijkheden voor gecoördineerd bestuur en de eventuele 
wenselijkheid van districtsvorming. 

Het grootste gedeelte van het rapport is gewijd aan "de grote en 
zeer grote steden of agglomeraties welke niet voldoende territoir meer 
tot hun beschikking hebben··.6) De commissie bespreekt drie mogelijkheden 
om de dan rijzende problemen het hoofd te bieden. 

a. de stichting van een satellietstad acht de commissie In Nederland 
in het algemeen niet aanbevelenswaardig. Ons land is zo klein, dat 
ook het gebied gelegen tusen de oude en de nieuwe stad dienstbaar 
zou worden aan stedelijke functies. Aan uitbouw van de oude stad, 
of van bestaande woonkernen op zekere afstand daarvan geeft de com
missie de voorkeur. 

b. fusie van gemeenten of wijziging van gemeentegrenzen: "Uiteraard 
- aldus het rapport, p. 22 - blijft een fusie van grote gemeenten met 
name administratief een forse operatie, doch het is voor de commissie 
geen vraag of deze in een aantal gevallen verkieselijker is dan de 
verdubbeling van bestuur op een veelal toch vrij homogeen woon- en 
werkgebied, waaraan men, bij welke districtsvorming dan ook, niet ont
komt." De commissie zegt in dit verband met name, dat zij niet beducht 
is voor zeer grote steden: "Voor een wegens haar grootte onbestuurbare 
stad behoeft men in Nederland vooralsnog niet al te bevreesd te zijn" 
(p. 22). Argumenten voor deze bewering worden niet gegeven. De vraag 
naar de optimale grootte van een stad valt niet te beantwoorden. Even
min is echter bewezen, dat een zeer grote stad onbestuurbaar zou moeten 

316 

}!:i ' 

zi; 
10 
bE 
dE 
bi 

c. 
mi 
ne 

1 ) 
19 
le 
2) 
Hl 
3) 
nc 
vc 
ne 
4) 
zij 
5) 
hu 
(p 
6) 
he 



zijn: in het buitenland kan men voorbeelden vinden, die deze bewering 
logenstraffen. Wel meent de commissie dat voor dergelijke steden de 
bewegingsvrijheid groter, de bestuurskracht parater zou moeten zijn, dan 
de geldende Gemeentewet toestaat. Bovendien eist de bestuursgeleding 
binnen dergelijke steden bijzondere aandacht. 

c. juist dit laatste punt heeft de commissie mede gebracht tot haar 
mening, dat districtsvorming een reëel alternatief naast fusie zou kun
nen zijn. 

(wordt vervolgd) 

1) G. J. van der Top, Samenvoeging van gemeenten; ac. prfs. Utrecht, 
1960; H. A. Brasz, Veranderingen in het Nederl. Communalisme; ac. prfs. 
leiden, 1960. 
2) Men zie met name het praeadvies van (prof.) dr. S. O. van Poelje, 
Handelingen N.J.V. 1959, deel I. 
3) Het zou ongetwijfeld zin hebben, indien het Centrum dit alles eens 
nauwkeurig deed formuleren; de beschouwingen hierover in hoofdstuk I 
van een veel oudere publicatie (Samenwerking van Gemeenten 1948) kun
nen thans veel meer genuanceerd worden geformuleerd. 
4) De commissie nam de onderscheidingen over welke van Poelje in 
zijn reeds vermelde praeadvies op pag. 14 formuleerde. 
5) "verschillende bebouwde kommen, mèt het gebied waarover deze 
hun invloed uitoefenen, d.w.z. nog niet aaneengegroeide bewoningskernen" 
(pag. 18). 
6) Dit is "het verschijnsel van de over de verschilende gemeentegrenzen 
heen samengegroeide bebouwde kommen" (pag. 20). 
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Wet op de bejaardenoorden 

DOOR MR. JOH. G. A. JANSSEN 

W anneer op 1 januari 1964 de Wet op de Bejaardenoorden in zijn 
geheel inwerking zal zijn getreden is hiermede de eerste wettelijke 

regeling, welke zich uitsluitend richt tot het terrein van de beiaarden
zorg, tot stand gekomen. 

Deze wet (staatsblad nr. 18-1963) heeft ten doel de bejaarden, die in 
een bejaardenoord zijn opgenomen te beschermen tegen de mistoestan
den welke in diverse pensions zijn aangetroffen, alsmede een goede ver
zorging van de bejaarden met waarborgen te omgeven, aldus de Memorie 
van Toelichting. Om deze doelstelling te bereiken wordt de mogelijkheid 
geschapen tot een vergaand ingrijpen in de structuur van de bejaarden
tehuizen. Alhoewel de groep bejaarden, waarom het in concreto gaat 
slechts op 6 à 8 procent van het totaal aantal bejaarden geraamd wordt, 
zal het een ieder duidelijk zijn, dat deze wet toch voorziet in een dringen
de behoefte. Immers de rapporten van de provincie Gelderland en Utrecht, 
welke de minister gestimuleerd hebben, blijkens de Memorie van Toe
lichting, alsmede het jongste raport (1962) dat de provinciale inspectie 
in Zuid-Holland publiceerde, laten niets aan duidelijkheid te wensen over 
ten aanzien van bestaande mistoestanden. Het is echter jammer, dat 
de minister door gebruik te maken van de nieuwe en neutrale term 
bejaardenoord, voorbijgaat aan het essentiële onderscheid dat er bestaat 
tussen de twee categorieën verzorgingsinstellingen, namelijk de winst
beogende en niet-winstbeogende. De provinciale rapporten constateerden 
de mistoestanden met name in de eerste categorie. De minister gaat 
aan dit onderscheid geheel voorbij en verklaart de wet van toepasing 
op de bejaardenoorden, waaronder dan verstaan dient te worden elke 
inrichting waarin ten minste 5 bejaarden duurzaam huisvesting en gehele 
of gedeeltelijke verzorging ontvangen. Ofschoon wij voor de ministeriële 
drang alle tehuizen en pensions onder een gemeenschappelijke noemer 
te brengen begrip kunnen opbrengen, hadden wij toch verwacht, dat van 
regeringswege meer van gevoel voor differentiatie blijk zou zijn gegeven. 
Op instignatie van diverse leden der Staten-Generaal is zulks bij de 
mondelinge behandeling geschied doch in de wettelijke regeling komt 
dit niet tot uitdrukking. Men wil thans hopen dat de met de uitvoering 
belaste organen t.a.v. de niet-winstbeogende tehuizen een zeer gematigd 
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beleid zullen voeren. Immers men mag ervan uitgaan dat deze categorie 
tehuizen welke uit charitatieve of sociale overwegingen op kostprijsbasis 
werkzaam zijn, eigener beweging al het mogelijke doen om een goede 
verzorging zeker te stellen. Een wettelijke regeling is voor hen niet 
urgent. 

De wet, welke steunt op de ervaring opgedaan in diverse provincies 
die reeds een verordening op dit terein hadden, geeft het raam aan 
waarbinnen de provinciale autoriteiten, aan wie de uitvoering is opge
dragen, hun taak hebben te vervullen. Ter bereiking van de gestelde 
doeleinden zullen Provinciale Staten regels stellen ten aanzien van de 
bejaardenoorden, welke in elk geval betrekking zullen hebben op de na
volgende punten: 
- de vrijheid van de bejaarden hun leven naar eigen inzicht in te 
richten 

de hygiëne en de zorg voor de gezondheid 
de veiligheid 
het aantal, de bekwaamheid en de geschiktheid van perso:1eel werk
zaam in de bejaarden 
de inrichting van het gebouw 
de boekhouding. 

Het college van Gedeputeerde Staten krijgt de taak erop toe te zien 
dat er een billijke verhouding bestaat tussen de gevraagde prijs en 
de geboden huisvesting en verzorging. Als gevolg van de toeziende taak 
krijgt G.S. de bevoegdheid om aanwijzingen te geven aan de houder 
van het bejaardenoord, welke kunnen resulteren in sluiting bij nalatigheid 
de aanwijzingen op te volgen. Deze procedure is met veel waarborgen 
omgeven: alvorens een aanwijzing te geven moet G.S. de houder, het 
college van B en W, alsmede een nieuw te creëren adviescommissie 
raadplegen. Terwijl van een gegeven aanwijzing steeds beroep openstaat, 
in laatste instantie op de Kroon. 

De regels welke G.S. geeft t.a.v. de gevraagde prijs zijn onderworpen 
aan goedkeuring door de Kroon. Ter completering zij opgemerkt dat 
voor gemeenten, of een groep van gemeenten, waarin meer dan 50 
bejaardenoorden gevestigd zijn, de genoemde bevoegdheden van de pro
vinciale autoriteiten aan de gemeentelijke C.q. intercommunale organen 
kunnen worden opgedragen. 

DE PROVINCIALE VERORDENING 

Aan Provinciale Staten wordt de opdracht gegeven nadere regels te 
stellen t.a.v. de bejaardenoorden. Deze regels moeten minstens betrek
king hebben op de punten die de wet aangeeft en hierboven reeds 
vermeld zijn. 

De Staten kunen op tweeërlei manier in deze te werk gaan. Ener
zijds kunnen zij een nadere detaillering geven van de punten, anderzijds 
kunnen zij een zeer algemene formulering geven, waarbij de genoemde 
punten als basis dienst doen. 

In de praktijk komen beide categorieën verordeningen voor. Er zijn 
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provinciale verordeningen die detaillistisch opsommen aan welke eisen 
de exploitanten van een bejaardentehuis alsmede het tehuis, moeten vol
doen. Bij wijze van voorbeeld zij vermeld dat t.a.v. de hygiëne als eis 
gesteld wordt dat de verzorgde minstens éénmaal per week gebaad wordt, 
de grootte van de aanwezige linnenvoorraad wordt aangegeven, het 
verstrekken van schoon linnengoed: éénmaal per week 2 badhandoeken 
en 2 washandjes, t.a.v. de bouwen inrichting, het vereiste sanitair, 
de oppervlakte van de verblijfsruimten. In sommige gevallen worden zelfs 
zaken geregeld welke beter in een intern huishoudelijk reglement kunnen 
worden ondergebracht. In geval van een algemeen geformuleerde ver
ordening, wordt volstaan met een herhaling van de door de wet gestelde 
eisen. Het geven van gedetailleerde regels wordt dan opgedragen aan 
G.S. Bij wijze van voorbeeld zij vermeld een bepaling als: G.S. stellen 
richtlijnen t.a.v. de vrijheid van de bejaarden, hun leven naar eigen 
inzicht in te richten. 

Hoewel men bezwaar kan hebben tegen een gedetailleerde regeling, 
biedt deze toch het voordeel dat de exploitanten weten aan welke eisen 
zij moeten voldoen. Als men overgaat tot een algemeen geformuleerde 
verordening dan heeft men het voordeel dat men regels kan stellen 
aangepast aan elke concrete situatie. Men ontkomt dan aan het bezwaar, 
dat veel ontheffingen verleend zullen moeten worden. Immers het is 
niet goed mogelijk snel veranderingen aan te brengen ter voldoening 
aan de gestelde eisen bv. t.a.v. sanitaire voorzieningen, trappen, etc. 
Door het verlenen van ontheffingen komt men in dezen dan de betrok
kenen tegemoet. Uit een oogpunt van een soepele beleidsvoering is het 
verklaarbaar dat gekozen wordt voor een algemeen geformuleerde ver
ordening. Echter rijzen er diverse vragen. Allereerst kan men zich af
vragen of de Provinciale Staten bevoegd zijn tot een dergelijke delegatie 
van rege!gevende bevoegdheid, nu de wet uitdrukkelijk voorschrijft dat 
Provinciale Staten deze regels geven (art. 7). Een dergelijke delegatie 
is volgens ons zelfs ongeoorloofd. Deze weg opent de mogelijkheid van 
een willekeur van G.S. bij het vaststellen van de eisen. In het eerste 
geval zijn deze eisen door de Staten geformuleerd en liggen dus vast. 
Wanneer deze eisen niet vastliggen en van geval tot geval zullen variëren, 
ontstaat voorts strijd met de bij de behandeling van de wet uitgesproken 
gedachte, dat de betrokkenen de beleidslijn moeten kunnen kennen. 

Een dergelijk algemeen geformuleerde verordening schept een onzeker 
klimaat. Temeer nu een beroepsmogelijkheid tegen regels die G.S. op 
grond van deze gedelegeerde bevoegdheid geven, niet bestaat. Een der
gelijke delegatie komt ook voor in enige gedetailleerde verordeningen, 
waarbij dan aan G.S. de bevoegdheid wordt gegeven nadere regels te 
geven, indien en voorzover dit nodig mocht zijn. Hier gelden uiteraard 
dezelfde bezwaren. De praktische moeilijkheid zal zijn dat de tehuizen 
niet weten welke maatstaven de provinciale autoriteiten hanteren zodat 
een oriëntering hierop en een aanpassing uit eigen beweging niet mogelijk is. 

Meer bevredigend is dan ook een systeem, waarbij Provinciale Staten 
een gedetailleerde verordening vaststellen, doch er vanuit gaan, dat de 
hierin gestelde eisen slechts voorschriften zijn waaraan de exploitanten 
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in de toekomst zullen moeten gaan voldoen, doch welke in eerste instantie 
bedoeld zijn als een interne beleidsbepaling voor G.S. bij de uitoefening 
van het toezicht. Langs de weg der geleidelijkheid zal op realisering 
van deze normen worden aangedrongen. Aldus kunnen door G.S. geen 
nieuwe eisen gesteld worden, terwijl de soepelheid van het beleid ge
waarborgd is. 

DE PROVINCIALE COMMISSIE 

Ter advisering van G.S. bij haar taak ter uitvoering van genoemde 
wet, wordt een Adviescommisie in het leven geroepen. De samensteling 
van deze commissie wordt overgelaten aan het college van G.S. De 
wetgever heeft niet zover willen gaan om in de wet op te nemen, welke 
personen in deze commissie zitting zullen hebben. Bij de schriftelijke 
en mondelinge behandeling is door diverse Kamerleden aangedrongen 
op een dergelijke bepaling. De Kamerleden vreesden dat het particulier 
initiatief m.n. vertegenwoordigers van organisaties van bejaardentehui
zen, in deze commissie geen plaats zouden krijgen. De minister wilde 
op grond van diverse overwegingen niet tot een dergelijke regeling over
gaan, doch sprak wel zeer duidelijk de wenselijkheid tot opname van 
vertegenwoordigers van genoemde organisaties uit. De praktijk heeft zich 
hierbij niet aangesloten. In slechts enkele commissies is een dergelijke 
representant opgenomen. Hetgeen te betreuren is. Imers wie kan beter 
oordelen over de problematiek dan hij, die dagelijks met talloze facetten 
van deze problematiek geconfronteerd wordt. Hopelijk zal de commissie 
zulks zelf inzien en toch tot een goed samenspel met de desbetreffende 
organisaties weten te komen. 

Het geheel overziende moet gezegd worden dat de wet voorzi~t in 
een behoefte. De wet geeft echter slechts het raam aan, waarbinnen 
nadere regels door de provinciale autoriteiten worden gegeven. T.a.v. 
deze regels, alsmede t.a.v. het toezicht zoals dat in de praktijk zal wor
den geconcretiseerd, mag men hopen op een prudent optreden der auto
riteiten. Er dient een samenspel te komen tussen genoemde autoriteiten 
en de tehuizen via hun organisaties. Waneer dit mogelijk is, mag erop 
gerekend worden dat aan enige bezwaren voldaan zal kunnen worden. De 
niet-winstbeogende tehuizen kunnen dan rekenen op een begrijpend ge
hoor, terwijl tevens de religieuze, diaconale en sociaal-charitatieve in
stanties, welke met de verzorging belast zijn, meer recht zal worden 
gedaan. Een dergelijk samenspel zal dan resulteren in een goede ver
zorging van de in een tehuis opgenomen bejaarde. 
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Ontwi}(}(elingshulp en 

Missie en Zending 
DOOR Mag. Dr. J. G. STOKMAN O.F.M. 

E nkele jaren geleden heeft het Dag. Bestuur van de KYP een commis· 
sie ingesteld, die rapport moest uitbrengen over de vraag, of de 

hulp aan de landen in ontwikkeling niet a!leen gegeven moest worden 
door middel van bilaterale verdragen met andere mogendheden en door 
bijdragen aan de Verenigde Naties en haar instellingen (zoals tot nu toe 
het geval is geweest), maar ook door subsidie te verlenen aan particuliere 
instellingen en organisaties, die op het terrein van deze hulpverlening 
werkzaam zijn. De commissie had daarbij tevens de vraag te beantwoor
den, of onder die particuliere instellingen en organisaties dan ook de 
missie en de zending met haar veelvoudige activiteiten op dit gebied 
begrepen zouden kunnen of moeten worden. 

De vraag zelf werd door de commissie bevestigend beantwoord, op 
grond van de overweging dat enerzijds de bestaande nood in de ont
wikkelingslanden de inschakeling van alle krachten vereist, en dat ander· 
zijds misie en zending op dit gebied over een zeer ruime ervaring 
en over zeer vele, aan buitenstaanders meestal onbekende mogelijkheden 
beschikken. 

Maar de commissie verbond aan een eventuele hulpverlening van over
heidswege aan missie e:l zending een aantal belangrijke voorwaarden. 
Met name zou de hulp niet mogen worden gegeven aan het werk van 
de zielzorg en de evangelisatie zelf, maar aan de ontwikkelingsarbeid 
ten behoeve van het land en het volk, waar de kerken werken. Daarbij 
werd o.a. gedacht aan de opbouw van medische en hygiënische voor
zieningen, aan instellingen voor sociale zorg en maatschappelijk werk, aan 
onderwijs, sport en vrijetijdsbesteding - allemaal activiteiten op het 
vlak van de microstructuur, die moeten waarborgen dat de investeringen 
op het gebied van de macrostructuur niet tot desintegratie leiden van 
de menselijke gemeenschap. 

Het rapport van de commissie, door het bestuur van de KYP geheel 
aanvaard, stootte aanvankelijk op vrij veel reserves en bedenkingen. Dit 
was ook het geval in de Tweede Kamer in november 1962, toen de 
woordvoerder van de KYP de in het rapport vervatte gedachte ter 
sprake bracht bij de discussie van de regeringsnota over de hulp aan 
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minder-ontwikkelde landen. Van protestants-christelijke zijde werd een 
groot vraagteken geplaatst achter een dergelijke subsidie van de overheid 
aan activiteiten van missie en zending, terwijl de heer Ruygers (PvdA) 
op de gevaren voor missie en zending zelf wees, als de landen in Azië 
en Afrika mede ten gevolge van zulk een regeringssteun het christendom 
ais een exportartikel van de Westerse landen zouden gaan zien. Ook 
minister Luns had bedenkingen; hij vreesde een opdrogen of zelfs een 
wegvallen van het zo waardevolle particuliere initiatief, wanneer een
maal de overheid zelf daaraan zou gaan meedoen. Wel echter verklaarde 
hij zich bereid de aandacht van het Kabinet te vragen voor deze ook zijns 
inziens van groot belang te achten zaak. 

Tijdens de Kabinetsformatie 1963 heeft prof. Romme de regeringshulp 
aan de ontwikkelingsarbeid van missie en zending opgenomen in de 
later naar hem genoemde "bouwstenen", maar prof. Beel heeft het 
punt niet aangeraakt in het "akkoord van Wassenaar" en het is even
min te vinden in de regeringsverklaring van het Kabinet-Marijnen. 
Bij de discussie van deze verklaring in de Tweede Kamer in juli 1963 
alsook bij de algemene politieke beschouwingen over de rijksbegroting 
1964 in oktober 1.1. heeft dr. De Kort naar het standpunt van de regering 
terzake geinformeerd, maar geen antwoord verkregen. Dat antwoord wilde 
de regering blijkbaar reserveren voor de behandeling der begroting voor 
Buitenlandse Zaken, die in november 1.1. in de betrokken begrotings
commissie van de Tweede Kamer heeft plaatsgehad. 

Intussen was er echter iets gebeurd, dat de zaak zelf in een zuiverder 
daglicht plaatste. Op 25 september 1963 verscheen er een aan de minister
president gericht schrijven, dat uitging èn van het Centraal Missie Com
missariaat (optredend namens de Nederlandse orden en congregaties, 
die missionarissen, broeders en zusters naar de missies zenden) èn 
van de Nederlandse Zendingsraad gezamenlijk, waarin er bij de regering 
met kracht op werd aangedrongen de overheidsmiddelen voor ontwik
ke:ingshulp te verhogen en ook de ontwikkelingsarbeid van particuliere 
organisaties als zending en missie te ondersteunen. 

De betekenis van dit adres was vooreerst hierin gelegen, dat blijkbaar 
ook de Zendingsraad van de protestants-christelijke kerken de bedoelde 
overheidshulp juist vond en wilde aanvaarden, waarmee het oorspron
kelijke initiatief van de KVP ophield een aangelegenheid van de katholieke 
missie alleen of ook van de partij zelf te zijn. 

Vervolgens bevatte het gezamenlijk adres een aantal belangrijke voor
waarden, die aan de subsidie-verlening zouden moeten worden verbon
den ten einde iedere verkeerde interpretatie, welke daaraan zou kunnen 
worden gegeven, tegen te gaan en uit te sluiten. Summier opgenoemd 
komen die voorwaarden hierop neer: 1) géén subsidie voor activiteiten 
rechtstreeks gericht op de geloofsverkondiging zelf; 2) het verzoek om 
hulp voor ontwikkelingsarbeid moet uitgaan van kerkelijke organen of 
stichtingen in de betrokken landen zelf en niet van instellingen van 
missie of zending in Nederland; 3) verzoeken om regeringssteun voor 
dergelijke activiteiten moeten "in de regel" de goedkeuring hebben van 
de regering in het betrokken land; 4) voor subsidie zullen "in beginsel" 
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slechts uitgaven voor kapitaalsgoederen in aanmerking komen. 
Ten slotte deed het gezamenlijk adres van Centraal Missie Commis

sariaat en Zendingsraad aan de regering het voorstel een "nationale 
adviesraad voor ontwikkelingshulp" in het leven te roepen, waarin naast 
deskundigen op het terrein van de ontwikkelingshulp ook vertegenwoor
digers van missie en zending zouden worden opgenomen op grond van 
hun lange en continue ervaring in het contact met de landen in ontwik
keling. Deze nationale adviesraad zou tot taak hebben "elke aanvraag 
voor een overheidsbijdrage ten behoeve van een ontwikkelingsproject 
op haar gegrondheid te onderzoeken en daarover rapport uit te brengen 
aan de regering". 

Dit adres is door de persorganen van verschillende richtingen in het 
algemeen gunstig en met insteming beoordeeld. Het dagblad "Trouw" 
met name was van oordeel, dat de gestelde eisen In voldoende mate 
waarborgen, dat "deze hulp zich niet keert tègen de verbreiding van 
het evangelie". 

Het is dan ook niet verwonderlijk, dat in de begrotingscommissie 
voor Buitenlandse Zaken tijdens de vergadering van 8 november 1.1. 
uitvoerig over de aangelegenheid is gesproken (Handelingen Tweede Ka
mer 1963-1964, C 352-355). De woordvoerders van de KVP, de ARP 
en de CHU hebben zich daarbij unaniem achter de denkbeelden van 
het bovengenoemd adres geplaatst en op een principiële beslissing van 
de regering terzake aangedrongen. Namens de VVD sprak mevrouw 
Stoffels-van Haaften, die de principebeslissing op dat moment nog niet 
kon nemen vanwege de nog bestaande onzekerheden en de gecompli
ceerde achtergronden van deze kwestie. Het uitvoerigst van allen sprak 
dr. Patijn (PvdA), die zich zeker niet afwijzend opstelde tegen het denk
beeld, maar die nog wel een aantal bedenkingen naar voren bracht, 
waarop ik aanstonds zal terugkomen. Ten slotte verklaarde minister Luns, 
dat het kabinet nog een beslissing in principe moet nemen, maar dat het 
bereid is "de mogelijkheden van zulk een subsidiebeleid met een open 
oog te onderzoeken". 

In dit debat zijn enkele punten, die voor de verdere discussie en 
voor het nemen van beslissingen van belang zijn, niet voldoende uit de 
verf gekomen en het lijkt mij nuttig daarop nog wat nader in te gaan. 

Daar is vooreerst de bedenking van dr. Patijn, dat wat hier gebeurt 
"een nieuwe vermenging van kerk en staat is" en dat het gevaar ontstaat 
van een scheeftrekken van de ontwikkelingshulp, omdat het "altijd tevens 
gaat ook om de werkzaamheden van overigens volkomen respectabele 
organen, die met de centrale, planmatige, objectieve aanpak van de 
hulp aan deze landen in wezen niets te maken hebben". 

Wat de genoemde vermenging van kerk en staat betreft, ben ik van 
mening dat hier een begrip wordt gehanteerd, dat even wijd en rekbaar 
is als het begrip der scheiding van kerk en staat. Tussen de beide 
polen van ofwel de openlijke bestrijding van de godsdienst door de staat 
enerzijds ofwel de plechtig geproclameerde of althans in praktijk ge
brachte verheffing van één religie tot staatsgodsdienst, liggen vele ge
nuanceerde mogelijkheden van verhouding tussen kerk en staat. Welke 
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samenwerking met en steunverlening aan de kerken vanwege de staat 
zijn nu net nog wel of net niet meer mogelijk met het oog op die onjuiste 
vermenging van kerk en staat? Er is in ons eigen land toch geen on
geoorloofde, onjuiste, voor kerk en godsdienst zelf nadelige vermenging 
van kerk en staat ten gevolge van het feit dat de overheid het bijzonder 
onderwijs en zelfs de seminaries der kerken subsidieert of het sociaal
charitatieve-volkshygienische werk van confessionele organisaties steunt. 
Er heeft óók geen vermenging van staat en Humanistisch Verbond 
plaats, als gevolg van het feit dat de staat ook de maatschappelijke 
activiteiten en zelfs de geestelijke verzorging van dit Verbond steunt! 
Men kan het geheel met dr. Patijn eens zijn, als hij wil zeggen dat 
juist in de ontwikkelingslanden bijzondere waarborgen in het leven moe
ten worden geroepen om te voorkomen dat het christendom daar (zoals 
de heer Ruygers het uitdrukte in november 1962) als een exportartikel 
van de Westerse, ex-koloniale landen beschouwd zou gaan worden. Maar 
daarvoor zijn dan ook de in genoemd adres vervatte waarborgen en voor
waarden bedoeld, die overigens nog versterkt kunnen worden, indien 
daaraan behoefte bestaat - althans in bepaalde landen. Want de situatie 
ligt zeker niet overal gelijk. Er zijn ook wel landen-in-ontwikkeling, waar 
een zekere vrees ook voor de economische en technische hulpverlening 
door de meer ontwikkelde landen bestaat vanwege mogelijke bijbedoelin
gen, welke daarachter kunnen schuilgaan. Men denke aan de verwijten 
van neo-kolonialisme, die zo vaak - terecht of ten onrechte - zijn 
gehoord. Daaruit moge blijken, dat iedere hulpverlening met de nodige 
tact moet geschieden, de volkeren-in-ontwikkeling in hun eigen opvattingen 
en maatschappelijke verhoudingen moet weten te eerbiedigen, en het 
belang van deze volkeren zelf steeds zeer duidelijk moet voorop zetten. 
In dat opzicht zullen missie en zending zelfs veel vóór kunnen hebben 
op andere organen van hulpverlening, juist omdat missie en zending haar 
eigen taak belangeloos vervullen en omdat haar ontwikkelingsarbeid door
gaans regelrecht gericht is op het welzijn van de bevolking zelf en op 
de verbetering van de sociale, hygienische en materiële omstandigheden, 
waarin deze leeft. 

Voor wat betreft het mogelijke scheeftrekken van de ontwikkelingshulp 
kan ik in zoverre met dr. Patijn meegaan, dat missie en zending -
die uiteraard geen verantwoordelijkheid dragen voor de centrale, van 
overheidswege geplande aanpak van de ontwikkeling - er wel op be
dacht moeten zijn, dat zij die centrale planning niet doorkruisen. Of 
dit gevaar in de praktijk groot is, kan ik niet beoordelen. Maar is 
juist daarom niet in het adres van het Missie Commissariaat en de 
Zendingsraad als derde voorwaarde opgenomen, dat de regering van 
het betrokken land ieder project, waarvoor hulp wordt gevraagd, moet 
hebben goedgekeurd? Er staat in het adres wel is waar bij: ,in de 
regel", maar die woorden kunnen wellicht beter vervallen. Ook minister 
Luns zelf bleek bij het gehouden debat in de begrotingscommissie van 
mening te zijn, dat de genoemde derde voorwaarde in het gezamenlijk 
adres ,misschien iets zou moeten worden versterkt', zonder overigens 
zo ver te gaan als dr. Patijn, die de mening had geuit, dat de projecten 
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moeten "uitgaan van de autoriteiten van de betrokken staat". Een der
gelijke voorwaarde zou ook hier wel eens verstoppingen kunnen veroor
zaken in de ontwikkelingshulp zelf. En ten slotte moet men bedenken, dat 
de aard van het ontwikkelingswerk van missie en zending zich gemakke
lijk leent voor coordinatie met de overall-planning op het gebied van 
de economisch-technische ontwikkeling van nog achtergebleven gebieden. 
Want met deze ontwikkeling moet gepaard gaan een sociale ontplooiing 
en een culturele vorming van de jonge volkeren, en juist op deze terreinen 
ligt voor een groot deel de activiteit van missie en zending. 

Een ander punt, waarop ik nog wil terugkomen, is de vraag, of het 
kabinet een principiële beslissing terzake moet nemen vóór of na een 
over dit punt uit te brengen rapport van een "nationale adviescommissie 
voor de ontwikkelir,gshu!p", waarvan de oprichting in uitzicht is gesteld. 
Dr. Patijn pleitte voor éérst advies, zoals ook de vraag van de 
subsidiëring van de kerkebouw destijds van te voren aan een commissie 
(de Commissie-Sassen) is voorgelegd. Maar er is één groot verschil met 
de onderhavige kwestie. Subsidiëring van de kerkebouw betekende in wer
kelijkheid een steun van overheidswege aan het eigen werk van de kerk
genootschappen voor de verkondiging van het evangelie en de zielzorg. 
Maar ten aanzien van de missie en de zending wordt steun aan de 
evangelisatie zelf uitdrukkelijk uitgesloten. Het gaat alleen over steun 
aan projecten op sociaal, hygiënisch, cultureel terrein. Bovendien dreigt 
het gevaar, dat de principiële beslissing dan nog lang op zich kan laten 
wachten (zoals overigens ook bij de subsidiëring van de kerkebouw is 
geschied), terwijl de beslissing-in-beginsel toch eerder een beleidsaange
legenheid is, waarvoor het kabinet zelf de verantwoordelijkheid kan 
en moet nemen. Maar wellicht is een tussenweg te bewandelen, indien 
het kabinet in beginsel zou besluiten bereid te zijn de ontwikelings
arbeid van particuliere instellingen en organisaties, inclusief die van 
de missie en de zending, te steunen, echter met dien verstande dat over 
de modaliteiten en de voorwaarden van die steunverlening eerst rap
port zal worden uitgebracht door de nationale adviescommissie voor 
de ontwikkelingshulp. 

De werkzaamheid van deze laatste komt dan te liggen in het vlak, 
waar deze zich ook behoort te bewegen: niet het vlak van het regerings
beleid zelf, maar dat van de uitwerking en de uitvoering ervan. En 
dan heeft de commissie nog genoeg werk te verrichten! Uit het boven
staande is reeds gebleken, dat een aantal problemen nog opgehelderd 
en beslist moeten worden, alvorens men tot uitvoering zou kunnen over
gaan. Daarnaast zijn er ook nog andere punten te bezien. Zo bv. de 
vraag, aan welke instantie - in Nederland zelf of in het betroken 
land - eventuele gelden ter beschikking gesteld moeten worden? En welke 
controle kan en moet worden uitgeoefend op de besteding van deze 
gelden voor het doel, waarvoor zij bestemd zijn? 

Het zal zeker gemakkelijker zijn een advies over de concrete details 
van de uitvoering te geven, nadat eerst de regering ten principale 
heeft beslist, dat zij bereid is ook het ontwikkelingswerk van missie 
en zending in landen, die onze hulp behoeven, te steunen. Voor het 
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nemen va;l zulk een beslissing zijn voldoende gronden aangevoerd. De 
omstandigheid, dat het veelal op grond van allerlei administratieve moei
lijkheden niet mogelijk is gebleken om alle voor 1963 gevoteerde gelden 
voor ontwikkelingshulp ook metterdaad te besteden (ongeveer 60 miljoen 
bleef over!) kan alleen maar een aanleiding te meer zijn om ook andere, 
nieuwe wegen voor ontwikkelingshulp op te gaan. En dit temeer omdat 
die hulp door het Missie Commissariaat en de Zendingsraad in beginsel 
alleen gevraagd wordt voor kapitaalsuitgaven, zoals dus bv. ziekenhuizen, 
scholen, terreinen en gebouwen, machinerieën en technische appara
tuur. Want de misie en de zending, althans de voor de diverse pro
jecten verantwoorde!iike organen en stichtingen, moeten zelf de exploi
tatie en de personeelsbezetting verzekeren. Bij de technische bijstand 
van de Verenigde Naties en haar instellingen vorderen de personeels
uitgaven voor de uit te zenden experts (reis- en verbliifkosten, salarissen 
en sociale lasten) begrijpeliikerwiize zeer hoge sommen, terwijl de ad
ministratieve kosten van de gespecialiseerde organisaties, die de hulp
verlening e;l de technische biistand verzorgen, óók nog een belangrijk 
deel van de totaal voor ontwikkelingshulp beschikbare gelden opeisen. 
Het lijkt daarom niet gewaagd de vraag te stel!en, of de regeringssteun 
aan de ontwikkelingsarbeid van missie en zending niet een vorm van 
hulpverlening zou kunnen worden, waarbij met relatief geringe geld
middelen juist zeer veel aan effectieve ontwikeling tot stand kan wor
den gebracht. Wellicht wil de regering ook deze overweging betrekken in 
haar beoordeling van het vraagstuk, dat aan de orde is gesteld en 
dat vanwege de urgentie van de ontwikkelingshulp een spoedige beslissing 
vraagt. 

NASCHRIFT 
Na het schriiven van dit artikel verneem ik uit de dagbladen (de Hande

lingen zelf van de Kamer heb ik nog niet ontvangen), dat bij de behandeling 
van de begroting voor Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer op 12 
december 1.1. door de staatssecretaris Diepenhorst is gezegd, dat het hier 
behandelde vraagstuk eerst aan een ambteliike commissie zal worden voor
gelegd. Het zij zo - mits deze commissie tot taak kriigt te rapporteren 
over de voorwaarden en de modaliteiten van zulk een hulpverlening en 
niet over het principe zelf. Want dáárover dient het kabinet in ziin geheel 
een beslissing te nemen, en niet de bewindslieden, waaronder zulk een 
ambtelijke commissie ressorteert. Bovendien wordt spoed betracht met het 
uitbrengen van dit rapport om iedere ijskast-idee (waarover de Volkskrant 
schreef) bij voorbaat uit te sluiten. S. 
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Buitenlands Panorama 

DRIEVOUDIG AFSCHEID 

I n enkele maanden tijds verloor het Westen drie van zijn leiders. 
Adenauer nam afscheid als bondskanselier, in Engeland gaf een ver

moeide en zieke Macmillan het roer over en in de Verenigde Staten 
viel president Kenedy ten offer aan een waanzinnige moordaanslag. 
Deze verpletterende gebeurtenis schokte op onvoorstelbare wijze de Wes
telijke wereld (en die niet alleen), die in een overgangsperiode ver
kerend meer dan ooit behoefte had aan het staatsmanschap van president 
Kennedy. Elders in dit nummer wordt een artikel aan zijn nagedachtenis 
gewijd. Wij willen er hier nog eens er op wijzen dat uit de reacties op Ken
nedy's dood bleek hoezeer de toch eigenlijk vage conseptie van het Atlan
tisch deelgenootschap al wortel had geschoten in de gemoederen. Het is 
immers op deze conseptie van de overleden president dat in de talloze 
commentaren naar aanleiding van zijn verscheiden vooral werd gewezen. 

Met het aftreden van Adenauer werd in de Bondsrepubliek een stuk 
naoorlogse geschiedenis van dit land afgesloten. Veertien jaar hield de 
bondskanselier de teugels van de staat onafgebroken in handen. Van 
de CDU, die hij in 1945 hielp oprichten, blijft hij voorzitter. Een van 
zijn grootste triomfen was ongetwijfeld dat op 5 mei 1955 West-Duitsland 
in de NAVO werd opgenomen. Moeilijke momenten in zijn carrière waren 
zijn reis naar Moskou (diplomatieke betrekkingen in ruil voor krijgs
gevangenen), de wederinvoering van de algemene dienstplicht, de strub
belingen met de liberalen, het manifest van de 18 atoomgeleerden tegen 
de uitrusting van het Westduitse leger met atoomwapens. Ondanks dit 
alles behaalde de CDU bij de verkiezingen van 1957 de absolute meerder
heid. 

Vanaf dit moment begint dan eigenlijk ook de teruggang. In 1959 
eindigde de tweede ambtstermijn van bondspresident Heuss en werd 
- geheel onverwacht - Adenauer als kandidaat voor de opvolging aan
gewezen. Aanvankelijk scheen "Der Alte" daar vrede mee te heben, 
maar toen hij besefte dat men van plan was Erhard als zijn opvolger 
aan te dienen - die hij daarvoor ongeschikt achtte - trok hij even 
onverwacht zijn kandidatuur weer in. Hij kwam echter met een ver
zwakte positie uit de strijd terug. Velen verweten hem zijn openlijke 
diskwalificaties van Erhard. Een derde reden, waarom zijn gezag terug-
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liep, was zijn aarzelende houding in de Berlijnse crisis van augustus 1961. 
De terugslag werd gemarkeerd door de verkiezingen van september 

1961: voor de eerste keer na de oorlog kwam de CDU, ook al bleef zij 
de sterkste partij, eigenlijk met een nederlaag uit de stembusstrijd. De 
vorming van een nieuwe regering - met de liberalen - werd pas mogelijk, 
toen Adenauer had toegezegd na twee jaar te zullen aftreden. Ook de 
Spiegel-affaire deed zijn positie geen goed en zijn strijd tegen Erhard 
bleek uiteindelijk vruchteloos te zijn. Een bekroning van zijn levens
werk achtte hij de ondertekening van het Frans-Duitse vriendschaps
verdrag in januari 1963. Zijn politiek was er steeds op gericht geweest 
de eeuwenoude tegenstellingen tussen beide landen op te heffen. Daarin 
slaagde hij, ook al werd namens Frankrijk getekend door generaal de 
GaulIe. 

Adenauer is ongetwijfeld, ondanks de tegenslagen van de laatste jaren, 
voor Europa en de wereld van zeer grote betekenis geweest. President 
Kennedy bracht dat ook tot uitdrukking in het telegram, dat hij Adenauer 
zond: "U hebt de last van uw ambt gedragen op een van de moeilijkste 
en pijnlijkste ogenblikken in de geschiedenis van het Duitse volk, na 
een lange periode van dictatuur en een verwoestende oorlog. U heb! 
door uw wijs beleid uw volk zijn zelfbewustzijn en nationale trots ge. 
schonken." 

De hereniging heeft Adenauer niet tot stand kunnen brengen. Hij 
zei hierover in zijn afscheidsrede voor de Bondsdag: "Wij hebben de 
hereniging nog niet verwezenlijkt; er bestaat een grote kans dat die 
hereniging er komt als wij voorzichtig en geduldig te werk gaan. Ik 
ben er rotsvast van overtuigd, dat wij eens herenigd zullen zijn. Niemand 
kan een land weigeren zijn eenheid vreedzaam te herstellen.' 

Oktober is in Engeland de maand van de partijcongressen. Ook de 
Labourparty hield zijn jaarlijkse bijeenkomst, waarop Wilson, op dat 
moment nog niets vermoedend van het besluit van Macmillan af te 
treden, zijn plannen ontvouwde voor een nieuwe opbloei van Groot
Brittannië. Deze plannen omvatten een grotere uitbreiding van het ar
beidspotentieel op wetenschappelijk gebied, massale toepassing van de 
wetenschap in de industrie, overheveling van een groot deel van het 
budget, dat nu bestemd wordt voor onderzoek op het gebied van de 
defensie naar meer produktieve gebieden en samengaan van overheids
bedrijven met het particulier initiatief voor nieuwe industrieën, gebaseerd 
op wetenschappelijke ontdekkingen. Een huwelijk tussen socialisme en 
wetenschap, zo zou men deze plannen, die door het congres enthousiast 
werden overgenomen, kunnen noemen. Toen in dezelfde maand de Tories 
in Blackpool bijeenkwamen, kwam de ontslagbrief van Macmillan als 
een donderslag aan heldere hemel. Dat betekende opnieuw een afscheid 
van een politicus, die niet alleen voor zijn land van grote betekenis 
is geweest. Macmillan kwam aan het bewind op een ogenblik, dat het 
internationaal aanzien van Engeland een dieptepunt had bereikt. Hij 
moest de ondankbare taak op zich nemen het verloren prestige terug 
te winnen en hij had succes. In 1959 behaalden de conservatieven voor 
de derde achtereenvolgende maal de overwinning. Maar evenals Aden-

329 



auer moest hij in de laatste jaren van zijn ambt tegenslagen incasseren. 
Zijn mislukte Europa-po!itiek en de Profumo-affaire waren voor Mac
millan harde slagen. In Engeland is het de gewoonte dat niet het congres 
of de partij een nieuwe leider kiest, maar dat de aftredende leider 
zelf zijn opvolger aanwijst, rekening houdend met de wensen van de 
partijleden. Macmillans keuze viel op de strenge, maar sympathieke 
Schot, die zijn minister van buitenlandse zaken was en die door de 
uiteenlopende stromingen in de partij over het algemeen wel aanvaard
baar was. Premier Douglas-Home staat evenals president Johnson in 
Amerika en kanselier Erhard in West-Duitsland voor de taak te regeren 
met nieuwe verkiezingen in het vooruitzicht. Zijn eerste optreden is 
niet zonder succes geweest, maar of hij de conservatieve partij over 
haar huidige dieptepunt kan heenhelpen is zeer de vraag. 

Zo eindigt het jaar 1963 met het heengaan van drie Westelijke leiders. 
Moeilijker dan ooit is het om te voorspellen waarheen de ontwikkeling 
in 1964 zal gaan. Johnson zal de politiek van zijn voorganger voortzetten. 
Ook hij heeft bij zijn eerste optreden een goede indruk gewekt. Hij 
is een parlementariër met onvergelijkbare ervaring, die wellicht het 
Congres beter naar zijn hand kan zetten dan Kennedy. Maar hoewel 
goed ingewerkt in de buitenlandse politiek, moet men afwachten in 
hoeverre hij in staat zal zijn de grootse denkbeelden van zijn voor
ganger concreet uit te werken. De verhouding Amerika-Europa en de 
wijze waarop aan die verhouding gestalte zal worden gegeven is een 
van de grootste vraagstuken van het ogenblik. Met de onderhandelingen 
over de Kennedy-ronde in het vooruitzicht kunnen daarover in het komen
de iaar belangrijke beslissingen worden voorbereid. 

SPANJE 

Na jarenlange onderhandelingen heeft de Spaanse regering toegegeven 
aan de verlangens van het personeel van de vervoerbedrijven te Valencia. 
De openbare diensten in de stad zijn nu genationaliseerd, hoewel in dit 
verband beter te spreken is van socialisatie. Een strijd die vijf jaar 
heeft geduurd is beslecht. Het ministerie van arbeid gaf toestemming 
voor de socialisatie. Er werden geldleningen aan het personeel van de 
Valiciaanse tram verstrekt; de gemeente trok de vergunningen in van 
de ernstig tekort geschoten particuliere maatschappijen en het tram
personeel kan zich nu bezitter noemen van de openbare vervoersdiensten 
van deze Spaanse stad. In Spanje volgt men dit experiment met de 
grootste aandacht. Slaagt het dan zal er een vraagstuk ontstaan waarvan 
de afmetingen geheel Spanje aangaan. 

De Falange die het project heeft gesteund zal de consequenties in 
geval van een geslaagd experiment wel voorzien hebben. Wellicht ziet 
de Falange er een uitgangspunt in voor nieuwe politieke activiteiten. 

Even belangrijk als de gebeurtenis te Valencia is de introductie van 
het vierjarenplan dat op 1 januari 1964 zal ingaan. De uitvoering voorziet 
in openbare investeringen van 355 miljard pesetas, ongeveer 22 miljoen 
gulden. 
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Het plan voorziet verder o.a. in nieuwe werkgelegenheid voor een 
miljoen mensen door de oprichting van nieuwe industrieën, hoofdzake
lijk in Andalusië en Estremadura. Het plan betekent voorts ook dat 
de belastingdruk verzwaard zal moeten worden. Een herziening van het 
belastingsysteem is in voorbereiding. Maar nu reeds is verklaard dat 
het gehele plan voornamelijk gefinancierd zal moeten worden uit een 
verhoging van de produktie. 

CONFLICT SOWJET-UNIE-CHINA 

Begin december heeft de Russische communistische partij via een 
groot artikel in de Prawda een oproep gedaan tot beëindiging van de 
twistgesprekken tussen de grote communistische wereld partijen. Dit artikel 
staat in scherpe tegenstelling tot de beschuldigingen in het laatste nummer 
van Koemoenist, het voornaamste theoretische orgaan van de communis
tische partij van de Sowjet-Unie. 

Het blad beschuldigt de Chinezen meer te hebben misdaan dan alleen 
het bedrijven van activiteiten van scheurmakerij. Koemoenist verwijt 
Peking nu ook te streven naar een nieuwe communistische beweging 
onder patronage van rood-China. Gezien de grote waarde die in het 
comunistische systeem aan propaganda wordt toegekend, is er in de 
Sowjet-Unie duidelijke verontrusting kenbaar met betreking tot de pro
paganda die de Chinezen over de wereld uitstorten. 

De strijd wordt van Chinese zijde o.a. gevoerd via 27 korte golf
zenders die dagelijks uitzenden in talen als bv.: Tamil, Hausa, Haka 
en Swahili. Radio Peking is wekelijks meer dan 600 uur in de weer 
ten bate van de Chinese propaganda. En hierbij zijn niet inbegrepen de 
radio-uitzendingen voor China zelf of voor Taiwan (Formosa). 

Vanuit Tirana komen geruchten dat de Chinezen daar hulp bieden 
bij de omvorming van radio Tirana in een krachtig radiostation ten 
einde de Chinese propaganda beter uit te dragen naar Europa, Afrika 
en het Midden-Oosten. 

Het New China News Agency heeft een soortgelijke uitbreiding in 
de laatste twee jaren ondergaan. Op het door de Tsjechen te Praag 
gesloten bureau van de NCNA bv. werkten niet minder dan 150 Chinezen. 
Op dit ogenblik beschikt NCNA over meer dan 50 kantoren, verspreid 
over de gehele wereld en nog dagelijks komen daar nieuwe kantoren bij. 

Het Russische woord wordt niet langer alleen gehoord en het nieuwe 
Chinese geluid dreigt zelfs de Russische inspanningen op dit gebied 
te overstemmen. 

Spanningen tussen de Russische en de Chinese antagonisten treden 
het duidelijkst aan het licht in de zogenaamde frontorganisaties, bv. 
de IOJ: de International Organisation of Journalists. Het laatst gehouden 
derde wereldcongres van de IOJ heeft dat ten overvloede nog eens 
bewezen. Het veertien dagen durend wereldcongres werd georganiseerd 
en gehouden tijdens een cruise van het fraaie Russische passagiers
schip de Latwija. Het schip koerste met 250 journalisten uit 54 landen 
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aan boord langs de kusten van de Midelandse Zee naar Algiers, Tunis 
Tripolië, Egypte en Beiroet. 

Tijdens deze bijeenkomst werd met geen woord gesproken over de 
Russisch-Chinese geschi!!en. Het leek er op alsof alle voorzorgsmaat
regelen waren genomen juist dit onderwerp niet ter sprake te brengen. 
Opmerkelijk vanwege het feit dat communistisch China geweigerd had 
vertegenwoordigers naar dit congres te zenden. De Chinezen hebben het 
daarbij echter niet gelaten. Zij hebben alles in het werk gesteld journa
listen-groeperingen of -organisaties onder invloed van Peking te weer
houden vertegenwoordigers naar dit congres te sturen. Gedelegeerden 
uit Japan en India die wel aan eerder gehouden IOJ-conferenties hebben 
deelgenomen, schitterden nu door afwezigheid. Noord-Korea, Noord-Viet
nam, Indonesië en Burma zonden evenmin afgevaardigden. 

Aan de oppervlakte kan het lijken alsof er van zowel Chinese als 
van Russische zijde een bereidheid bestaat de polemieken minder scherp 
te laten verlopen, maar dit houdt niet in dat er ook maar in enige 
mate van een toenadering sprake is. De strijd gaat onverminderd ver
der, zij het op een ander niveau. 
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Parlementaire l(roniel( 

D eminister van Economische Zaken, prof. dr. J. E. Andriessen had, 
vóór hij zijn begroting in de Tweede Kamer moest verdedigen, 

reeds eenmaal tevoren contact met de Kamer gehad. Dat was ter ge
legenheid van de interpellatie van de socialiste mevrouw Gerda Brau
tigam, die ongerust was over de opwaartse beweging van een aantal 
prijzen. Het tv./eede contact met de volksvertegenwoordiging, het jaar
lijkse begrotingsdebat, zou eveneens overheerst worden door de onge
rustheid, die in brede kring over de prijzen leeft. Vrijwel alle fracties 
lieten minister Andriessen weten, dat het vooruitlopen op komende loons
verhogingen een onaanvaardbare zaak zou moeten zijn. Maar men vreesde, 
dat dit in de praktijk niet het geval was, omdat de minister onvoldoende 
tegen de golf van prijsstijgingen optrad, dan wel kon optreden. En 
men kwam met hele reeksen voorbeelden. "Ze doen maar hier en 
daar," zei de KVP-er Blaisse. 

Het betoog van de Kamer kwam eigenlijk neer op een forse steun 
van het door de regering, reeds in de regeringsverklaring van juli 
en bij de algemene politieke beschouwingen aangekondigde, gecontinueer
de beleid van prijsstabilisatie. De ongerustheid bij de volksvertegenwoor
diging sproot vooral voort uit het feit, dat minister Andriessen, betrek
kelijk kort na het aflosen van de wacht, een aantal prijsverhogingen 
had moeten toestaan, op grond van datzelfde beleid. De steenkolen waren 
tweemaal in prijs omhoog gegaan, op 1 april en op 1 september, talrijke 
zuivelprodukten moesten worden opgetrokken op grond van de moeilijk
heden in de landbouw, andere prijzen stegen als gevolg van de wet van 
vraag en aanbod op de wereldmarkt. Hieronder leden vooral de vleesprijzen, 
de suikerprijs en de graanprijzen, hetgeen weer gevolgen had voor talrijke 
andere artikelen, waarin deze produkten worden verwerkt. 

Ook nu bevestigde minister Andriessen omstandig, dat het regerings
beleid niet gewijzigd is. Dit beleid gaat er van uit, dat alle prijzen 
stabiel blijven, tenzij externe kostenfactoren dat onmogelijk maken. Dan 
geeft de minister van Economische Zaken toestemming voor een prijs
verhoging. In een aantal gevallen was dat dus gebeurd. 

Ten aanzien van de komende loonbeweging is het standpunt van het 
kabinet eveneens duidelijk omlijnd: de eerste vijf procent, die min of 
meer als een algemene loonronde worden gezien, zal voor de prijzen 
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gevolgen hebben. De tweede vijf procent, zo die al voor elke bedrijfstak 
wordt toegekend, moet uit de ruimte komen en zal dus geen prijs
gevolgei1 mogen hebben. Nu, generaliter, de eerste vijf procent op 1 januari 
zullen worden geëffectueerd, is een prijsbeweging te verwachten, die 
zich tot de eerste twee maanden van het nieuwe jaar zal beperken, 
daarna wil de regering weer volledige rust aan het prijzenfront. De 
bewindsman verzekerde de Kamer, dat ook naar de mening van de 
regering, de loonsverhogi;;g niet door prijsstijgingen verloren mag gaan. 
Hij beloofde ook een zekere soepelheid: "Maar soepelheid betekent niet, 
dat ik alles redelijk zal vinden," zei prof. Andriessen. 

Aan de middenstand was ook gedacht. De minister verklaarde, dat 
met de doorberekening van de eerste vijf procent loonstijging, ook een 
éénmalige aanpassing van de geidmarges voor de middenstand kan 
plaatsvinden. Hij deed tegeliikertijd een beroep op het gehele bedriifs
leven om zich in de kOr.1ende maanden strikt aan de spelregels te 
houden. 

Van groot belang ziin uiteraard de gevolgen, die de komende eCO:1O
mische gebeurtenissen voor onze betalingsbalans zullen hebben. Het over
schot zal wel in een tekort veranderen. Daarom zag prof. Andïicssen, die 
zijn beleid op knappe wijze verdedigde, de komende ingreep als een 
éénmalige operatie. Daarna moet de discipline in het bedrijfsleven terug
keren. "Nederland moet niet bukken voor het haasie-over-spel van lonen 
en prijzen." 

De directe verzekering, die de bewindsman gaf ten aanzien van de 
strikte handhaving van het prijsbeleid, was voor de Kamermeerderheid 
voldoende reden om zich tegen een motie-Baart (PvdA) te keren, die 
behalve een strenge controle op alle priizen nu, ook verlangde een 
"herziening van het voor 1964 voorgenomen prijsbeleid". Een vrij on
mogelijk verlangen, omdat het voornemen van de regering feiteliik 
identiek is aan hetgeen de oppositie wil: rust op het prijzenfront. De 
motie werd met 77 tegen 41 stemmen verworpen. 

Voorbijgaande aan hetgeen gezegd werd over de industrialisatie 
de Kamer bespreekt begin 1964 de achtste, en laatste, industrialisatie
nota waarschiinliik in een openbare comissievergadering thans 
nog enkele opmerkingen over een tweede hoofdpunt van het debat: het 
aardgas. Bij dit debat stonden drie zaken centraal: 1 de hoeveelheid 
gas, die thans beschikbaar komt; 2 de priis, waartegen dit gas aan 
de consument kan (moet) worden verkocht; 3 de kwestie van de winsten, 
ook van eventuele nieuwe vondsten. 

Van socialistische zijde was reeds buiten de Kamer, nl. op het "demon
stratieve congres", zonder bewijzen overigens, de stelling geponeerd, 
dat er geen 1100 miljard, maar 2000 miliard kubieke meter aardgas in 
de Nederlandse bodem aanwezig zou ziin. Daarbij kwam dan de "winst
theorie" van de heren Vondeling en (in de Kamer) Nederhorst, die 
suggereerden, dat grote bedragen naar buitenlandse aandeelhouders zou
den gaan. Minister Andriessen bestreed beide opvattingen, omdat geen 
kubieke meter meer dan de 1100 miliard bewezen is en omdat de priis
berekeningen, door de PvdA gemaakt, niet reëel zijn. Prof. Andriessen 
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zei het contract, door zijn voorganger drs. De Pous gesloten, een groot 
succes te vinden. Nergens ter wereld, aldus de bewindsman, krijgt de 
staat zeveiltig procent van de winst en zeggenschap over alle belangrijke 
beleidsdaden, zonder ooit risico's te hebben gedragen. De minister ken
schetste de situatie als een soort socialisatie, zonder de nadelen, daar
aan verbonden. Ten aanzien van de prijs, dient onderscheid te worden 
gemaakt tussen de prijs, waartegen het gas aan het samenwerkende 
distributie-orgaan wordt verkocht en de prijs, die de consument uit
eindelijk moet betalen, omdat de distributiekosten, vooral in het begin 
zeer hoog zijn. De gemeenten zullen het aardgas straks voor 6 cent 
per kubieke meter kunnen kopen, een prijs, die de bewi'ldsman als 
een "brandprijs' kenmerkte. Het voordeel, dat de consumenten jaarlijks 
zullen heben van de aardgasvondsten schatte prof. Andriessen, los 
van de voordelen, die de schatkist oogst, op honderd miljoen gulden. 

Wat de exploratie op Ameland betreft, kon de bewindsman alleen 
zeggen dat daar geen winbare hoeveelheden zijn aangetroffen. Voor het 
onderbrengen van alle energiezaken in één hand, waarschijnlijk de staat, 
zoals door drs. I'Jederhorst (PvdA) was gevraagd, voelde de regering 
niets. 

Uiteraard werd bij deze debatten ook grote aandacht geschonken aan 
de positie van de Limburgse mijnen. Een te lage aardgasprijs zou 
de positie van de mijnen kapot maken, zei de minister. Er zal dus 
in algemene zin, een energiebeleid gevoerd moeten worden, dat ook de 
positie van de mijnen intact laat. In het bijzonder de elektriciteitsvoor
ziening zal op ruime schaal van steenkool gebruik blijven maken. Ook 
voor huisbranddoeleinden verwachtte minister Andriesen geen proble
men, gezien de betrekkelijke schaarste, die er aan dit artikel op de 
Westeuropese markt is. 

Enige deining ontstond er in de Kamer toen mr. P. Blaisse (KVP) 
bekend maakte dat hij één van de tipgevers van de Belgische senator 
Leemans is geweest, de senator, die steeels maanden eerder dan de 
Nederlandse autoriteiten op de hoogte was van de Nederlandse aard
gasvondsten. Daartoe door een aantal leden van de Kamer uitgedaagd, 
zei mI'. B!aisse, dat de opvatingen van senator Leemans gerijpt zijn 
in talrijke gesprekken, die hij met hem heeft gehad. Overigens was 
ook de heer Blaisse verbaasd geweest over het feit, dat de heer 
Leemans met de laatste nieuwe cijfers in de openbaarheid was ge
treden. 

ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN 

De behandeling in de Tweede Kamer der Staten Generaal van de 
begroting van 0., K. en W. betekent elk jaar weer een mamoetdebat. 
Het aantal sprekers, dat bij deze gelegenheid in touw komt is zeer 
talrijk, de onderwerpen zijn nog talrijker. Alle aspecten van het onder
wijs, van kleuteronderwijs tot en met het wetenschappelijk onderwijs, 
de voorzieningen rond het onderwijs als de salarissen en de studenten
eettafels, de bouw van scholen en de opleiding van onderwijzers, komen 
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op tafel. Daarnaast zijn de kunsten voorwerp van diepgaande bespre
kingen: het kunstbeleid in het algemeen met alle subsidie-haken-en-ogen, 
die er aan zitten, de problemen van radio en televisie, derde en tweede 
netten, al dan geen commercie in de ether en op de kijkbuis, monumen
tenzorg niet te vergeten, het zijn allemaal zaken, waarbij de specia
listen uit de Kamer de kans krijgen - hetgeen slechts éénmaal per jaar 
gebeurt - om er hun zegje over te zeggen. Maar ook dan is de 0., K. en W.
koek nog niet op. Er zijn problemen met de jeugd, de vorming buiten 
schoolverband, de vraagstukken rond de sportbeoefening en de toto. We 
noemen slechts een aantal aspecten van dit veelsoortige begrotings
hoofdstuk, dat door drie spiksplinternieuwe bewindslieden onder aanvoe
ring van mr. Th. Bot moest worden verdedigd. Over die bewindslieden 
werden trouwens van socialistische zijde enkele stekelige opmerkingen 
gemaakt. Men had wel vertrouwen in minister Bot, maar eigenlijk had 
hij toch bewindsman op een ander departement moeten worden, zei de 
heer Kleijwegt (PvdA). En wat staatsecretaris mr. Grosheide betreft 
was dat vertrouwen nauwelijks aanwezig omdat deze A.R.-bewindsman 
in zijn vorige, niet politieke, leven zo fel tegen de Mammoetwet was 
geweest. Een wet, die hij nu tot uitvoering moet brengen. "Ik zal 
dat loyaal doen," zei de jonge bewindsman. Wat ten slotte de derde 
staatssecretaris betreft, die kwam er bij de opositie nog het beste af: 
drs. L. van de Laar is in ieder geval iemand, die het onderwijs door 
en door kent. Maar waarom moet hij nu juist de sector kunsten gaan 
beheren, vroeg men? Uit het feit, dat men op deze zaken bij de replieken 
niet is teruggekomen zou kunnen blijken, dat de beantwoording ,die 
de drie bewindslieden op de vloed van vragen en opmerkingen, hebben 
gegeven reden tot tevredenheid heeft opgeleverd. Het was over het 
geheel gezien een zeer bevredigend debuut voor een minister en zijn 
onder-ministers, die op dit stuk van regeringsbeleid vrijwel voor het 
eerst in contact met de Kamer kwamen. 

Van katholieke zijde was voor het eerst een oud-minister in het veld 
gebracht: mej. dr. M. A. M. Klompé. Haar optreden was noodzakelijk 
geworden door de ziekte van dr. L. A. H. Albering, die de eerste woord
voerder van de KVP-fractie bij onderwijs is geworden, als opvolger 
van pater dr. S. Stokman O.F.M. Mej. Klompé heeft de materie met 
grote prudentie behandeld, hetgeen op zichzelf een moeilijke opgave was, 
omdat zij bij herhaling in functie is geweest als minister van O. K. en W. 
ad interim. 

Het wetenschappelijk onderwijs kreeg ruime belangstelling. De cen
trale problematiek houdt ten nauwste verband met de steeds grotere 
toeloop tot de universiteiten en hogescholen en de beperkte uitbreiding 
van de accommodatie. Nu volgend jaar de geboortegolf de universiteit 
bereikt was de Kamer bezorgd over de mogelijkheden om de nieuwe 
studenten allen op te vangen. Minister Bot was niet pessimistisch. Met 
enige goede wil zal dat wel lukken. 

Wel legde hij sterk de nadruk op de noodzaak om tot beperking van 
de studieduur te komen: niet langer dan vijf jaar voor het doctoraal 
examen en niet meer dan twee tot drie jaar voor het kandidaats. 
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Als, zo zei de minister, de instelingen van wetenschapelijk onderwijs 
niet zelf een verkorting van de studieduur bereiken, zullen ingrijpende 
maatregelen van de regering niet kunnen uitblijven. 

De kwestie van de verhoging der subsidies aan de bijzondere instel
lingen van wetenschappelijk onderwijs is nog in studie, er zijn hier
voor verschillende mogelijkheden. De invoering van een studieloon noem
de de minister onaanvaardbaar, omdat dit ook consequenties zou hebben 
voor andere vormen van voortgezet onderwijs, als hts-sen, kweekscho
len, e.d. De zaak van de rijkssteun aan de studenteneetafeis kwam 
in deze openbare behandeling niet uit de doeken. Minister Bot wilde 
dit bewaren voor een "mondeling overleg", dat de drie bewindslieden 
binnen afzienbare tijd zullen hebben met de vaste Kamercommissie 
voor O. K. en W. Met het oog op dit nog komende overleg werden meer 
zaken, door de Kamer aangesneden, in tweede termijn, bijzonder voor
zichtig benaderd. Men wil de minister de volle kans geven zich geheel 
in te werken in de vaak moeilijke problemen. Dat gold min of meer 
ook voor de onderwijzerssalarissen. Het centraal g.o. was afgebroken, 
omdat geen overeenstemming kon worden bereikt voor het gehele over
heidspersoneel. Minister Bot zei, dat het onder de huidige omstandig
heden niet wel mogelijk was voor enige groep afzonderlijk een ver
betering in te voeren. Het overleg over de lengte van de schaal en 
een salariëring der onderwijzers naar leeftijd gaat overigens interdepar
tementaal door. De problemen rond de planprocedure uit de Mammoet
wet zijn nog niet opgelost. Het rapport, dat de commissie-De Roos 
over deze zaak heeft uitgebracht, bleek de steen der wijzen niet te 
bevatten. Voorstanders van het openbaar onderwijs in PvdA en VVD 
voelen er niets voor en mej. Klompé (KVP) zei best te kunnen begrijpen, 
dat men daar niet enthousiast was. Staatsecretaris mr. J. H. Grosheide 
opende ook geen nieuwe perspectieven. Hij zei alleen, dat de voorstan
ders van openbaar onderwijs goed moesten begrijpen, dat men niet 
alles tegelijk kan hebben: én de planprocedure, én onverkorte hand
having van de gemeentelijke autonomie, én financiële gelijkstelling én 
vrijheid van bijzondere schoolstichting. Het is dus niet aan te nemen, 
dat over deze zaak het laatste woord reeds is gesproken. 

Overstappende naar radio- en televisiewetgeving blijkt ook daar een 
rapport geen groots onthaal te heben gekregen: het resultaat van de 
studie door de comissie-Scholten aan de omroepwetgeving gewijd, heeft 
van vele zijden kritiek ontmoet. Deze commissie wil een grotere open
heid in het bestel. Dat wordt door velen toegejuicht, maar het loslaten 
van de norm van het ledental voor de verdeling van de zendtijd heeft 
ernstige bezwaren opgeroepen. In ieder geval zal het rapport een bij
drage vormen voor het werk, dat minister Bot nu zelf moet gaan ver
richten om de Staten-Genraal uiteindelijk een (nieuw?) wetsontwerp te 
kunnen aanbieden. Hij hoopt daarmee gelijktijdig gereed te zijn met 
het eindverslag, dat de bij het akkoord van Wassenaar in het leven 
geroepen (maar nog steeds niet geinstalleerde) pacificatiecommissie voor 
de bezetting van het tweede televisienet zal moeten uitbrengen. De 
einddatum daarvoor is 30 juni 1965. 
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Minister Bot heeft in de Kamer laten weten, dat het tweede net, 
voor zover het de hoofdzender Lopik betreft, door een technische mee
valler, intussen voor gebruik gereed is. De NTS die dit net in voorlopig 
beheer krijgt, kan echter niet starten vóór 1 oktober 1964, zo deelde 
de minister mede, omdat noch de personele bezeting, noch de tech
nische hulpmidelen aanwezig zijn. Men zal nu proberen tot volgend 
jaar oktober toch op andere wijze van dit net gebruik te gaan maken. 
Ook daarin voorziet het akkoord van Wassenaar. De juridische pro
blemen, verband houdende met de toepassing van het centrale antenne
systeem in het Haagse Bezuidenhoutkwartier, zijn nog niet opgelost. Mr. 
Bot wil de resultaten van de proefneming afwachten. Tegen radio Vero
nica worden geen maatregelen genomen. Eerst moet het Europese par
lement het overleg over deze ex-territoriale zenders hebben afgesloten. 

Staatssecretaris drs. L. J. M. van de Laar kon zijn maidenspeech 
in de Kamer beginnen met een nieuwtje: er komt een staatsprijs voor 
het kinderboek. Deze wordt elke drie jaar toegekend, voor het eerst 
in 1964. Hoe de nieuwe sporttoto er uit zal zien is nog onbekend. De 
huidige wetgeving op dit gebied loopt af op 31 december 1964. De 
staatssecretaris deelde de bezorgdheid over het teruglopen van de toto 
niet, hij zag slechts normale schommelingen. 

Over de kunst sprekend zei de staatssecretaris nog eens duidelijk, 
dat een absolute objectiviteit in zaken van de kunst niet mogelijk is. 
De regering kan slechts aan de hand van de haar verstrekte adviezen 
de grootst denkbare objectiviteit betrachten. Drs. v.d. Laar beoordeelde 
de situatie in ons land gunstig: er is een bloeiend kunstleven. De 
invloed van de t.V. op de kunst wordt vaak te negatief beoordeeld, 
aldus de bewindsman. In haar beste uitingen is ook de t.V. een ontzag
gelijke bron voor verrijking, die voor velen een geheel nieuwe wereld 

opent. 

LANDBOUW EN VISSERIJ 

"Het gaat ons land in economisch opzicht goed. Het nationale inkomen 
stijgt telkenjare: er is geen sprake van werkloosheid van enige be
tekenis; de meeste bevolkingsgroepen zien hun inkomen geleidelijk hoger 
worden en kunnen hun levensstandaard dienovereenkomstig verbeteren; 
de mate van bestaanszekerheid, van het gedekt zijn tegen risico's, wordt 
steeds groter; de arbeidstijden worden korter en een steeds groter deel 
van de bevolking kent de vrije zaterdag. Allemaal feiten, waarover we 
ons mogen verheugen. Tegelijkertijd heeft men echter moeten consta
teren, dat belangrijke delen van de landbouw, dat grote groepen van 
boeren, in ernstige moeilijkheden zijn gekomen. Voor hen is geen sprake 
van deelhebben aan de gestegen welvaart; integendeel, vaak zijn hun 
inkomens aanmerkelijk lager dan enige jaren geleden." Dat was het 
begin van de rede van mr. T. Brouwer (KVP) bij de behandeling van de 
begroting van landbouw. Over de Visserij wordt volgend jaar een afzonder
lijk debat gehouden. Het begin van mr. Brouwer's rede had ook het eind 
kunnen zijn, want in deze duidelijke stellingname lag de noodzaak opgesloten 
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om voor die groepen van de bevolking passende maatregelen te nemen. 
Aan die situatie ontleent de landbouw, althans een deel daarvan, ook de 
hoge prioriteit, die hij in het kader van het Wassenaarse akoord heeft 
gekregen. 

Daaromheen ook concentreerden zich de debatten bij deze begrotings
behandeling, de eerste voor minister mr. B. W. Biesheuvel achter de 
regeringstafel. Meer steun voor de bedrijven, die het moeilijk hebben. 
Dat was ook de teneur geweest van de debatten, die vlak voor het 
begrotingsdebat waren beëindigd, over de oprichting van een ontwik
kelings- en saneringsfonds voor de landbouw, een fonds, waarin de 
schatkist vijftig miljoen gulden stopt. Overigens waren hiervan al 25 
miljoen uitgegeven voor de steun, die de gemengde bedrijven zo drin
gend nodig hadden. De stichting van het O. en S.-fonds kreeg de 
instemming van bijna de gehele Kamer (alleen de groep-Koekoek uit
gezonderd). Dit fonds zal zowel bijdragen verstreken, die de structuur 
van vele bedrijven een stuk gezonder maken als helpen, wanneer de 
eigenaar of pachter een niet rendabel bedrijf wil beëindigen. 

De moeilijkheden, waarover men bij de begrotingsbehandeling sprak, 
waren echter van andere aard. Het ging hier vooral om de veen
weidebedrijven, die door het slechte weer, de lage vleesprijzen en de 
noodzakelijke, grote investeringen in moeilijkheden zijn gekomen. In het 
algemeen wees men ook het prijsbeleid van de regering voor" de agra
rische produkten als een der oorzaken aan. Uit de Kamer was ge
vraagd om alsnog over het voorbije melkjaar wat te doen: het Land
bouwschap had f 65 miljoen gevraagd, minister Biesheuvel had slechts 
f 18 miljoen gegeven. Mr. Biesheuvel was het met deze stelling niet 
helemaal eens. Naar zijn opvatting biedt het nieuwe beleid, het begin 
van het melkprijs:aar wordt verplaatst van 1 november naar 1 april 
en voor de interimperiode is een goede regeling getrofen, de boer 
een basis voor een redelijk inkomen. Het stelt de boer bovendien In 

staat de investeringen te doen, die nodig zijn in het kader van de 
huidige aanpassingspolitiek, zei de bewindsman. 

De Kamer was dat ongetwijfeld met hem eens, maar men meende, 
dat dit niet gold voor de periode 1962-1963 en juist in die periode 
zijn de klappen nogal hard aangekomen. Onder sterke aandrang van 
de Kamer kwam de bewindsman daarom bij de dupliek met de belofte: 
)k zal op de kortst-mogelijke termijn doen onderzoeken of de melkvee
houderij dringend hulp nodig heeft." Hij zal dit onderzoek vooral richten 
op liquiditeitsmoeilijkheden. Hoe de regering eventueel wil helpen, zei 
minister Biesheuvel niet. Mr. Brouwer (KYP) had om een renteloze 
kredietverlening gevraagd. Die zou kunnen vallen binnen het kader van 
het O. en S.-fonds. Maar voor deze methode voelde de minister niet 
zo veel. 

Een tweede belangrijk punt was de algemene loonronde per 1 januari 
a.s. van vijf procent. Deze loonronde mag in de prijzen worden door
berekend. De nieuwe melkprijs wordt echter pas op 1 april vastgesteld 
en minister Biesheuvel liet merken, dat hij niets voelde voor een tus
sentijdse herziening. Ook daarover kwam sterke aandrang uit de Ka-
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mer. De moeilijkheden werden ten slotte opgelost met de verklaring 
van mr. 8iesheuvel, dat hij bij de vaststelling van de prijs op 1 april 
rekening zal houden met de loonkostenstijging per 1 januari. 

De grote schim op de achtergrond was de EEG, waar in deze decem
bermaand zware en moeilijke onderhandelingen over landbouwproblemen 
worden gevoerd. De minister kon daar uiteraard niet op vooruitlopen. 
De onvermijdelijke spanningen vormen goeddeels een normaal verschijn
sel in het integratieproces. Men behoeft dat dan ook niet te tragisch 
op te vatten als de politieke wil slechts gericht blijft op de verwezen
lijking van het doel. Mr. 8iesheuvel was er wel van overtuigd, dat 
een aanhoudende stagnatie op het gebied van de gemeenschappelijke 
landbouwpolitiek onvermijdelijk achteruitgang zou betekenen. Wanneer 
wij thans een pas-op-de-plaats zouden maken, zullen zich allerlei ont
bindingsverschijnselen gaan voordoen. 

De graanprijzen bv. vormen reeds lang een heet hangijzer in de 
EEG. De gedachte aan een prijstoenadering-ineens trok mr. Biesheuvel 
zeer aan, omdat daarmee een goede basis zou worden gelegd voor 
de GATT-onderhandelingen terwijl ook het heffingenstelsel, met name 
voor dierlijke veredelingsprodukten, sterk zou worden vereenvoudigd. 
Minister 8iesheuvel ontkende overigens, dat zijn ambtgenoot van Eco
nomische Zaken, prof. Andriessen, in Brussel het onaanvaardbaar over 
deze zaak zou heben uitgesproken. Hij heeft alleen gewezen op het 
verband, dat bestaat met de komende onderhandelingen over de zg. 
Kennedy-ronde. 

De Kamer kreeg in algemene zin de bevestiging van haar standpunt, 
dat ook de regering de landbouw een hoge prioriteit in het gehele 
regeringsbeleid toekent. Minister 8iesheuvel plukte daarvan bij deze 
eerste begrotingsdebatten onmiddellijk de vruchten: tot verbazing van 
zijn (8oerenpartij)-tegenstanders was de Kamer eensgezind in het uit
spreken van een hartelijk vertrouwen in zijn beleid. Dat deed niets af 
aan de wensen, die op tafel werden gelegd. De volksvertegenwoordigers 
hopen op een goede en vruchtbare samenwerking met deze bewindsman, 
die zowel de praktijk op het boerenbedrijf en de vraagstukken van het 
boeren-organisatieleven als het werk van de Kamerleden in nationale 
en internationale lichamen kent. 

v. d. S. 
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Bestuursvoorzieningen voor 

stedelijke concentraties (11) 
DOOR MR. J. A. BOEREN 

NUMMER 11 

Na hetgeen in de vorige aflevering werd geschreven ter inleiding op 
het rapport van de Commissie-Van Wijnbergen "Bestuursvoorzienin

gen voor stedelijke concentraties", dient thans de districts-idee van de 
commissie nog te worden toegelicht. 

Reeds bleek, dat de commissie districtsvorming niet reserveert voor 
de laatste van de door haar onderscheiden verschijningsvormen van 
concentraties. Zelfs formuleert zij als algemene stelling, dat het districts
bestuur als een van de normale vormen van plaatselijk bestuur in onze 
staatkundige organisatie dient te worden aanvaard. Strikt genomen, kan 
men deze stelling uitstrekken ook over gemeenten welke zeer duidelijk 
wèl buiten de voorgelegde vragen vallen, nl. de plattelandsgemeenten. 
Het rapport spreekt daar dan ook niet over. Men kan zich echter voor
stellen, dat ten plattelande het districtsgewijze bestuur overweging ver
dient niet in de eerste plaats om reeds duidelijk intercommunale taken 
aan te vatten, doch om een centrum te creëren, dat intercommunalisering 
mogelijk maakt van die gemeentelijke taken, welke - gelet op de eisen 
des tijds en de voorhanden technische mogelijkheden - zonder enig be
zwaar in ruimer verband kunnen worden verzorgd. Districtsvorming zou 
aldus mede dienstbaar kunnen zijn aan versterking van het plaatselijk 
bestuur ten plattelande. 

Achter deze algemene stelling staat een zekere scepsis van de com
missie ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling. Deze steunt niet 
alleen op het verschijnsel, dat het op de grondslag van een gemeen
schappelijke regeling gevoerde bestuur zich in feite aan de openbaar
heid onttrekt. Doch het aantal gemeenschappelijke regelingen is geleide
lijk aan zo groot geworden, dat de vraag moet rijzen, of zij wel de meest 
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geëigende bestuurlijke vorm zijn om het intercommunalisme tegemoet te 
treden. In het district ziet de commissie een bestuurlijk (d.w.z. èn poli
tiek, èn administratief) volwaardig integratiekader voor die plaatselijke 
bestuurstaken, waarvoor het gemeentelijke kader een onnatuurlijke be
grenzing is of zal worden. Dit betekent uiteraard niet, dat men de ge
meenschappelijke regeling als bestuursvorm zou moeten schrappen, wèl, 
dat zij na aanvaarding van het district minder zal worden toegepast. 

De commissie heeft zich uiteraard niet alle consequenties gereali
seerd welke verbonden kunnen zijn aan ruime toepassing van de districts
vorm. Zonder dat de vrede tussen gemeente en waterschap opnieuw in 
gevaar wordt gebracht, zou b.v. overwogen kunnen worden, of de dis
tricten niet een samenwerkingsvorm tussen deze beide typen van corpo
ratie kunnen zijn. 

Is het echter wel juist om het district als een "samenwerkingsvorm" 
te typeren? Om deze vraag te beantwoorden dient men na te gaan hoe 
de verschillende (tot dusverre slechts ideële) districtenbouwers zich het 
district denken. Ter verduidelijking van hetgeen de Commissie-Van Wijn
bergen voor ogen stond volgen hier eerst enkele aantekeningen betref
fende het geprojecteerde openbaar lichaam voor het gebied van de Rijn
mond en betreffende het district, zoals dat destijds door de Commissie
Koelma werd geformuleerd. 

De bestuurlijke problematiek in het gebied van de Rijnmond wordt in 
par. 3 van de M. v. T. op wetsontwerp 6780 als volgt samengevat "AI 
deze gemeenten worden dientengevolge in het ontwikkelingsproces in het 
gebied van de Rijnmond opgenomen. Daaruit vloeit voort, dat de belan
gen van deze gemeenten in toenemende mate met die van Rotterdam 
en ook onderling verweven raken. De bestuursorganisatie in het gebied 
van de Rijnmond doet aan deze verwevenheid nog onvoldoende recht we
dervaren." Het lijkt duidelijk dat, indien er slechts sprake is van "ver
weven belangen", in samenwerking van hen die deze belangen beharti
gen de oplossing wordt gezocht voor de uit deze "verwevenheid" voort
vloeiende bestuursproblematiek. Erkenning, dat behartiging van enig be
lang een bovengemeentelijke taak is, zou tot een consequenter bovenge
meentelijke bestuursvorm hebben geleid. Het openbaar lichaam, dat het 
wetsontwerp thans in het vooruitzicht stelt, is een compromis op de 
grondslag van de aanvaarde "belangen-verwevenheid", dat - aldus de 
M. v. T. - "in de bestaande bestuursproblemen voorziet zonder dat de 
gemeentebesturen meer in hun zelfstandigheid worden beknot dan met 
het oog op de groeiende economische en sociale eenheid van het Rijn
mondgebied onvermijdelijk is" (lo al. par. 4. pag. 12). De M. v. A. 
(p.2) formuleert dezelfde gedachte nog als volgt: "Hetgeen thans wordt 
voorgesteld is ... de instelling ... van een openbaar lichaam met als voor
naamste doelstelling coördinerend op te treden ten aanzien van door de 
betrokken gemeentebesturen behartigde taken". De philosophie achter het 
voorgestelde openbaar lichaam is mitsdien ongeveer die van de confede
ratie. Het openbaar lichaam heeft misschien nog niet zozeer in zijn struc
tuur, doch zeer duidelijk in zijn werkwijze meer van een statenbond dan 
van een bondstaat. De regering is zich daar ook zeer wel van bewust: 
het voorstel gaat uit van de bereidheid van de gemeentebesturen tot 
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loyale medewerking aan het bestuur van Rijnmond. De Commissie-Van 
Wijnbergen vat haar oordeel over het wetsontwerp aldus samen: "Het 
resultaat is een "zwak" district met alleszins beperkte eigen bevoegd
heden, die in beginsel slechts in harmonie met de 24 districtsgemeen
ten kunnen worden gebruikt. Coördinatie van beleid is aldus weliswaar 
niet ondenkbaar, doch nauwelijks afdwingbaar. Hierin ligt een misken
ning van de behoefte aan strikt bovengemeentelijk bestuur" (p. 25, noot 1). 

De Commissie-Koelma rapporteerde omtrent de wijze waarop moet 
worden voorzien in belangen, welke gemeenschappelijk zijn voor de grote 
stedelijke gemeenten en de in haar onmiddellijke omgeving liggende 
kleinere gemeenten. Het is nuttig bepaalde passages uit dit rapport nog 
eens onder de aandacht te brengen: zij zijn niet alleen van toepassing 
op de verhouding stad-randgemeenten. "Het typische van dergelijke con
glomeraten" - aldus het rapport, p. 5 - "ligt in hun dualistisch ka
rakter: zij vormen in meer of mindere mate een eenheid, maar een 
eenheid, opgebouwd uit min of meer zelfstandige delen. ligt het accent 
bij de zelfstandigheid der delen, dan is samenwerking aangewezen. Naar
mate het verschuift naar de eenheid, welke zich manifesteert, zal zich 
sterker de behoefte gaan doen gevoelen aan een voorziening, die een 
voldoende behartiging van de belangen van het geheel waarborgt. Gaat 
het belang van het geheel overwegen, dan komt de oplossing van vorming 
ener eenheidsgemeente aan de orde ... ". De Commissie-Koel ma heeft zich 
beperkt tot het zoeken van een oplossing voor de fase tussen het stadium 
van samenwerking op de voet van de (inmiddels vervangen) algemene 
regelen der gemeentewet en dat, waarop samenvoeging van gemeenten 
aan de orde kan komen (t.a.p.). "In welke richting zal de oplossing 
moeten gaan ?", zo vraagt de commissie zich dan af (p. 6) en zij ant
woordt: "Zoals reeds werd opgemerkt, staat men hier voor een groeiende 
nieuwe gemeenschap, die een bijzondere voorziening vordert voor een 
complex van openbare belangen, van betekenis voor het gezamenlijk 
gebied van de groep gemeenten. In de behartiging van deze belangen 
moet worden voorzien op een wijze, welke niet slechts met de behoeften 
van de afzonderlijke gemeenten rekening houdt, doch waarbij het gehele 
complex van in elkaars nabijheid liggende gemeenten in het oog wordt 
gehouden. Juist met het oog op deze inter-gemeentelijke, of beter supra
gemeentelijke facetten, ligt het voor de hand, dat een nieuw orgaan in 
het leven wordt geroepen, dat enerzijds in zijn basis en opbouw dient 
aan te sluiten aan de structuur der gemeentelijke organen, doch ander
zijds bij de uitoefening van zijn taak niet gebonden is door de grenzen 
van de individuele gemeente. Dit nieuwe orgaan zal bekleed worden met 
bevoegdheden, welke, althans ten aanzien van de te behartigen belan
gen, boven die van de organen der afzonderlijke, van de groep deel uit
makende gemeenten uitgaan." Is nu het district van de Commissie-Koel
ma een samenwerkingsvorm, d.w.z. naar structuur en werkwijze een in
tercommunaal lichaam, of is het een supra-communaal lichaam? De sum
miere tekst van het rapport laat geen ondubbelzinnig antwoord op deze 
vraag toe. Het district is in elk geval niet consequent supra-gemeentelijk. 
Het wordt gevormd door gemeenten "voor welke... bepaalde openbare 
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belangen gemeenschappeliike voorziening vorderen" (aldus artikel 1 van 
het bijgevoegde ontwerp van wet). Dit is een formulering welke aan 
samenwerking, aan coördinatie doet denken. In haar rapport (p. 5) zegt 
de Commissie-Koel ma nog: "Want enerzijds behouden (de gemeenten) 
haar zelfstandigheid en blijven zij autonoom ten aanzien van de voor
ziening in zaken, welker betekenis beperkt blijft tot het eigen territoir, 
anderzijds krijgen zij de gelegenheid, mede te spreken bij de regeling 
van belangen, die tot dusver eenzijdig in overweging werden genomen." 
Dit medespreken geschiedt (in de districtsraad) in de beginfase door de 
burgemeesters, die dan nog stemhebbend lid zijn van de raad, en door 
vertegenwoordigers die door de gemeenteraden zijn benoemd. Een start 
dus met duidelijk confederatieve elementen, althans mogelijkheden van 
beleidsbeïnvloeding door de districtsgemeenten. In een latere fase hebben 
de burgemeesters als lid slechts raadgevende stem, en worden de "ver
tegenwoordigers der gemeente" (p. 9) in de districtsraad rechtstreeks 
door de kiezers dier gemeente gekozen. Dan is de binding van de raad 
aan de gemeentebesturen duidelijk zwakker. Voorts zijn de bevoegdheden 
van het district van de Commissie-Koelma groter dan die in het ontwerp 
Rijnmond : de districtsraad heeft verordenende bevoegdheid en kan zijn 
verordeningen rechtstreeks tot de gemeenten richten. En tenslotte ont
breken in het rapport van deze commissie de gedetailleerde procedure
voorschriften welke het coördinerende bestuur van Rijnmond o.a. dwingt 
tot een in de praktijk ongetwijfeld moeizame harmonisatie van het beleid 
der 24 districtsgemeenten. Zou een district als door de Commissie-Koelma 
omschreven ooit kans van leven krijgen, dan zou blijken, dat het een 
breder marge heeft voor eigen besluitvorming dan Rijnmond, en mits
dien beter tegemoet komt aan de behoefte tot bestuur van belangen 
welke de gemeentelijke begrenzingen zijn ontgroeid. 

Intussen heeft met name de districtsidee van de Commissie-Koelma 
vrij algemeen weerstand ondervonden, omdat het zou betekenen, dat een 
vierde bestuurslaag wordt geïntroduceerd. Het district zou geschoven 
worden tussen de in het district verbonden gemeenten en de provincie. 
Toch kan men zich afvragen, of dit inderdaad een in de gedachtengang 
van de commissie opgesloten consequentie is. Het moge pedant zijn dit 
thans nog te ontkennen, wellicht loont het deze schande voor lief te 
nemen. 

Men kan gemakkelijk op het idee van vier bestuurslagen komen, indien 
men de openbare bestuursniveaus zuiver gelet op hun territoriale wer
kingssfeer of begrenzing opsomt. Men krijgt dan de volgende reeks: 

1. het rijk 

2. de provincie 

3. de gemeente, c.q. het district 

4. de districtsgemeenten. 

Omdat het territoir-sec niets zegt over de meer inhoudelijke, functionele 
kanten van bestuur en bestuursverhoudingen, zegt een op de territoriale 
begrenzing steunende opsomming van corporaties niets pro of contra drie 
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of vier bestuurslagen. Eigenlijk is bovenstaande reeks geen opsomming 
van bestuursniveaus, doch van corporaties telkens met een kleinere ter
ritoriale bevoegdheidsgrens. 

Wil men het district als bestuurslaag, d.w.z. naar de inhoud van zijn 
bestuurstaak en naar zijn situering ten opzichte van andere bestuurslagen, 
een plaats geven, dan zal men deze dienen te zoeken in verband met de 
tot dusver aanwezige bestuurslagen : rijksbestuur, provinciaal bestuur en 
plaatselijk bestuur. In de opvatting van de Commissie-Koelma nu is er 
geen enkele reden het district als b.v. regionaal bestuur te schuiven tus
sen provinciaal en plaatselijk bestuur. Dat zou anders zijn, indien binnen 
het district de districtsgemeenten bij de vervulling van de aan haar ver
blijvende taken niet zouden kunnen handelen zonder bepaalde vormen 
van medewerking van het district (b.v. als orgaan van hoger toezicht, 
of als bevoegd de districtsgemeenten met betrekking tot haar eigen taken 
bindende voorschriften te geven). Met betrekking tot het district van de 
Commissie-Koelma is dit echter niet het geval. De commissie zegt alleen, 
dat het district bepaalde openbare belangen behartigt, welke oorspronke
lijk door gemeenten behartigd werden, omdat deze thans gemeenschap
pelijke voorzieningen vorderen. De openbare belangen a, b, en c worden 
aan de bevoegdheid van de (districts) gemeenten onttrokken: haar 
"huishouding" wordt uitgedund. Zij worden toevertrouwd aan het district, 
welks huishouding tot inhoud heeft a, b, en c terwijl het voorts een 
groter gebied bestrijkt. Het district van de Commissie-Koelma zou slechts 
een ander, een samengesteld type van plaatselijk bestuur introduceren, 
zodat het traditionele drietal bestuurslagen onaangetast blijft: 

1. rijksbestuur door de staat, 

2. provinciaal bestuur door de provincie, 

3. plaatselijk bestuur door de gemeente of door district en districts
gemeenten samen. 

Het district brengt dus slechts differentiëring in de plaatselijke be
stuursmogelijkheden. 

Zelfs wordt het patroon van de drie bestuurslagen niet doorbroken, 
indien - zoals bij het district van de Commissie-Koelma het geval is _ 
het district zich zijn verordeningen rechtsstreeks tot de districtsgemeen
ten kan richten. Immers deze verordeningen kunnen niet betreffen de 
aan de gemeente verblijvende taken, doch slechts de belangen welke aan 
het district ter verzorging werden opgedragen. Het district wordt geen 
vierde bestuurslaag, indien het intern zeker overwicht heeft op de dis
trictsgemeenten in verband met zi;n eigen taken (b.v. als het de gemeen
ten kan verplichten tot medewerking aan het districtsbestuur). De kri
tische overgang van drie naar vier bestuurslagen heeft eerst plaats, als 
het district bevoegdheden heeft met betrekking tot de taken en bevoegd
heden welke gemeenteli;k gebleven zi;n. 

Zolang zulks niet het geval is betekent districtsvorming slechts een 
taakverdeling met betrekking tot hetgeen buiten het district "de huis
houding" der gemeenten omvat (verschil tussen autonome en zelfbestuurs-
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taken behoeft hier niet te worden gemaakt). De districtsgemeenten be
houden hun eigen huishouding, met dien verstande, dat de aan het district 
opgedragen belangen daarvan geen deel meer uitmaken: zij worden ge
meenten met een "kleinere" huishouding, doch ten aanzien daarvan vol
komen bevoegd. Het district heeft een eigen huishouding welke beperkt 
is tot de opgedragen belangen (vgl. art. 93 Wet Bedrijfsorganisatie): het 
is een nieuw type van plaatselijk bestuur. De massa, de som van het 
plaatselijk bestuur, uitgeoefend door district en districtsgemeenten is 
even groot, als die van de gemeenten vóór het districtsverband tot stand 
kwam. Kwalitatief zal er uiteraard verschil zijn: de bedoeling van het 
district is immers het plaatselijk bestuur beter te doen verzorgen. 

(wordt vervolgd) 
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Middenstand en prijsbeleid 
DOOR DRS. G. F. lORTZER 

H et midden- en kleinbedrijf wordt wel eens verondersteld op vrij 
slechte voet te staan met het prijsbeleid, zoals dat in de laatste 

jaren door minister De Pous is gevoerd en door zijn opvolger wordt 
voortgezet. Deze opvatting, waar aanwezig, wordt wellicht ingegeven 
door regelmatig terugkomende kranteberichten over de bakkers te x, die 
een cent te veel voor een brood vragen, en over een prijsstop voor 
melk in de provincie y. Op dit soort bijzondere gevallen zal hieronder 
nog nader worden ingegaan. Het lijkt echter goed hier allereerst de 
vraag te stellen (en een poging te doen tot beantwoording ervan) of in 
het algemeen kan worden gesproken van een gespannen verhouding 
tussen "de" middenstand en het prijsbeleid. 

Dit prijsbeleid heeft, volgens herhaalde verklaringen van de bewinds
lieden van het departement van economische zaken, ten doel de prijzen 
zoveel mogelijk te stabiliseren en met name te voorkomen, dat prijs
verhogingen worden doorgevoerd, die niet duidelijk hun rechtvaardiging 
vinden in een stijging van de externe kosten. In deze algemene regel is 
nog een verfijning aangebracht, die hierin bestaat, dat prijsverhogingen 
ook kunnen worden toegestaan, indien zij noodzakelijk zijn voor een 
redelijk rendement van de onderneming en het daarin geïnvesteerde 
kapitaal. Een stijging van de loonkosten mag uitdrukkelijk niet in de 
prijzen worden doorberekend, maar moet komen uit de verhoging van 
de produktiviteit. (Hierbij wordt even voorbijgegaan aan het bijzondere 
geval van de "eerste" loonstijging van 5 % per 1 januari 1964, die -
naargelang de loonquote - wèl mag worden doorberekend). 

In deze algemene zin brengt het prijsbeleid, juister: het prijsstabili
satiebeleid, voor het bedrijfsleven een aantal problemen met zich mee, 
wellicht globaal te verdelen in problemen van bedrijfs-economische en 
van "technische" aard. Van bedrijfseconomische aard voorzover het 
prijsstabilisatiebeleid de tendens in zich draagt van een verschuiving in 
de verdeling van het nationaal inkomen, waarbij het werknemersaan
deel groter en het aandeel van de overige inkomens kleiner wordt. Een 
tendens, die, naar uit de cijfers van de laatste jaren over de ontwik
keling van het werknemersaandeel blijkt, zeker aanwezig is. Op zichzelf 
een verheugende ontwikkeling, mits de winsten en de risicodragende 
besparingen en daarmee ook de investeringsmogelijkheden niet in gevaar 
komen. De investeringsbereidheid bij het bedrijfsleven, immers vooral 
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afhankelijk van de afzetmogelijkheden, wordt er niet door geschaad. Als 
de ondernemer echter niet over de middelen beschikt om deze bereid
heid in daden om te zetten is een zekere teruggang in de investeringen, 
het "trekpaard van de economie", niet uitgesloten. De stelling is te 
verdedigen, dat het midden- en kleinbedrijf niet als laatste met een 
dergelijk gebrek aan i nvesteringsmiddelen zal worden geconfronteerd. Het 
midden- en kleinbedrijf heeft immers over het algemeen geen toegang 
tot de kapitaalmarkt en vindt daarvoor slechts ten dele soulaas in de 
garantieregelingen voor het middenstandskrediet. Staatssecretaris drs. J. 
A. Bakker heeft nog onlangs in de Tweede Kamer op deze omstandigheid 
- overigens voor het meer extreme geval van een inflatie van grote 
omvang - gewezen. Voorlopig lijkt het, hoewel mij daarover op dit 
moment geen concrete cijfers ter beschikking staan, met de investerings
mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf thans nog wel mee te 
vallen. 

Onder de "technische" problemen zou ik hier willen verstaan de 
noodzaak voor het bedrijfsleven om gewenst geachte prijsverhogingen 
met klem van argumenten op het departement te verdedigen. Als een
maal de aandacht van de minister op een bepaald geval gevestigd is, 
moet men - naar uit de ervaring is gebleken - met bijzonder sterke 
cijfers op tafel komen en zijn bovendien talrijke besprekingen met 
"argwanende" deskundigen van het ministerie nodig. Om bij deze 
besprekingen van de zijde van het bedrijfsleven het nodige tegenspel te 
kunnen geven, is eveneens een grote mate van deskundigheid noodzake
lijk. Hier zou een bijzonder probleem voor het midden- en kleinbedrijf 
kunnen liggen, als het middenstandsbedrijfsleven niet had gezorgd zelf 
ook over deze deskundigen te beschikken, hetzij bij aparte instituten 
zoals de Nederlandse bakkerijstichting (overigens niet alleen voor de 
bakkers-middenstanders werkzaam), hetzij via de eigen vakorganisaties 
en middenstandscentrales. 

Als er een onderscheid moet worden gemaakt tussen verschillende 
groepen in het bedrijfsleven in hun positie ten opzichte van het prijs
beleid, dan dient men zich in die differentiatie veel meer te richten naar 
bedrijfstak en branche dan naar bedrijfsvorm. De Nederlandse bakkerij 
is hiervoor een uitstekend voorbeeld. Ongetwijfeld hebben de bakkers 
nogal eens moeilijkheden met het departement, maar dit geldt zeker niet 
méér voor het midden- en kleinbedrijf in de bakkerij dan voor het groot
bedrijf. In de vervoerssector hebben de Nederlandse Spoorwegen en de 
dochtermaatschappijen van de N.S. in personen- en vrachtvervoer niet 
minder moeilijkheden met het prijsbeleid dan de vele kleine en middel
grote ondernemingen in deze tak van bedrijf. 

Er kan pas werkelijk van een vraagstuk "middenstand en prijsbeleid" 
worden gesproken, wanneer vooral wordt gelet op de praktische effecten 
van een overigens voor het gehele bedrijfsleven gelijkelijk geldende prijs
politiek. De staatssecretaris van economische zaken heeft in december 
op de bondsvergadering van de katholieke middenstandsbond in Utrecht 
gezegd, dat de middenstand, als het om de prijzen gaat, "in de frontlinie 
staat". De ondernemer in het midden- en kleinbedrijf, in rechtstreeks 
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contact met de consument van de goederen en diensten, die hij aan
biedt, wordt door die consument gemakkelijk op de prijsverhogingen 
aangekeken. "Ten onrechte", voegde de bewindsman hier overigens direct 
aan toe, "want bij zeer intensieve controle is gebleken dat het midden
standsbedrijfsleven over het algemeen zich zeer goed aan de spelregels 
houdt". 

Het beeld van "de middenstand in de frontlinie" kan echter ook wor
den omgedraaid. In de verhouding tussen het departement en het 
bedrijfsleven staat de middenstand - juist door de feitelijke gevolgen 
van het beleid - in de voorste lijn. De gemiddelde ondernemer in het 
midden- en kleinbedrijf, met een beperkte financiële reserve, heeft minder 
weerstand dan het grootbedrijf, wanneer het overheidsbeleid een ver
krapping van de ondernemingsinkomens ten gevolge heeft. Hierboven 
werd reeds belicht, dat hij moeilijker aan vreemd kapitaal kan komen 
voor zijn investeringen. Zeker zo belangrijk is echter, dat een vermin
dering van de winst van het bedrijf, waarvan hij met zijn gezin recht
streeks afhankelijk is, onmiddellijk merkbaar wordt in zijn huishoud
budget. De geringere financiële reserve gaat nog sterker spelen in het 
geval van de bakkers, de melkhandelaren en de handelaren in brand
stoffen. Voor deze artikelen is de zgn. "vooroverlegprocedure" van 
kracht, die inhoudt, dat prijsverhogingen pas mogen worden doorgevoerd 
na vooraf verkregen toestemming van het departement. In het verleden 
was met dit vooroverleg vaak nogal wat tijd gemoeid, zozeer zelfs, dat 
men de minister verdacht van de opvatting dat iedere week uitstel winst 
is. Maar iedere week uitstel van een gerechtvaardigde prijsverhoging 
betekende voor de ondernemers een -zoals gezegd: vooral door de 
middenstandsondernemer direct gevoeld - verlies. Het valt niet goed te 
keuren, maar de reeds genoemde eigenmachtige prijsverhogingen van de 
bakkers te x en de melkhandel in y wordt dan wel meer verklaarbaar. 
Gelukkig is in dit beleid van het departement de laatste tijd enige wij
ziging merkbaar. De minister wil vooralsnog nog vast houden aan de 
vooroverlegprocedure, maar hij heeft op sterke aandrang van de mid
denstandsorganisaties toegezegd de procedure zoveel mogelijk te ver
snellen. Voor de bakkers had reeds minister De Pous enige verlichting 
gegeven door goed te keuren, dat op het departement een soort "reke
ning-courant" wordt aangehouden met o.a. als gevolg dat "achterstallige" 
prijsverhogingen als claim bleven staan om later te worden verrekend. 

Er is nog een andere reden, waarom gezegd kan worden dat, zoal niet 
"de", dan toch een zeer groot deel van de middenstand bijzonder 
gevoelig is voor de praktische effecten van het prijsbeleid. De onder
nemers in het midden- en kleinbedrijf zijn overwegend werkzaam in die 
branches en bedrijfstakken, waar het uiterst moeilijk is gestegen loon
kosten goed te maken door produktiviteitsverhoging. De dienstenverle
nende sectoren vervoer en horeca, het ambacht, waarin veel handwerk 
moet worden verricht, en de détailhandel, met bedienend personeel en 
vaak nog de noodzaak van een service-apparaat, hebben geen onbeperkte 
mogelijkheden om de efficiency op te voeren. Niettemin mogen zoals 
gezegd, gestegen loonkosten niet in de prijzen worden doorberekend 
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(met uitzondering opnieuw van de "eerste 5 %" in 1964). Bij het zeer 
grote aantal middenstanders in deze sectoren wordt deze regel als zeer 
knellend gevoeld omdat men, produktiviteitsverhoging of niet, wel ver
plicht is de algemene lijn van het loonpeil te volgen. Niettemin heeft 
de minister de regel bij de recente besprekingen met de middenstands
centrales over het prijsbeleid onverkort gehandhaafd. Eveneens gehand
haafd blijft, nadat de eerste "aanpassings-Ioonsverhoging" achter de rug 
is, dat bij doorberekening van verhogingen van de externe kosten de 
geldmarge in de détailhandel niet mag worden gewijzigd. Dit betekent 
een procentuele verlaging, hoewel toch ook het gezin van de midden
standsondernemer hogere prijzen voor "branchevreemde" goederen moet 
betalen en hoewel geenszins vaststaat, dat de algemene loonstijging tot 
een vergrote omzet zal leiden. Op verzoek van de centrales heeft de 
minister wèl toegestaan dat in begin 1964 bij de voor doorberekening in 
aanmerking komende eerste loonkostenstijging ook een overeenkomstige 
stijging van het gewaardeerd ondernemersloon mag worden meegeteld. 

Volledigheidshalve moet bij een bespreking van de bijzondere positie 
van het midden- en kleinbedrijf in het prijsbeleid ook nog worden ver
meid, dat de middenstandsondernemers, voorzover niet werkzaam in 
branches, die grote invloed hebben op de index van kosten van levens
onderhoud, door hun grote aantal wellicht iets gemakkelijker ontsnappen 
aan de intensieve controle van het departement. Een bespreking kan hier 
echter achterwege blijven zowel omdat de mogelijkheden tot moedwillige 
overtreding van de spelregels van het prijsbeleid niet passen in het kader 
van deze beschouwing, als omdat, volgens de mededeling van de staats
secretaris, van overtredingen in enige omvang niet is gebleken. 

Alles overziende, kan niet worden gezegd dat de ondernemers in het 
midden- en kleinbedrijf als "soort" een zéér bijzondere positie in het 
prijsbeleid innemen. In de kringen van het middenstandsbedrijfsleven is 
men er ook allerminst op gesteld beschouwd te worden als een "sociaal 
zwakke groep". Wèl kan worden geconcludeerd, dat er enkele bijzondere 
facetten zijn, die de aandacht vragen en die bij de besprekingen van 
de centrales met de minister die aandacht ook gekregen hebben. De 
centrale middenstandsorganisaties zeggen dan ook in de oproep aan hun 
leden, waarin zij tot de conclusie komen "aan het beleid hun medewer
king niet te mogen onthouden", dat zij o.a. "er daarbij van zijn uit
gegaan, dat het door de minister tijdens de gevoerde besprekingen 
getoonde begrip voor bijzondere moeilijkheden, bij de uitvoering van het 
beleid tot uitdrukking zal komen". 
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Een nieuwe Italiaanse 

Regering 
DOOR DR. K. J. HAHN 

De op 4 december 1963 gevormde regering-Moro vertegenwoordigt die 
midden-links-regering, die onmiddellijk na de laatste Italiaanse 

parlementsverkiezingen op 28 april j.1. had moeten worden gevormd. Toen 
Fanfani, de premier van de voorafgaande regering, op 16 mei j.1. dus 
14 dagen na de verkiezingen, zijn ontslag indiende, werd de politieke 
secretaris van de Democrazia Cristiana, Aldo Moro, door president 
Segni belast met de vorming van de nieuwe regering. Zoals bekend, mis
lukte deze eerste poging van Moro, hoewel de partijleidingen van de 
sociaal-demokraten (Saragat), de republikeinen en de Nenni-socialisten 
met het programma van Moro uiteindelijk akkoord konden gaan. Een 
sterke minderheid van de aanhangers van Nenni hadden zich op het 
laatste ogenblik niet met het programma van de coalitie-regering kunnen 
verenigen. Daarop had president Segni de kamerpresident Leone opdracht 
gegeven een overgangsregering te vormen tot eind oktober, de datum 
waarop het congres van de Nenni-socialisten over de verdere koers van 
de partij en over het wel of niet samenwerken met de christen-demo
kraten zou beslissen. 

Het congres van de Nenni-partij sprak zich dan ook, zij het niet eens
gezind voor een dergelijke samenwerking uit, zodat Moro begin novem
ber opnieuw met de vorming van een regering kon worden belast. Het 
duurde dus een maand totdat Moro en de drie overige partners het over 
het programma en, dit was de tweede grote moeilijkheid van de formatie, 
over de lijst van ministers eens konden worden. Het resultaat betekent 
nu dat van de 26 ministers er 16 christen-demokraten, 6 Nenni-socialisten, 
3 sociaal-demokraten (Saragat) en 1 Republikein zijn. 

De Italiaanse politieke partijen in het algemeen en in het bijzonder 
de socialistische pers schrijft aan deze regering een historische betekenis 
toe: het is de eerste regering na de oorlog, waarin de Nenni-socialisten 
als volledige partners zitting hebben, een regering dus, waarvoor ook 
de socialisten de gehele verantwoordelijkheid meedragen. Op het congres 
van de Democrazia Cristiana te Napels in januari 1962 was reeds in 
principe besloten, de nieuwe regering met samenwerking en steun van 
de socialisten te vormen, dus de midden-links-koers met uitsluiting van 
de liberalen te volgen. De daarop gevolgde regering-Fanfani die deze 
"apertura a sinistra" altijd had voorgestaan, werd door christen-demo-
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kraten gevormd, de sociaal-demokraten, republikeinen en Nenni-socialis
ten verleenden aan deze regering parlementaire steun. Nu echter gaat 
het om veel meer: de Nenni-socialisten zitten in de regering met zes 
ministers. Nenni zelf, zeker een van de belangrijkste politieke figuren 
van Italië, is vice-premier en heeft hiervoor zijn functie als partij-secre
taris neergelegd. 

Onafhankelijk van de vraag, of deze regering het lang zal kunnen 
uithouden, kan de grote betekenis van deze ingrijpende operatie niet 
worden ontkend. Er zijn niet weinigen die aan deze midden-links-regering 
de betekenis van een "tweede risorgimento" toekennen. Dat wil zeggen 
- en hierin ligt een grote kern van waarheid - dat de eenwording van 
Italië een eeuw geleden tot stand kwam in het teken van het feodale, 
grootburgelijke liberalisme, geleid door het huis van Savoye, de revolu
tionaire tak Garibaldi werd afgehakt. De katholieken en de socialisten 
bleven buiten deze conceptie en beschouwden deze staat dan ook niet 
als de hunne. Don Luigi Sturzo had na 1918 getracht de katholieken tot 
constructieve medewerkers aan en mededragers van de staat te maken, 
wat door het fascisme echter werd verhinderd. Na 1945 heeft de Demo
crazia Cristiana onder Gasperi de politieke integratie van de katholieken 
in de staat voltooid, ja de christen-demokraten tot de beslissende poli
tieke faktor van het land gemaakt. Zowel staatkundig als sociaal waren 
de arbeiders en de kleine boeren - grosso modo gesproken - buiten 
de staat en buiten de verantwoordelijkheid van de staat gebleven, ook 
als binnen de Democrazia Cristiana aan de linkervleugel en in de 
katholieke arbeidersorganisatie (ACLI) en de demokratische niet-socialis
tische vakbeweging CISL christelijke arbeiders in representatieve orga
nisaties en groepen waren samengevat die ook actief aan de politiek 
van de grootste regeringspartij deelnamen. Nu echter moet in de laatste 
fase van politieke en sociale integratie het gros van de socialistische 
arbeiders opgenomen worden in de demokratische structuur van de 
staat, als medeverantwoordelijke factoren waardoor zij dus ook sociaal 
en economisch op een hoger niveau moeten worden gebracht en uit een 
gefixeerde oppositie worden gehaald. Dit is dus de zin van het "tweede 
risorgimento". Er is echter nog een tweede doel hiermede verbonden: 
de socialisten waren sinds 1947 met de communisten in een actie-ge
meenschap verbonden, die na de Hongaarse revolutie uit protest tegen 
de Russische interventie door Nenni werd verbroken. De samenwerking 
duurde echter in de gemeentebesturen, de provinciale regeringen en de 
vakbeweging voort. De midden-links-regering die de communisten bewust 
uitsluit, heeft dus tot doel de Nenni-socialisten tenslotte definitief van de 
communisten los te maken en de Nenni-socialisten nauw aan het demo
kratisch stelsel te binden. Tenslotte is er echter nog een eenvoudige maar 
zeer massieve reden, die tot deze operatie dwong, de verhouding van de 
krachten: er is in Italië geen rechtscoalitie van demokratische partijen, 
dus bijv. Democrazia Cristiana en liberalen, haalbaar omdat deze altijd 
onder de 50 % blijft (D.e. 38 %, liberalen 7 %). Een bredebasis regering 
van liberalen tot republikeinen, zoals ze in 1960 tot 1962 bestond onder 
Fanfani (liberalen, D.e., sociaal-demokraten) wordt door de twee laatste 
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partijen verworpen. De samenwerking met Nenni is de enige mogelijkheid 
in Italië op het ogenblik een demokratische regering te vormen. 

Het risico of beter de risico's die een dergelijke combinatie in zich 
sluit zijn bekend: de partij van Nenni is socialistisch in de exacte zin, 
dat wil zeggen marxistisch, ze houdt aan de klassestrijd, aan het ideaal 
van de eenheid van de arbeidersklasse vast (daarom ook samenwerking 
met de communistische arbeiders in de vakbeweging), ze gaat van de 
noodzaak van een omvattende nationale planning voor de gehele econo
mie uit, ze is echter bewust demokratisch, wil niet met geweld aan de 
macht komen noch met geweld regeren, wat hen dus van de commu
nisten onderscheidt, en zij zijn neutralisten, omdat zij Italië geografisch 
en politiek geroepen achten tussen de blokken een ontspanning en een 
vrede tot stand te brengen, ze zien Italië als een schakel tussen Oost en 
West, tussen Europa en Afrika. Daarom is Nenni bewust voor de Euro
pese integratie als zij tenminste niet de monopolies helpt, ja, hij is 
voorlopig ook voor het handhaven van de NATO, omdat alleen het 
machts- en het atoomevenwicht op het ogenblik de vrede waarborgt. Op 
den duur moet echter Italië deze toestand geleidelijk verbeteren door voor 
vreedzame samenwerking, ontspanning, disengagement etc. op te komen. 

Hieraan moet toegevoegd worden dat Nenni niet alleen een zeer 
bekwame, maar ook een eerlijke en betrouwbare politicus is, die per
soonlijk van de noodzaak van een samenwerking met de Democrazia 
Cristiana overtuigd is en daarmee dus ook bewust een proces van lang
zame verwijdering van de communisten wil inleiden. 

Nenni is echter niet alleen: hoewel hij zelf op het congres van zijn 
partij eind oktober nadrukkelijk heeft verklaard dat zijn partij in het 
verleden prachtige kansen ongebruikt heeft voorbij laten gaan, dat wil 
zeggen kansen om aan de regering direct deel te nemen, zijn er in zijn 
partij, die veel dichter bij de communisten staan en de feitelijke samen
werking met hen niet willen opgeven. Hun kracht kan uit de volgende 
stemmen opgemaakt worden: de zogenaamde "autonomisten" die dus 
onder leiding van Nenni zich tegenover de communisten zelfstandig wil
len gedragen, hebben in de partijraad bij de stemming over het nieuwe 
regeringsprogramma 59 stemmen behaald, de groep van de "zogenaam
de carristi", die met de communisten blijven samenwerken, hebben met 
40 stemmen tegen dit programma gestemd. 

Er is dus een sterke minderheid in de partij die onder leiding van 
Vecchietti in de gemeenten, provincies en in de vakbeweging met de 
communisten blijven samenwerken, en zij hebben dit al vast weer be
wezen: bij de vorming van de regionale regering van het autonome 
gebied Val d'Aosta (ten noorden van Turijn) hebben zij opnieuw een 
coalitie met de communisten gevormd. De zaak wordt nog moeilijker 
door hun dreiging bij de stemming in het parlement over de regering 
Moro tegen te stemmen of zich van stem te onthouden. En op de achter
grond speelde zelfs het gevaar van een splitsing, 

De onprettige interne situatie wordt nog ingewikkelder gemaakt door 
het feit, dat de tweede man in de Nenni-groep van de autonomisten 
prof. Lombardi, die eens Nenni zal moeten opvolgen, verleden jaar juni 
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met een kleine groep intellectuele top- en kopstukken van de partij de 
toen gevoerde coalitie-besprekingen Moro-Nenni liet falen, omdat hij op 
het sociaal-economisch gebied verder gaat dan deze beiden, in de zin 
van een veelomvattender staatsinmenging en planning, terwijl hij ook 
het anti-communistische karakter van de regeringscoalitie verwerpt. Hij 
verdedigt de these van het a-communisme, dat wil zeggen niet commu
nistische politiek, zonder de communisten open aan te vallen. 

Bij de andere partijen aan de linker kant zijn de moeilijkheden minder 
tragisch: de sociaal-demokraten van Saragat zijn zelfs de meest veilige 
partners van de coalitie, consequent Europees en Atlantisch gezind, 
openlijk anti-communistisch, tegen ieder neutralisme, voor een voor
zichtige en niet overhaaste sociale politiek, teneinde de industrie en de 
gehele economie niet uit het evenwicht te brengen. De Republikeinen 
staan weliswaar meer links dan Saragat, maar met hun nauwelijks 
2 % zijn ze onbelangrijk (zes kamerleden van de 630). 

Anders liggen de kaarten bij de Democrazia Cristiana zelf: de ver
schillende stromingen hebben zich met de gedachte van een midden
links-regering onder deelneming van de socialisten kunnen verzoenen op 
enkele rechtse groepen na, die echter niet op gelijke wijze reageerden: 
de groep van het "Centro PopoIore" van Scelba en van de bijna liberale 
Pella waarschuwden nadrukkelijk en met klem tegen de coalitie, omdat 
de Nenni-socialisten niet voldoende garanties voor hun verwijdering van 
het communisme gegeven hebben. Ze zien daarom in een programma, 
dat concessies doet aan Nenni, voordelen voor het communisme. Hoewel 
zij met deze waarschuwingen bij de meerderheid van de partijleiding 
en de fracties geen succes hadden (bij ons zouden we zeggen: omdat), 
willen ze de vorming van de coalitie niet dwarsbomen. Feller reageren 
figuren als Gonella, die de katholieke organisaties voor een deel achter 
zich heeft, en prof. Bettiol, de voorzitter van de buitenlandse commissie 
van de kamer, die in zijn anti-communisme geen enkele consessie maakt. 
De groep Andreotti en vooral de grote en belangrijke midden-rechts-groep 
de Dorotei (waarbii behoren Rumor, Colombo, Taviani, Piccioni, Russo 
etc.) werken mee, met meer voorzichtigheid echter als de Morotei 
(aanhangers van More) en de linker groepen: Fanfani, christelijke vak
beweging en de zogenaamde "Base" die zeer links is. 

Het regeringsprogram zelf - 41 getypte pagina's - verraadt in de 
pathetische aanhef dat zich de geestelijke vaders van deze midden-links
regering van het bijzondere van hun stap bewust zijn en willen dan ook 
zeggen welk groots perspectief zich nu voor Italië opent: "een diepe 
vernieuwing waarvan zij de continuïteit, de intensiteit willen waarborgen 
alsmede de kracht om in zeer sterke mate, zij het ook geleidelijk, door 
te dringen in de gehele Italiaanse maatschappij". Vrijheid, rechtvaar
digheid, demokratische veiligheid van de instelling en verheffing van de 
arbeiders etc. dat zij de doelstellingen die in de inleiding worden 
genoemd, behalve dat wordt dus gezegd, waarom de extreem rechtse en 
de communistische partij worden uitgesloten: omdat zij met de funda
mentele opvattingen van vrijheid en demokratie niet akkoord gaan, maar 
hun positie als staatsburgers die recht op uitoefening van de oppositie 
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hebben, wordt niet aangetast, ze worden dus niet gediscrimineerd. Hier 
heeft de kritiek van rechts een zeker aanknopingspunt gevonden, want 
kennelijk is deze voorzichtige formulering van het anti-communisme een 
duidelijk compromis tussen Nenni en Lombardi, uitgevochten op de rug 
van de Democrazia Cristiana en gereflecteerd in het regeringsprogram. 

In de substantie bevat het regeringsprogramma weinig meer of anders 
dan hetgeen reeds in mei j.1. was afgesproken: een grotere planning 
van de economie, zonder grote revolutionaire veranderingen, verbetering 
van de positie van de halfpachters (mezzadri), die inderdaad een beter 
sociaal niveau en grotere zekerheid verdienen, autonomie van de "re
gioni" (groep van de provincies), hoewel de rechter-vleugel van de 
Democrazia Cristiana nog steeds vreest dat daardoor in rode zones door 
een samenwerking van socialisten en communisten pro-communistisch 
machtsconcentraties in bepaalde gebieden kunnen ontstaan, vergaande 
staatsinmenging in de regeling van aan- en verkoop van grond voor 
woningbouw, waar inderdaad een enorme speculatie ten nadele van de 
bevolking aan de gang is. De staat krijgt hierdoor recht, grond vooral 
aan de rand van de grote agglomeraties te vorderen. De delicate kwestie 
van de confessionele scholen en de financiële bijdragen van de staat 
zal later aangepakt worden. 

Bijzondere aandacht zowel binnen Italië als in de gehele westelijke we
reld trok natuurlijk de buitenlandse paragraaf van het programma: hier 
werd dus reeds van het begin af aan, ook in de preambule steeds ge
wezen op het dubbele doel van de Italiaanse politiek, de vrede en de veilig
heid. Daarom werd ook nadrukkelijk gezegd dat deze politiek van Ita
lië "gebaseerd blijft op de loyaliteit tegenover de Atlantische Alliantie 
met de politieke en militaire verplichtingen die hieruit voortvloeien, en 
op de Europese solidariteit." Tegelijkertijd spreekt het uit voor een 
"afgewogen en gecontroleerde ontwapening via overeenkomsten van alle 
nog open wereldproblemen." De nieuwe regering bevestigt de toestem
ming van de regering Fanfani tot de multilaterale kernmacht, die een 
drievoudig doel heeft: grotere veiligheid voor het land, "collegiale", 
d.w.z. gemeenschappelijke controle van de kernwapens in de geest van 
de overeenkomst van Moskou, die door Italië meteen werd ondertekend, 
en de verleiding van een verspreiding van de kernwapens. Het uitein
delijke oordeel over de MLF zal echter pas later komen, als het pro
bleem verder gevorderd is. Vervolgens wordt de Europese solidariteit 
gespecificeerd: geen particularisme (lees: voorrang van een of enkele 
staten), behoorlijke plaats voor Italië, nieuwe acties om de verder inte
gratie te bevorderen, o.a. opkomen voor algemene Europese verkiezingen. 

Ondanks enkele punten die misschien niet helemaal bevredigend zijn 
- al te genuanceerd anti-communisme, uitstel van de beslissing over 
de financiering van de bijzondere scholen, en tenslotte ook over de MLF 
etc. - bevat dus het program niets wat in het bijzonder zou kunnen 
verontrusten. Zowel politiek als sociaal-economisch is juist voor Italië 
een politiek die hier en daar ook de structuren raakt, noodzakelijk, omdat 
zelfs de economische bloei die nog sterk eenzijdig is, zowel geografisch 
als maatschappelijk, de communisten, zoals de verkiezingen hebben be-
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wezen, in de hand werkt. De moeilijkheden liggen echter in de partijen 
zelf, in hun interne krachten en krachtsverhoudingen. 

Deze kwamen vooral in het laatste stadium van de regeringsforma
tie aan het licht toen het erom ging de lijst van ministers op te maken: 
de rechtse Dorotei hebben hun toestemming tot de midden-links-regering 
afhankelijk gemaakt, in principe terecht van een behoorlijke waarborg 
tegen een afglijden van de regering en regeringsprogramma naar posities 
die te gevaarlijk waren. Dus eisten zij: een premier die zelf deze waar
borgen kon bieden in zijn persoon, wat dus de in hun ogen al te linkse 
Fanfani uitsloot, en een behoorlijk aantal ministers uit het eigen kamp!1 
Deze kregen inderdaad de sleutelposities: Taviani: binnenlandse zaken, 
Colombo: schatkist, Gui: onderwijs, de rechtste Andreotti: opnieuw de
fensie, de Atlantisch volkomen betrouwbare Saragat: buitenlandse zaken, 
Piccioni: zonder portefeuille. 

De moeilijkheden begonnen toen de Lombardi-vleugel van de Nenni
socialisten eerst tegen de rechtse en zeer Atlantische Andreotti als mi
nister van defensie protesteerden - waartegen Moro hard bleef. Daarna 
begonnen zij hevig te protesteren toen de volgelingen van Lombardi de 
zeer jonge en dynamische Giolitti niet uit het ministerie van Begroting, 
kreeg, want de socialisten, uitgesloten van buitenlandse zaken, defensie 
en binnenlandse zaken, wilden tenminste op de sociaal-economische sector 
een sleutelpositie hebben. Giolitti reageerde zo fel, dat Nenni e.n tenslotte 
ook Moro moesten toegeven. Giolitti, de aanhanger van Lombardi, trok 
daarmee de regering op een zeer belangrijke plaats binnen, en daarmee 
zit dus naast Nenni nu een spreekbuis van de lang niet gemakkelijke 
Lombardi in het kabinet. 

Deze partij-interne spanningen weerspiegelen zich echter ook nog op 
andere terreinen: allereerst de opvolging van Moro. De Dorotei hebber. 
een harde strijd gevoerd, teneinde deze post te krijgen, en inderdaad 
heeft hun beste man, Rumor, de regereng verlaten teneinde de post van 
politieke secretaris op zich te nemen. 

Daarmee is aan de top van de partij een zeer bekwame, zeer ervaren 
en tegelijk zeer handig-slimme midden-rechtsman gekomen, die de rege
ring streng zal controleren. Want in Italië is de voorzitter van de meerder
heidspartij een soort tweede premier. Aangezien de vriend en volgeling 
van Moro, Scaglia, als vice-secretaris onder Rumor blijft werken, is er 
dus meer kans, dat de harmonie in de partij niet verstoord wordt. 

Moeilijk en met zorg geobserveerd wordt de beslissing van drie poli
tieke top-figuren, deels ondanks hevige ruk van hun respectievelijke par
tijleiders, geen ministerzetel in het nieuwe kabinet te aanvaarden: Lom
bardi, Fanfani en La Malfa. Hoewel La Malfa, republikein, zelf bereid 
is geweest, een dergelijke functie te aanvaarden, voelt hij zich kennelijk 
in gezelschap van Lombardi, Fanfani als buitenstaander zeer goed 
Want deze beide figuren vormen de meest geprofileerde politici van de 
eigen partij-interne oppositie, om zeer verschillende en zeer overeenkom
stige redenen: Lombardi bereidt zich voor de leiding van de Nenni-partij 
op zich te nemen, hij staat meer links dan Nenni en wil dus ook het 
vertrouwen van de linker-vleugel niet verliezen. Hij kan dus beter buiten 
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de regering blijven en op het gegeven ogenblik de regering in moeilijk
heden en zichzelf op het toneel brengen. Dit is zeer bedenkelijk, omdat 
lombardi zoals gezegd, beslist niet anti-communistisch wil ageren en 
zijn buitenlandse conceptie luidt: actief neutralisme, zoals hij het zelf 
noemt. Hij is dan ook tegen de MLF omdat daardoor Europa politiek 
en militair zo sterk aan Amerika gebonden is, dat de neutralisering, het 
disengagement van Europa onmogelijk gemaakt wordt. In hoeverre hij 
met deze ideeën druk op de regering zal uitoefenen is zeker. 

Bij Fanfani liggen de dingen iets ingewikkelder: hij is het geweest die 
de "apertura a sinistra" altijd bepleit heeft; dat Segni de opdracht aan 
Moro en niet aan hem gaf, om deze oude gedachte uit te voeren, trof 
hem sterk. Er is dan ook een gerucht - dat reeds in juni j.1. 
in Rome de ronde deed - dat Lombardi tezamen met Fanfani en La 
Malfa de eerste coalitie Moro-Nenni deed falen. Voor de juistheid van 
dit vermoeden spreekt het feit dat alle drie opnieuw verenigd zijn, in de 
non-engagement tegenover de regering. Ze hebben de handen vrij en de 
indruk bestaat dat zij de eigenlijke nieuwe en juiste "apertura a sinistra" 
reeds nu aan het voorbereiden zijn. Er is namelijk inderdaad verschil 
tussen Moro en Fanfani ten aanzien van de midden-links-koers: Moro 
is tegenover het communisme duidelijker en principiëler, bovendien gaat 
hem de eenheid van de partij boven alles. Fanfani is ten aanzien van het 
communisme soms elastischer, en hij durft binnen de partij op onver
wachte ogenblikken ernstige crisis te riskeren. Hier lagen de onveilig
heidsfactoren waarvan men op het ogenblik nog niet kan zeggen in hoe
verre druk van buiten agitaties van de communisten etc., een rol hierbij 
spelen. 

De regering kan op een meerderheid rekenen: van de 630 kamerleden 
zijn er 260 christen-democraten (waarvan de kamerspresident echter niet 
meestemt), 87 socialisten, 33 sociaal-demokraten en 6 republikeinen. 
Tegen zullen zeker 242 stemmen kiezen. Het is echter vrij zeker dat een 
deel van de linker-vleugel van Nenni en misschien enkele aan de rechter
vleugel van de christen-demokraten (groep Gonella en Bettiol) tegen zuI
len stemmen. 

Het aantal dat dus onder de eigenlijke regeringsmeerderheid ligt, de 
387 bedraagt, geeft het aantal dissidenten en voor een deel ook het interne 
gevaar voor de regering aan. Want de anonieme tegenstemmers uit het 
regeringskamp komen in het Italiaanse parlement nog wel eens voor. 

Interessant is natuurlijk de houding van de communisten: zij hebben 
in de tijd van de voorbereiding van he tsocialistische congres een zeer 
sterke druk op de linkersocialisten uitgeoefend en zij hebben in een spe
ciale campagne individueel laten bewerken, om tegen de samenwerking 
met de Democrazia Cristiana te stemmen. Zij begrepen dat voor het 
communisme een gevaarlijke tijd komt, als de socialisten aan de regering 
komen en de sociaal-economische vooruitgang van de arbeiders versnel
len, terwijl de communisten in-actief in de oppositie staan. Anderzijds 
verdienen zij weinig aan een splitsing van de Nenni-partij, omdat dan de 
rechter-vleugel van Nenni zou samengaan met Saragat en de regerings
groep zou versterken. Daarom pleiten zij op het ogenblik wonderbaarlij-
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kerwijs voor eenheid van de socialistische partij, en kondigen indirect 
nieuwe spanningen en conflicten op de arbeidsmarkt aan om de socialis
ten te dwingen kleur te bekennen, dat wil zeggen met de communistische 
arbeiders telkens gemeenschappelijk op te trekken, tegen de regering, 
waaraan de socialisten zelf deelnemen. Er ontstaat dan de paradoxale 
situatie dat in een tijd waarin de sterk linkse en neutralistische Nenni
partij een sterk sociaal program wil helpen doorvoeren, de communisten 
met een sterkere agitatie moeten dreigen dan vroeger. Ook voor de 
communisten bevat dit kansen maar ook risico's omdat het demagogische 
van deze actie duidelijker zichtbaar wordt en tegen het eigenlijke belang 
van de arbeiders zelf gericht is. 

In het algemeen kan echter gezegd worden dat Italië in deze over
gangstijd als partner in het Europese vlak vermoedelijk actief zal zijn 
als vroeger, op het Atlantische vlak echter voorzichtiger en terug
houdender zal moeten manoeuvreren dan vroeger, om de verschillende 
tegenstrijdige ideeën en belangen om een zij het nog zo wankel evenwicht 
te houden en om tijd te winnen. 
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Buitenlands Panorama 

H et jaar 1964 schijnt met goede vooruitzichten voor een verdere ont
spanning te zijn begonnen. In de gebruikelijke vredeswensen klonk 

deze keer dan ook wat meer optimisme door en voelde men, dat het om 
wat meer ging dan alleen maar een formele bezigheid. Weliswaar reageer
den de Amerikanen en andere Westelijke landen wat koeltjes op Chroest
jofs vredesoproep, die hij bij gelegenheid van nieuwjaar de wereld 
inzond, dit deed toch geen afbreuk aan de overtuiging, dat het zoeken 
naar verdere beperkte overeenkomsten met de S.U., in de trant van het 
kernstopakkoord, zin heeft. Nog niet zo lang geleden leek dit zoeken veel 
meer op een richtingloos ronddwalen in een woestenij van onbegrip en 
wantrouwen. Nu is er zonder dat dit onbegrip en wantrouwen 
zijn verdwenen - toch een realistische waardering van elkaars posities 
en standpunten ontstaan. Het blijft president Kennedy's onvergankelijke 
verdienste tot dit alles de aanzet te hebben gegeven. 

Vanzelfsprekend brengt de mogelijkheid, dat de ontspanning zich zal 
kunnen doorzetten, met zich mede, dat met meer dan gewone belang
stelling de gebeurtenissen rondom het communisme en de communistische 
landen worden gevolgd. Immers, met een verdere ontspanning nemen 
ook de kansen op meer en betere contacten toe. Nu is en blijft de grote 
vraag of en zo ja in hoeverre er werkelijk sprake is van een echte 
evolutie binnen het communisme naar een normaal verkeer met andere 
volkeren en staten. De uitslag van deze vraag bepaalt in belangrijke 
mate de houding die men tegenover de iets meer ontspannen situatie 
moet innemen. Het heeft er veel van weg, dat men van Amerikaanse 
kant eerder gelooft in wijzigingen in het communistische optreden, inge
geven door een serie van externe (bijv. het conflict China-Rusland) en 
interne oorzaken (de economische moeilijkheden in de Sowjet-Unie bijv.). 
Deze opvatting komt tot uitdrukking in de tactiek van de Amerikanen, 
die een voortzetting is van wat president Kennedy als de juiste weg zag: 
enerzijds duidelijk stellen, dat men op een geen enkel essentieel terrein 
vitale belangen zal prijsgeven en anderzijds waar mogelijk conflicstof 
op te ruimen. De weg naar de vrede die in deze tactiek is uitgestippeld 
blijft een lange en moeizame weg, die een voortdurende attentie vraagt. 
De Russen schijnen tot het inzicht te zijn gekomen, dat men het Westen 
niet verlokken kan met plannen, die beogen alle conflictstof in één keer 
op te ruimen en aan alle problemen ineens een einde te maken. Chroestjofs 
ontwapeningsplan was hiervan een goed voorbeeld. Dergelijk plannen 
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zijn onrealistisch (wat de Russen zelf overigens ook wel weten), maar 
zij hebben nu eenmaal een groot propagandistisch effect. Beter gezegd: 
zij hadden dat. Want veel van dat effect is weggenomen door het taaie 
pogen van Kennedy de hierboven omschreven tactiek tot uiting te bren
gen. Het zijn uiteindelijk de resultaten die tellen. Een dergelijke realisti
sche benaderingswijze lijkt ons inderdaad in de gegeven omstandigheden 
de beste methode. 

Niet alleen voor de relaties tot de communistische landen, maar ook 
voor de westelijke wereld zelf houdt de kennelijk ontspannen situatie 
bepaalde mogelijkheden in. In de tijd van Stalin had de Westelijke wereld 
het in zekere zin gemakkelijker. Het gevaar was duidelijk herkenbaar, 
er was inderdaad nog sprake van een communistisch blok, dat vrijwel 
overal volgens hetzelfde patroon te werk ging. Dat hiertegenover eenheid 
en waakzaamheid geboden waren, was een eis die uit de omstandigheden 
zelf voortkwam. Diezelfde eenheid en waakzaamheid zijn heel wat moei
lijker te realiseren in omstandigheden, dat het gevaar minder schijnt te 
zijn en waarin ook de tegenpartij de wens te kennen geeft op een aantal 
fronten behoefte aan rust te hebben. Ongeveer gelijk opgaande met deze 
situatie zien we in de Westelijke wereld beweging komen in allerlei op
vattingen, die tijdens de stalinistische periode gemeengoed waren, culmi
nerend in de gedachte, dat Europa ten opzichte van Amerika op eigen 
benen moet gaan staan. President Kennedy was daar niet blind voor en, 
voor zover we dat nu reeds kunnen beoordelen, evenmin zijn opvolger. 
De vraag was alleen hoe de juiste vorm te vinden, waarbinnen deze 
opvatting recht kon worden gedaan, zonder dat de verbondenheid tussen 
Europa en Amerika daardoor schade werd gedaan. Het Amerikaanse 
antwoord was het Atlantisch Deelgenootschap, een idee, die in Europa 
vele enthousiaste voorstanders vindt, maar ook - zij het minder in 
aantal - vastbesloten tegenstanders. Tegelijkertijd met deze herwaarde
ring van de Amerikaans-Europese betrekkingen, zien we in een aantal 
Europese landen zich een aantal structurele problemen voordoen. In 
Italië kwam de opening naar links tot stand, waarvan het nog lang niet 
zeker is of zij een lange levensduur heeft en die in ieder geval een diep 
ingrijpende discussie met zich heeft heegebracht. In de Bondsrepubliek 
kwam aan de Adenauer-periode een einde en ziet de voornaamste poli
tieke partij van het land - de CDU - zich voor het probleem gesteld 
hoe de band tussen partijtop en kiezers te herstellen en het hoofd te 
bieden aan een aantal sociale vraagstukken. In Frankrijk lijkt het gaul
lisme over zijn top heen te zijn, zoekt de oppositie naar een bundeling 
van krachten zonder de methode daartoe te hebben gevonden. Ook in 
Oostenrijk zien de partijen zich geconfronteerd met verontruste jongeren, 
die een herziening van een aantal oude opvattingen eisen. En ook in 
andere Westeuropese landen is het onrustig aan het politieke en sociaal
economische front. Kortom, het huidige Westeuropese panorama biedt 
niet het beeld van een rustig landschap, integendeel, hier en daar wordt 
het door flinke stormen bewogen. 

Dit beeld behoeft op zich niet verontrustend te zijn en het is tendele 
het normale uitzicht op een samenleving, die na een lange periode van 
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sterke oorlogsdreigingen weer gelegenheid krijgt zich meer op zichzelf 
te richten. Wel verontrustend zou het zijn indien juist in deze periode 
de westelijke samenleving er niet in zou slagen de problemen, waar
voor zij staat op te lossen. Want hoe groot de moeilijkheden ook zijn 
binnen het communisme, men kan er zich van overtuigd weten, dat men 
in deze landen de ontwikkelingen in die westelijke samenleving nauw
keurig blijft volgen. De situatie van het ogenblik, die dus waarschijnlijk 
een langere periode zal voortduren, schept uitnemende kansen op een 
doordringing van de communistische samenleving van onze invloeden. 
Het maatschappijbeeld, dat het communisme zich van het Westen vormt, 
zou in deze periode wel eens beslissend kunnen worden beïnvloed en van 
grote betekenis kunnen zijn voor wat zich in het communisme zelf vol
trekt. Zou de westelijke samenlev ng voor een lange periode blijven ste
ken in de onrust van thans zonder tot constructieve oplossingen te komen, 
dan zou dat ongetwijfeld de gehele Oost-Westverhouding negatief beïn
vloeden. 
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Parlementaire kroniek 

DEFENSIE 

Voor de positie van het kabinet-Ma rijnen is het eerste defensiedebat 
van bijzonder grote betekenis geweest. De Tweede Kamer had zich 

reeds bij de algemene politieke beschouwingen gedeeltelijk zeer sceptisch 
opgesteld tegenover de organisatiestructuur, die minister De Jong voor 
zijn departement wilde toepassen: de verticale met horizontale bindin
gen. De P.v.d.A. had zich hiertegen verklaard, de V.Y.D. zei het wat 
milder, maar was het er evenmin mee eens en ook de C.H.U. had bedenkin
gen. Fractieleider Geertsema zei bij die gelegenheid, dat de liberalen 
de nieuwe minister de "benefit of the doubt" wilden geven, een stelling 
die later bij de interpellatie-Wierda over dezelfde zaak nog eens werd 
onderstreept. Maar minister De Jong liet zich niet van zijn koers af 
brengen en zo stond hij half december, begeleid door drie (politiek wat 
omstreden) staatssecretarissen oog in oog met de Kamer van honderd
vijftig. Men diende zich goed te realiseren wat de situatie zou kunnen 
worden, indien een meerderheid in de Kamer het beleid van de bewinds
man zou afwijzen en minister De Jong daaruit politieke consequenties 
zou trekken. Van de zijde van de K.V.P. trad vice-admiraal b.d. H. C. 
W. Moorman met groot elan ten strijde. Hij verdedigde 's ministers 
beleid en meende, dat de tijd de nieuwe bewindsman in het gelijk zal 
stellen. Door de benoeming van drie staatssecretarissen: voor de land
macht, de zeemacht en de luchtmacht is de gelijkwaardigheid van dit 
laatste wapen, volgens de heer Moorman, duidelijk bevestigd. 

Maar het viel in de Kamer op, dat ook de K.V.P.-woordvoerder een 
zeker voorbehoud moest maken. Hij deelde mede, dat in zijn fractie vra
gen zijn open gebleven. Dit betekende, dat de politieke vrienden van 
minister De Jong niet als een gesloten eenheid achter zijn organisatorische 
beleid stonden. Het feit, dat de heer Moorman de oppositie binnen zijn 
fractie dat bagatelliseerde deed aan het bestaan er van evenwel niets af. 

Het behoeft onder deze omstandigheden geen betoog, dat de socialis-
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tische oppositie alle registers ging opentrekken om de minister en wel
licht het kabinet ten val te brengen. De heer Wierda (p.v.d.a.) hield de 
V.V.D. heel nauwkeurig voor hoe zij over de zaak dacht en speelde de 
opvatting van It-generaal Couzy (v.v.d.), dat de "doubt" nog is toege
nomen door het ontslag verleend aan de chef van de Generale Staf, 
lt. gen. V. d. Wall Bake, tegen het politieke liberale spel uit. 

De P.v.d.A. kondigde daarop aan, dat zij stemming zou vragen over 
artikel één van de defensiebegroting, het artikel, waaruit het salaris 
van minister De Jong moet worden betaald. Dat bracht uiteraard een 
aantal fractieleiders in het geweer, nadat de specialisten hun mening 
duidelijk naar voren hadden gebracht: admiraal Moorman was een fer
vent en krachtig pleitbezorger van het ministeriële beleid, lt. generaal 
Couzy (v.v.d.) bleef zich zeer gereserveerd opstellen. Maar mr. Geertse
ma kwam de minister te hulp: de liberalen hebben de bewindsman 
"the benefit" willen geven, de minister moet de kans hebben om waar 
te maken, wat hij heeft beloofd. 

Van de kant van de KVP nam de nieuwe fractieleider - drs. Schmelzer 
was nauwelijks een paar dagen in functie - aan het debat deel. Hij 
hield de socialisten voor, dat zij kennelijk naar een milde vorm hadden 
gezocht om hun doel te bereiken. Mild, omdat zij niet tegen de begro
ting zelf wilden stemmen. Dat immers, zo had de heer Wierda ver
klaard, zou uitgelegd kunnen worden als een afwijzing van het voteren 
van gelden voor onze verdediging. Drs. Schmelzer vond, dat de defensie 
een nationale zaak is en dat deze daarom een zo breed mogelijke steun 
in de volksvertegenwoordiging moet vinden. Nu de socialisten voor het 
eerst na de oorlog tot het stemmen tegen de salarispost van de minister 
overgaan, wilde de K.V.P.-fractieleider dit signaleren als "een politiek 
feit van betekenis, waarover een zekere verwondering en ontstemming 
gerechtvaardigd zijn". 

Men reageerde onmiddellijk van socialistische kant. Mr. F. Kranen
burg vond het helemaal geen "mild" middel, dat de P.v.d.A. ging toe
passen. "Wij staan een persoonsverwisseling en daarmee een beleidwij
ziging op Defensie voor", zei hij. Daarom gebruiken wij dit middel. 
Wij zijn niet tegen het beschikbaar stellen van gelden voor de westelijke 
defensie. Daarom stemmen wij niet tegen de begroting. 

Maar dat betoog klopte niet helemaal met hetgeen de heer Wierda 
eerder had gezegd. Deze socialistische militaire deskundige had ver
klaard, dat zelfs de eenvoudige behandeling van de defensiebegroting 
onjuist was, omdat deze gebaseerd zou zijn op ondeugdelijke cijfers. "Wij 
kunnen er niet op vertrouwen, dat dit beleid het beste rendement voor 
de krijgsmacht zal opleveren en het stemmen over de begroting is voor 
ons een sprong in het duister". Een sprong, die de P.v.d.A. kennelijk 
toch heeft willen nemen. Het salarisartikel werd overigens goedgekeurd 
met alleen de stemmen van de P.v.d.A., C.P.N. en P.S .. P tegen. 

Zoals uit de formulering van de heer Wierda al blijkt ging de oppositie 
niet alleen tegen de organisatie, er was veel meer. Minister De Jong had 
zelf de Kamer laten weten, dat de financiële zorgen op defensie groot 
zijn. Er waren in de vorige vier iaar veel verplichtingen aangegaan, 
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die tot financiële consequenties voor de nieuwe parlementaire periode 
zouden leiden. Maar minister De Jong viel daarmee het beleid van zijn 
voorganger niet af: de mechanisatie en motorisatie van de krijgsmacht 
hebben van dat beleid voordeel getrokken, nieuwe typen vliegtuigen zijn 
aangeschaft en de strijdkrachten zijn in een aanzienlijk betere positie 
gebracht. De minister bevestigde, dat daardoor enige financiële spannin
gen zijn ontstaan. 

Op krachtig aandringen, vooral van de K.V.P., beloofde de minister 
in juni van dit jaar een nieuwe defensienota aan de Kamer te zullen 
aanbieden. Zo mogelijk zullen daarin dan verwerkt zijn de gevolgen van 
de nieuwe conceptie, waarover de NAVO zich thans beraadt. Overigens 
deelde de minister de Kamer mede, dat het kabinet voor de defensie 
geen vast plafond heeft vastgesteld. Het heeft wel bepaald, dat er een 
zeker accres zal zijn. Hoe groot dat accres is, kan pas blijken uit de 
nieuwe defensienota. 

Bij al de hiervoor genoemde bezwaren kwamen dan nog die van velen 
uit de Kamer met betrekking tot het feit, dat de drie staatssecretarissen 
militairen zijn, deskundigen dus, die pas op de tweede plaats als politieke 
figuren kunnen worden beschouwd. Minister De Jong deed of hij van deze 
kritiek wat opkeek, want, zo zei hij, de eventuele ondeskundigheid van een 
staatssecretaris zal pas na tien of twintig jaar uit de militaire gevolgen 
blijken. Anderen dan hijzelf worden daarvan de dupe. Is een bewinds
man politiek niet voldoende ervaren, dan blijkt dit vrijwel terstond en 
zal de betrokken staatssecretaris daarvan zelf de gevolgen ervaren. Ik 
geef de voorkeur aan militaire deskundigheid, aldus de minister, gelet 
op de problemen, waarvoor ik sta; ik accepteer daarbij de nadelen van 
een mogelijk gebrek aan politieke ervaring. Het feit dat de drie staats
secretarissen zijn ondergebracht bij de bureaus van de staven van het 
onderdeel, waarvoor zij in het bijzonder verantwoordelijk zijn, kreeg al 
evenmin veel instemming. Minister De Jong gaf toe, dat het beter zou 
zijn, indien de gehele politieke leiding van het departement in één groot 
gebouw zou worden ondergebracht. Nu dit echter niet mogelijk is gaf 
hij aan de door hem gekozen oplossing de voorkeur. Psychologisch heeft 
deze ook het voordeel, dat de scheiding tussen staven en departement 
gaat verdwijnen. 

Tenslotte was er dan nog het ontslag van de Chef van de generale staf, 
lt.-gen. Van de Wall Bake. Omstandig belichtte minister De Jong op 
welke punten de opvattingen van hem en de heer v. d. Wall Bake uit
eenliepen: de bevelhebber behoeft geen bevoegdheden te behouden, waar
voor hij niet ook de politieke verantwoordelijkheid moet dragen. 

Zijn beleid, samenvattend, verdedigend, zei minister De Jong, dat dit 
beleid sociaal gericht was. "Wij willen een goed uitgebalanceerde or
ganisatie, waarin alle aspecten tot hun recht komen, waar alles op het 
juiste niveau tot zijn recht komt waar dan uiteindelijk de beslissing 
wordt genomen door een politieke bewindsman, die daarvoor ook tegen
over de volksvertegenwoordiging verantwoordelijk moet zijn." 

In de "sociale sector" had minister De Jong een niet onbelangrijke 
concessie gedaan: met ingang van 1 januari zouden de dienstplichtigen 
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een soldijverhoging van een kwartje per dag krijgen, als compensatie 
voor de stijgende kosten, die zich ook in het militaire leven zullen 
manifesteren. 

VERKEER EN WATERSTAAT 

Bij vrijwel alle debatten over de hoofdstukken der rijksbegroting is de 
loongolf en de als gevolg daarvan optredende prijsstijging aan de orde 
geweest. Ook bij de debatten over het beleid van minister Van Aartsen, 
die na 5 jaar weer op Verkeer en Waterstaat is teruggekeerd, kreeg de 
prijspolitiek grote aandacht, omdat deze bewindsman verantwoordelijk 
is voor het financiële wel en wee van de N.V. Nederlandse Spoorwegen. 
Maar van veel groter betekenis was de gedachtenwisseling over het 
nationale luchtvaartbedrijf, waarvan de Staat der Nederlanden de groot
ste aandeelhouder is. Daarom ook wezen sprekers uit alle fracties op de 
overheersende verantwoordelijkheid, die de Staat - in deze vertegen
woordigd door de ministers Van Aartsen en Witteveen (Financiën) -
voor de K.L.M. draagt. 

De Kamer was kennelijk geschikt door de niet te stuiten onrust, die 
in de afgelopen veertien maanden over de KLM is uitgestort. Directeu
ren kwamen en gingen, meningsverschillen tussen topfunctionarissen 
werden bijna "op straat" uitgevochten en de Raad van Commissarissen, 
in elke N.V. een vrijwel steeds buiten de publiciteit blijvend college, sprak 
nu hartige woorden mee. Vooral werd het door vrijwel alle partijen 
gelaakt, dat president-commissaris dr. ir. F. Q. den Hollander (gekwa
lificeerd als de sterke man, die de problemen wel zou oplossen) op eigen 
houtje en zonder voorkennis van de directie ging praten met vertegen
woordigers van de categorale bonden. 

Minister Van Aartsen deed intussen bijzonder zijn best om te laten 
blijken, dat hij een zeer krachtig beleid heeft gevoerd. Hij ging de ge
beurtenissen der laatste maanden vrijwel van dag tot dag na en gaf 
aan de openbaarheid prijs, wat nog verborgen was. Want de Kamer had 
mr. Van Aartsen heel duidelijk gezegd, dat er grenzen zijn en van de 
zijde van de socialistische oppositie was daaraan de mededeling toege
voegd, dat men de KLM niet ten koste van alles wilde behouden. 

Maar vooral werd gesproken over de onenigheid binnen de directie, die 
uiteindelijk geleid heeft tot het aftreden van de algemeen bedrijfsdirec
teur, de heer E. H. larive. Minister Van Aartsen erkende, dat de Kamer 
het juist had gezien: er moest weer een eenheid in het beleid komen, 
wilde het vertrouwen in de KLM hersteld kunnen worden. De minister 
had de keus: of de drie andere directeuren ontslag verlenen, dan wel de 
heer larive laten gaan. Voortzetting van de directie door de heer larive 
allen zou niet mogelijk zijn, dus koos mr. Van Aartsen voor het ontslag 
van deze directeur, die nauwelijks een jaar geleden met veel tam-tam 
bij de KLM was binnengehaald. Hoewel de minister voor de kwaliteiten 
van deze directeur grote waardering had zei hij toch, dat de kracht en 
kwaliteit van het werk van de heer larive meer in de uitvoerende sector 
liggen dan in het voeren van een collegiaal beleid in een directieteam. 
Bij dat alles kwam, dat de drie andere directeuren homogeen waren. 
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Overigens liet ook de bewindsman er geen twijfel over bestaan, dat hij 
geen enkele bewondering had voor hetgeen zich in de afgelopen maanden 
had afgespee!d: "Er zijn van het begin af persoonlijke controversen ge
weest. In een dergelijke sfeer zijn fouten en misverstanden niet te ver
mijden. Kleine zaken worden opgeblazen en de moeilijkheden groeien 
met de dag. Daardoor zijn ook de tegenstrijdige mededelingen te verklaren 
die zelfs de regering tot het geven van rectificaties noodzaakten". 

Daarnaast waren er de problemen met de Raad van Commissarissen. 
Minister Van Aartsen gaf toe, dat enkele van hen, n.l. de heren Ruppert, 
Tromp, Gieben en Ti nbergen reeds een ontslagaanvrage hadden inge
diend. De bewindsman zei, ingaande op suggesties, die daarover van de 
zijde van de Kamer waren gedaan, dat hij het op prijs zou stellen als 
de gehele Raad van Commissarissen zijn mandaat ter beschikking zou 
stellen. Een verzoek daartoe had hij reeds aan de raad gedaan, een 
verzoek, dat, zoals intussen bekend, is ingewilligd. De regering zal daar
door thans in staat zijn het nieuwe college naar eigen inzicht samen te 
stellen. 

Op de achtergrond van deze beleidsproblemen speelden ook de finan
ciële moeilijkheden, waarin de KLM sinds een aantal jaren verkeert. 
Regering en Kamer erkenden, dat de noodzaak tot internationale samen
werking aanwezig is. Staatssecretaris M. Keijzer, voor het eerst in 
contact met de Kamer, zei, dat er weinig nieuws over de Air Union was 
te melden, omdat de onderhandelingen de laatste anderhalf jaar hadden 
stilgestaan. Zoals bekend zijn de vier landen die deze Air Union wensen 
te vormen: België, Duitsland, Frankrijk en Italië. Zij zullen binnenkort 
hun beraadslagingen hervatten om na te gaan of alsnog overeenstemming 
bereikbaar is. De Nederlandse regering zal deze besprekingen op de voet 
volgen. Daarbij bestaat het streven om op het daarvoor geschikt geachte 
moment, aan dit overleg te gaan deelnemen. Maar ook andere vormen 
van samenwerking zullen door de regering zoveel mogelijk worden ge
steund, zei de staatssecretaris. 

Van verheugende aard was de mededeling van minister Van Aartsen, 
dat de verliezen over het jaar 1963 waarschijnlijk rond 25 miljoen gulden 
lager zullen zijn dan was verwacht. Zij zullen wellicht van 75 tot 50 
miljoen dalen. De prijsverlaging, die de KLM in het nieuwe jaar heeft 
moeten doorvoeren behoeft niet noodzakelijkerwijs tot een vergroting van 
de verliezen in 1964 te leiden. 

Bij de Spoorwegen liggen de zaken anders. Nadat reeds in 1963 een 
tariefsverhoging tot stand is gekomen, zal in het nieuwe jaar aan verdere 
verhoging niet zijn te ontkomen. De regering en de Kamermeerderheid 
voelen er niets voor om de N.S. tot een bedrijf te maken, zoals van de 
zijde van de P.v.d.A. werd gesuggereerd, dat met overheidssteun en lage 
tarieven gaat werken. De klant zal een prijs moeten betalen, die eco
nomisch verantwoord is. Dat betekent, dat de kosten gedekt moeten wor
den en een redelijk rendement verkregen wordt. De verdergaande ophef
fing van onbewaakte overwegen vindt zijn begrenzing in de technische 
mogelijkheden. Indien mogelijk zal het aantal beveiligingen in 1964 wor
den verhoogd. 
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De verkeersveiligheid kreeg uiteraard grote aandacht. Aan de instel
ling van een Wegenfonds was minister Van Aartsen nog niet toe, omdat 
hij er geen voordelen van verwacht voor een versnelling van de wegen
bouw. Als een dergelijk fonds bestaat zal dat de capaciteit van de bouw 
niet vergroten. Bovendien gaat dan voor de wegenbouw een uitzonderings
positie ontstaan, waardoor een afweging van prioriteiten in het kader 
van de rijksuitgaven niet meer kan plaatsvinden. 

De minister bleek geen voorstander te zijn van de invoering van een 
maximum snelheid voor een bepaald soort wegen. In beginsel had hij 
geen bezwaar tegen de instelling van een minimum snelheid op de grote 
rijkswegen. Maar de praktische uitvoering van een dergelijke maatregel 
vergt nog een uitvoerig onderzoek. 

V. d. S. 
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Nieuwe boeken 

C. DE VRIES en G. VAN DER 
LINDE: De AI~emene wet in
zake rijksbelastingen (194 pag.). 
N.V. Uitgeverij FED, Amsterdam 
1963. 

De Algemene wet inzake rijksbelas
tingen neemt in de belastingwetge
ving een centrale plaats in. Zij is 
de basiswet voor alle rijksbelastin
gen, de invoerrechten en de accijn
zen niet meegerekend. 
De totstandkoming van deze wet 
betekent een belangrijke fase in de 
algemene herziening van de belas
tingwetgeving. Bij de gedeeltelijke 
inwerkingtreding van de wet doet 
zich de behoefte gevoelen aan een 
geordend overzicht van gehand
haafde, vervangen en vervallen be
palingen. 
In deze behoefte voorziet deze pu
blicatie in de Fiscale Studieserie 
(nr. 5). Wat betreft de nog niet in 
werking getreden bepalingen van 
de nieuwe Algemene wet is er ver
der nog rekening meegehouden, 
dat de toelichting ook voor de 
huidige praktijk van waarde is. 
De uitgave is niet alleen bedoeld 
voor degenen, die op het fiscale 
terrein bekend zijn, maar ook voor 
hen die zich door studie dit terrein 
nog eigen moeten maken. 

DRS. G. A. M. WINTERMANS: 
Gezin en maatschappij, Uitge
geven in de reeks Mens en 
Medemens, Uitgeverij het Spec
trum, Utrecht/Antwerpen 1963 
(196 blz.). 

In onze tijd is een verandering 
gaande in het gezin. Aangezien wij 
allen met het gezin in aanraking 
komen, zullen wij deze verandering 
ieder op onze eigen wijze ervaren. 
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Het is daarom goed, dat wij door 
het werk van Drs. Wintermans 
weer eens worden geconfronteerd 
met de specifieke problemen in en 
rond het gezin. Zoals de schrijfster 
zelf in haar voorwoord zegt, heeft 
zij geenszins de bedoeling gehad 
een geheel nieuwe visie te geven. 
In dit boek heeft zij in een geheel 
samengebracht, wat verspreid in 
artikelen, redevoeringen e.d. over 
de verschillende facetten van dit 
onderwerp is gezegd. In deze op
zet is zij volkomen geslaagd. Zon
der alle facetten zeer diepgaand 
te behandelen krijgt de lezer een 
duidelijk inzicht in de goede en 
minder goede kanten, die aan de 
verandering van het gezin vast
zitten. 

FRITZ OTTEl: Untergang oder 
Metamorphose der sozialen 
Marktwirtschaft (121 pag.). Gus
tav Fisher Verlag, Stuttgart 1963. 

Steeds meer worden in Duitsland 
critische geluiden gehoord ten aan
zien van de grondslagen van de 
economische politiek. De sociale 
markteconomie is in feite een on
dernemingseconomie, d.w.z. zij 
staat en valt met het bestaan van 
zelfstandige economische eenheden. 
Hierin onderscheidt zij' zich van een 
centraal geleide pan-economie. 
Het sociale komt naar de mening 
van Ottel overigens maar slecht tot 
uitdrukking. Naar zijn mening kan 
een markteconomie wel degelijk 
bestaan ook al worden daar so
ciale elementen ingevoerd. Dit ge
beurt nog te weinig in Duitsland. 
Zijn conclusie luidt dan ook: Wil 
een (sociale) markteconomie, als in 
Duitsland blijven bestaan, dan zal 
zij zich los moeten maken van haar 
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eenzijdige, neo-liberale gerichtheid. 
Dit temeer, omdat de economische 
politiek van Duitslands EEG-part
ners - misschien ook niet geheel 
vrij van neo-liberale invloeden -
in feite toch gericht is op een eco
nomie concertée. Een Interessant, 
zij het erg critisch, werk. 

Politische Ordnung und mensch
liche Existenz. Festgabe für Erich 
Voegelin zum 60. Geburtstag, 
herausgegeben von Alois Demf 
u.a. Verlag C. H. Beek, München 
1962, 634 blz. 

Een bundel van 32 studies, die een 
zeer breed terrein bestrijken en die 
door vooraanstaande geleerden uit 
verscheidene landen zijn geschre
ven, stelt de recensent voor grote 
problemen. Hij weet nauwelijks op 
welk punt aan te pakken. Het moet 
daarom vooraf duidelijk gezegd 
worden, daar hier geen poging 
wordt gedaan de rijkdom van dit 
werk in voldoende mate aan de 
lezer te doen blijken. 
De man, aan wie de bundel "Poli
tische Ordnung und menschliche 
Existenz" werd aangeboden, is 
Erich Voegelin, hoogleraar in de 
politieke wetenschappen aan de 
universiteit van München. Van hem 
werd voor enige jaren het boek 
"Neue Wissenschaft der Politik" in 
dit maandblad besproken, een 
boek, waarin de politieke weten
schap wordt bevrijd uit de kluis
ters van het positivisme en het her
stel daarvan als normatieve weten
schap in aansluiting aan Aristoteles 
en Plato wordt beproefd. Uitgaan
de van de fundamentele ervaring 
van het bestaan van de mens in 
gemeenschap plaatst Voegelin in 
het centrum van zijn denken de 
vraag hoe de geestelijke en poli
tieke ordening van een gemeen
schap moet zijn om de mens in staat 
te stellen goed te leven. De studie 
van Voegelin's boeken vraagt veel 
inspanning. Het is daarom niet al
leen de bedoeling geweest met de
ze bundel de voortreffelijke geleer
de te eren, maar ook te trachten 
Voe~elin's werk voor een breder 
publiek toegankelijk te maken. De 
betekenis van de bundel wordt on-

derstreept door de steun, die de 
Bondsregering bij de uitgave ervan 
heeft willen verstrekken. 
Er zijn onder degenen, die een 
bijdrage leverden, vele corypheeën 
der politieke wetenschap: Hannah 
Arendt, Arnold Brecht, Carl J. 
Friedrich, Freiherr von der Heydte, 
A. F. Utz om slechts enkelen te noe
men. Het laat zich begrijpen, dat 
een groot aantal bijdragen aan de 
politieke theorie IS gewijd. Zo 
schrijft Brecht over "die T röstungen 
der strengen Wissenschaft" en von 
der Heydte over "die politische 
Forme!". Een dergelijke "formule" 
ligt aan de basis van iedere staats
theorie. Alleen vanuit deze formule 
(in onze dagen bv. de volks
souvereiniteit) kan de theorie én de 
daarop gebouwde politieke orde 
begrepen worden. De ene formule 
kan op de andere volgen. Het ge
loof aan de formule is het geheim 
van iedere succesvolle revolutie. 
Een der interessantste problemen 
voor de politieke wetenschap acht 
v. d. H. de spanning tussen twee 
tegenstrijdige formules. Voor onze 
tijd wijst hij bv. op democratie en 
representatie. 
De sprong van de theorie naar de 
praktijk (zie Frankrijk voor de 
GaulIe aan de macht kwam) is hier 
niet moeilijk te maken. Dat ~eldt 
trouwens ook voor andere bi,dra
gen, zo bv. die van Rudolf Bultman 
over het begrip der geschiedenis 
in het hellenisme en het christen
dom. Juist de moderne mens is zich 
zijn historiciteit bewust geworden 
en dat is iets, dat ook voor de prak
tische politiek belangrijk gaat wor
den. Men denke hier maar aan de 
kritische houding tegenover een
maal als onwrikbaar geponeerde 
beginselen. 
Bijzonder getroffen werden wïl 
door de prachtige studie van Car 
J. Friedrich, hoogleraar te HeideI
berg, over "Man, common and un
common: the political person". Hij 
verzet zich hier tegen de p0!ilingen 
om de mens te beschrijven In ter
men van één enkele doelstelling, zij 
het macht, orde, vrijheid of iets an
ders. Niet eenheid, maar gevari
eerdheid, wisseling en veelheid van 
doelstellingen kenmerken de mens 
Hier ligt de fout van Aristoteles, 
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Plato, Hobbes, Hume, Rousseau e.a., 
die de menselijke natuur wilden re
duceren tot één dominerend begin
sel. "The common human nature is 
not on actuality, but a potentia
lity", merkt hij scherp op. Sprekend 
over het democratisch ~eloof in 
"the common man" schrijft Fried
rich, dat de werkelijke zin daarvan 
niet is dat ieder even geschikt is 
om te regeren, maar dat het niet 
tevoren te zeggen is wie geroepen 
moet worden. Veel kritiek op de 
democratie kan vanuit deze ge
dachte worden ontzenuwd! Zijn op
vatting over het karakter der poli
tieke wetenschap vat Fr. aldus 
bondig samen: "A value-free poli
tical science is therefore a contra
diction in terms; for if it is value
free, it is no longer science". 
Van een geheel andere allure en 
voor de praktische politiek van 
meer direkt nut is de bijdrage van 
Armin Mohler over de rol van de 
ideologie in de Vijfde Republiek 
van de GaulIe. De generaal tracht, 
naar Mohler's mening, in tegenstel
ling met wat zijn aanhangers be
weren, zijn taak juist met behulp 
van de ideologieën te vervullen. M. 
spreekt in dit verband van een 
"Ideologienflut", die het diepe wan
trouwen der Franse burgers tegen 
de politiek naar zijn hoogtepunt 
heeft gedreven. En hij besluit met 
te zeggen, dat dit regime, in welks 
middelpunt als bij Qeen ander Frans 
regime de ideologie als instrument 
en doel op zichzelf staat, op para
doxale wijze een totale uitverkoop 
van ideologieën schijnt door te 
voeren I 
De bundel bevat verder nog enkele 
historische bijdragen, alsmede op
stellen, die in het bijzonder de ju
rist zullen interesseren. Ik denk o.m. 
aan de studie van Utz over "Ge
sellschaftliche lebensnormen als 
Rechtsnormen". De rijkdom van het 
boek kon nog geïllustreerd worden 
door het noemen van een studie 
over een voorvechter van demo
cratische vrijheden in het Japan 
van de Meiji-tijd en van een studie 
over de literatuur over de Spaanse 
burgeroorlog. 
"Politische Ordnung und mensch
liche Existenz" is een boek, dat men 
dikwijls ter hand zal nemen. Nie-
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mand mag of kan zich in zijn eigen 
vakgebied of het altijd beperkte 
terrein van zijn eigen ervaring op
sluiten. Ook hij, ja, juist hij, die 
zwaar belast is met politieke ar
beid, zal momenten van bezinning, 
rust en afstand nemen nodig heb
ben. Voor hem is dit boek van 
blijvende waarde door de kwaliteit 
der bijdragen, de veelheid der on
derwerpen en de uiterlijke verzor
ging, die de uitgeverij Beck alle 
eer aandoet. 

J. DOllFUS: Wirtschaftsatlas 
von Westeuropa (48 pag.), uit
gegeven bij Verlag August lut
zeyer, Baden-Baden/Bonn. 

Deze atlas bevat kaarten betreffen
de de economische en sociale si
tuatie in vijftien Europese landen: 
de landen van de Europese ge
meenschappen en de Atlantische 
gemeenschap. Met zor~ gekozen 
foto's over industrialisatie, verkeer, 
van landschappen en steden vor
men een juiste aanvulling op de 
puntige tekst. Het belangrijke van 
deze atlas is, dat voor de eerste 
maal een "boven"-nationaal werk 
(dat in vijf talen, waaronder het 
Nederlands, verschijnt) het licht zag. 
De samensteller heeft zich niet wil
len beperken tot het Europa van de 
zes, maar heel Westeuropa in 
kaart gebracht, hetgeen bijdraagt 
tot de waarde van dit werk. De 
Belgische minister van Buitenlandse 
Zaken, Spaak, schreef een voor
woord. Ondanks een aantal on
nauwkeurigheden kunnen wij deze 
atlas aanbevelen. 

FRIEDRICH EDDING: Okonomie 
des Bildungswesens. lehren und 
lernen als Haushalt und als In
vestition. Freiburger Studien zur 
Politik und Soziologie. Her. von 
Professor Dr. A. Bergstrasser. 
Verlag Rombach in Freiburg, 
1963. 

Een boek als dat van Edding kan 
niet Qenoeg aan de onderwijs
politicI worden aanbevolen. Aan de 
ene kant is er het enorme belang 
van goed, eigentijds onderwijs; aan 
de andere kant de even enorme 
som die dit belang vergt, en in 
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Nederland al aardig over de twee 
miljard heenschiet. Daarmede zijn 
de uitgangspunten voor de Bil
dunksökonomie gegeven. Om ons 
tot het belang van onderwijs te be
perken: het beweegt zich om de 
prognoses en hun gecontroleerde 
verwerkelijking, het verband tussen 
techniek en welvaart enerzijds en 
onderwijs anderzijds, de noodzake
lijke aktivering van talenten, de 
rationalisatie voorzover mogelijk 
en nuttig, de vergelijking met an
dere landen en de cultuurpolitieke 
betekenis. Dat alles nadrukkelijk 
ook economische bezien! Nu Wij, 
ondanks het uitstekende werk van 
prof. Idenburg, een dergelijk boek 
niet rijk zijn, willen wij met nadruk 
naar deze uitgave verwijzen: geen 
onderwijspoliticus mag het onge
bruikt latenl 

HERMANN GlASER: Gedanken 
zur Reform der Höheren Schu
len, Aufsätze zu Grundsätz
lichem und Konkreten. Sammlung 
Rombach, Freiburg 1963. 

De schr. is door zijn ervaring en 
studies in zijn vaderland en daar
buiten, terdege voorbereid om het 
probleem van (voorbereidend ho
ger) onderwijshervorming en vrij
heid grondig te kunnen behande
len. Zoals in West-Duitsland sinds 
1945 gebruikelijk is, komt de vraag 
van de "politische Bildung" ruim 
aan de orde. Ofschoon de studie 
uiteraard betrekking heeft op de 
Westduitse situatie, is deze uitgave 
ook voor Nederlandse onderwijs
deskundigen en/of -politici zeer aan 
te bevelen. 

THOMAS LUCKMANN: Das 
Problem der Religion in der 
modernen. Gesellschaft. Verlag 
Rombach, Freiburg 1963. 

Deze (vrij beknopte) studie is uit
gegeven in één van de series die 
door de vruchtbare Arnold Berg
strasser geleid worden. Ofschoon 
het geen directe relaties heeft met 
de politiek, is het toch voor deze 
activiteit aanbevelenswaardig, om
dat het duidelijke onderscheidingen 
maakt, bv. t.a.v. de religie en haar 
kerkelijke institutie, de religie en 
de menselijke persoon, en de maat-

schappelijke vormen die invloed op 
dit alles uitoefenen. In Nederland, 
waar de politieke partijen alle er
kennen dat er een nauwe band is 
tussen religie (wereldbeschouwing) 
en politiek, is het daarom nuttig 
van deze bondige studie kennis te 
nemen. 

HANS BERND GISEVIUS: Adolf 
Hitier, München 1963, Rütten/ 
loenig Verlag, (565 blz.). 

Gisevius heeft al met zijn vlak na 
de oorlog geschreven boek over 
de oppositie tegen Hitier veel op
zien gebaard. Het kreeg een ge
mengde ontvangst, hoewel nieuw 
ontdekte documenten de schrijver 
naderhand toch gelijk gaven. Deze 
studie over Adolf Hitler neemt men 
daarom al met bijzondere belang
stellinQ ter hand, omdat men weet 
dat Glsevius een zeer persoonlijke 
kijk op de dingen heeft. Welnu, 
ook dit uitvoerige boek geeft daar
van blijk. Gisevius stelt ons Hitier 
voor als een perfect technicus, die 
alle registers van de massapsycho
logie bespeelde, een man, die een 
geslepen spel met de macht speel
de. Dus geen neurotische Hitier of 
een krankzinnige. Ondanks alle 
tegenstrijdigheden in het leven van 
de Duitse dictator ontdekt Gisevius 
daarin een vaste lijn, een welomlijn
de doelstelling. Hij heeft daarvoor 
een zeer grote hoeveelheid bron
nen geraadpleegd. Hij breekt een
maal gevestigde opvattingen in zijn 
boek een voor een af. Men zal het 
in ieder geval geboeid lezen. 

YOUSSEF El MASRY: Die Tra
gödie der Frau in Arabischen 
Orient, München 1963, Rütten/ 
loenig Verlag (175 blz.). 

Dit oorspronkelijk in het Frans ver
schenen boek geeft een treffend 
beeld van de achtergebleven po
sitie van de vrouw in een aantal 
Arabische landen. Het bevat een 
aantal schokkende feiten en is ge
schreven als een aanklacht. Het 
onthult een aantal barbaarse prak
tijken van landen, die hun hand
tekening onder de conventie van 
de mensenrechten hebben gezet. 
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S. T. TUNG: Geheimtagebuch 
aus Rotchina, München 1963, 
Rüttenjloenig Verlag, 204 blz. 
C. P. FITZGERAlD, Revolution in 
China, Frankfurt om Main 1963, 
Europäische Verlagsanstolt, 286 
blz. 

Twee goede boeken over China, zij 
het van verschillend karakter. Het 
eerste is geschreven door een uit 
Rood-China gevluchte Chinees. Het 
verschaft ons een indringende kijk 
op het leven in een communistisch 
land, waar de partij zich met de 
kleinste zaken van alle dag be
moeit. De meeste boeken, die ons 
over China bereiken zijn geschre
ven door auteurs, die hun ervarin
gen moesten opdoen in vrij korte 
periodes. Hier IS een man aan het 
woord, die de praktijken van het 
communistische regiem aan den 
lijve heeft ondervonden en die zijn 
ervaringen kon aanvullen met die 
van enkele anderen. 
Het tweede boek is een vertaling 
uit het Engels van de Chinakenner 
prof. Fitzgerald. Hij heeft de tot
standkoming van het communistisch 
regiem in China van nabij meege
maakt. Fitzgerald schrijft dus met 
kennis van zaken, gebaseerd op 
uitvoerige studie. Inderdaad een 
uitstekend boek, dat de vergelijking 
met enkele andere geschiedschrij
vingen van de Chinese revolutie 
glansrijk doorstaat. Gaarne aanbe
volen. 

ROSA lUXEMBURG: Die Rus
sische Revolution, Frankfurt om 
Main 1963, Europäische Verlags
anstolt, 88 blz. 

Rosa luxemburg (1870-1919) is niet 
altijd recht gedaan, zeker niet in 
DUitsland, waar zij lange tijd ge
golden heeft als baanbreekster van 
de Russische Revolutie. Meer dan 
enige andere gebeurtenis heeft de
ze omwenteling een geweldige in
druk op haar gemaakt, maar zij 
heeft de bolsjewiki haar kritiek 
niet gespaard. Zij kwam scherp op 
tegen de praktijk van de parti,
dictatuur en de terreur. Kritiek, die 
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zij overigens in de socialistische 
internationale reeds voor het uit
breken van de revolutie naar voren 
bracht, maar die in een eerst later 
gepubliceerde geschrift "Die Rus
sische Revolution" heeft samenge
vat. Uit haar correspondentie treedt 
zij naar voren als een veelzijdi~e 
en warm voelende persoonlijkheid. 
De Europaïsche Verlagsanstolt heeft 
nu haar geschrift over de Russische 
revolutie nog eens uitgegeven, 
voorzien van een inleiding van 
Ossip K. Flechtheim. Ook op de 
lezer van vandaag maakt het met 
zijn welhaast profetische waar
schuwingen nog grote indruk. 

ERICH FROMM: Das Menschen
bild bei Marx, Frankfurt om 
Main, Europaïsche Verlagson
stalt, 224 blz. 

Een interpretatie van de marxis
tische wijsbegeerte, van de hoofd
bestanddelen van zijn voornaamste 
werken (Ekonomische-philosophi
sche Manuskripten van 1844), Deut
sche Ideologie (1845-1846), die in 
deze samenvatting het door de 
auteur behandelde onderwerp dui
delijk omlijnen. Fromm pleegde 
hiermede een van zijn beste ge
schriften. 

MARKA-BOEKEN, uitgegeven 
door het Spectrum Utrechtj 
Antwerpen, 1963 deel 5, 6 en 7. 

In deze reeks verschenen wederom 
drie delen: E. DAlE en l. F. UR
WICK "De staf in de or~anisatie", 
J. A. C. BROWN "Bedrljfspsycho
logie" en RICHARD MA YNE: "De 
Gemeenschappelijke markt". 
Drie ware aanwinsten in deze 
reeks, waarvan de eerste delen 
reeds veel deden verwachten. 
Vooral het boek van Mayne, De 
~emeenschappelijke markt voorziet 
In een grote behoefte. In de prettig 
geschreven boek van de hand van 
de enige Engelsman die werkzaam 
is bij de EEG in Brussel, vinden wij 
een schat aan feitenmateriaal over 
de "geschiedenis" en de toekomst 
van de EEG. 
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De districtsidee van de commissie-Van Wijnbergen staat duidelij!< 
dichter bij dat van de commissie-Koelma, dan bij het openbaar 

lichaam, voorzien voor het gebied van de Rijnmond. Dit laatste - on
danks de tekst van het wetsontwerp 1) meer dan eens en ook in de 
M. v. T. als bovengemeentelijk getypeerd - heeft als institutie zeer 
veel van een gemeenschappelijke regeling sui generis, opgelegd bij de 
wet: Rijnmond is een verband met overheersend intergemeentelijke 
trekken. Het principieel onthouden van bevoegdheden tot een zekere 
mate van eigen beleid en de moeizame procedures welke het wetsont
werp in het vooruitzicht stelt met betrekking tot de ruimtelijke ordening 
en de richtlijnen en aanwijzingen doen verwachten, dat de bestuurs
kracht van Rijnmond wellicht nog geringer zal zijn, dan die van organen 
welke ingevolgde de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen worden 
ingesteld. Toegegeven zij, dat het wetsontwerp deze eigen bestuurskracht 
ook niet beoogt: het wil in hoofdzaak slechts coördinatie van het beleid 
van 24 gemeenten. 

Het verschil tussen het district van de commissie-Koelma en dat van 
de commissie-Van Wijnbergen is, dat het laatste buiten twijfel wil gesteld 
zien, dat het district plaatse!iik bestuur is en wel bovengemeenteliik 
bestuur. Het district brengt dus zekere differentiëring in de plaatselijke 
bestuursvormen: kende men vroeger slechts gemeenten, wanneer de 
bestuurstaken - gelijk in toenemende mate het geval is - over de 
grenzen van de gemeenten heenreiken, zou men een strikt boven ge
meentelijk district dienen te aanvaarden in die gevallen, waarin de ge
meenschappelijke regeling te weinig bestuurlijk soulaas biedt en de fusie 
van gemeenten een te vergaande maatregel zou zijn. Theoretisch is er 
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dan nog de mogelijkheid van een zwak district à la Rijnmond, doch deze 
bestuursvorm doet aan het strikt bovengemeentelijke karakter van de 
bestuurstaken onvoldoende recht. 

Terzijde zij opgemerkt, dat het niet ter zake is in verband met de 
vorming van districten problemen te gaan maken vanuit de gemeentelijke 
autonomie. Noch zakelijk, noch logisch zijn dergelijke problemen aan 
de orde. Zakelijk niet, omdat geen gemeente zich tekort gedaan kan 
achten, indien de behartiging van een de gemeentegrenzen overschrij
dend belang ook formeel aan haar huishouding wordt onttrokken, of de 
behartiging van een plaatselijk belang haar wordt ontzegd, omdat zij er 
niet toe in staat zou zijn. Logisch niet, omdat de gemeentelijke autonomie 
posterieur is aan de gemeentelijke indeling, C.q. aan andere vormgeving 
van het plaatselijk bestuur. Men krijgt soms de indruk, dat de gemeen
telijke autonomie naar traditionele snit, inhoud en werkingssfeer gehan
teerd wordt als een soort bestuursorganisatorisch of bestuursrechtelijk a 
priori, zonder hetwelk men over plaatselijk bestuur niet kan denken. 
Nochtans zou het terwille van een optimale graad van autonomie op het 
niveau van het plaatselijk bestuur nodig kunnen zijn gemeenten samen 
te smelten of districten te vormen, in welk laatste geval mogelijk een 
autonomie-nieuwe-stijl kan worden geïntroduceerd, gelijk in de districts
idee van de commissie-Van Wijnbergen inderdaad geschiedt. In het ver
volg zal het district naar de zienswijze van deze commissie worden 
beschreven door het plaatsen van enkele kanttekeningen bij een ruwe 
proeve van een ontwerp van wet, welke overigens geheel voor de verant
woording van ondergetekende blijft. Deze proeve gaat ervan uit, dat elk 
te vormen district bij de wet wordt ingesteld. Aanvaardt men de gedach
tengang van de commissie, dan stuit regeling in het algemeen van het 
district bij een raamwet niet op principiële bezwaren; de instelling van 
elk district afzonderlijk kan dan geschieden hetzij bij de wet, hetzij bij 
koninklijk besluit (vg!. art. 67 Wet op de Bedrijfsorganisatie). Opgemerkt 
wordt, dat een raamwet tevens de mogelijkheid opent regelen te stellen, 
die verzekeren, dat - zoals de commissie bepleit - "het districtsbestuur 
als een van de normale vormen van plaatselijk bestuur in onze staat
kundige organisatie (wordt) aanvaard". 

PROEVE VAN WETTELIJKE BEPALINGEN. 
Begripsbepalingen. 

Artikel 1 

In deze wet wordt verstaan onder: 

de gemeenten: de gemeenten genoemd in artikel 2 lid 2; 
een gemeente: een der gemeenten, genoemd in artikel 2 lid 2; 
het openbaar lichaam: het openbaar lichaam ..... . 
Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van .... .. 

HOOFDSTUK I 
Instelling van een openbaar lichaam 

Artikel 2 

1. Er is een openbaar lichaam, genaamd ...... 
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2. Het openbaar lichaam omvat de gemeenten ..... . 

Artikel 3 

1. Het openbaar lichaam is rechtspersoon. 

2. Het is gevestigd te ..... . 

Artikel 4 

Op het openbaar lichaam en de gemeenten is, behoudens het bepaalde 
bij deze wet, de gemeentewet van overeenkomstige toepassing. 

Aantekeningen: 

1. In deze bepaling ligt mede uitgedrukt, dat het plaatselijk bestuur in 
het gebied van de in artikel 2 lid 2 genoemde gemeenten wordt 
gevoerd door het openbaar lichaam èn door de gemeenten; 

2. de bepaling drukt implicite uit, dat zowel het openbaar lichaam als 
de gemeenten in beginsel formeel "gemeenten" zijn. Hieruit volgt, 
dat de quintessence van deze proeve gelegen is in de bepalingen om
trent de verhouding van de bevoegdheden van het openbaar lichaam 
en gemeenten. Daaruit volgt dan weer, in hoeverre het openbaar 
lichaam en de gemeenten plaatselijk bestuur zijn van een type, dat 
afwijkt van de traditionele gemeente; 

3. het van toepassing verklaren van de gemeentewet betekent niet, dat 
de commissie van mening zou zijn, dat in deze wet niets behoeft te 
worden veranderd; met name ware te denken aan herziening van de 
regelen betreffende het hoger toezicht, de mogelijkheden van delega
tie van de raad aan burgemeester en wethouders, de binnengemeente
lijke decentralisatie e.d.; 

4. men zie in verband met dit artikel ook artikel 15: tezamen en in 
onderling verband doen zij o.a. de Wet Gemeenschappelijke Regelin
gen, de Kieswet, de Pensioenwet, de Ambtenarenwet e.a. van toepas
sing zijn op het openbaar lichaam en de gemeenten. 

Artikel 5 

HOOFDSTUK 11 
Samenstelling en inrichting van het bestuur 

van het openbaar lichaam. 

1. Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit een raad, een 
dagelijks bestuur en een voorzitter. 

2. De bepalingen van de gemeentewet betreffende de raad, de burge
meester en de wethouders zijn van overeenkomstige toepassing op 
respectievelijk de in het eerste lid bedoelde raad, de voorzitter en de 
leden van het dagelijks bestuur. 

Artikel 6 

Onverminderd het bepaalde bij artikel 25 van de gemeentewet IS het 
lidmaatschap van de raad onverenigbaar met de betrekking van: 
a. burgemeester van een gemeente; 
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b. lid van de raad van een gemeente; 
c. ambtenaar van een gemeente. 

Artikel 7 

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 68, 69 en 70 der gemeente
wet is de betrekking van voorzitter onverenigbaar met de betrekking van: 
a. burgemeester van een gemeente; 
b. lid van de raad van een gemeente. 

Artikel 8 

De betrekking van secretaris, ontvanger en ambtenaar van het open
baar lichaam is onverenigbaar met de betrekking van: 

a. burgemeester van een gemeente; 
b. lid van de raad van een gemeente; 
c. secretaris, ontvanger en ambtenaar van een gemeente. 

Aantekeningen: 

Deze van perfectionisme misschien niet vrij te pleiten bepalingen 
pogen een element tot uitdrukking te brengen, dat wezenlijk is voor 
de districtsidee van de commissie. Zij accentueren, dat het openbaar 
lichaam een eigen plaatselijk bestuur voert. Loslaten van deze in
compatibiliteiten zou het gevaar met zich brengen, dat de belangen 
van de gemeenten te zeer doordringen in het bestuur van het open
baar lichaam, hetgeen aanleiding kan geven tot vertragingsmanoeuvres, 
hetzij voortspruitend uit een frustratiecomplex van de gemeenten, 
hetzij uit haar onderlinge rivaliteit. Het openbaar lichaam en de 
gemeenten zijn in beginsel "ontkoppelde" lichamen; dit beginsel dient 
door te werken met betrekking tot de personeelsbezetting van de 
politieke en administratieve ambten. De incompatibiliteiten vloeien 
voort uit het feit, dat het openbaar lichaam werd gezien niet als een 
intergemeentelijk, doch als een strikt boven-gemeentelijk orgaan. 

Artikel 9 

HOOFDSTUK lil 
Bevoegdheden van het openbaar lichaam 

en van de gemeenten 

De gemeenten zijn niet bevoegd in zaken welke het openbaar lichaam 
aan zich getrokken heeft. 

Artikel 10 

Het openbaar lichaam trekt zich taken aan bij een met redenen om
kleed besluit van de raad. 
Aantekeningen: 
1. Tot de "autonomie" van het openbaar lichaam behoort allereerst dat 

het bevoegd is bepaalde taken, die normaliter gemeentelijke taken 
zijn aan zich te trekken (art. 10). Deze stelling is een uiterste conse
quentie uit de instelling van een bovengemeentelijk lichaam juist 
terwille van plaatselijke bestuurstaken, waarvoor de gemeenten - om 
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welke reden ook (efficiency en ZUinig beheer niet uitgesloten) - een 
te eng bestuurskader blijken te zijn. Trekt men uit deze situatie de 
consequentie van de instelling van een openbaar lichaam als hier 
bedoeld, dan besluit men principieel tot "transcommunalisering" van 
de zoëven bedoelde taken. Er is geen steekhoudend bezwaar te be
denken, dat dan het openbaar lichaam tempore opportuno deze taken 
autonoom aan zich trekt. Het maakt geen verschil, of de betrokken 
taken "autonome'" dan wel "zelfbestuurstaken" zijn (zie echter art. 
12, lid 1 en lid 2); 

2. na het besluit bedoeld in art. 10 behoren resp. tot de autonome dan 
wel de zelfbestuurs-sfeer van het openbaar lichaam de taken welke 
daartoe ook behoorden bij de gemeenten; 

3. als gevolg van het besluit, bedoeld in artikel 10 verdwijnen de door 
het openbaar lichaam aan zich getrokken taken uit het gemeentelijke 
takencomplex. Zou men t.a.v. dit gevolg de kwalificatie "uitholling 
der gemeenten·· gebruiken, dan ziet men over het hoofd, dat het be
sluit van het openbaar lichaam slechts taken kan betreffen die naar 
verschillende normen van redelijkheid gemeten, het gemeentelijk 
bestuur reeds waren ontgroeid, of daartoe nooit zouden kunnen beho
ren (men denke hier b.v. aan de aanleg van grote havenwerken door 
een miniatuur-gemeente); 

4. In tegenstelling tot de huishouding der gemeenten, waartoe iedere 
bestuurszorg kan behoren die niet van provinciaal of rijksbelang is, 
zou het district (desnoods kunnen) beginnen met een "lege'" huishou
ding. AI naar gelang de behoefte zich doet gevoelen en het openbaar 
lichaam geleidelijk voldoende geëquipeerd raakt om taken tot zich te 
trekken, kan een besluit als bedoeld in art. 10 worden genomen. Het 
openbaar lichaam groeit aldus geleidelijk In zijn taak In. Het voor
gestelde procédé ontslaat de wetgever van de formulering van de 
taken van het openbaar lichaam, die in de fase dat het wordt inge
steld licht te eng of te ruim worden uitgemeten; 

5. het openbaar lichaam kan niet naar willekeur gemeentelijke taken 
aan zich trekken: de bepalingen van artikel 12 lid 1 en lid 2 openen 
de mogelijkheid tot schorsing of vernietiging als bedoeld in artikel 
185 gemeentewet. Het opnemen van enig materieel criterium, waar
aan kan worden getoetst of b.v. een taak nog gemeentelijk of reeds 
bovengemeentelijk is, is niet nodig, evenmin als er algemeen mate
rië!e criteria zijn waaraan de overgang van een taak van de gemeente 
naar rijk of provincie op willekeur kan worden getoetst; 

6. in de hier gevolgde gedachtengang is er geen onderscheid tussen 
"centrumgemeente'" en andere gemeenten; 

7. de commissie is van mening, dat het openbaar lichaam geen vierde 
bestuurslaag is (men vergelijke hetgeen omtrent het district van 
de commissie-Koelma in de vorige aflevering van dit tijdschrift is 
gezegd): voor wat betreft de eigen taken zijn het openbaar lichaam 
en de gemeenten-nieuwe-stijl sui juris, als de gemeenten-oude-stiji. 
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Met name heeft het openbaar lichaam geen bevoegdheid ten aanzien 
van de taken die bij de gemeenten blijven. Ook wat betreft het hoger 
toezicht is er geen verschil tussen het openbaar lichaam en de ge
meenten-nieuwe-stijl enerzijds en de gemeenten-oude-stijl anderzijds. 
En voorts fungeert het openbaar lichaam niet als toezichthoudend 
orgaan op de gemeenten binnen zijn gebied. Binnen de districtsmatig 
gestructureerde "laag" van het plaatselijk bestuur is het openbaar 
lichaam op twee punten "hoger" dan de gemeenten: a) het kan 
gemeentelijke taken tot zich trekken (art. 9); b) het kan - doch 
alleen met betrekking tot zijn aldus toegeëigende taken - van de 
gemeenten medewerking vorderen (zelfbestuur; zie art. 13). Naar 
buiten heeft interne geleding geen effect: zowel het openbaar lichaam 
als de gemeenten zijn elk voor wat betreft de eigen taken plaatselijk 
bestuur (dus: geen nieuwe "laag"). 

Artikel 11 

1. De raad stelt een besluit als bedoeld In artikel 10 voorlopig vast. 

2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt door het dagelijks 
bestuur ter kennis gebracht van de gemeenten. 

3. De raden der gemeenten doen van hun gevoelen ter zake van dit 
besluit blijken uiterlijk zes weken nadat het hun is toegezonden. 

4. De raad van het openbaar lichaam stelt het besluit vast. Hij betrekt 
in de beweegredenen tot zijn besluit het gevoelen van de gemeenten. 

5. Het ingevolge het vierde lid vastgestelde besluit wordt medegedeeld 
aan de gemeenten. 

6. Nadat het besluit bedoeld in het eerste lid hUil is medegedeeld, ont
houden de gemeenten zich met betrekking tot de in het besluit ge
noemde zaken, behalve voor zover de dagelijkse gang van zaken uit
stel van het nemen van beslissingen niet gedoogt. Zo ncdig raadplegen 
zij het openbaar lichaam. 

Artikel 12 

1. Het in het vierde lid van artikel 11 bedoelde besluit wordt medege
deeld aan Gedeputeerde Staten indien het betreft zaken tot regeling 
en bestuur waarvan de gemeenten bevoegd waren op grond van arti
kel 167 der gemeentewet. 

2. Het in artikel 10 bedoelde besluit wordt medegedeeld aan het bevoeg
de gezag, indien de zaken betreffen de ter uitvoering van wetten, van 
algemene maatregelen van bestuur en van provinciale verordeningen 
van de gemeenten gevorderde medewerking. 

3. Op de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde besluiten 
zijn de artikelen 198 tot en met 206 der gemeentewet van overeen
komstige toepassing. 
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Artikel 13 

1. Wanneer een besluit als bedoeld in artikel 10 zulks vordert verlenen 
de gemeenten medewerking tot de uitvoering daarvan. 

2. De artikelen 151-155 der gemeentewet zijn ten deze van overeen. 
komstige toepassing. 

3. Wanneer de gemeenten niet of niet behoorlijk de hun 
medewerking verlenen, kunnen Gedeputeerde Staten ten 
nalatigen daarin voorzien. 

Aantekeningen: 

opgedragen 
koste der 

De regels van de artikelen 11, 12 en 13 spreken in het algemeen wel 
voor zich. 

1. De mededeling aan de gemeenten (art. 11 lid 1) geschiedt niet alleen 
elegantiae causa. De mededeling schorst in zekere zin (art. 11 lid 6) 
de bevoegdheid van de gemeenten. De overwegingen waartoe het ont
werp-besluit hun aanleiding geeft (art. 11 lid 3) dienen mede ter 
voorlichting van de raad van het openbaar lichaam (art. 11 lid 4). 

2. Omdat het aan zich trekken van gemeentelijke taken behoort tot de 
"autonomie" van het openbaar lichaam (zie aantekening 1 op art. 10) 
is goedkeuring van de daartoe strekkende besluiten niet nodig. Men 
kan het natuurlijk ook anders regelen, doch nu in de instelling van 
het bovengemeentelijke openbaar lichaam reeds de principiële aan
vaarding gelegen is van de overgang van taken van de gemeenten 
naar het openbaar lichaam, past het in een royale toepassing van de 
autonomie-leer, dat goedkeuring niet expliciet wordt gevorderd . 

. 3 Artikel 13 lid 3 doet in plaats van de Commissaris der Koningin 
(art. 156 gemeentewet) Gedeputeerde Staten optreden. Deze redactie 
anticipeert op een nader te overwegen wijziging van de gemeentewet 
op dit punt. 

HOOFDSTUK IV. 
Financiën. 

Artikel 14 

Op het district en de gemeenten is artikel 16 van de Financiële Ver
houdingswet 1960 van overeenkomstige toepassing. 

Aantekeningen: 

1. Het bovengemeentelijk karakter van het openbaar lichaam is moeilijk 
verenigbaar met een omslag van de kosten over de gemeenten: in 
een intergemeentelijke regeling past zodanige omslag wel. AI naar 
gelang de taken van het openbaar lichaam groeien en die van de 
gemeenten kleiner worden, dient de toevoer van middelen opnieuw 
te worden bezien (rapport p. 28-9). Artikel 16 van de financiële Ver. 
houdingswet 1960 biedt de mogelijkheid daartoe zolang betrouwbare 
ervaringscijfers ontbreken. 

2. Aan een afzonderlijke bepaling betreffende de belasting heffing bestaat 
geen behoefte. In beginsel gelden op dit punt de artikelen 9 en 10. 
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Artikel 15 

HOOFDSTUK V 
Overgangs- en slotbepalingen. 

De bepalingen in overige wetten en besluiten betreffende de gemeen
ten, de burgemeester, de secretaris en het verdere bezoldigd personeel 
in vaste dienst van de gemeenten en die betreffende de gemeente-finan
ciën en uitkeringen aan gemeenten zijn met inachtnemig van deze wet 
op het openbaar lichaam van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 16 

1. De kandidaatstelling en de stemming voor de eerste verkiezing van 
de leden van de raad vinden plaats op door Onze Minister van Bin
nenlandse Zaken vast te stellen dagen. 

2. De leden van de raad gekozen op de krachtens het eerste lid vast
gestelde dag alsmede de uit hun midden gekozen leden van het dage-
lijks bestuur hebben zitting tot ..... . 

Artikel 17. 

1. De dag der eerste vergadering van de raad wordt bepaald door Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken. 

2. In deze vergadering worden de geloofsbrieven onderzocht. 

3. Op de eerstvolgende vergadering te houden twee weken na de in het 
eerste lid bedoelde dag, worden de leden van het dagelijks bestuur 
benoemd. 

Artikel 18. 

De begroting van inkomsten en uitgaven van het openbaar lichaam 
wordt voor de eerste maal door de raad voor het lopende jaar vastge
steld binnen vier maanden na de in het eerste lid van het vorige artikel 
bedoelde dag. 

Artikel 19. 
Deze wet kan worden aangehaald onder de titel "Wet Openbaar 

Lichaam ... " 

Aantekeningen: 
Deze bepalingen - evenals de indeling van de proeve en enkele andere 

artikelen - zijn ontleend aan het Wetsontwerp Rijnmond. Zij behoeven 
geen nader commentaar. 

Nog enkele punten welke uit het hierbovenstaande voortvloeien tot slot: 

1. de commissie verwacht, dat de gemeenten een belangrijk deel van 
hun taak aan het openbaar lichaam zullen verliezen: zowel de ge
meenten als het openbaar lichaam zullen op den duur een type van 
formeel "gemeentelijk bestuur" te zien geven, dat naar inhoud anders 
is dan het traditionele gemeentelijke bestuur (p. 29); 

2. de commissie verwacht voorts, dat de ontwikkeling zou kunnen gaan 
in deze richting, dat het openbaar lichaam voornamelijk de meer 
zakelijke, economische en technische belangen zal gaan behartigen; 
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de gemeenten zullen "cultuurgemeenten" worden, in hoofdzaak belast 
met het "maatschappelijk bestuur" (p. 30). 

3. de commissie meent, dat aanvaarding van deze "districtsvorm" van
zelf leidt tot hetgeen men met binnengemeentelijke decentralisatie be
oogt. Anders dan de kunstmatige wijkraden zijn de (districts) gemeen
ten, zij het met een sterk verminderde taak, levende corporaties met 
een reële taak, reële bevoegdheden, en een soliede traditie. Doordat 
er continuïteit is met de voorafgaande bestuurssituatie (welke de 
wijkraden missen) is er een belangrijke voorwaarde voor het slagen 
van deze decentralisatie vervuld (p. 31-32). 

Men kan uiteraard nog vele andere districts-modellen ontwerp'en, Het 
bovenstaande moge een bijdrage zijn tot de meningsvorming over de 
reconstructie van het plaatselijk bestuur. 

1) Men zie de bepalingen over de samenstelling van de raad van Rijnmond 
(benoeming van 113 van de leden door de raden der gemeenten); die over 
het toevertrouwen door de gemeenten van bepaalde belangen aan de 
Rijnmond (artt. 40 e.v.) en de bepaling van art. 57: de kosten van Rijnmond 
komen ten laste van de gemeenten. 
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~~Herziening van 

het echtscheidingsrecht~~ 

DOOR MR. R. A. VOS 

OPDRACHT 

Een commiSSie, in het leven geroepen door het bestuur van het Centrum 
voor Staatkundige Vorming, onder voorzitterschap van mr. H. K. A. 

Stoffels en samengesteld uit juristen, geleerden in het kerkelijk recht en 
een psychiater heeft in opdracht van het Centrum haar zienswijze gegeven 
over het "Verslag van de Gespreksgroep ter bestudering van het vraag
stuk van de echtscheiding". 

Dit verslag van de Gespreksgroep werd in januari 1961 gepubliceerd 
door de Minister van Justitie, het rapport van het Centrum voor Staat
kundige Vorming werd gepubliceerd in december 1963. 

Bijna algemeen wordt het wenselijk geacht dat onze echtscheidings
wetgeving, die dateert van 1838 zal worden gewijzigd, maar over de aard 
van de wijzigingen verschilt men van mening. Ten einde de openbare ge
dachtenwisseling over het vraagstuk van de echtscheiding te bevorderen 
heeft destijds minister Samkalden een negental theologen en juristen 
van verschillende levensbeschouwingen, waaronder ook twee katholieken, 
verzocht zich in een gespreksgroep te beraden over het vraagstuk van 
de echtscheiding. 

STANDPUNT GESPREKSGROEP 

De Gespreksgroep deed in bedoeld verslag een aantal voorstellen, die 
zich in het kort als volgt laten samenvatten: 
1. Aan een echtgenoot wordt twee jaar nadat hij of zij van de huwelijks

partner van tafel en bed is gescheiden de mogelijkheid gegeven ont
binding van het huwelijk te vorderen, die dan steeds - ook tegen 
de wens van de huwelijkspartner - wordt uitgesproken, wanneer 
geen verzoening plaats heeft en wanneer geen zwaarwichtige belangen 
van de rechtens niet schuldige echtgenoot zich daartegen verzetten. 
Deze zwaarwichtige belangen kunnen zijn gelegen in de levensop
vatting van die echtgenoot of in ernstige financiële moeilijkheden 
zoals verlies van pensioenrechten, die uit de huwelijksontbinding zou
den volgen. Dit is dus een belangrijke verruiming van de thans weinig 
toegepaste regeling, neergelegd in de artikelen 255 e.v. van het Bur
gerlijk Wetboek. 
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2. Tot de huidige echtscheidingsprocedure kan men eerst 2 jaar na de 
eerste verschijning voor de president van de rechtbank verlof ver
krijgen, tenzij na een voorlopig getuigenverhoor de rechtbank in 
gemoede overtuigd is van de waarheid der gestelde echtscheidings
grond en bovendien van oordeel is, dat een gewichtig belang van de 
eiser vordert dat de echtscheiding niet langer wordt uitgesteld. 
Dit voorstel wordt gedaan om de echtscheidingsprocedure - tenzij 
een gewichtig belang van eiser zich daartegen verzet - ongeveer 
even lang te laten duren als de onder punt I. voorgestelde ontbinding 
na scheiding van tafel en bed. 

3. In bepaalde gevallen wordt de mogelijkheid geopend dot een ernstigs 
sexuele afwijking bij een der echtgenoten voor de wederpartij grond 
oplevert tot nietigverklaring van het huwelijk. Gedacht is hierbij aan 
homosexualiteit en impotentie, maar dit laatste in het algemeen niet 
bij een huwelijk op gevorderde leeftijd. Als de wederpartij vóór het 
huwelijk van de abnormale eigenschap of neiging kennis had of indien 
de vordering meer dan zes maanden na de huwelijksvoltrekking wordt 
ingesteld, is de vordering niet ontvankelijk. 

4. Geslachtelijk verkeer met een persoon van dezelfde kunne van zo
danige aard, dat dit met overspel mag worden gelijkgesteld, wordt 
als echtscheidingsgrond erkend. 

Over het in punt 4 vermelde voorstel zijn mij geen publicaties be
kend. De centrumcommissie heeft zich hierover op de bladzijden 32 en 
33 van haar rapport kort uitgelaten. Zij acht een dergelijk voorstel over
bodig in de door haar voorgestane regelingen. 

Belangrijke wijzigingen van het echtscheidingsrecht zijn vervat in de 
voorstellen sub 1 en 2 vermeld. Deze voorstellen komen met hetgeen 
de centrumcommissie daaromtrent voorstelt hieronder het eerst aan de 
orde. Daarna zal punt 3 worden behandeld, waarin een nieuwe grond 
voor nietigheid van het huwelijk wordt voorgesteld. Daarbij komen dan 
tevens aan de orde voorstellen van eigen aard, die decentrumcommissie 
omtrent nietigheidsgronden van het huwelijk doet. 

DE VERSCHILLENDE VOORGESTANE OPLOSSINGEN VAN HET 

ECHTSCHEIDINGSVRAAGSTUK 

Tot 1957 hebben de voorstellen van de regering steeds een wijziging 
van het echtscheidingsrecht voorgestaan, die Of de uitbanning van de 
grote leugen àf het tegengaan van de lichtvaardige echtscheidingen be
oogden. De wetsontwerpen van de ministers Nelissen (1910), Regout 
(1912) en Goseling (1938) hadden het eerste ten doel en zijn in of voor de 
behandeling door de Tweede Kamer gestrand. 

Een wetsontwerp van 1948 dat het andere doel beoogde bereikte het 
staatsblad als Wet tot het tegengaan van lichtvaardige echtscheidingen 
van 20 mei 1955 S. 1955 no. 204. In deze wet wordt aan een gezinsrechter 
en een gezinsraad een uitvoerige verzoeningstaak toegedacht. 

Uit de publicaties van de laatste 10 jaar heb ik begrepen, dat deze 
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oplossingen weinig aanhang meer vinden. De eerste oplossing tot uit
banning van de grote leugen omdat een groot deel van ons volk een 
dergelijke beperking van de echtscheidingsmogelijkheden zonder gelijk
tijdige verruiming in andere richting niet kan aanvaarden en het sys
teem van de wet van 20 mei 1955 omdat geschikte personen voor de 
in deze wet aan de gezinsraden toegedachte zeer omvangrijke taak slechts 
in zeer onvoldoende aantal kunnen worden gevonden. Opgemerkt zij hier 
dat de centrumcommissie de regeling van de wet van 20 mei 1955 wel 
in grote lijnen voorstaat, maar slechts voor een beperkt aantal echt
scheidingsgevallen, waardoor het grote bezwaar tegen de wettelijke 
regeling van 1955 komt te vervallen. 

De Gespreksgroep spreekt zich op pagina 18 van haar verslag uit voor 
intrekking van de wet van 20 mei 1955. 

In afwijking van deze door de regering tot 1957 voorgestelde oplos
singen kan men thans twee stromingen onderscheiden onder degenen, 
die een meer ingrijpende oplossing voorstaan: 

I. Zij die invoering van grondige ontwrichting of onheelbare tweespalt 
als echtscheidingsgrond voorstaan. 

11. Zij die de mogelijkheid van ontbinding van het huwelijk na scheiding 
van tafel en bed willen verruimen en anderzijds in een groot of 
minder groot aantal gevallen de gewone echtscheidingsprocedure 

door verlenging van termijnen willen bemoeilijken (al of niet met 
inschakeling van een bureau voor huwelijksmoeilijkheden). Deze twee 
stromingen hebben ook de centrumcommissie verdeeld. Deel A der \1 

commissie staat invoering van grondige ontwrichting als echtschei-
dingsgrond voor en deel B heeft zich voor een onder 11 vallende r 
oplossing uitgesproken. 

DE BEZWAREN TEGEN HET BESTAANDE ECHTSCHEIDINGSRECHT 

Beide stromingen zoeken een oplossing voor na te noemen drie hoofd
bezwaren tegen de huidige echtscheidingsregeling; 

1. Het gebruikmaken van de grote leugen. Het stellen en niet weerspre
ken van overspel, dat in feite niet heeft plaats gehad. De miskenning 
van de strekking van artikel 263 B.W. 

2. Echtgenoten, die beiden echtscheiding wensen, kunnen deze scheiding 
te gemakkelijk en overhaast verkrijgen. 

3. In bepaalde ondragelijke echtelijke samenlevingen of in feite verbro
ken huwelijken wordt echtscheiding onmogelijk gemaakt, doordat een 
der echtgenoten - soms met onedele drijfveren - zich daartegen 
verzet. 

GRONDIGE ONTWRICHTING r 
Het invoeren van algehele of grondige ontwrichting wordt van ver

schillende zijden voorgestaan. In een herderlijk schrijven over het huwe
lijk, uitgegeven in 1952 heeft de Generale Synode van de Nederlands 
Hervormde Kerk zich op pagina 150 ervoor uitgesproken, dat alleen in 
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gevallen waarin grondige ontwrichting van het huwelijk is gebleken echt
scheiding door de wet moet worden toelelaten. 

De Prof. mr. B. M. Teldersstichting heeft in 1960 in een geschrift over 
"Echtscheiding" als haar oordeel uitgesproken, dat het voorstel om 
ernstige ontwrichting van het huwelijk als echtscheidingsgrond in de wet 
op te nemen aanvaardbaar wordt geacht, met de restrictie dat degene 
die uitsluitend of hoofdzakelijk schuldig is aan het ontstaan der ont
wrichting niet ontvankelijk moet worden verklaard in zijn vordering tot 
echtscheiding (zulks in navolging van het Zwitserse recht). 

In zijn inaugurele rede voor de Vrije Universiteit in 1947 heeft Prof. 
mr. W. F. de Gaay Fortman zich uitgesproken voor toevoeging van 
onheelbare tweespalt aan de bestaande echtscheidingsgronden. 

De Gezinsraad, ingesteld door de Stichting "Nationale Contactcom
missie voor Gezinsbelangen" en samengesteld uit leden van verschillende 
levensbeschouwingen, waaronder katholieken, stelt in een in 1962 bij het 
Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf uitgegeven rapport voor grondige 
ontwrichting in de wet als enige echtscheidingsgrond te stellen, dus met 
afschaffing van de huidige gronden. Alleen de onherstelbare ontwrichting 
van een huwelijk kan volgens de Gezinsraad echtscheiding rechtvaar
digen. Eenmalig overspel is voor sommige mensen geen reden om zich 
te laten scheiden en ook mishandelingen worden in sommige milieus 
niet als ernstig gevoeld. 

Voor goed begrip zij hier opgemerkt, dat reeds vóór 1950 van liberale, 
van socialistische en van vrijzinnig christelijke zijde in de Staten-Gene
raal is aangedrongen op verruiming van de echtscheidingsmogelijkheden 
èf door onheelbare tweespalt als echtscheidingsgrond in de wet te er
kennen èf door ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en 
bed te vergemakkelijken. 

In het buitenland kennen de Westduitse en Zwitserse burgerlijke wet
boeken "Zerrüttung der Ehe" als echtscheidingsgrond naast overspel 
e.a., terwijl Frankrijk naast overspel als echtscheidingsgrond kent 
"errès, sevlces ou Inlures", die een ernstige of herhaalde inbreuk op 
de huwelijksplicht inhouden en het handhaven der echtelijke verhouding 
ondragelijk maken. 

STANDPUNT DEEL A DER CENTRUMCOMMISIE 

Een gedeelte van de centrumcommissie, dat zich in het rapport als 
deel A van deze commissie aandient, spreekt zich op pagina 17 van het 
rapport uitdrukkelijk uit VOOr het opnemen in de wet van grondige ont
wrichting als enige echtscheidingsgrond, zoals ook de Gezinsraad heeft 
voorgesteld. 

Voor goed begrip moet hier worden opgemerkt, dat de gehele cen
trumcommissie met betrekking tot dit onderwerp over twee belangrijke 
punten een eenstemmig oordeel heeft: 

- De door de Gespreksgroep voorgestelde regeling is zwaarder dan 
nodig en te star. De wachttijd van twee jaar, die voor de meeste ge
vallen wordt voorgesteld om lichtvaardige echtscheidingen tegen te gaan, 
is een prijs die niet mag worden betaald, omdat - naar de centrumcom-
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missie aanneemt - er vele gevallen zijn, waarin het huwelijk onher
stelbaar ontwricht is en een wachttijd van twee jaar ondragelijk kan zijn. 

- Indien grondige ontwrichting als echtscheidingsgrond wordt inge
voerd, dan moeten de andere gronden voor echtscheiding uit de wet 
worden geschrapt. Als overspel als echtscheidingsgrond naast grondige 
ontwrichting gehandhaafd zou blijven, is het zeer wel denkbaar dat in 
de meeste gevallen echtscheiding evenals tot nu toe zal worden gevor
derd op grond van overspel en dit nu is met de strekking van het systeem 
der grondige ontwrichting in strijd. 

Deel A van de commissie acht het bij het door haar voorgestane 
systeem van belang, dat wordt bepaald dat de rechter de echtscheidings
vordering slechts mag toewijzen indien hij in gemoede overtuigd is dat 
de gestelde echtscheidingsgrond bestaat. Dit is het best dt:nkbare middel 
om de grote leugen te voorkomen: ook wettig bewijs kan leugenachtig 
zijn en als de rechter zulks doorziet, moet hij de mogelijkheid hebben 
om ondanks dit bewijs de vordering af te wijzen. 

Voorts heeft deel A voorgesteld om de echtgenoot die geheel of in 
belangrijke mate onschuldig is aan de ontwrichting van het huwelijk de 
mogelijkheid te bieden zich met succes tegen echtscheiding te verzetten. 

Deze voorstellen heeft deel A der centrumcommissie op pagina 22 van 
het rapport neergelegd in ontwerp-artikelen 263, 264 en 265 voor het 
Burgerlijk Wetboek. 

STANDPUNT DEEL B DER CENTRUMCOMMISSIE - STROMING 11 
Deel B van de centrumcommissie heeft zich geschaard aan de zijde 

van hen, die niet met het begrip grondige ontwrichting maar op minder 
ingrijpende wijze een oplossing van het echtscheidingsvraagstuk voor
staan. Hiertoe behoort op de eerste plaats de Gespreksgroep met de door 
deze aanbevolen regeling, waarbij door het stellen van een termijn van 
2 jaar het verkrijgen van echtscheiding wordt bemoeilijkt en waarbij 
door verkorting van de termijn van 5 jaar tot 2 jaar de mogelijkheid 
wordt verruimd om ontbinding van het huwelijk te verkrijgen na schei
ding van tafel en bed en een nog belangrijker verruiming wordt voor
gesteld door deze ontbinding ook mogelijk te maken bij verzet van de 
huwelijkspartner. 

In beginsel vindt men de aanbeveling van deel B van de centrum
commissie dezelfde hoofdgedachten terug, maar dan ontdaan van de 
volgens de centrumcommissie starre werking ervan: 

- Bemoeilijking van de echtscheidingsprocedure wordt alleen ingevoerd 
voor huwelijken die nog geen vijf jaar hebben geduurd en waarin tevens 
een der partijen nog geen 30 jaar oud is. De president van de rechtbank 
kan de procedure dan zes maanden of maximaal 2 x zes maanden 
opschorten en de echtgenoten in die tijd naar een bureau voor huwelijks
moeilijkheden verwijzen. 

- Het voorstel van de Gespreksgroep over ontbinding na scheiding 
van tafel en bed wordt overgenomen. Van dit voorstel is voor deel B van 
belang dat in vele gevallen deze ontbinding ook tegen de wens van de 
huwelijkspartner is te verkrijgen. 
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Daarnaast stelt deel B der centrumcommissie nog voor dat binnen 
een jaar r.a de huwelijkssluiting geen echtscheiding of scheiding van 
tafel en bed kan worden gevorderd en dat de termijn van kwaadwillige 
verlating van 5 jaar tot 3 jaar wordt teruggebracht. 

Deel B der commissie is zich hierbij bewust dat zij minder dan deel A 
de grote leugen tracht te bestrijden, maar deel B acht de grote leugen 
het minst zwaar wegende van de drie algemene bezwaren tegen ons 
huidige echtscheidingsrecht, omdat de grote leugen slechts in een beperkt 
aantal gevallen wordt toegepast en omdat tegen twee echtgenoten, die 
alles in het werk stellen om de rechter te misleiden, volgens deel B 
toch weinig kan worden gedaan. 

BEZWAREN TEGEN GRONDIGE ONTWRICHTING 
ALS ECHTSCHEIDINGSGROND 

Een belangrijke vraag dient hier nog te worden beantwoord: waarom 
kunnen de Gespreksgroep en deel B der centrumcommissie zich niet 
verenigen met invoering van grondige ontwrichting als echtscheidings
grond? 

De verschillende bezwaren concentreren zich rond de oordeelsvorming 
van de rechter: of een huwelijk grondig ontwricht is, is een oordeel 
dat geen mens met betrekking tot anderen kan geven - partijen kunnen 
door het geven van een verkeerde voorstelling van zaken het oordeel 
van de rechter: of een huwelijk grondig ontwricht is, is een oordee! 
bij een vaag criterium als algehele ontwrichting een rol gaan spelen, 
hetgeen de rechtspraak in Nederland tot uiteenlopende uitspraken kan 
brengen. 

De Gespreksgroep vreest ook dat indien overspel als echtscheidings
grond vervalt de bescherming van het monogame karakter van het 
huwelijk zal worden aangetast, terwijl de vrees leeft bij deel B der 
commissie dat partijen bij het aantonen van de ontwrichting van hun 
huwelijk voor de rechter te veel van hun privéleven zullen moeten open
leggen. Dit laalste mag men volgens de betrokken leden der commissie 
degenen die willen scheiden niet aandoen. 

Op pagina 18 van het rapport heeft deel A van de commissie op de 
betrekkelijkheid van deze bezwaren gewezen: de rechter heeft vaak tot 
taak om aan de hand van een vaag criterium een belangrijke beslissing 
te nemen b.v. als hij de "schuld" van een verdachte meet vaststellen 
of de aanwezigheid van buitensporigheden, die grond opleveren voor 
scheiding van tafel en bed. Deel A verwacht dat de jurisprudentie het 
criterium zal objectiveren. 

Voorts wijst deel A op de door haar aanbevolen voorwaarde, dat de 
rechter in gemoede overtuigd moet zijn van grondige ontwrichting. 

DE VERZOENINGSPROCEDURE VOOR DE PRESIDENT 

De centrumcommissie is weer eenstemmig wanneer het gaat om ver
betering van de verzoeningsprocedure voor de president van de recht
bank. 

De thans geldende wettelijke regeling biedt de president weinig moge-
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lijkheden om een verzoening te bevorderen: hij heeft slechts de moge
lijkheid van één comparitie, gehouden op een moment dat de verhouding 
tussen de echtgenoten door de pas aangevangen echtscheidingsprocedure 
ten zeerste gespannen is. 

De bovenvermelde wet van 20 mei 1955 is het doel dit te verbeteren, 
naar thans veelal wordt aangenomen, voorbijgeschoten. Zoals gemeld 
adviseert de Gespreksgroep intrekking van deze wet. 

De centrumcommissie wil de gedachte van de wet val' 1955 omtrent 
een hulpinstituut VOOr de president bij zijn verzoeningspoging gehand
haafd zien, maar dan in een beperkt aantal gevallen. Deel A beveelt 
aan dat de president, indien hij verzoening mogelijk acht, zijn beslissing 
voor ten hoogste een jaar opschort en de echtgenoten naar een bureau 
voor huwelijksmoeilijkheden verwijst. De echtgenoten kunnen zelf een 
bureau kiezen, bij gebreke waarvan de president e8n bureau aanwijst. 
Naast particuliere bureaus wordt in elk arrondissement een door de 
overheid ingesteld bureau aanbevolen (Ontwerpartikelen 821-822 d voor 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op pag. 24 e.v. van het 
rapport). 

Deel B beveelt inschakeling van een der bovenbedoelde bureaux aan 
gedurende de opschortingsperiode die deel B voorstelt in gevallen dat het 
huwelijk nog niet 5 jaar heeft geduurd en een der echtgenoten nog geen 
30 jaar oud is. 

Een beperkte invoering van gezinsbureaux, waarvan er al overal in het 
land bestaan, wordt derhalve aanbevolen in plaats van de gezinsraden, 
die in alle echtscheidingsgevallen volgens de wet van 1955 zouden moeten 
adviseren en bemiddelen. Het grote probleem, dat voor de Minister van 
Justitie is ontstaan doordat hij bij gebrek aan voldoende geschikte per
sonen de gezinsraden niet in werking kan doen treden, wordt in deze 
aanbevelingen van de centrumcommissie ondervangen. 

SEXUELE EN PSYCHISCHE AFWIJKINGEN 

In hoofdstuk IV komt de centrumcommissie met een voorstel tot in
voering van nieuwe gronden voor nietigverklaring van het huwelijk, 
gronden die wel in het canonieke recht bekend zijn zoals impotentie en 
krankzinnigheid bestaande ten tijde van de huwelijkssluiting. 

De Gespreksgroep heeft in bijlage II van haar rapport een dergelijk 
voorstel gedaan met betrekking tot abnormale neigingen of eigenschap
pen, die een normaal geslachtelijk verkeer tussen de echtelieden in de 
weg staan. De Gespreksgroep stelt nietigverklaring op die grond van 
het huwelijk voor, mits binnen 6 maanden na de voltrekking van het 
huwelijk gevorderd en mits de echtgenoot vóór het huwelijk niet van 
de afwijking op de hoogte was. 

Met betrekking tot krankzinnigheid is de Gespreksgroep na raadpleging 
van psychiaters tot het oordeel gekomen dat ontbinding van het huwelijk 
op grond van krankzinnigheid van een der echtgenoten nimmer moet 
worden toegelaten, omdat het oordeel, dat geen kans op genezing be
staat, nimmer kan worden gegeven en omdat de enkele wetenschap dat 
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geestesziekte tot huwelijksontbinding kan leiden de toestand van de 
patient nadelig zal beïnvloeden. 

Een door hem ontworpen wettelijke regeling heeft de Gespreksgroep 
desondanks als bijlage IV aan zijn verslag toegevoegd voor het geval 
men meent dat krankzinnigheid in bepaalde gevallen wel tot ontbinding 
moet kunnen leiden. Deze regeling beperkt de mogelijkheid van ontbin
ding niet tot de gevallen van reeds VOOr het huwelijk bestaande krank
zinnigheid en beveelt als maatstaf voor beoordeling der ongeneeslijkheid 
aan verpleging gedurende tenminste 5 jaar. 

De centrumcommissie heeft tegen deze voorstellen bezwaren en meent 
een regeling van de nietigverklaring te moeten aanbevelen in de geest 
van het canonieke recht. Als de abnormale eigenschap (zoals impotentie 
en onherstelbare homosexualiteit) of de stoornis der geestvermogens het 
tot stand komen van een geldig huwelijk in de weg staan, dan alleen 
kan hier een grond voor nietigheid in zijn gelegen. Impotentie na het 
huwelijk door een ongeluk ontstaan of geestelijke stoornis, die pas tijdens 
het huwelijk optreedt, behoort naar het oordeel van de centrumcommis
sie tot hetgeen de gezonde echtgenoot met de getroffen echtgenoot zal 
moeten dragen. 

Voorts heeft de centrumcommissie als uitdrukking van de onherstel
baarheid van impotentie of homosexualiteit gemeend het woord "duur
zaam" te moeten voorstellen. Geen termijn dus, maar een begrip, aan 
de hand waarvan de rechter van geval tot geval zal moeten beoordelen 
of de eigenschap een naar verwachting onherstelbaar karakter heeft. 

De echtgenoot, die voor het huwelijk van de geestelijke stoornis, 
abnormale neigingen of eigenschappen van de ander op de hoogte was, 
kan de nietigverklaring niet vorderen. Zulks in afwijking van het cano
nieke recht. Dit alles is neergelegd in een op pagina 38 door de centrum
commissie aanbevolen artikel 143 a B.W. 

Noch in het thans geldende burgerlijk recht noch in het nieuwe Bur
gerlijk Wetboek wordt aan de gezonde echtgenoot een vordering tot 
nietigverklaring van het huwelijk toegekend op een der voormelde gron
den. Zowel de Gespreksgroep als de centrumcommissie willen een der
gelijke vordering wel (zij het in bepaalde gevallen) aan de gezonde echt
genoot toekennen. Zij menen dat hierdoor aan een grote nood kan worden 
tegemoetgekomen. 

VERANTWOORDING 

Aan al deze beschouwingen doet de centrumcommissie een tweetal 
hoofdstukken voorafgaan, waarin zij onder meer een verantwoording 
geeft voor het standpunt, dat katholieken aan een wllzl9ln9 van het 
echtscheidingsrecht in deze geest kunnen en behoren mee te werken. De 
leden van de commissie verklaren als Nederlanders een bijdrage te heb
ben geleverd aan het totstandkomen van een wet, die straks een onder
deel zal zijn van de ordening der samenleving naar het algemeen wel
zijn. Dit is geen "katholiek algemeen welzijn", met andere woorden het 
gaat hier niet om een dusdanige ordening dat alleen een door de 
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katholieke beginselen ingegeven levenssfeer er door gecreëerd zou moe
ten worden. 

Hiermee nemen zij met nadruk een standpunt van verdraagzaamheid 
in bij het tot stand brengen van maatschappelijke ordening door wet
geving. De gewetensvrijheid van anderen moet worden erkend, hetgeen 
meebrengt dat hun de mogelijkheid moet worden geboden om naar hun 
overtuiging te leven. Daarbij wordt het niet alleen door katholieken, maar 
waarschijnlijk door het grootste deel van ons volk erkende voorbehoud 
gemaakt, dat dit geen absolute vrijheid is. 

Duidelijk laat de centrumcommissie uitkomen, dat dit alles niet afdoet 
aan het standpunt der katholieken dat het huwelijk in beginsel onont
bindbaar is. 

Naast deze verantwoording gebaseerd op de eerbiediging van een 
ieders gewetensvrijheid, kan men eveneens een verantwoording voor het 
werk der centrumcommissie lezen in de derde paragraaf van Hoofdstuk 
I. De daar gegeven cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 
aldus zegt de commissie, tonen aan dat het katholieke volksdeel feitelijk 
in hoge mate en ook rechtstreeks bij het vraagstuk der echtscheiding 
is betrokken. Echtscheiding blijkt onder meer bij katholieke huwelijken 
meer voor te komen dan bij gereformeerde huwelijken. Wanneer het 
gaat om gemengde huwelijken, dan komen hierbij de meeste echtschei
dingen voor als een der echtgenoten katholiek is. 

De centrumcommissie maakt hiermee duidelijk dat het katholieke 
volksdeel niet kan zeggen: met echtscheiding bemoeien wij ons niet, 

want dat komt bij ons niet voor. 
Een belangrijke opmerking over de gemengde huwelijken wordt hier

aan in het rapport van het Centrum tenslotte nog toegevoegd: wanneer 
katholieken zouden menen dat een alleen burgerlijk gesloten huwelijk van 
een katholiek geen waarde bezit, dan is dit een misvatting. Wanneer nl. 
een dergelijk huwelijk kerkelijk wordt geregeld, dan behoeft de huwe
lijksconsensus niet te worden herhaald, omdat de reeds voor de burger
lijke overheid gegeven consensus als voldoende wordt beschouwd. 

Het burgerlijk huwelijk heeft dus wel degelijk voor katholieken beteke
nis en waarde. Verbreken van een dergelijk huwelijk dOOI een katholiek 
is grof onrecht tegenover de partner, aldus de centrumcommissie. 

Tenslotte zij nog gewezen op de slotbeschouwing van de commissie, 
waarin onder meer is uiteengezet inhoeverre het belang der kinderen 
bij het vormen van een oordeel over het echtscheidingsvraagstuk dient 

te worden betrokken. 
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Buitenlands Panorama 

CHINA 
De Franse diplomatieke erkenning van communistisch China, die 

overigens bepaald niet onverwacht kwam, heeft een nogal sterke 
beroering gewekt. Begrijpelijk, want het is duidelijk, dat president de 
GaulIe er op de eerste plaats op uit was een politieke daad van het 
grootste belang te stellen en dat het hem er veel minder om te doen 
was om een normalisatie van de betrekkingen met het land van Mao 
tot stand te brengen. Frankrijk, zo lijkt het, heeft nu duidelijk gede
monstreerd, dat het niet alleen een wereldpolitiek wil, maar ook gáát 
voeren (de Gaulles a.s. bezoek aan Mexico is daarvan een andere 
uiting) en daarnaast heeft Parijs aan Washington nog eens getoond 
t.O.V. de Verenigde Staten zijn eigen gang te willen gaan. 

Die beroering werkt dan ook naar verschillende kanten uit. Washing
ton, dat met Johnson in de presidentiële zetel toch al geneigd is minder 
geduld met de GaulIe te betonen dan onder president Kennedy het geval 
was, is allerminst gelukkig. Want het is reeds geruime tijd bekend, dat 
de GaulIe een neutralisering van Z.O.-Azië voorstaat. De Amerikanen 
zouden niet verder willen gaan dan een neutralisering van Zuid-Vietnam, 
waar overigens de jongste coup heeft aangetoond, dat althans een groep 
legerleiders daarvan niets wil weten. Een neutralisering zet naar hun 
mening alleen maar de deur voor de agitatie van rood China, een land, 
dat naar de woorden van de Gaulle zelf de behoefte heeft te groeien 
en te nemen, in dit toch zo roerige gebied verder open. En hoe weinig 
neutralisatie de oplossing van de moeilijkheden verder brengt, toont 
Laos wel duidelijk aan. Afgezien van deze overweging, vrezen de Ame
rikanen, dat de Franse stap zijn invloed zal hebben op de verkiezingen, 
want het lijkt wel zeker dat een groep radicaal gezinde lieden, zoals 
Goldwater, enerzijds op represailles jegens Frankrijk zal aandringen en 
anderzijds op een hardere politiek jegens China. Dat komt des te onge
lukkiger uit, omdat de laatste tijd een begin van een kentering in de 
Amerikaanse China-politiek te bespeuren viel. De geleidelijkheid is nu 
wel uit dit proces verdwenen. De Chinese kwestie kan nu de gehele 
Zuid-Oostaziatische politiek van Washington bij de verkiezingen in het 
geding brengen, een politiek, die niet geslaagd is geweest. Behalve hier
mede hebben de Amerikanen het thans te doen met een zeer gechoqueerde 
Tsjang, die op Formosa nog steeds de illusie koestert de sprong naar het 
Chinese vasteland te kunnen wagen. Het zullen ook wel de Amerikanen 
zijn geweest, die de oude Kwomintang-Ieider eerst hebben ingefluisterd 
de betrekkingen met Frankrijk niet te verbreken en zich tot een scherp 
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protest te beperken. Daarmede werd althans bereikt dat de GaulIe met 
de conceptie van de twee China's zat opgescheept, een c.onceptie waar
van noch Mao, noch Tsjang ook maar een woord willen weten. Wel
licht hadden de Fransen gedacht (en gehoopt), dat Formosa de betrek
kingen met Parijs vanzelf wel zou verbreken, waarmede de Fransen 
een pijnlijke keus zou zijn bespaard gebleven. Hoewel Peking kennelijk 
niet, althans zeker niet in eerste instantie van Parijs verlangd heeft, 
dat het de betrekkingen met Tsjang zou verbreken, waren er toch berich
ten die erop wijzen, dat zij dit toch wel min of meer verwachten. Het 
zou wel eens kunnen zijn, dat Formosa van het begin af een zware 
hypotheek zal leggen op de Chinees Franse betrekkingen, al heeft Tsiang 
nu toch de betrekkingen met Frankrijk verbroken. Tenslotte ziet het er 
nu wel naar uit, dat China binnen afzienbare tijd een v'oldoend aantal 
stemmen zal gaan halen om in de Verenigde Naties te komen, een aan
gelegenheid, die de Amerikanen al jaren rillingen bezorgt en die eveneens 
tot allerlei gespannen verhoudingen aanleiding kan geven. 

Ook de Bondsrepubliek voelt zich met deze erkenning niet op haar 
gemak. Eerstens is de Gaulle zonder met de ogen te knipperen over de 
consultatieclausule in het Frans-Duitse akkoord heen gewandeld, maar 
tweedens - en dit verontrust de Bondsrepublikeinen het meest - Parijs 
heeft nu voor het eerst tegenover een communistisch land de feitelijke 
situatie aanvaard. Wat betekent dit voor de Duitse kwestie? Gaat men 
hier straks ook de feitelijke situatie erkennen en is daarmede het 
schrikbeeld van de internationale erkenning van Oost-Duitsland praktisch 
tot leven gekomen? En, zo zullen de Duitsers wellicht vrezen, als de 
GaulIe deze richting uitgaat, zullen dan onze andere bondgenoten op de 
duur niet hetzelfde gaan doen? Hoe dan ook, het zaad van het wan
trouwen is gezaaid en dat kon nog wel eens een zure oogst opleveren. 
Een ander aspect van de Franse erkenning is, dat de GaulIe weer eens 
heeft aangetoond tegelijkertijd lid te kunnen zijn van de Westelijke bond
genootschappen, maar zonder er zich verder veel van aan te trekken 
zijn eigen weg volgt. Daarmede is in de Westelijke alliantie opnieuw 
een element van ontbinding gebracht, dat geen prettige perspectieven 
opent. Niemand meer dan Mao en zijn consorten zal het deugd doen, 
als de onenigheid in het Westelijke kamp door deze hele kwestie opnieuw 
zou gaan oplaaien. Lenin heeft eens geschreven dat de solidariteit van 
de kapitalisten gelijkt op die van struikrovers. Hun intenties zijn dezelfde, 
maar om die te verwezenlijken zijn zij bereid elkaar desnoods het leven 
te benemen. Een andere ontwikkeling kan zijn, dat de Fransen nu zij voor 
de zoveelste maal hun eigen weg hebben gekozen, juist een gesloten 
front tegenover zich zullen krijgen, waardoor zij - zeker in West
Europa - geheel geïsoleerd zouden komen te staan. En de vraag is of 
zij zich dat kunnen permiteren. Een vraag, die met des te meer recht 
kan worden gesteld nu het er naar uitziet, dat de jongste stap van de 
president niet in alle Aziatische landen wordt toegejuicht. Integendeel, 
in Thailand en de Philipijnen bijv. heeft men te kennen gegeven het 
Franse besluit allerminst in positieve zin te beoordelen. Ook India toont 
zich bezorgd. Men vreest hier, dat Peking met Franse hulp een economisch 

392 

r 



en misschien ook militair potentieel zal ontwikkelen, die als een recht
streekse bedreiging wordt gevoeld. Met een isolement in West-Europa, 
met een aantal landen in Azië op zijn minst afwachtend tegenover zich, 
zou de Franse wereldpolitiek geen beste start zijn gegeven. Tenslotte 
kan men zich ook afvragen of Frankrijk wel de middelen bezit om een 
zelfstandige wereldpolitiek te voeren. 

Met dat al heeft president de GaulIe, zo schijnt het, met zijn jongste 
onderneming het Westen geen dienst bewezen, hoezeer men het argu
ment zou kunnen onderschrijven, dat men een land met 600 miljoen 
inwoners niet blijvend uit het diplomatieke en politieke verkeer kan 
bannen. Maar noch het moment en de manier waarop dit is gebeurd is 
gelukkig. 

AFRIKA 
Tsjoe-en-lai heeft aan het einde van zijn reis door een aantal Afri

kaanse landen verklaard, dat de vooruitzichten voor de revolutie op dit 
continent hoopvol zijn. Als men de jongste gebeurtenissen in ogenschouw 
neemt - de revolutie in Zanzibar, de onlusten in Tanganjika, Kenya, 
Oeganda, Kongo, Ethiopië, Somalië, Roeanda en Gabon - dan is men 
geneigd de woorden van de Chinees te onderschrijven. Maar diezelfde 
gebeurtenissen tonen aan, dat - met uitzondering van Zanzibar - com
munistische bemoeiingen althans niet direct tot die situatie hebben geleid. 
De oorzaken liggen dieper en voor de toekomst mag men wel vrezen, 
dat hier vruchtbaar arbeidsterrein voor de communistische revolutie
deskundigen ligt. De zelfstandig geworden Afrikaanse staten, een zelf
standigheid, die zo vurig werd begeerd, hebben teleurstelling na teleur
stelling moeten boeken. Te weinig is er nagedacht over wat na de on
afhankelijkheid zou moeten gebeuren en dit wreekt zich nu. Een deel 
van Afrika dreigt opgesplitst te worden in stamconflicteni in andere staten, 
waar dit probleem zich minder doet gelden zijn er tal van andere sociaal
economische moeilijkheden. Stabiele regeringen, voldoende uitgerust met 
de nodige apparatuur om ook werkelijk te kunnen regeren, vindt men 
vrijwel nergens. Het ontbreekt op vrijwel alle niveaus aan getraind kader. 
leder Afrikaans land, hoe klein ook, wil er zijn eigen legertje op nahouden 
en juist nu is gebleken, dat ook deze legertjes haarden van onrust zijn. 
De stamverschillen lopen dwars door het maatschappelijke leven heen. 

Er zou in feite maar één oplossing zijn, die de moeilijkheden althans 
voor een gedeelte zou kunnen opheffen. Dat is een regionale samenwer
king, maar van de plannen die in deze richting is niet al te veel terecht 
gekomen. Toch zullen de Afrikanen het in een zekere krachtenbundeling 
moeten zoeken. Opvallend bij de jongste gebeurtenissen was, dat de 
inschakeling van Britse troepen om muitende soldaten tot de orde te 
roepen zo betrekkelijk weinig reacties heeft opgeroepen. Nog niet zo heel 
lang geleden, zou dit een storm van verontwaardiging hebben doen op
stken in de Afro-Aziatische wereld. Zelfs de Russen hebben voor hun 
doen vrij kalm op de berichten hierover gereageerd. Zij hebben zich 
beperkt tot enkele plichtmatige dreigementen. Zou dit kunnen betekenen, 
dat het tijdperk, waarin het anti-kolonialisme hoogtij vierde, in zijn laatste 
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fase is gekomen? Met andere woorden, dat de jonge landen zich begin
nen te realiseren, dat hun betrekkingen met de voormalige moeder
landen nu eindelijk ontlast moeten worden van de koloniale hypotheek, 
die de gemoederen zo licht in vlam zetten? Wellicht is een te ver gaande 
gevolgtrekking, maar zij zou, wanneer zij op een zeker moment met 
meer recht getrokken zou kunnen worden, van zeer groot belang kunnen 
zijn voor het hele vraagstuk van de ontwikkelingshulp. Immers, het 
wantrouwen van de jonge landen tegenover de hulpverleners is een van 
de grote problemen, die het ontstaan van normale betrekkingen in de 
weg staat. Zou dit wantrouwen voor een goed gedeelte zijn verdwenen 
of zelfs helemaal, dan kunnen die betrekkingen tussen hulpverleners en 
hulpontvangers zich meer in de breedte en de diepte kunnen ontwikkelen. 
Want het is nu toch wel gebleken, dat economische en financiële hulp 
hun effect missen, indien in de ontvangende landen instabiliteit heerst. 
Deze kan mede worden opgeheven door zowel op het niveau van lager 
en hoger kader voldoende krachten op te leiden, die op de juiste plaatsen 
konden worden ingezet. De bestuurservaring van vele voormalige kolo
niale landen kan hier op nuttige wijze worden ingezet, mits men kan komen 
tot een juiste vorm van assistentie en opleiding. 

AZië 

Het blijft onrustig rondom de nieuwe Maleise federatie. Robert Ken
nedy, de Amerikaanse minister van justitie, had hierover een gesprek 
met de Indonesische president, waarvan het resultaat weliswaar een 
adempauze was, maar geen feitelijke oplossing inhield. Want Soekarno 
verklaarde, vlak nadat Kennedy was vertrokken, dat het doel bleef de 
verplettering van Maleisië. Het is moeilijk precies vast te $tellen wat de 
intentie achter de confrontatiepolitiek jegens Maleisië is. Dat Soekarno 
hiermede de aandacht wil afleiden van zijn binnenlandse problemen, ver
klaart niet alles. Een grote rol lijkt ook te spelen, dat hij de Britse aa:1-
wezigheid in Singapore wil opheffen, wat hij als het laatste koloniale 
bastion in zijn invloedsgebied ziet. Het is de vraag of Engeland zich zo 
gemakkelijk uit Singapore zal laten zetten, zeker nu zijn aanwezigheid daar 
berust op een volledige overeenstemming met de jonge federatie. Boven
dien: de basis kan ook aan geconcentreerde aanvallen het hoofd bieden 
en het is zeer de vraag of Indonesië dat potentieel kan opbrengen. De 
Britten tonen zich, als het over Maleisië gaat, bijzonder geprikkeld. Zij 
hebben dat Kennedy ook duidelijk laten blijken. Met verkiezingen in het 
vooruitzicht zal de zengelse regering er helemaal niet voor voelen zich 
door Soekarno de les te laten lezen. Maar aangenomen mag worden, dat 
ook Soekarno wel weet, dat een aanval op Singapore - afgezien van alle 
politieke consequenties - zijn krachten te boven zal gaan, al blijkt uit 
verschillende uitlatingen, dat de Indonesiërs de Engelsen niet hoog aan
slaan. Even ongemakkelijk het is te bevroeden wat de intentie van 
Soekarno precies is, is dat ten aanzien van de Amerikanen. Dat juist 
Kennedy als afgezant van Washington naar Soekarno reisde, is ook in 
bepaalde Amerikaanse kringen, die zich zijn missie in verband met 
Nieuw-Guinea herinnerden niet toegejuicht. President Johnson heeft veel 
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ervarener onderhandelaars op het internationale vlak tot zijn beschik
king dan Robert Kennedy. Wellicht is hij ervan uitgegaan, dat de jonge 
Amerikaanse minister over veel goodwill bij de Indonesiërs schijnt te 
beschikken. Kennedy heeft zelf op zijn terugreis verklaard, dat hij in wat 
Amerika ziet als een zuiver Aziatische aangelegenheid alleen een adem
pauze wilde bereiken. Het schieten moest ophouden. En dat was voor
lopig bereikt. Zeker kan men de Amerikaanse houding in deze zaak niet 
los zien van de Chinese kwestie. China beschouwt Z.O.-Azië als een uit
gekozen jachtterrein. De vraag is nu of de Amerikanen méér zien in 
Indonesië als dam tegen de Chinees-communistische invloeden, dan in 
Maleisië of omgekeerd. Het zou niet verwonderlijk zijn als de Ameri
kaanse voorkeur zou uitgaan naar Indonesië. Dan zou de kiem gelegd 
zijn voor een conflict met de Engelsen, die in ieder geval geen groot 
vertrouwen hebben in Soekarno. Het ziet er naar uit dat in rondom 
Maleisië het laatste woord nog niet gezegd en de laatste daad nog niet 
gesteld is. 
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Nieuwe boel\.:en 

ElMAR WALTER Kapitalismus 
im Uebergang (208 pag.) Rüttenl 
Loenig Verlag, München, 1963. 

In dit boek, dat voornamelijk steunt 
op ervaringen, die de schrijver op
deed in de Verenigde Staten, stelt 
Walter een onderzoek in naar de 
veranderingen in het klassieke ka
pitalisme en daarmee naar de vrije 
economische orde in de Westelijke 
wereld. De schrijver komt daarbij 
tot de conclusie, dat anonieme 
machtsgroepen in grote mate de 
markt en daarmee de consumenten 
beheersen. De invloed die uitgaat 
van beslissingen van dergelijke 
machtsgroepen moet als zeer ge
vaarlijk worden beschouwd. Het 
vrije spel der krachten is overge
gaan in een groepsdirigisme, dat 
echter nog steeds steunt oP .. de or
dening van een oorspronkeliJk wer
kelijk vrije economie. De con.se
quentie die aan deze ontwikkeling 
vast zit, is de noodzakelijkheid van 
een scherpe staatscontrole, hetgeen 
in Europa reeds naar voren komt. 

,Verontrust". In opdracht van 
de publiciteitscommissie van 
"Verar". Uitgave T. Wever, 
Franeker 1963, 46 bI. 

Een groep leden van de A.R.P., 
o.m. prof. Scholten, prof. Mekkes 
en mr. Verplancke, geeft uiting aan 
haar verontrusting over ontwikke
lingen in deze partij. "Het eens uit 
het calvinistische réveil der vorige 
eeuw geestelijk gevoede en opge
voede volksdeel heeft de wapens 
gestrekt!", klinkt het pathetisch in 
het begin. Na een uiteenzetting van 
de a.r. beginselen en het a.r. staats
recht, wordt deze capitulatie aan-
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getoond, m.b.t. de internationale 
politiek, Indonesië, Nieuw-Guinea 
en Ambon, het sociaal economische 
beleid, het onderwijs, het subsidie
beleid en de volkshuisvesting. Voor 
wie de gang van zaken in de A.R.P. 
wenst te volgen is dit zeer conser
vatieve geschrift de moeite waard. 

Carlo Schmid: Politik und Geist. 
Ernst Klett Verlag, Stuttgart 
1961. Ingen. 208 blz. 

Van een der meest vooraanstaande 
socialisten in Duitsland worden on
der de titel "Politik und Geist" een 
aantal artikelen en toespraken ge
bundeld, die, zonder op meer dan 
gewone wijze te boeien, toch zeker 
de moeite van het lezen waard 
zijn. Wij leren de auteur kennen 
als een oprecht democraat en 
Europeaan. In het opstel, waaraan 
de titel van het boek is ontleend 
(een van de interessantste van alle 
bijdragen), gaat het om de vraag 
of doelstellingen, vormen, inhoud 
en methoden in de politiek van de 
geest uit kunnen worden bepaald 
of op zijn minst gerechtvaardigd. 
Hij waarschuwt tegen de zuivere 
speculatie, maar meent anderzijds, 
dat bij de zakelijke oplossing van 
een politiek probleem pragmatisme 
moet vermeden worden. Schmid er
kent de waarde van persoonlijke 
eigendom om de mens in staat te 
stellen zich in het maatschappelijke 
leven te handhaven en nee te zeg
gen, wanneer zijn geweten hem dat 
voorschrijft. Bij zijn al te gemakke
lijk gelijkstellen van staat en ge
meenschap, staat en politiek, plaat
sen wii een vraagteken. Zijn uit
eenzetting over politieke weten
schap imponeert niet. Maar als ge
heel is het een waardevolle bundel 
over een grote verscheidenheid 



van onderwerpen. De literaire be
gaafdheid en kennis van de schrij
ver vallen bijzonder op, o.m. in de 
studie aan Schiller gewijd. Een aan
tal bijdragen is historisch getint. 
Veelzijdigheid is misschien wel de 
meest opvallende eigenschap van 
deze socialist I 

HARRY HAMM, JOSEPH KUN: 
Das Rote Schisma, Keulen 1963, 
Verlag für Wissenschaft und Po
litik, 287 blz. 

Voor meer dan driekwart bestaat 
dit boek uit een zorgvuldig samen
gestelde dokumentatie van teksten, 
artikelen en verklaringen in het 
Russisch-Chinese geschil. Het be
treft hier een dokumentatie uit de 
jaren '62 en '63, aktuele dok umen
ten dus, vooraf gegaan door een 
voorbeschouwing van de twee sa
menstellers, waarvan Harry Hamm 
in het konflikt, zowel ideologische 
als politieke motieven een rol ziet 
spelen. Of de lezer het daarmee 
eens is, kan hij zelf toetsen aan de 
inderdaad met bijzondere zorg bij
eengebrachte teksten. Een uitgave 
dus, die een schat aan aktuele ge
gevens bevat en een veilige gids in 
de gecompliceerde verwikkelingen, 
waarin het wereldcommunisme 
thans verkeert. 

C. P. FITZGERAlD: The Chinese 
view of their place in the world, 
Oxford University Press 1964, 72 
blz. 

Een knappe ontleding van de wijze 
waarop China zijn plaats in de 
wereldpolitiek ziet. Prof. Fitzgerald 
onderzoekt hoe de traditionele 
zienswijze werd overgenomen door 
het communistisch regiem, welke 
wijzigingen het hierin aanbracht en 
hoe het deze aanpaste aan de 
marxistische ideologie. 

AlAISTAIR lAMB: The China
India Border, Oxford University 
Press 1964, 192 blz. 

De Indisch-Chinese grens is de 
laatste jaren oorzaak geweest van 
conflict tussen India en China, dat 
voor het eerste land zwaarwegende 
consekwenties had. Alaistair lamb 
geeft een historisch overzicht van 

de grenslijnen, waarbij hij gebruik 
kon maken van veel tot nu toe niet 
gepubliceerde documenten. Veel 
feitenmateriaal, objectief bijeenge
bracht tot een interessante studie. 

EDMUND WILSON: Reis naar de 
Revolutie, Hilversum 1964, C. de 
Boer jr.!Paul Brand, 351 blz. 
(Sterrenreeks) 

Dit reeds in 1940 verschenen boek 
van de Amerikaan Wilson (oor
spronkelijke titel: To the Finland 
Station; a study in the writing and 
acting of history) blijkt ook thans 
nog een boeiend werkstuk. De En
gelse titel slaat terug op op de 
terugkeer van lenin naar Rusland 
in 1917, bij het begin van de Rus
sische revolutie. Dit is dan het 
hoogtepunt van een aantal histo
rische en ideologische ontwikke
lingen, die worden beschreven 
rondom figuren als Michelet, Saint
Sim on, Fourier, Owen, Marx, lenin 
en Trotzki. Het getuigt wel van het 
vakmanschap van Wilson, dat de 
lezer, die zich de gebeurtenissen 
sinds 1940 realiseert in dit boek 
veel vindt, dat hem in staat stelt de 
ontwikkelingen van vandaag te be
grijpen. 

EliZABETH JENKINS: Elizabeth 
de Grote (352 blz.) uitgegeven bij 
Ad. M. C. Stok/Forum boekerij, 
Den Haag. 

Het gaat de schrijfster niet om de 
historische figuur vann Elizabeth I 
van Engeland, maar om de interes
sante persoonlijke inlichtingen over 
de Koningin. Dit maakt, dat het 
boek hier en daar een grote lijn 
mist. Van de andere kant komt 
hierdoor de ongetwijfeld boeiende 
persoonlijkheid die deze koningin 
is geweest duidelijker naar voren, 
dan in de meeste historische be
schouwingen, waar de grote en be
langrijke gebeurtenissen van het 
einde van de 16e eeuw de persoon 
van de vorst gemakkelijk een be
paald stempel meegeven. Toch zal 
de lezer wil hij dit boek tenvolle 
kunnen waarderen enige kennis 
moet hebben van de historische ge
beurtenissen voor en tijdens de re
gering van Elizabeth I. 
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HElMUT KALBITZER: Entwick-
lungsländer und Weltmächte, 
Europäische Verlagsanstalt 
GmbH, Frankfurt alM, 144 blz. 

De schrijver is de specialist voor 
aangelegenheden betreffende de 
ontwikkelingslanden in de Bonds
dag-fractie van de Sociaal-Demo
craten en verder vice-president va;) 
het Europese Parlement in Straats
burg. 
In dit werk, dat voor de velen die 
op welke wijze dan ook met de 
ontwikkelingslanden in aanraking 
komen van groot belang is, geeft 
de schrijver ons een overzicht van 
de economische, politieke en so
ciale toestand in de ontwikkelings
landen. Hij toont aan hoe de hulp, 
die door de industriële landen van 
het westelijke werelddeel aan de 
ontwikkelingslanden geboden 
wordt, in een steeds groter wor
dend aantal gevallen tot een zaak 
van eigen belang voor de weste
lijke landen is geworden. Een his
torische terugblik op de ontwikke
ling der betrekkingen tussen de 
imperialistische landen en hun 
vroegere koloniën maakt duidelijk 
in hoe verre de westelijke landen 
schuld hebben aan de huidige ar
moede in de ontwikkelingsge
bieden. In dit licht verschijnt de 
thans gevraagde hulp als een aan
spraak die aan deze volkeren toe
komt. Met zorg gekozen tabellen 
dragen er toe bij dat het belang
wekkend karakter van dit werk van 
Kalbitzer nog groter wordt. 

FRIEDRICH H. TENBRUCK: Ju
gend und Gesellschaft. Soziolo
gische Perspektiven. Verlag 
Rombach Freiburg, 1962. 

Deze verzamelinng van drie essays 
over de jeugd in de moderne maat
schappij behoort tot het beste wat 
op dit gebied verschenen is. Elders 
heeft niemand minder dan Schelsky 
aandacht voor de studies van Ten
bruck gevraagd. Van de hier ver
zamelde drie is vooral het groot
ste en middelste van bijzonder ge
wicht, ook voor de politiek. Wan
neer wii de moderne jeugd niet in 
haar hoofdkenmerken grondig 
verstaan en met de oorsprong er
van onbekend zijn, praten we over 
de hoofden van de jeugdigen heen. 
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Tenbruck maakt nu duidelijk waar
in en waarom de eigenstandigheid 
van "de moderne jeugd" bestaat en 
is ontstaan en welke haar volko
men nieuwe houding is tegenover 
de wereld van de volwassenen. 
Weliswaar is de gegeven karakte
ristiek (die moeilijk in het kort is 
weer te geven!) in feite minder al
gemeen dan in haar tendens, maar 
de snelheid waarmede die tendens 
veld wint, maakt kennisname met 
deze studies zeer belangrijk: straks 
ontsnapt deze jeugd aan beïn
vloeding door de politiek. Toch zal 
men ook dan deze jeugd niet win
nen, tenzij men het gewonnen be
grip ook in voorlichting en werk 
weet te realiseren. Aanbevolen stu
dies! Zeer instructief. 

HELLMUT BECKER: Quantität und 
Qualität. Grundfragen der Bil
dungspolitiek. Freiburger Studien 
zu Politiek und Soziologie Her. 
von Professor Dr. A. Bergstraes
ser. Verlag Rombach, Freiburg, 
1962. 

Professor Bergstraesser is bijna aan 
zijn emeritaat toe. Zowel boven
staande studies van Tenbruck als 
deze van Becker kunnen hem de 
overtuiging geven, hoe vruchtbaar 
hii gewerkt heeft. Want beide ver
schenen in "zijn" serie, en beide 
zijn hoogst belangrijk. 
Kort geleden schreef Het School
bestuur "terecht over het gevaar 
dat gelegen is in het primair of uit
sluitend beoordelen van onderwijs 
vanuit een economisch standpunt". 
Een boek als van Friedrich Edding, 
dat wij hier uit dezelfde serie aan
kondigden, is er niet minder waar
devol om, maar het is goed dat 
het werk van Becker (eigenlijk een 
verzameling van studies tussen 
1949 en 1961) het hele vraagstuk in 
een wat breder kader plaatst, zij 
het dan nog altijd van de zijde der 
politiek. In dit opzicht is de om
vangrijke bundeling echter nog 
meer waard dan het boek van Ed
ding, omdat het zich ook beweegt 
over de terreinen van de kultuur
politiek en de wetenschapspolitiek. 
Ofschoon vooral betrokken op de 
Westduitse omstandigheden, is hei' 
toch veel meer dan een boek dat 
ons inlichtingen over onze naburen 



verschaft: het behandelt de proble
men doorlopend van zó algemeen 
gezichtspunt, dat het boek voor de 
Nederlandse onderwijs- en cultuur
politicus eigenlijk onmisbaar is. 

KARl GERHARD STEeK: Kritik 
des politischen Katholizismus. 
Reeks Antworten nr. 1. Stimme
Verlag, Frankfurt a/Main, 1963, 
ingen. 

Het boekje is in twee delen ver
deeld. Het eerste handelt over het 
katholicisme als politieke macht, 
het tweede over de katholieke so
ciale leer. Het is door een protes
tants-christen geschreven, wat o.m. 
duidelijk tot uiting komt bij het 
spreken over de begrippen kerk en 
leek. Een kritische toon is door heel 
het boekje merkbaar. Zo meent 
schrijver, dat het vraagstuk van de 
verdraagzaamheid door Pius XII 
zuiver opportunistisch is opgelost. 
Het 'Ordnungsdenken' van de ka
tholieke sociale leer is z.i. niet 
bijbels maar neoplatonisch. Hij 
vreest, dat het geloof aan de orde 
het geloof aan God zal verdringen, 
wat ons ongegrond lijkt. De kritiek 
is, hoewel soms scherp, nooit on
welwillend en daarom willen wij 
het boekje aanbevelen aan hen, die 
het op prijs stellen het oordeel van 
een niet-katholiek over de katho
lieke politieke en sociale leer te 
kennen. Het kennis nemen van zo'n 
oordeel kan het onderling begrip 
tussen de christenen alleen maar 
bevorderen. 

WERNER GIRBIG: 1000 Tage 
über Deutschland, München 1964, 
J. F. lehmanns Verlag. 

Werner Girbig behandelt in dit 
boek de geschiedenis van de acht
ste Amerikaanse luchtvloot in de 
tweede wereldoorlog. Het is een 
nuchter feiten relaas geworden met 
een overvloed aan cijfermateriaal. 
Daarom schijnt het op de allereer
ste plaats geschreven voor die
genen, die een meer dan gewone 
belangstelling voor onderwerpen 
als deze hebben. Dat neemt niet 
weg, dat zij die zich meer in het 
algemeen willen oriënteren op een 
van de meest dramatische blad
zijden van deze geschiedenis in dit 
boek toch een stuk boeiende repor
tage vinden. De achtste luchtvloot 

hield het gedurende de oorlog op 
dagbombardement in tegenstelling 
tot de Engelsen, die alleen 's nachts 
bombardeerden. De Amerikanen 
hebben de juistheid van hun opvat
ting met zware verliezen moeten 
bewijzen. Zij leverden, vooral in de 
eerste fase een uitputtingsslag. De 
bemanningen konden slechts met 
de strengste krijgstuchtelijke straf
fen in hun toestellen gedreven wor
den. Gedeelten uit vliegerraporten 
zijn in dit boek opgenomen. Het is 
eigenlijk ook het verhaal geworden 
van het vliegende fort, destijds de 
reus onder de bommenwerpers met 
de voor nu zeer bescheiden omvang 
van een Convair. Het vliegende 
fort bewees zijn kwaliteiten zeer 
duidelijk, vooral toen de Amerika
nen ook in de neus een mitrailleur
koepel aanbrachten, om de fron
taal aanvallende Duitse jagers te 
kunnen weren. Duidelijk toont 
Girbig aan de hand van de feiten 
aan hoe veel moeite het overi
gens heeft gekost de superioriteit 
in de lucht te veroveren. De Duit
sers bleken steeds opnieuw grote 
aantallen jagers in de lucht te kun
nen brengen, afkomstig uit onder
grondse fabrieken. Hoe bitter en 
zwaar die strijd is geweest blijkt 
wel uit het feit, dat de achtste vloot 
43.742 gesneuvelde en vermiste be
manningsleden opofferde met daar
naast nog een ontelbaar aantal 
zwaar en licht gewonden. Ondanks 
al zijn nuchterheid voor de geïn
teresseerde lezer toch een zeer 
boeiend boek met uitvoerig foto
materiaal. 

-----: 500 jaren Staten
Generaal in de Nederlanden 
(341 pag.), uitgegeven onder re
dactie van Mr. S. J. Andreae en 
Mr. H. Hardenberg bij de Ko
ninklijke van Gorcum & Comp. 
N.V., Assen 1964 (prijs f 22.50). 

De herdenking van het SOO-jarig 
bestaan van de Staten-Generaal 
droeg een enigszins "intiem" ka
rakter. Het is daarom verheugend 
dat negen auteurs zich de moeite 
hebben getroost een boek samen te 
stellen waarin een veelzijdig blik 
wordt geboden op de ontwikkeling 
en positie van het Nederlandse 
parlement. 
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Na een gezamenlijk woord vooraf 
van de voorzitters van de beide 
kamers der Staten-Generaal volgen 
bijdragen van: Dr. C. v. d. Kieft 
(periode 1464-1555), Prof, Dr. H. 
Smitskamp (periode 1555-1593), 
Prof. Dr. I. Schöffer (periode 1593-
1717), Drs. N. Japikse (periode 
1717-1795), Mr. H. Hardenberg 
(periode 1795-1813), Prof. Mr. W. 
F. Prins (1814-1848), Mr. S. J. 
Fockema-Andreae (1848-1879), Jan 
Rogier (1879-1918) en Dr. E. van 
Raalte (1918-1963). 

JOSEPH A. SCHUMPETER: Kapi
talisme, Socialisme en Democra
tie (306 pag.). Uitgegeven in de 
Sterrenserie door C. de Boer jr./ 
Paul Brand, Hilversum, 1963. 

Een vraag die ook momenteel vele 
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Duitse auteurs bezig houdt is die of 
het kapitalisme zal blijven bestaan 
als economisch systeem of dat het 
volgens de voorspelling van Kar! 
Marx aan zijn eigen innerlijke te
genstellingen ten gronde zal gaan. 
Zal het socialisme de plaats van het 
kapitalisme gaan innemen en welke 
consequenties heeft een dergelijke 
ontwikkeling voor de democratie. 
Reeds enige tijd geleden vroegen 
wij aandacht voor een ander werk 
in de sterrenserie nl. Dillard's Het 
economisch stelsel van Keynes. Het 
is een goed idee geweest van de 
uitgever in deze reeks een aantal 
grote denkers over sociaal-econo
mische politiek vertaald uit te ge
ven. Het werk van Schumpeter heeft 
nog niets van zijn actualiteit ver
loren en zal velen - niet alleen 
studenten - van nut kunnen zijn. 

I 
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